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Dr. Klodüis 
Bugün saat 

14 de 
hareket ediyor 

· Yeplköy tayyare 
· meydamnda teşyi 
merasimi yapılacak 
Ankıal'ada ticMet anlaşmasını 

...... aktan sonra istanbula dÖ· 
nen ve bueün hava yoluyla Berli· 
ne aiQeeek ~n Dr. Klodius ve 
arttedefler• Sofyadan gelecek olan 
~enin 1ecHtmeısinden dolayı 
&abeh erk.enden hareket edememıi 
~ 
~re tam 12 de \'eşiJköY 
~ meydanına aeldijinden. Al. 
ınan 1m1Ukerecisi 14 de hareket e· 
decek w teldiii za~nki merasim· 
le ~Yi olu~l.ır. 
Buıün otomobiUe hareketi .m~· 

karrer ola Bcrlin bUyukelçırnız 
~ev Gerede de, Dr. Kludius'un 
lefyiinde btılundlılktan sonra, yola 
çıkacaktır, 

Un tevzii 
işinde 

golsulluk mu 
var? 

İstanbul simitci ve börekçilerine 
"n t . . . . d bazı yolsuzluklar .. evzu ışın e 
lUhur cttiiini haber alıyı>ruz. 

Bu icıin il.eri gelenlerinde~ ve 
tsnar mümessillerinden Hamd~ .v~ 
Süleyman aasnda ıki kişi, .. tcvzı ı~ı· 
tıi tek eklen idare etmek nııc~ bır 
birlik tcşkilkıe karar ver~ış .b~
luhnlaktadıdar Bunu temın ıçın 
de esnaftan tehditle imza toplama. 
h kaikı~hkları soylcniyor. 

Acaba doğru mudur? 
Getli' bir vattOcief" lditt..inift 

~nfilat!eri 3. 5 kişinin ~ahsi ~eyıf 
~ a,-wlaru. bnJcıtabılı· ınt. 

Un tevzii işini (ioğrudan doiru. 
h alikadar dairelere bırakmak 
14zundır. İhtiyaç sahipleri doğru. 
<laıı doğru)•a buraya. n:'Uracaat. e. 
dcrek, ihtiy~ veya ıstıhkak mık. 
larıncıa alacaklarını buradan alır. 
hır 

A. d b. t knn mutavııssıl:ların ra a ır a . 
ş~Ph<!li pzarlıklara. girişm;ıerınc 
Roı Yutnmaia ne ıuzum var. . 

,. . . k k işi ve dolayısıle un ışı, c mc 
hayat memat ışidir. 

s· l . bir halkın hayatile 
b ır ııc 1fJn, ·1 o •nan 
" derece aahsi maksatlaı 8 ) 

llıasına müsaade cdılcmez .. 
Eğer i~ittiklcrimiz do~ru ı~. bu· 

l'ıtın §lddctle önüne seçil~csi ve 
tlıütecasurerlnin tecziycsı ıazımı;c. 
lir 

1 
Aksi takdirde, sarih tekziplere 

lıtiyacımız vardır. . 
Bulanık ı;uda avlanmak istıycn· 

11!re müsaade edemeyiz. . 
Bu meyanda, küçük csna~ın, gii~ 

<ll!lJk kazanç sahiplerinin hımaycsı 
<iQ lh:ımdır. . . de 

J.taUi lazım meselelerden bırı. 
ine bu ııun tevzıiD i~idir vesselam. 

Esrarkeş kamarhazlar 
Sebıttalı nrarketlerden Nusret ,.e 

llç il.rkada11ı B~lkta.(!ta 40 nuınar ·~ 
~lhııede kumar oynarl<en suÇ üstur.· 
~t Yakalanarak mahkemeye vcr'l· 
llı"1tırdıı· ............. 

llCbıll .... ,... ·- ,. .... ... .. .. ... ·- = 

Kundura ve çorap· 
meselesi. .. 

Yirmi gün dayan
mıyan bir kundura 

l 20Iirayasatılırmı? 
Mant r ta11a11ıı ıuıadara almak 
demek mantara baımak demekUrl 

(.... "la;! k; D Rlll ...... 1 5 •• , 

-- ------ -

.. 

.. . , , 

Vigazma ve 
Briganskda 
bir çok mal
zeme aldık! 

Çembere giren 
Rus kuvvetleri 
imha edildi! 

Bu k11rıd11ralardan, !;oraplarda• Eb iıtle... Böylelerinl aldawız mı 

mantara butıaız demektir. 

Mosko,·a üzerine yürfi,-.n Alman ta ı kluından bir kol 

Bameaıer, Odesa
am blJlk bir ma
kavemet glıter· artık illallah: 

Fiyatların durmadan yilkıııeltne· 
mP- ine itiraz ederkea halk IJ'İ.ntdl 
de kalite boı.ukluğ'ıınu azalnnı ~k 
mcğe baı,tlMlı. 

Pi;\'Bttada :tglam kundura bul
manııı lmt<Anı yok. J3 • 25 lira ara
ıoında Htılan kunduaların on ı;eklı. 
~·irnıı gun cla,)·ananı parmakla g(joj
terUiyor. 

lkle kadın ktıncluraları ~ Hele o 
mantar tabanlılar f 

Onlar, lnqnı bütobüUin zı,'Mlatlan 
ı:ıkartı,)or: Altları kbııeledir dlJe 
aldıklarınızın mukana olduğunu 
on ıünde anla,) nerlyonounuz. Man
tar tabanlılara K"ellnetı _,wllarua ı.a· 
ten adlan ü tü11d~. 
~lantar! 

Din muharrirlerlmlzılen biri, Be,· 
oğlunda Kamer rnaıazaıtından, yir· 
mi gliA f'H'el ••n aidatı btr kUIJ· 
darayı bt-6.e pterdl. l'iyat Mürn· 
kUNı komltıyoDll, kandura adı \'6-

rHen ve :?O liraya ııMtlmı' olan bu 
garip madde hıüduRda Mr fikir 
edinnu~k arzusunu g&.ıterlrııe, em
rine amtlde41r, naatlHaamıı.dan al-
dırsm. 

Çoraplara selill<"e; bu ·~ de 
kat'l INr hal ,ek.HM bal'lanmuı il· 
zımdır. E&kicle11 ü~ ~ tlefa sfytle11 
bir Ç9rapta ipHk ka~nuuıı hayret 
uyaadınrdı. Şint41 ah11&11 Mr çift 
ı:oraht11, iki 118at l~IRde yırttlma-

111 bizi hayretfl dti,ürüyor. Plya&Ha, 
dikkaüe ele alıamut ve allratle ba· 

dlaatara baı.hn» demetler mi~ şarıhaaH i<'ap ede• bir kayU I~ ,·ar! 
~ ) 

Şimal' deki Almau ordu
larının ha~ek~tler.ini 

esrarengiz hulugor,~z ••. 
areıaı roa Laell'I ,~ .. Meıllowa 

IDlllde glrtrıek llQrıt etm1ece11z ı 

s·aiii~ı.· 11t1;.ı, J-1 ·ı· T bl•v. 
1 ngı ız e ıgı · . tebllği.· .-~. 

Almanlar l '---B_i_r ç_o_k_,, 

Briansk'a limanlar 
girdiler ! bombalandı I 

Alman ortlaıa 
ltlylll bir 

ledakArbllla 
barp edl)'Or ı 

280 kamyon, 62 top, 
33 tank ve 37 tay-

Alldealzde bazı 
itaııaa ıeadlerlae 

lllcam a~ldl 
Londra, 13 (Radyo: Saat 7,15)

Britanya hava ve dahili emniyet 
nezarctlct·inin tcbliii: 

Dün, 1nıiltcrenin cenup sahilin· 
deki gozcüler, Britanya tayyare· 
lerinin Manş denizi limanları üze. 
rine müthiş bir akın yaptıklarını 

yare tahrip ettik ve bu limanlarıia birçok yanilll· 
lar çıktıtını görmüşlerdir. 

'.Moskova, 13 (Radyo: Saat 7,15) Kuvvetli avcı tayyarelerinin hi· 
- Sovıct M ihbarat bUro~unun bu 1 esinde hareket eden ,aiır...bom· 
sabahki tcbli:.ı: ı bardıman tayyarelerimiz; Boulogne 
. 1~ Bi.:i~eiteşrln sunü k_U\'VeUC· limanı doklarına, antrcp.:ılarına 

rımız butun ccphclcr<!e dilşmanla karşı muvaffakiyctli hücumlar yap 
fiddetli muharebelere devam et. mışlar, dcmiryolarını bombalamış. 
mi§lcrdir. Muharebeler bilhassa !ardır 

Viazma ve Briansk mıntakasında "c Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 
çok ~iddetıi olmuş ve Rus kıtaları 
Mo:.kovaya 330 kilometre mesafe. Akdeniz mabare· 
de bulunan Briansk şehrini çok 
kanlı ve çetin bir muharebeden belerl bakkıada 

Panama da dltı.aı blldlrlyorıar 
B . .

1
.,. B. ı ·Jı Berlm, 13 (A.A.) - D. N. B. 

tr Dll j l tr l Brıansk ve Viaz.ma mıntakaların· 
ı. .ı... • k /d daki imha muharebeleri neUcesiır 
l(aaınesı uru u de yalnız çok mıktarda esır deiıl 

Panama., ı:> (A.A.) _ RelsicUm· ayni zamanda her cnl$4.en bit-çok 
hur «De la Gardla> bugtin hUkOm~- harp malzemesi d.e il:tioom edil· 
tin milli ve siyasi teşekkilllliıU tcy!l miştir. 
eden bir teblığ neşrctmiftir. Kabine· 15 İlkteşrindc bir çemberin i(iıft 
de biltiln pat tlicr tcmsıi edilmiştır. den kurtulmak istiyen btrkaç Sov· 

Mumaileyh, diin akşam bUtUn par· yet tcşekkillunu ieti puskürtmc!e 
tllcrln liderlerinin lşttrakile yapılan muvaffak olan bil' tek Alm1m Pİ· 
b.r toplantı esnasında dahili mUca- yade :fırkası 44 top istinam etmif· 
delelcrtn terkedılmcst ve her partin!n tir. 
bütün mebusiarmı yeni hilkflmetin AynJ mınt.akada iki zırhlı Al· 
emrine ,·ermesi kaı·arla\'tırılmış ol- man fırkası Sovyetlerin yarma te· 
duğunu söylemiştir. (Dev•mı: Sa. 2: Sil. 5 te) 

• 
lzmit'de bir facia I 

Tren bir genç kızı 
paramparça etti ! 

saadet Karaf811ı'aa ııaÇlllı ltlr ıaadef 
uu şlplieıız ••• akıbet ı Baldkaten bir 

karaıau old• ı 
bmlt, 11 (Hu,.uııi) - tııtanbul --------------

Ankara trPnl tımıı lı.ta yona ile ı e· t b' I b' K 
ptaJ arasında genç bir km çıtnc· ır O Om O 1 ır ÇOCU9U 
011

!!ur. 1 yere serdı' 
\'ak'anıa ne surette <·ereyan ettiği 1 Yazan: SADIK DUMAN 1 sonra tahliye etmişlerdir. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) bir teJızlp henüz anlaıtılamamı,tır. Vak'a mır 
ı:tuslar, bugün, Briansk'ı tahliye j bere alındıiını sôylcmi~lcrdi. Mos- halllnc Jld~" Müddelunıumi mua,lnl 

Şoför Aıılııin idaresindeki 2Gil nu
maralı otomobıl 'l'('pebtlşında A!Act· 
tin isminde bır c;ocu~a çarparak m ıh 
telif ycrlerınden a:ır ve tehW!:oii em· 
rette yaralam~tar. Yaralı ÇO<.'llk ~ .... 

itim halinde '"li Çoc,u.k htwıtanes:ııı > 

kaldırılmış, şoför yakaiamırak l.&hki 
kata başlanmıştır. 

ettıklcrini bildırdller. Orel'dcn son 1 kova ve Moskovayı tcyiden Londra Batan Jo'ransız ı;emi~ind"n Berlin. 13 (A.A.) - D. N. B.: ln· Brdrl tahkikatla meo:gulııe de hadi· 
ra Briyansk'ın da Almanlara ter· ı bu haberi tekzip ctınişlerdi. kurtulanlar glllz kaynaklarından bildlrildlğınc aenln bir kazadan ibaret olduğu pek 
k.ı. evvelki gün yaptıiım tahminle: ı Şimdi Briyansk'ın sukutundan .Berlin, 13 (A.A.) - D. :;;-;. B.: A göre, 8 O birlnclteşrın gilnUnde Al<- &anılmamaktadır. Kızın ııon zaman· 
rı kuvv~Ucndirmcktedlr. BrJ sonra buradaki üç ordunun ne ol- jaccio'dan Vlchy'ye blldlnldiğlne gö· denizde bir çok İtalyan gemileri b:ı larda pek dii,Uneell ,.c me'y11ıı olılu-
Yallsk - Viyazma üzerinde ccrc· ı' (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de> re geçen hafta Akden ızdc bir lngll!z tırılmış veya hasara uğratılmıştır. ğu ııöylenmektedlr. 
yan eden muharcb<'lcrln esas he· denizaltısı tarafından batmlan Qued o. N. B. nın salflhiyetli bir kaynak- Tren bütün süratile giderken bir-
de!i ııTulao dır dcmi~Um. Orel'den 1 Bir blylk klDÇllk Yguen l<'ransız g<>mlsındcn kurtulan tan öğrendiğ!Re göre bu b'Ün'H!r zar· denblre u,·aııı,·ı alt.na almL' ,.e gü· 
sonra Briyansk'ın sukutu, Alman. l;r; • I 29 l"ransız denizcisi Ajaccio'ya gel· fmda .Akdenlzde yalnız kUçlik b•r ıcl kıı. paramı•arç.a olmu,tur. 
taarruzunun ıklct merkezi ban'i 1 iur 11111 J8Dda 1 miı,ler ve buradan Marsilyaya g!Snde 1;emlye pek az zarar verilmiş, başka BCdbahl gencin kağıt fabrikuında 
~~~tada oldutunu artık so tcrmiş 1 Fallrıverıı, 13 ( A.A.) _ «Massa· rilm l ı;ılerdlr. hiç bır gemi batırılmanuştır. çalışan !~ilerden ~aadet Kara,anı; 

~l!!!!!~!l!!!!!!l!!!~!!!l!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!B!!!l!ll!ll!lmll!!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! olduğu teeblt edllmh;Ur. Eskı ha(•p ta,ktiğinc .söre Kurs·! chusoctteo Birleşik . Amerika iç•n ,_ 1 En ~on ffa,·adb - İsmin macera· 

kun ve Viyazma'nın zaptından ('!'4/· kauçuklu ~ya \"e maJlar inıal oden Yeni tefrikalarımıza ... ya uygunluğu insana hayret verlyo.-. 
vel Brlyansk' . . , 1''ircston Rubber Company fabrika- "' Bu kızın grnçliği bir saadet !dı şilp· • ın ele seçlrJlmesc . 1 
doı;ru olrnıy b l d z· : sında çıkan yangın beş bllyilk binayı hesız ... Akıbeti IStl hakıkaten bır ka· 

Yana-
Ce!AlettfD Ezine 

yl bakb 
llalaroruı ! 

Tuaa : 5isametthl Jfaı:t 
ll 1 ır ı. ıra buraya 1 t . 1 B t .. b l ı· R • l All h 1 t 1 1 r 1 

dalaci<k bir taarruz ordusunun CC·ı harap e mıt ve diğer Ur,;ilnü ha.sa~·a agrt:J.m er esı aş ıgoruz ~av;B~n~c~O;;.;l~ll;~~._~~a~~ra;1;m~e~e~y~e;s;:ı~.~========;;:;;=' 
nahları tchdıt caıtnııı olurdu. Fa· uıratmıştır. Zarar miktarı 13 mU· HA"' Dl SELER • Fi Ki RLER 
kat bugUnkü motorlu vasıtaların yon dolar tahmin cdilmektedır. Bu K D d 
boylc bir tehlikeye mct•l"k . :fabrika ;ece ve ;Undüz çalı~arak Btr ·a r a a v u 
d"ki . . .. ı "erme lk 

ı e~ını ç0k tecrilbe ettik. Jeşik Amer a orduswıa kauçı.ild.ı A 
Brıyansk'ın sukutu, bir hafta maddeler. gaz maskeleri, kauçuk ke· vire gençlik I 

~;cı•. M~skova tarafından tekıip merler ve saıre &"ibl lü:ıwnıu e.trıı: elllyatlmizU tarlJd r .. a. ıu 
ı ITU§ o an bır Alman tcblillnin ımal etmekte idi. Yane-m devle~ al:. LJ" d RE 1:9 IK 

doğruluğunu da J:ostcrdi. Alman· tonlarla kauçuğun ~ &Janaaile ds· -~·- 8Hlll •••eser n ami r I 
tar burada i.iç :Rus ordusunun çem ha fazla büyümU.,tUr. -Y-- .--

KOçükmusta paşada cinayet 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Kara Davud, on Yedi yıl önce 

ne§t'edildiii zaman 
fevkalAde bir alaka ile takip eddmis ve büttln netriyat re· 
korlarını kırmıştı.. On yedi ytldanbcri de gel"Ck tefrika 
halinde gerek kitap halinde hiçbir romana, muvaffakiyctin 
böyle bir derecesi nasip olmadı, 

Z ATEN avarelik çatı bu 
gençlik! BiT de ona bÜS· 

bütün çileden çıkaracak sebıeP· 
ler ortaya konunca, kayit.sidiğin 
danııkuı zuhur ediyor: Bir genç. 
lik ki, biitün hüsnüniyetlerine 
rafmen, kahvefle ta•ladan ba, 
•l&MMnSkta; kitabıft, ~yanı• ve 
tabiatin i ... ettil'f jOÜ"ııel ve derin 
sırtann tenetiM biri.ne Yaş&· 

maktadır. 

ıençtir! Hakikat, bu. Sade or&a 
da bir yurd bikiyesi nr, 

Prof..örler ve talebe mümez.. 
ııillerindeıı mürekkep uzun uzun 
lı:omiııyonlar toplandığı, kılı kırk 
yaran talhnatname!er husrlanılt. 
tı <o dahi ı,ıipbeli!l halde, henüz 
talebe birlikleri bHc kurulamadı 
Sade nı tada BİRLlK iakırdu;~ 

Bir fırıncı çırağı, bir berberi 
on iki yerinden bıçakladı! 

~ a [at hastanesine gönderilen berberin 
4agatı tehlikede; Kıskanç katil yakalandı 
ı., b11zı ak•am Ktı.-.ıkmuıtata-•adi. fırında çal1'an H{i9eym imtinde blrl _ Nı..m -· "il' ., .,. .. ,._,. ..,. -v• u)'orııun., Ne anyo .. 
ı k&d.ın yüztinden fecı bır cınayP.tı ıoenc; de ı:•cere abayı Y•kınrftıt". &Un o kadından? • 
~'1trıtnış hır fırıncı çırafı kllmşuııu 1 Dün bütün gun Haceri ı;:6remıyen Bır taraftan da kti!U ı 
~ r er eavunna· 11\ı il bır beı beri 12 ycrınden bıçakl.ı· berber Hasan n!hayııt dayanamamı,, ta ba.tlayınca kuık 
!Itır. komşulara ba.şvuın1Uflur. Onlar, ga- bele etmek iatemı•anFç berber muka· 
ı.. .. _ ' v· ırıneı H~:ı 
-~iııe töylc olmuştur: lıba biraz dedıkodu yapmı,ıar. K.ı· bıça.tını çe.ktiğı gibi talih.tiz · 
~ ~UçUJcrnuııtafapa.fada Dedekomacı dının Huseyınle konu~utunu ııöy.e· yere sermiş. berberi 
~•tında ıs numarada berber Ha• mi.ş!er. Berberın on iki Y&raaı Vard 

lon zamanlatıda ayni .semtte otu Bu sırada, feytant bir teeadütle tı- yatı teblikeded1r: ır. H.ı· 
. liacl'r isminde btr kadınla tanış- rıncı Hüseyin de Hacer! aram~, ÇlJ{ Berber Hasan Balat 1ı(u•~· .. __ 

·) •· b 1 . - .._...ı --t~ 
"·~ ~ J.-&jınJa.)'.akuıdan allkadar mış bulunuyormuş. Ber er n, sevd*ı nesı~e kald.ınlmıttır. 
l' 1 b._,,..... , ~. ·~ı ~ta <ılma.sına fena. Huscyın, kanlı bıı;;afile btraber a 
"-~~ GO.ı ,. ........ A)llı ~~ ""1~ l.~ \~ .n~.ı.ıı...ciikilm!t,: 'k~~, y 

Kara Davud, eski harfleri bil

miyenlerin .ıneçhu· 
llidöt". Bunlar, edebiyat merakhlarına bir fikir vermek 
ıçin bir ı:amanlar Resimli Ay müessesesi tarafından ede. 
biyat meraklısı talebelere okutulmak üzere mucllife yap. 
tırılmaş olan bk hulasayı kapışarak okumuşlarsa da bu, hi~ 
şüphesiz Karadavud adlı muazzam romanla kıyas kabul 
etmez. Karadavut bir dunyadır, bu hulisa ise o dünyayı 
tarife çalışan bir makale. 

Anadoludan, Trakyadan, Ankat"a ve istanbuldan muh. 
telif taleplerle karşıla§ll\ası üzerine müeJlff, on yedi yıllık 
bir faıııladan sonra eserini bir daha sözden geçirmiş ve bir 
c:ok yerlerini yeniden yaz11rak ~a yepyeni bir eser vü. 
cude getirmiştir. 

Kara Davud 1925. 1926 ve 
' 1817 de oldduğu 

gibi 1941 - 1942 de de bü,;ik "bir alla ve heyecan mevzuu 
olacaktır kanaatindeyiz. 

aa,ramıa 189'""'al beldeJbds 1 

Kaltahatli mi hu ıcnt;lik'! Ka· 
hbınn basarım ki d~I! 

Defil, çünkü, onu ba lcnet 
ka)"llaklarının başına çekerek 
hiç, ama hiç bi~e,. yapmış de· 
jil~: Ne kibp. ne yurt, ne kulüp 
(aslında bir~ok şikayetleri ve de. 
dikoduları mucip olan Beden 
Terbiyeli teşkili~& har~) ne t~
kilit, ne teşvik; hiç, hiçbir şey ... 

Tıpkı • beş on rün evvelki bir 
yazımda 5ikiyet etti;im . «kitap 
buıldı, basılıyor; not c:ıkh, çıkı· 
,..,,, hikayesinde oldafu gibi: 
yurd açıl••· ac;llı.yor •.• 

Kanii yurd? Gedikpa!}a semti. 
ala reql, kokıısu, mahiyyeti, 
batti en buit sıtıhtt n temizlik 
,artlarına arrunlufu bile şüpheli 
sefil ııamıiyonlannı doldarUı, 

\llliTertitere u11t1ı birkao bin 

,·ar. 

Günün birinde ortaya bir Ta· 

tanda~ tıkıyor <Dr. Ziva Gün) 
,.e sen•etini t. nlversitcye bağış 
lıyor (milyonluk sen·et!> Bu ba. 
tıslamanın ba'-lıea !jarUanndıın 
biri. yanılmıyoınk, hinlerr.e Ü 

niversitellyi rahat rahat barındı 
rar.ık bir yurd in .. ası \'f! ralış'kan 

talebf!ve para yardımları yapıl 
ması\'dı. Haydi divclim ki vaşi 

,·etnamcnin fonfü:i 7aruri birta 
kım formalitelere tahl Vf' zama 
na miihtar. Ac.aba iste~eydi n 

0

:ılyyet edilen para karsılık göste 
rilmek suretl1c vurd in,ası te.c;r.f\ 
bfü•ii11e önceden •e bir an ev\or.I 
;iri ilP.mer. miydi Halbuki üni 
versitenin ba paravı ne !'UrPtle 
kullanmayı dösündtitünü bile 
bilmiyoran. Duymasınlar •e rü 
cenmesinler diye kalatanuı:a söy 
lüyorunı: A<'aba d~üniilnıif mi· 
dür, denln.id - .... 
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Boğaziçi ede~~!!,.~~~ sm T~~::r k;:~:~= "Kremlin,, de geçirdiğim geceler 8;u~:'~!:a~r!~r· 
l\Iillİ bir takuıı ~nat cndi~clcri J üzündeo, Geç~nlercle bu unvao l'ıkılınakta olan Takilm ~tla· SupW !l\uri lLUl 

altında bazı fikirlcl' ileri ı;urmü tük. Memleket fılt~r ve anatı na. ~ının mcrnı>lm kaıır 1111 ı.üı..ie)·en 
d a'·dı,.ımız baıı kanilatlcri \'C cörüı;lcrı meydana k<>)· utunlarla mermer tezyinah blr 

mın.ı o ru " it il b r il 
a.ktan ba ka bir hedcfhniz yoktu. Ancak, bu yazı m na c e 1 e ybk ek mühendis, müteahklt ~·ı· 

m k htercm m lckda,.ımız Vii·Nfı'nun bir talmn enenlşlcrde kıı·ırlan aatııı almış. Kaldlfmak 
}1e mu • · d k ·· ı 1 aret 
bulunduğunu ,örürorum. Halbuki - kendi inın e JlC :uıe ıııtre ilocn Ueledi.)e muıl;ahale 
cttıı;ı gıhi . 0 ~alılarla arkadaşımızın hiçbir alakası yoktur: • etmiş; 

l il irlcrin daha açıli 9lması için: milli anat endi cler:lmııl hu.•~: - nu utunlarln ıntrmcr tez· 

t C' ·ıylm Vii '•u•nun ılıı bu h\tirlcrc ı~tırak eclcce~ınl 11ek ı~ ı 'lnııtı. me.~ danı ı.ulilcmek ı~ın 
:;:ı c "' • t . 1 • ı . " 
bilirim. r.u vesile ile bir takım csa lı meçclclcrdcki kıymc o l'U crı. kullurımak btl3 oruı.. \'erdlfinJı; 
miı. meyd na cıl>mt olur. . }laray1 !<lt.c \Crellnı, aldıkl1U1.Dtz1 

1. tetUkleri sel1irtc dünya larthiu.clc yeııi bir devir açn~ıs olan bite bırak11111 ... 
yal;:~ıhç 'J'ürlt akıncıt:ırımn bize bir yadigarı olan s-fü:cl ıstanbu- Ueuml • 
lun ne tarih, ne ele tnbiat buyukltıtune yakı" n bir cdcbi.yatımıı: ot. Memleketini ı;e,en nıünf!Htr 
m dı&ı mcVlclamlaclır. nele on ne iller, bu erlerin ulvı ~ch!.lbcti hir ı;mıı; olan yiık!ick ıniilu.ıcııli, 
ve tıırfh a;ametinc u)gtın, değil bir edebiyat, bir kıt'a, bır mısra hu teklife lılr anl)c bile itiraz 
bile bize bır:ıkmamıs!::.rdır. , • etıııemlı;o; 

o. dillerde dolaııan bir takım be itler, Abdulhamlt de\ r~ ~rlıtı _ uay Jıay: ·ılcınlş· Uunlar 
ol.rn bir cclcbiyatııı sarho alynlıtrrndan ha ~a bir _ey d~ıldır. bnna u kuılııru ınul oldular, IOt· 

Bizde. Boğaz denilince, gene estd devlrlerın tc irılc olacak. çal- r~n ııarıınu 'eriniz, malı lıe dev 
gılı. sırk11ı, uykulu, meht~plı bir~ tak1m fıle~l~ri hatırlata~ nzıla~ rede~ ım. 

ki )1 Or Ualbuki duıı•·ayı urpertcn buyuk bir inkıl.ırı ı:crlr Uu ımıhınerc ilııtuııdl'n iki h•f 
a ıı "c "· ' " h · t ı · .. 
mis 1'ürk milletinin, ycni nesillerine. bu ce!.nldcn bir ede ıyn 1 a- ta ,,.~1111, \'C hu ntl.iıldet ııırfın· 
l ık ,örcmcyiz. • . 

1 
d tin yiik ek mlılıcndiı;, l~inl ı;iicü· 

Uyku kokan, rclıavct kolrnn. rakı artıkları kokan ı;crı b r e e- nlı bırakarak taın >eıll defa, keıı· 
b • tı df ine teklifi 3apan ınııknnıa -ıı. 1l3 ••• ... 

ntudaSl geçmiş şevler iste bunlardır: , • mlş H ... boş dönınUş. 
tstaııhul Bo;azında. eski k:ibushı dc\•irlcrln an ancsınıten kalma Bu do~ru bJr hareket nılıllrr 

bir edebiyatla mahdut kalmak, . . . r>esllılir şılphe iz. Vn nıUhtn· 
'Suç nidcki edebiyat. lhfö;:ı ettiği fikir ve his un urları ıtıbarılc dfsin ııaralıırını ıltrlınt 'crm'11, 

fa irdir lillctlerarası bir ölçfüle yeri yoktur. J lıut rnıihcıııliı.e; 
Bu ce~nlde bir ı;an'atla Ciunhııl'İycl nesillerine hir örnek ''<'~~m.:. - nır. hu ıılış,ui~tcn \lll&~-

di imi~ ibl, onları bu ölçüde şeyl .. rle tcrhh4<! de cıl<'mf!Yi'Z._ Cunlrn tik. <lrmrll. 
terbİ)C ettij!'imh: ne"llllerin metiinkolik, şeh\'Ctçi bir takım tıtllcr ol. 

ma51nı istemiyoruz. · t ı t:i a 
Bize bir demir edebiyatı, çelik e:dcbiyah, erkek eılchıya 1

• 
111 

mHct. edebi atı lazımdır. __ 
istanbulu birinci defa fetheden Tiirklcr. dünyada ~ ~ - · 

tıp y nl bir devir açmıJardı. Onu ikinci defa. fctbedtll'l'.'r"•!s:r,clı.u 
topraklarda Biz:ınstan kalma ne kadar schvctçı. sarho an an ~ 
rarsa onl"n bir claha dirilmemek uzere, Boğ:ız kıyılıır•da boğ"dıı 
ıar ' im~i 'hu kıyılardan. bütün memleket ülke ini kaplıynn milli 

c ~· ni bett' b eri büyük sanat teıalıürteri bekll~'oru7~ .. 
Bekli velim ,.e ümitle dola ola lıın. • 
Gu k;naatte olmıyan bir Türk n1illiyetpen-erı tasa\·vur edemi-

onız. Hatenıl cınih AllP 

BOMB RDIMAN 

Bu böy edir 

Şiir sltunumaz 
Bir müddet evvel, ~cnç air· 

lcre, şiirlerini neşretmek istedi
ğim izi ibldirmişlik. Bunun üze

rine biı:c birçok §lirler geldi. 
Bunları tasnır etmekle mcşgu. 

lılz. BayramcırtC$i ncşro başlıya. 
ca,ız, 

ı wwwı ne u 

ı F • t • h b t Bu banıt.e her i':ııaı olunau mcuı· 
şEn R vE ransa ıs ı ar·a !~!t\~!~~~~ ~:0~.:.~~= ~;:0:::!: 
MEMLEKET 1 F d e1'mck bulmakta mcş&ul oluyor. 

Ossar E kidtD ber memleket yabaDcı ------·.•-•----- nazırı o an r seyyah celbe~elt. _içiı1 çı~pınır du· 

Otelcıler Zam 
1 

rurdu; Cakat ı:ıımdı btemıyor. Lıte 
- ı · • • ~ İran mi:.ali: Şin1di de Afı:anlstand~ 

t l b . d Komla teri ala o• mllyoa Franlunı Alman seryablarıııın mcYCUdİYC· a e l n e 1 tinden bah5olunmaia ba~landı. Af· 
11Çaraa bir Fraaıız gazeteclıl: RIDO• cani!>tan buncıan ne dereceye ı.;a. 

b l dular B S 1 1 dar ku~kulanm.ıktadır veya '-ar!· u un 11141 •• garip adım: orlı vvar • kulanm~m"ktadır, bilinıneı. ~akat 
____ "\ 

1 

1 ınuhali.kak olan şey, bu nevı sey-

r - . .. . ıeı· Yazan: Nizanıettin NAZiF yabıarın başhbatına bir hasuaireu 

1 iıdısat mudurl~i_!I bu " 'J haiı olmaların<ladır, . 
ltakh ıoru:ror Doryo, hu ııuaUerine beııdtn mut· nız gaıetenin a.cluu rekllıil etme\; Çünkü bir gün bunlar tn\ilıtd 

\. ıaki' bir cevap almlLk istlyormu, ;1· için Uç milyo11 frank urtedllml,.I. oluveriyorlar. 
aazı otc~ciler Belediye 11\tuıat nıu· hl 'bir ta.vır takındı. Bir dakLk;ı. kad 1r ııransanm her mUh m şehir ve ka.E.ı.· Her ne kadar n11&blan kab9' 

dUrliltUne mUracaathı. zam talebi.ı· ioztcrlnı bana <iıktl. Fakat btn an· bası Uzerinde tıı.yyııreler uçurulınUf, etmcınek, kovrn.ak nıümkü.n iM ••· 
de bulunmuşlardır. Bu Jtibılerin ıöıı ıama.mıızhğa vurılum. St;an kul.ıı dumanla. ha..,·ada clnternational kc.i. müttecUerl himayoalz luralmtalJ 
tcrdıkler1 esbabı mucibe ;erek efY"· mu uzattım. mcsl yazılmıştı. bir devlet içia pek mu kül ol•. 
st.rck mUstahlitnl Ucretleı inin son Bu aırad• karnı acıl\ıınııı.r bir ·r o 51ralarda Fra.naız part.lsinin fi· Bir vakltler Osmaalı iuıll&RMr• 
zamanda ıtrtını~ olın~ıdır. iltişer dıımlama:a 'b~amıq:ar<lı. B:ın kirlerini neşreden et/ Uumanit~~ lufu Macar mültecilerini bima1• 

Belediye tktı.sat müdUrlUf;U, bu ~e- ltı.rdan bırl Rence (Ronould) yanımı ıtazcteslnln tirajı ancak c70~ bindi. edeyim derken a.z kabın &UI~ 
rrtfUU, bilhassa blrıncl ''e ikinci s,· :a. çot.tti H bir plliçll sandovı.,;ın am Bu thlll~l gar;ctcslne Wç bir tıcn1e ... 7 Çarhtı ile harbe rlraçekü. ıtu«ııa 
nıf oteller bakımından varit glSrmti{ baUi.Jıru yırta.ak; mues~eseii U(ln vcrmcdı~i !çın ıonurtüsunün Talıranda Japoe7a •• 
ve ona gore hazırladı'ı layihayı Bo _ Gcliyorıu-... ·dedi· Huma.nite'nln bUtçcsinde mUthiş r· fuethaneıoine iltica etml• olaaJI 
lediye Reisliği ma.kamma tevdi et Doryo verdl~ım ııi.-a.royı yakınağ'J. çıl;lar oluyordu. Bunu kap-.makln ı meselesi Devletler Buluduı_.. 
mlşUr. ı;aııııırJH~o duıdu. Sordu: Mo:ıkova hile bıknıı-:;tı. Nihayet bır yarın bir misal mevzuu tqldl td.-
Uyıha Oain\t encUmende &örü;U· _ 1 :ıın bu ı;elcnler? al\şam sazctcsi çıkımnıı.k kararı v.ı• ceklir. 

ıerclt aon .,.c kat'ı çıklinl aldıktan _ ııı·oss•ı-d ile erka.cla, lıı.rı... j ı ıım.ı;t!. Kapitülisyonlu memleketi• .... 
sonra. zamma dair bir karar verile _ Hani ;e.miyece~t'tıJI 1 r-:e c.· ı I'l11n şuydu: bir sefarethane7e lltlca ••••l•r 
bllccckt!r. t;•buk fikir dr;; ştlriyorlıır. ctntcrncıtioıub çok satılan bir .R~ te!llim edilmez. Fakat acalta traıalf. 

_ Jo'ıkirlcrinl dt;~Urıp de:lştir· şam sazctesl oiaco.k ,.c onun ,·aııdt.· Jitponya arasında bir kalritüluy•• 
41 mediklcrıni bılmtm. HenUz bir !ik· tile L' Hunıan lt~ nln açıkları ıu- muıhedr!!i var mıdır? 

rıkaraya yar • rint yok. Bunu celdildcl'i zal'llan .it\ p.ınacak. Hiç zannetmiyorum, Bu takdlf• 
Muhitindeki !ıkanya yardım 1!1le l<ırız. Fakat e\'del<l pazaı-lık çarşıya uy· de, Japonya 5cfaretinin .. wted 

rinde tanınmış olen cTopkapı Fılca· Poryo, 0 ana &<adar Rentc Rcnould nuın11~tı. Muhterem Yoldo.ı,ı cRıı- kabul etmui veyahut beran&'i ırit 
C.. h ..,,. nould • un eli ile o,n milyon frank mÜltt"ciyi t~lim etmul dotrıı ol· rapcrvcr cemiyeti .. /flklaşan um U· ile nrkaııı d<inlll\ konuşu~·ordu. vı~· 

ıiyct ve Şeker bayramlarında. g-en lı; denblre y~ünU onıı çennll: .-,ıırfcdlhniş Ye iki ay sonra cL' Hi.l· mu. 
mikyıuıt yardımlar )-&pmağa hazır ~ Gclmelılrl, fikirlerini deıı~tı~· manite~ kıı.dar d.liıl alAka uyandır.ı· Şu hukuk~ulul< ne tuh.af .. cydir: 
lanmıştır. Her iki bayramın kı•& te· mi• o!maların:ı d"'l~let etme;ı:, mı? mayan cL' lntcrnallo:ıal .. kap:ını\•cr- Dün.rıının Jıer yerinde ıünde bfll• 
5adUf etmesi dola:ı·ıstlc yapılacak _ Etmez. Meııele. sı'Jlln ıı.nladıfın ml~tı. lerce asker llarl'te ilüyor da. kid• 
ynrdımla.rın ba~ıııda g-lyim euasııe ~ıbi defi!, bu bit nezaket zlyıı.rctııı· Adı ı;-cçen Frossara ın Mvskovay.ı !i<'S çıkarımyor, öbür yanda bir a• 
mahrukat ihtiyaçları ı;e1mekted!r. den lb ret. b'elmcyı~indeki scbcp!crdcn bırı an.. dam bir scrarcthane1e sıfındı diy• 

1 t rında bu lııterııatıonaı rezalett <!e mc ele oluyor ve hııkukc:ular, ilıİ• J\Hicss&Se, yardım payını gen~ e e- _ Nea.X•L zıy•reti mi 7 Alay 1111 g 

-• "' hl ı b' · ti ,.;;.~taruı·yoı du. Rlvavate <•öre, ı~·ı b!r ye, üçe, beııe, ili.h ayrılıp cı~· bilmek için, sen· .. -.. ve nayır sa P e· ediyorsun z l<'rouard ııbı ır pın ... •"" ... ,, .. o " 

rlne müracaatta bulunmuttur. Renould şakrak bit· ka.hka.ha. attı: ;aı.cted olan Frossard bu O'll ınllyon dir, de~lhllr, di'."C çene yarıetırı· 
d k t"aniun ıki ayda. bır .. nete tar•tın· yorlar, mürekkep arfediyerlaf• _ Telj~ f'tnu! pııra on en ı;ı mı· • .. ·= bey anam beey • • • b• ne cinnet ite ? 

- mu arrirlik, edipllk yalnız ııta•· 
bula bas bir imt17az mıdır 7 

Istanbullular eti kaç 
dıın <5arfcdilebllec"ğıne l>lı- türlü ;1;;:ıl ki:ıt kal'alıyoı-lar!., 

yor. erdlrrnıenılş. F. ki 1'ir 'fi.irk ihtiyıat uMti oU11 
- l'arti vuenuz. Kudü nniftiisü yaman bir ua._..• 
- Fr~ız: 'komll.nat partiııile bir Mesele tabii Kreınllnde de aklı;le· Tahrlkatile FilMini İn~ifül&T• •• 

a~kuı olmıı.dıiı.nı bizzat Froesard r!nl yapm19tı. L>or<!Uııcü konıren.n l'ahudilere kaptırdığ'ı gibi, fraoıll• 

r~· lobli ter. lkiılc bir, tahrip! 
edilen top, taııı. ,o tayyarclcrln nılk• 
tarlarıru bildirmektedir. .Bu zararın 

-ı !O wı rını ıııc he ı• çUtnrı. 
mit }~tıncdlrtlu.c J,ıumdı) bıı l!tl bir· 

ilkle ) a11atıın. 
ı ar.n.a. ıosko\Onın iki giin t'\'Hl 

, erdiği bir trğllğlndo ,u rakamları 

;orın Uş\lıJ,: 

8900 toıı. 7000 t nk, 5816 t..'l)'l"are. 
Bunları biz. satıu alm k isi rsrk 

kaç lira , crıu 1111.z, li.ııımlır lıilir mi· 

niL! 
htc h lıı: 

8;00 top tıMerl asıari <'Ui hin il· 

rndan... ckCın = 44ü mil3oıı. 
7000 tanl>, lırltcri ı.u;p.r1 iki yüz 

bin llrııdan ... l'ckün = bir mil)"tır, 
dort )'Ül nıll3on. 

5516 tnnarc beheri J uz elll bin 
liradan... 'ckun = lcdi JUZ doksan 

cdi miJJon. 
nunları altattu ;etlrin;ck şu çı· 

kur: 
lkl mil) r altı l fü: kırk iki mil· 

~ 011 l'ilrli lira ı. 
• Bn. a gııri bir bet;tıııhr. Zira elti 
hin liru hir atıra topunun fiyatıdır. 

'J'ohrlıı t•dllen nu~ toıılurı onı~ında 
pek pahalı olnn nğır obU ter buluna· 

lstanbuldaki muhaı·rirlerden 
ekscnsinln Anadoluda yoti9cn 
muharrirleri beğenmedikleri, çe· 
kemedıkleri, o ları hor ve hakir 
~önnek :lç\n çar lN! &rMl.ıklıı.r.ı 

saklan~az bir hakik ttir. Se· 
nclcrdenberı Türk Yolu sayfa· 
larında ve Burs& sazetelerindc 
yazı yaza.n adam cmt.-çhul blrı· 

51> olamaz. Benim bildiğim, ta· 
nıdığım Ziya Vehbi başkalarının 
yazılarını bcplmdir diye imzala· 
ynmaz. A.rıadoludıı. Rcşııt Fevzı, 

Ahmet Rauf, Halfik Cemal ve 
enı5all imzalurı, bile:ı, tanıyan 

ve okuyan pek yoktur nma, Ko· 
cacll ve Burıın bOl;-esı Ziya. Vch· 
bl ismini çok yakından tanır 

{Tek bir baş tanıyoruzı m\lelli
fine yapılan bu haksız \'c yersiz 
hticurn. Anndoluda aıtıyışsız, fe· 
ragat ve fedakarlıkla çalı~an 

muharrirlerin gururunu rencide 
etmiştir, 

Muharrirlik, e<llplik, yalnız İs· 

t nbula. h~s bır imliyo.z mı aca· 
ba? 
Bu ce\•ap karşı5ında akiJl sular 
durur. 

kuruşa yiyecekler ? 
r ''-rıyaf mürakabe komisyonu ,, 

bugüu toplanacak : 

Toptancılardan ve ihraç mıntıkalarından 
alacağı cevapların neticelerine göre. 

fiyatı takarrur ettirecek 

~·----------------------------Fiyat l\IUrakabe komisyonu. bıı-ı lhraç mıntakalarından ttlı;rat1a. 
;Un, öğleden sonra Vali ve Belediye lstMen fiyat neticelerinden bi.r kıs· 

Rtlsı Dr. Lıltfl Kırdarın reisliğinde mı gclml~, bir kısmı gelmemiı,tir. 
toplanarak et: meselesini mUz.ııkere 

Gelenler, va. a.U bir fikir edlnllmesı· 
edecektir. 

Bu toplantıdıı. bnzı toptancı tUc· ne yardım ettiği takdirde, bu:1ln Y•· 
cnr)ar11. dnvet edilerek, kcn<lllerır. nl et narhının kararlaştırılacağ"ı ve 
den, et rnesclesinln lçyUzUnU aydm ~iMyetlerin bu sureUe önUne "eçile· 
ıatmalaı-ı istenecektir. ollecetf Umit edilmektedir. 

60.ylemiı: de~u midlr? Eh .. Demek Fransı;: cncilmcnlni uğraı;;tır:ın nu- .,1 .,, 0 Afganın. ll\ponun rahatını da " ' 
ki seyıhat parasını Marcel Cıch n'iı ıelelerdcn biri de bu rczalelln he$np 
arl>a.da,ıarındıın aramıyacaklır. tarını tetltik t'lıncı.ctı. rırdı. Çiinkü Tahranda buluu"'I' 
~ Kendisi m( verecek? lşte ııeııould, Ji'rossnrd'ın Moııkıı· yan nıilftüyü ~inıdi l\.abildc a~ıy~~ 
_ T&'9\\ l\n)';'r. \'~'& sellp ıeımemuUc bundan cıo a.· tar, Hele nas~·onal • :soşy,lıırt1' 
- Öyle ise kım '! .>1 alJ.kadartlı. Onun Mosltovaya gfr, nki' iknic:i '\'eliabdi Hus'in ta11•· 
- ~fasra!ı Kremlin 'oı uyor. E\'· meii L' tnternational ıuetcşi skıı.n· re ile tek bal)ına inıiltere1e ıU· 

velki cecc kendlJi° b.r telcıu ÇLl· dalını karıatmağa çalışan Marccl meii ve netieelr.ı-i, bu harhin il•· 
kilmi~. clhtil~in bt~irıcl yı!QonUmUıı- Cachln'I fena bir mevl<ie sokocaktr ı..t 

' ' . · ıurduğu hukuki cilvelerden b ,. 
de Moskovada bulunmımanız R~:ı Zira. Frossard'ın pek cll bayrııldı oı· 
komtinlsl pa.rtit1lno aup nrlyorıı de· duğu ıöylenlyordu . c ) delil midir? 
nlh~lı:. o d~ bu ı;.abah alınan bir te~- Coıltiklti, ı;ısJte, s!mllar kılıklı, mi· lk'i kı-çh, hayır sulh ıt1üuk•''' 
rriLfla mUsbet cevap vcrmi~. Gtll· yop adam ise o tarihte, Fransadaki si i~in ıöndcrildl, Jı:ıyır harp etrirl• 
yormuş... ılir, :vok ingilizleı-in mi~:ı!iri baP1' komUnist '8zetecllcrlıı en parlakla· -

- Tcl,.ratı çeken kim? J n d H'"" budur • rından ııayıtan Borıs Snvarln'dl. cır; es ~u ur, -
Bıı şuale, Galııtanın rııkl Havyw k fllf 

haıılJ'ldııkı dalaver~i Yahudi slms:ı"· Du Fı-ıı.nsız bll' ka.dmla evlenmlş, nen bu münaka~aları ne 1 

iyi anlıyorum: Bii.tüo altın ~,, tara benzeyen miyop göZ:U, kı~a boy· blr r.usyalı \"ıı.hudinln oğlu idi lci r 
teblii'lerlnden, öh.ilerden, yaralı!• ' ıu zayıf bır adam cevap \'erdi: her halinden başkıı.larının me.nfuU.ı· • 11 ~ Dizıat t.enlıı. Tell'rafta 1ki im· dan, hastalardan, mühacirlerde ' 

za da.ha var. Biri Troçkinln, ot~ı<I rl için kcndlsınden ie<laklrlık\ar Y•(I· esirlerden bıktıfı irin kendini • .,. 
ma:a. hızır bir insan o:madıfı iL"\ • ·tılı 

Kıfara Zetkln'ın, kiden sulh ıam.ı.nında oldu~u 11 I' 
Ve burnunu l'ar.ı''"ra". du .. q,"nc •li la~ılıyoıdu. L' 1ntcrna.tlonat ı;azt'to) b" d 1 t k attle .,vutlft~ 

' • ,, n " "' 'raz a za ll a vu u ~ r 
bir ta.vırla ilin etti: Binin ~ıkı§ıncJa onu11 da parmagı ol· iqtiyor; büyük derllerini u1nıt11 , 

Frossıu-d'ın cevabı Kılara Zctki •c mu•tu. Fıossard'a d\1Jm4n ve Re· aıacak bir Kudüs müftüsile .,,'! 
çekilmiş. Telrrafta Lenln'le Troçkı· nould'a doat ı;özUkilyordu. ~u katılmamış bir naıi şefi He fl'et 
nin ııdları yok. Demek ki !ıkrinde ıs D ) ıut oluyor! it 
rar ediyor. < ennu '•T Bu hat, efkarı umunıiyede ti 

Doryo aordu: <•> burinlik alamcticlir. Harı• 1or,.._-
' Bu Fro:ı:ıa.rd, bir buçuk yıl _ Kon ..... e)·e l•tira'' rdcı:ek mi a· ıu•u Mtlh ve sükun arıusu 

•· " ~ once Alının • Fransız tıubi esna.ııııı· 11 
' • ıı' 

ltllccc~i J;llıl hlll lilı: honıl.'ardımap 
tan arclcrl \ e eni yeui surulcıı kru· r 

Zayıfken birdenbire 
--,·ş·şmanllyan kadın ... 

OaflttuhardrimiT. Niza. Topkapı dı ında bir hırsızlık ol· ı kadın, komŞ\JJardan Eda tarafın· 

caba.? Bakalım insanlık bn ninıet.c 
_ Kim bilır ... 'Cclkl de eder. Bura.· da Fransada lstltıbar&t naıırlıtı:ıı k b .1 k 1 

yapmış olan l<'rossar<l'dır. nmaıı avuşa ~ucı~ı~• ~·ur1 •• .. Jll Y• kadar geldikten sonrn. ~ , .. ., .. .,a;ı 
uızör tıınklar d!l 'ar. 1 

Buna mukabil, nu tarın hldlıı.ları• 
ııa gurc, Alınanların ZBl lotı ıla -:u· ı 

llur: 
11,000 tuak, ıs.o O top, O oo t • ! 

11rt'. 
Hunları d.ı yuknrıd kl flyntıııra 

ı;urc h~ap ndcl' k olur ::ık iman 
ı.ar.ı.rının ckfmu d.ı clort rnll) ar iki 
uı mil) on Turk llrru ı tutar ki iki 

tnrnfm li" hu ·uk ıı) lık r:arıın nşıığı 

, uı.orı l'dl mil.) ıır ~·urıc lirn "' r.ch· 
; or dttııektir. l'ılulan !;'ehlrlcr, olen· 
ltr, ;)nrnlıııı ınlar, ı, tll~ın:ı uğl'nyun 

111,nıı yığmlun tıı.lılı bunctaıı horlçtlr. 

mcttln Nuır Tl'lpedelenlloı;. ınu~tur. Bu civarda. GümU§SUYU d~ın ı;:örUlmUştür. 
tunun 1 arde:şi Devlet De. tarafında, çiftçi tsınail adında bi- Ed, Fatmanın ZilYlf oldugunu 
mlryollan hisılat dairesi rinin bir evi vardır. Ay§C ve Fat. bildiği için hayret etmlı, :takat işin 
mcmurlarmdan ve lzmirin ma adlarında ıki hırsız kadın bu içyÜlünU anlıyamaınıjtir, 
tnummış ·hlkii.ye muharrir. 1..J t k•- ,,. 

· g· z"tlemcktc imişler. Dun ev- Kadınlar uza,. •ı ı .... n on da.ı· 
lcrlndcn ve sporcularından evı o " ·et · ı · b 

· . 1 d h ' scdı'nc"' ka sonra çı çı eve ıe nıış ve u 
\•eıtyuddlıı Ensari Nazif Te. de kımse o ma ı;ını ıs " hali ııorünce polise müracaat et. 
pcdelcnlioğlıınuıı, dün, bir soymağa karar vermişler. Ayşe mi§tir. Hırsıı kadınlar, yakalana-
erkek ÇO<'ıığu dünya)'a geJ. sözcülük yapınış ve Fatma da içe- rak adliyeye getirilmisll'.'rdlr. 
mi.,..ir •• •azif t;nsari adını · t 1 ' riyc dalarak otcbcrı a§ırmış ır. Dun, nöbetçi Sult.annmct ikin-
huıyacak olan yavruya U· k • 

Hırsız kadın, çaldığı e~ayı bir el sulh ceza mah cmcsınde yapı· 
ıuıı ve mes'ut bil' öıniir dl. 

torbaya, torbayı da karnı hlzasın· lan muhakeme sonunda Ayşe blı· 
Jerlz. da elbisesinin içine yerleştirmiş, ay, Fatma da iki ay hapse mah· 

L._ ____________ ,,.,,J evden çıkmı~tır. kum olmu~lardır. Hırsız kadınlar 

Bu sırada. ;araonlar çay dıığıtmıı· 
fa ba,ıamtı~lardı. üç Fransız, birb'.· 
rlnden kuvveUl birer iftlhıı. ile san· 
dov~lere hUcum ettiler. 

Doryo ile konu~an bu iki adam 
Fransa.da çıkan komUnlııt gazetele:ı 
okuyanlar indinde birer bUytlk r;ôh· 
ret sahibi idiler. 

Renould, tıknaz, uzun boylu, pem
be beyaz tenll bir ~:Ll'Yldı. Bu, hl~· 
mliddct evvel, Fransıı partlşln, l 

ka!!uına, daha doğrusu koml;ıterne 

tam on milyon franklık bir kaıık 
atmıştı. • 

Buna c!ntemational> adlı b!.r aıe· 
şa.m gu:etui nefl'ettirmı,ıerdl. Yal· 

Bir deniz ka-
zası 

Dün ö1:Jcyiıı, köprüden Pcndi'e 
hareket eden Dcniıyollarının "E
renköy" vapuru, Kartal ile çimen
to fabrikası arasınd• yoluna de· 
vam ederken, vapurun çıkı~ ma
hallindeki korkuluk ;:inciri üze
rinde oturarak sallanan Yapurun 
büfecisi Mehmet, muvazenesini 
kaybederek denize dü§lllüş ve kur. 
tarılamamıştır. 
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P AZAR'USİ ,~ 
AY: 10 - GÜN: 286 - Btıll': jşf 
ıtUl\lİ: 1357 - J::YLÜL: •J 
HİCıti: 1360 - RAMAZAN: ~1 
VAKİT ZEVALİ ıı~ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 

6,09 
12,00 
15,17 
17.33 
19,04 

/, 
l~·' 6 ,1 
tı's• 
.,,."° 

ıı· 6 
ı.s 

ıo.~1 Ancak bu vazlyclle şişmanlayan derhal ~vkif edilmiştir, İMSAK: 
llty anııın he~ : Hu ne be! Bu ne ~~!!!!!!!!!!!!!!i"!!!!!!!!!!!!!"~!!!'!!'~!!!!!!!!!!!!!"!!~!!!!!!!!!!~!!!'!!!l'!!~~!!!l!!"'!l!l!!!!!"'l!"!!'-ıi!!!l!!'ll!l'!!!W!''911'!!!11!11'9!-.. .,.~~~ ... ll!!!!!!m•mıl!!!!ll•!llJ!!!'Jlll!"::~~~~~~~ll"1!11!!!11!1!•~W!l'!l!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!l•lllllm!!!!!!mB!!~-----------~-'" 

cinnet he! '= .. m••••••••••••••••••••••ll•lll•• .. .-.eJr l:ıtanbul gihi muaz.zam bir şehrin am d:&\Ctlno ~lmemlş olmuından dôııiımiı olduğunu, ~amııan)a a1;tıra-ı, w tarayü buJunııJQyorchı! Bu tly•tro ranya lı;ıneie kalk19ınuı ..,,.-ı.d,• 

4,31 

b:ı-:tnnh o: 1 imarı için ıtlll milyon lı· dolnyı scrzonl~ etti. Son '1ltcs, sıeak ı•n(:'ını ilan eııı~·orılu. :Sana, hir hakış· ı N A N A illeınıl, hanger.Jarının müteı:a;\ it ıs· garibine gltml~·ordu. Bu ı.aJıll vrf 
ra k.ıfi ı;cllrkcn hu mil.> orları kül 'uçları l~indc bir eani.} c bu kii~iU. in Prensin rtıylnc ınllraC'aat ct.mı,u. lak rutubeti oltmda, hakiki iilcmi ıne tolıın Bordönıı,·, 'aJ r.t aıtef ,.~· 
f!deıılerc no demeli 'l eli tutıııaı,ıa tltrlyen , c keı.eıcmekte !'l'aı.ıl olur! Pih-akl alt~ teri klmw)·i lı•yalt ı.ır lleme kalbeclh·frnıekteydi • .-uı-:ın \ "enür.ün lklıırl perctt'fll t'~e' 

olan lJuffnt'lıı t! •lenmrj:;e tcnrulıl ,.. tcdirıin etmek iııtenıi.) onlu Hl hu ba• Nana, ıöınJetlllln bir W'U kenarın• 1tında da bu haldf' arzı endam ı: ıı'' 

dl.)ordıı. Kont, )CIDCGC lçmeğo diı';ı· lumclan, ıııilkcmınl'l olııbilirdl .•• l'a· ıı----=-Miı'"'iJiiı=;==':j 77 ıı.----. T.11~_.!! ~.ıı,__ dan tıarkan iç donu ile bulundutıınu je karar \Crherlrlt'rı;e, yaııacıı~• 
l>iln l'rcn in ofrıısında tıka ha a ye- kat, rontaıı. iz.in beli.lcıncden, clrtll rı atlİL ZOLA • ~o ....... -..... • unutarak, ıaoki hU'iU'İ daire inde ~ııatı du.,ünü,)ordu. 
nıek )l'ınişti. llııtta her iki ı hlra7. \C kdu·lilerck: de,·ld erklrunı kabul edrn bir ıuıtan. Trk.llfl!lde,h·crerek: ıJJ( 

un ''"el, ttSoıı Telgrafı> ı·ı arlıoı<tulor hile. J"aJ.;ut kendilerini - l\Jetcliı. iz değiliııı ... ı;ampaU.}"a· nıı'f (lbl, Krall!;'e Vtnlis rolü oynu· _ Bıına bole! dl3c baı;ırdı· f 
., d mu~ bir vıııl)ettc. •ıkı~mak icap etti. Aıtc:ıılrrinln ,ercflne l~J3orum! 

Iladistl r knrşı ınd » lttunıınıla ayet l)I idare cıli3orlardı. ıutrnt, 1 ıan ödiyorum ... ozlr.riol teluarla 1• yerdu. Her c>ümll'de bir, <ıı.ah ueca~ lerı_ bura3a getirtelim. u"I 
h b d llr.r üç aktörlin de ıırttaruıda üçünc\l .w;. ....~ .\aııılnnı, ulan nıarıu,,ıı. hakar ti ı, r· lıc~ecanını ı;lı.lcnıek is;ill, ıııçaı:.ıı dair JUrılrnblrc. lm~urunılan ıı er ar betpualtllerlı> tatılrlnf kullanıyor, ~ana rau olmadı. Jlatt& 0 •' 

,ılaıııağa mecbur olrııuı:hık. anı·nk tek tıir cünılr hulahilıll. olıııatlı~ı prenııi orada gördu. Pek aı perdenin kı~ afeti urdı. Halbuki Pr•Jlt.r: .,.,. 
1 l'rulller, muaı•an1 tfi_,·lf't'I t.&\ana de- _ 0-"•11 .... aerefln.•', 10··ıerlal ua·. en\ln müıthar.alar ı.crdedlyor, Do k firar etmrk Uıere,dl Kocaman ,,. Jı.nılliıı bu kı3mctll \(l müteuı:ı.ı ;._ l':ınıbbl! Bura!lı ela ne kadar tercıJılılt gcçlrıll \C makul bir ıtılife .. .-.. - " .., • " · ç• 

"'en, tni"rc "amı· raıı erpu•ua11 "ıkar• •e etti. \C l'rulller'r, naı.ırı rf'f ... katinde lıı'r•r kesile ı·ontan onu kcııdi"e tıoJrıl ı.anatkıirt lı:ıt.kınıl sa\Ttılan kUfur· ıcak, dedi. l\1aılıını, lıu hauıya 113sıl \'adi ine 111ıarıık: " -> .. " ' '" " . ' I' 
ı 1 ., tı illi", huJunu)ordu. ta ll"'·U-dar am•Je~ı ·•ı d \ ' •·ı b oc. b aıııat' lcrc, tahrir nlle:. ne ıncu up tıulundu· tahnııııııul ctlebill;)o~unııL ~ _ Dogobcr kralı koridııruı. "a Foa n: "" ... mu .. " e ... yor u. ~ ,. yor, a.,rına :&!tı~ or, 'e -"' 

ğu Turl• :ı olu ı;ıır.ct i de tahrir miı· Ye muhıwcre tanı f!cyrlnl dcği!)tlr· ncr.:ıhetııeııahilcrile kadeh tuku~tur· I<ırmııı Kuak elbl.eel , .• tt>ueke• ~ Yen!Uiin! dl)e ha.l·lurdı. bu rarlıı hollta, hu, bir tahtın 'ıırhıi bur yemek ı~te3 rn gebe bir ıı ,c• 
ııtıru arkadnşınıız Ce,det \:'akub.ın mek iııercy<ll ki, loc:ının kapmnda mık l!itiynr. ilen tacile Bo"k, "arho~luktan kıHC· Prens, talttfk!rant>, kad•hlai al· buluaaıı hakiki bir prensin, bu ilah· bal.ı~ile onu ı.li-ıü.}·or ,e deraaı.-P 
ı.ı.lcn:il" lılr cornıı \ermekten kendi· &;'Urlıttlllt\ e ter hcllrıll. Hordonııv ı.n- J'ren~ln tebessüm tttlği ı;orüluucc, lan dizleri üstüne kapaklanarak, tıp· tıyor~u. t>u.rdu, \e sonra: tar karnu·alıııda, krali)etln nıa&ka· ı.ayete kalkı,ıJ·ordu: 
nl ıılanı.unı , balrnıı:ı: rı dlyvr '" ne· pının ılellğlnl aroladı. Gelenler, ııçtı- lütifc boşa "itti. ?ı.'ana'nın dairesi kı kom<:u bir hükümdarın ,chzadeııl· _ !'tfadam ... Amlral ... Str .. dlyerrk, rala.~tırıtmasr hengamesinde, uda hiı. _ Haydi, budala! I!;!! J.d&&f 

kadar doğru 03 hıl ur: qün de ltoltuklannın nıtında ı:lşder bUtün kalabıılığı 1 tiaba kafi ıelmc· nl kabul edr.n blr ta"iıtar Jibl, prtur.I ~üaU de fllmladr. me~Utrlndrn ,e o)· uncu kızlardan, Fontan )'eniı:k•n kade.hJcrJ dO ,,11 
Arklld fl ıZ, asla l yık Ol· \e ellcrlnd hıırdal\lar bulunan Foıı· mchlll,}di. Saten 'e mıulalll Jlil nilıa- t>clanılılordu. lladt>1dcr d«ıluydu. To· \ 'o bir hamk'de l~tt. Kunt, !lfuffat fr.ııpa3·eferdro ,e karı telh\llarından du, \ 'e a)nl ı.-rtıhat teıncıınUerlıd 

il dı ı bır .hnkaıctc ınu.ruz kal· tan ve refııkatlndekl l'rıillfer \'C l\lo k yetfc, ııwlr.3 c dojru, erkekler, )·arı kuıtlurıJuJıır. , .• Me11kl dö Ştıar rrı-n'I taklit ett.l· miUtkktp bir bıı.lk orta~ınd.9, adı rarl&yaıak, ictllrr. 
mı'lt.ır. tu. l"ontan, 1'.ıa:;ırnrak, ı:atırafak l'ıl ~ıptak Nanauıo l'.tratuıda halka ol· thtıyar 6or>k, ,aha11e bir e<la Uc: ler. Artık litUe edllnılşordu, ,ır:ı •oıtanltl tllAdeıı liau ~ f'Ul1· (Ar'811 .-ıJ 
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[ 1 
Yugoslavyada Bir genç 

sabotaj... komünist 
35 ldşlllk bir 

ll••lalıt oateıı 
JDal&DIDIŞ 1 

idama mah
kum edildi! 

Kupa maçlarına dün başlandı! 
SOleymaniye, Beşiktaş, Gala· 
tasaray ve T ks·m kazandılar 

XIX uncu asnn an bDyük faciası 
......._1ci Napolyonun .......... 

Moskova Bozgunu? 
raua: Napel;orıımn Pf"i'de çın..,a Tkkr.,e .. ,·lr•: fUdr -

Bnrci11yen &~ 

iki taraf birbirlerinin üzerin~ 
atılnıış döğüşüyorlardı. Ora8ı 

sanhi biı· nıezb;i/ıa olsıuştu. 
- 31 -

Sohlan <ıafa: 1 - M•tl&p, llehn. 
2 - - Bir e rkek ism i, terıtt : bir 11"9., 
8 - Kudretsiz, İsl•nbuJutiı ~r .-ı 
ti. 4 - Dinlenmek, a~kun.t. 
5 - Parça, b ir emir, !IU, 1 ~ )(~. 
t ileri, bfr notı. 7 - .A:rapga pr. 
kılarda ilöylcnir. 1 - G1ikyüıü, 
sıcak değil. 9 - Ter!l l: • JMtk, 
ekseriy a rtoı rudan INHıra felir. 
ı O - ts lm, Y• §ta «-tit ""'6Mlır. 
l l - Bir notiı, K~'ın etl. 

Ynkardaa aşatı : 1 - i1aret1 ~Y 
l!y<'ne \•er ilir . 2 - Ata biM9, a
Çahuk, yazın sonu. 4 - C<Wıwü.ıl 

ertaftı . lcNit>r. 5 - Saydı şikir, .. o 
ya, fi - Belanın büyüfO, ltir n•t.. 
7 Koyun, inek ı;ürüaü, 1 - J!:s. 
kiden kOlhanb r.y kahwI...;ıMe ~

lenlrcl l, k ira . 9 - T«si ; )Cr ~ta. 

hağlıhk . lt - Ucu ıiv:rl, lttı· ... ır. 
horozun zi:rnetı . 11 - -aiı· eıwlr, 
mahalle diktatörü. 

Dillki lnılınauaın be.ili 
Mldan uta: J - Gelebck, hi· 

kim. 2 - Alelade, a di. 3 - Ye, 
Emine, 4 - Avun11n11ma. 5 -
Lt-y, 6 - Ay, ran, 1.l. 7 ~ Xt· 
ram<'t. 8 - Acun, ~c. 9 - Cicim 
10 - Marmaris. 11 - Uçak, ır. 

Yukardan •5&tı : l - Kanbas, 
arzu. 2 - El. 3 - Leyal. ktnntt. 
4 Ele veren, ak. 5 - Ba, uyar. 
ar, 6 - Eden, has, ha. 7 - Xe· 
m<ı n, 'M;ıc r . 3 - t m , c.-d ir. !t -
K nnal, tecim . 10 - Adem, it!. 11 -
Mi, avalim. 

ikramiyeli ltJJae. 
cemtzln inil" .. 

(>8110111 
EylQI ayına ait ikramiych eiJ 

mcccmiıın kurası çckilmlft ir , 
Öbürjün kazananların i~imleri. 
nl ne~rerkceI:iz. 

'f ıaı Hsra.a,ıu 
ltll••oı.n 

Yine obür ~ünden itibuen 
yeni bır ikramiyeli bilmeceye 
başl ı yoruz. Buna ait iknrnlye 

• liııtcşini de öbı.ir cün 11eıred~e. 
llz. 



lztıraba gülen kadın 
\ azaıı : Sadi GÜN EL I 
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EVLENME T EKLiFL ERi 
( 1'\1 autuna m&h"1a m•lttuplar11ı 1 * GUZf!'l mtitena.ıılp \'ilcuUU Jıse t&h 

b.,.muha.rnr &d!eaın.e ~W.ey P l 11llı 2i yaşın.da, balıketmde kumr~ 
doftruda.n d~ıya ~~ ill nlA-" ~ ye.şll ~ozlti bır füı.!n bllır lyı ve &Sil 
H"18lne.u 1tondenlıntı81 JU;ırnd.-r. bır aıle kızıyım. Hayat arkadqım. 
Mektuplar ftl)I' ıün ar.&t 2 il• ol ar.- da aradığım şartlar, yilksek taruııı 

flJ'loa all.ll&bılir.) gormü.,, Eubay veya devlet memuru 
26 yaşındayım, Almanyada ma· 25 • 35 yaşında bır bayla evlcnmeıt 

kine mUhenrlls!ıı;! Lshsll ederek htn\n istiyorum. 18 Nesrın rumuzuna. mU· 
meınlr'ketime doııdüm. 16·22 ya:ı; a· raca.at. 
rasınd<1 ve boyu 1,6i ü a~mıyan n1Nı * Z7 yaşuıd-. aylık kauncı 150 1~· 
ut bir ;,uva kurabilecek ı;ok h'{iı;"l 'l:e rayı bulan bır gf'ncım. 17-18 y.,.ıarır.-

;.ı T-"1!/rr, Saımr) ı ta111,>ah pc. Uztimleri gıb, dalına buğuludur • e temiz bir kızla eYlcnmek lıtıyorum da kumral veya .san.,ın bır bay&11.& BAŞ , DI Ş, NEZLE, GRiP, RO TIZMA çuh oım.unıştı. J<'a .at. ona o kauar bakıldıkça ın anı baş dondürilcu le·ı Yapılan tekliflere muhıı..kkl\k .ı;urett.~ hayatımı bırleştirmek istiyorum. 

l il olaı k \•('o kıııl..ı kuv\·e.Ue b~- rinlıklerıne çeken bır "'lrd~ba ben yeni blr boy foloJ;Taf \'<' oır oaı {o ~ıı;tıatu!l) remzine müracaat. N ı·· K ki k s··t•• Av ı D h 1 K 
nm tr J(f k ilme ın tanı mana. ıe zerler ... Hilziln, bu ~ôı;J~rdc oylc lu· tcıçaf 11/ıvcsı. Son derece mahremty... * 30 YAtınd11, l,H boyunda, balık il evra JJ, iri J Ve ll un grı arınlZl ~rJ J. es .,f • 

deta > ıldııımıil n.u u m ... ~_. duı ın'u h f pıı ı.lı.aı ia akı .. ler yapaıdı .ı: ; le riayet cd lece;I \'C fotn;ratların etınde, yakıfıklı bır gencım. Kabıı.· Jcab.nıia ı;ündc 3 lı.a..-.c alınabilir. D er Terde pulla kutuları ı!n.rJa idcyinis,. 
tu insanı tıır ancıa a;;lamaklı eder 'c he e;e. ı gondcrllcce;;ı. Müracaatlar Ml\I{. taş lır-esı mezunlarındanım. Askerli· 

..,aınıcn n ruha bu\b.r hUI) a ve he· men ak b.nde de sekı;lıcl cuzıbenı"I Mtih rümuzu ile. tınıı yaplım 2000 kuruş a.sll maaşlı 
:yecaıı a ılayan bır se ı \':ardı ve Mu yı'dırınılarfle saraıdı... * Mütena ip 'liUcutıU. ortaClan U· bır de\'let memuruyum. 1çkı ve ku· 
.. afferle t.anıı:mıunna oa işte bu ı; s İşte Muzafter hı.1 goı:lerle bu sesin zunı.:a boylu. ela :;ozm kestane renı.;· ma.rım yoktur. Yaşı :eo ı!A. 25, boyu ParaQız j l~nlar 
co p o mu~u. tc ıı ine kapılar.tk dtinyadan uu~. li, dalı;alı ı!!lÇiı, balıketinde 21 ya~ı 1· 1,60 ı!A l.iO olan, beyaz tenli, balıı< a ~ 
,tuzaffcr, mcr. md n çok mu,,, 1 çok uzak hWya 8.Jemlcrınin ccnnetıtı da, lısc tahstllı, şcrefh iyi bir a le kı· eUndc, kara ka.şlı, kara. go7Jıi, orta 

kiye gönill varmış bıı ış adamı idi. de yaşadı \'C Sa!nıcyl her sordü~il zıyım. Hayat arkadaşımda aradı~ını tahsilli, lflyıkile bir cvı lda re edebi· 
Hemen hemen memıe·ct n bUlUn mıı.I anda tKI tek dUşunce onn bır fıkrı sa. şartlar: Yük.ek tahsil sörnuiş. dco,·. lecck, na.nıuslu bır aıle kızıle yuva Jş İSligen/er: 

lı•t memuru 'li'eya subay cılması. Bır ku k •-t F t.o"'"'at .... ıl<ışınn :.ırılo tanışır vo Zilmanmın bit ; lb! mu allat. olma~a ba~ladı; Ya rmıı - .., ıyorıım. o b• ı G~· ,---------'--
o unu onların arasında ı;cçlıırdi. Saime'-·c bütün varlı~ıle sahıp olmdı.; kıt.'a fot.oı;rafla J.;n Son Havadıs ıoa iade edilmek· şartile ( Ş. G.) rümu. 

" zetcsı (3 Medıha) rumuzuna mUıa· Su 11iırıuda ~ arsma, İ.f •ennf!. Yın , boyic bir gün, san'alkfuları'l yahut onun on sckızıne! asır roma o zuna milracaaUarı. 
9

, ıenme teklllJe.rf, ve Uoarl 

aıalarında yaptıkları bir toplantıda. tızmi içın yaratılııw,• olan füsunlu me caııt. * Muhasebe \ 'e ı'daıi şlerd,. a mıılı' •• veti •·~'- '·l-ıyao 1r1ı...ttıs 
:ıt 2Z yaşında, esmer, orta boylu, · 1 n n· ~ .., ... "'""" Muzaffcı le Saime karRılaşlılar. Sal· lcınkolisinı uzun, tesirli hır zehir ... ıı, . lar bir tıcarethaneyı· id~· ed b'ıJ~ Utı.nlar nııı.-·~ .....,,rolunur • 

., 
0 

52 kilo, kara kaşlı \'e kara. ı;oaiü, ba- ' ... e e ,,- ~·-- -....., meye ısrarla birçok "arkı okutturuı '"'Udum ''Udum, danıln damla lrcrcl{ cek kabilı'-·ette tıı•-n•uı Tıcar•+ ı•-~· "' Tahsılım ortadır. ı.-. ki '-'aZı''l bı· .. - ,, ,, " !ık etinde bir dulı;m. m ,, .... .., ... .......... "' ,, ,, 

muştu Genç kadın biraz yadırıoadı~ı olmek. mezunu b:ı· gen<: ış ıı.ı:a.maktadır. Taş lırım. Askcrlı .... ımı yaı1tım. Yıuııııı ~1 2.3 ile 30 yaş arMı sarışın veya o 
bu munltte o kadar sıkılmış ve şaş1ı- Saıme, onun dudaklarına göturd'\ raya. da gidebilir. Refık Us adresuıe dur. "<ier yere ""ıdeıım. Ufal' bır ı,ı. kumral, içki kullanmayan ve devlet ~ "' 
mştı kf: ~ elını her ıscfcrmde kalbın!n üze. ı memuru, sub;ıy da olabilir. İyı atı. müracaat. tipllk , c bunıı. ınUma ıl her ı,ı yııpr.ıa 

- Arnbelc oldum! ne b.uııyor ve lı;;inl bir nefeste bo~a1 • "ki b b ti k Mutena memurl,·etleıdo bulun. <-a hazııım. !.; • .M. H. ıilmuzıınıı mu· lıs ı ır ayla h~yalımı birleş rme ,, b 

Demekten başka bır mazeret ~r;,.ı tan ı;ıcak cUmlelerle mırıldanıyordw istiyorum. cTek.> rümuzuna mUr • muş, tahsıl \'e terbiyMı yerındc b:r racat. 
bu anu.>ordu. ı - Muzaffer! Tasavvurlıırımın h.ı caat. zat, u~adığı ailevi !eldketten dola· * Eeılın istenoğra!ı ve d:ıktıl,1 

Muzaffer. Saimeyı bu mUşkUI \'ati· yall bile beni mes'ut ctmeğc kafi s~ * Boyum l,&i, kilom 53, y~ım yı mu!tar bir vazlyettedır. Kapıcı· biı'lığınln bırın~ı!,k mUkafatl;ırını 
:,ıetten kurtarmanın yolunu bulmuş lıyor. Ne iyi olacak, Ah! ne iyı .•. ise 27 C:ır. 60 lira net olar&k &!ar lık, od~ılık gıbL bir lokma eknıeğı· havı. tstanbul Alman Tkaı et oku 
ve bu vesile ile de samimi bir do3Uu bilsen!. bir memurum. Evlenmek ist iyorum nl temin edecek iş aramaktadır. A:r- lur.dlm dıplomalı olııp tUtltçe, alman· 
1.un temelini atmıştı. O ı;Un musllc.· Bu genç kadın, bu sUzel kadın 1~ Alacağım ba_yand& ialedl&im mazi· zu edenler gazetemize yazsınlar. ca, daktılo. ticari dersler ,.c Alman 
Y• bahıs mevzuu yaparak uzun uzıı.1 11 mtydl ne idi~ cNe iyi olacak, b.r yetler şunlardır: * Tahsılım lısedır, gtlzct bır ~ubay ısteno~raflsı ogıetılır. 
konu,muşlnr; Muzaffer Saımede bul· bılsen!> cıiye soruyordu Muzaffe~~. 1 _ ~ok ilk talaıli olması. la evlenırim. nlgı!ızce okur ya.zarım. Ehven şcraıt ıçln tahriren mUıa.· 
doğu has s ve ınce ruha hayran ... ı Bunun lyıhğınl Muzafferden daha bU 2 _ Mümkün mertebe zarif ve Ya~ım ıs, boyum 1,64, kilom 50 dir. caat: tı fan uzturga • Ca~aloğlu 
mu ; Salnıe de Muzııfferln anlattığı yük bir sevinçle anlıyac<tk insan bu· yaşının 2S i geçmeme.~nden ibaret. Kaıa k~lt, kara gozltiytını, ev ı,ıerı Yerebatan :\eşe Apt. Kat: 6. 
e~ler!n sihrine kapılarak kendinden lunıır muydu dünyada?.. tir. (Hayat 2) remzıne müra.caa.t. bilırım, ıesım alır ve göndenrım, te;.... * Yu.;ıım 18 dır. Ot tıı olı;ulu iyı 
geçec~ hale gelmtştı. Ne gUzcl şey- l'\lhayet bir pazar g-Unil onun ha "' 28 Yatında esmer uzun boylu bır litlerın (AylA) rumuzuna miiracat. derece ıle Umıa.l ettim. Yazım lyidır. 

Devlet DenizyoUarı l la n1arı ] 
Adalar .. Anadolu · Yalova hattı tarifesi 

Adalar - Anadolu - Yalova lıallıni:la 15 Bırincıtcşrin OH f.a. 
rihindcn itibaren tatbik olunacak sonbahar ve kı~ tarifesi iskelelere 
asılmı~tı,. (9111) ... 

Gemici ve kön1üf!"cü ahnacak 
Gemilerimiz için gemici ve komürcu alınacaktır, Talip olanla. 

rın birer dilekçe ile Umum l\lücliırlü:;ümüz zat işleri şubesine miı.· 
racl\at etmeleri lüzumu nan olun ur. 00086) 

Istanbul Belediyesi Ilanlar~ j 
- ---

Haseki hastanesi için lüzumu olan 20,000 metre gaz idrofil, 
2190 ıııımaralı kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına .:öre pazar. 
hkla ~atın alınacaktır. Tahıniıı bedeli 4500 lira ve teminatı 675 
lırndır. Şcırtnamc:ıi Zabıt ve l\luamclfıt l\Iüdürluı:u kalemınde so· 
rülcbllir. İhale 16.10.941 per~embe gunü saat 14 de Daimi Encu· 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup· 
!arı ve 041 yılına ait Ticaret Odası vesikalari!c ihale ,unu muay. 
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. · ' (9081.' 

ler anlat1yor ve ne çok \ICY biliyordu vasını teneCfüs ederek ~eçlrdi~l b r gencim. Aylık kazancm1 120 liradır. * Yaşım 21, boyum 1.76. Sarıııııı, Ailen vaziyetim dolayısıle herhan6: 
bu adam! Satmcye musik.nin san'!ll kaç saatın sonunda saadetten ı;arh '9 Butün kabahatim tıergün bir m lkt&r kumr al saçlı ve ciddiyim. Halen 20 bıı· müessesede ~alışmak .stiynnım !ahmiıı B. İlk T. 
tarafını ne ıoUzel tahlil etmiş, cdebl olarak a)Tılırken merdiven başında ali<ol almaktır. Fakat bunun kesem. Ura asli maaşlı devlet memuruyum. iş sahiplcrınin c. K. rumuzuna m.ı· ı:uos,oo 982,88 Darulacezc müessesesi ıçın alınacak pirine, * 
e h s5i n.ekadar çok duyııı uyanciır· pnrmağı!e genç kadının sol ı;o~iıs t.. den b~ka kımaeye zar«ı ı dokunmıı.z.. Ha.yat arkadaşım olacak bayanda racaatlarını rica cdcrım. kuru fasul y\.', mercimek, kuru üzüm, salça 
m~tı onda!.. rafını ışaret ederek inledi: Btnı lçkıden \8zgeçlrecek olgun bir olınaması , clddl ve ev i~lerinden an· * Lıse fen lrnl:ından mezunum. ll'<, nohut, l,urıı bamya ve bulsur. 
Saıme. Muzafferi ertesi ı;UnU .,;aya - Acaba orası da benimki gibi ç.ı.r kadınla hayatımı ~!rleftlr:mık laU· aradığım vıı.sıflar: 17 yaşından afa~ı orta, lise. matematı:< ,.e coğrafya 5511,50 413,30 Deyo:;lu ve Zührevi hastalıKlar hastahane 

da\et etti, ve o bır t;iln içinde, mu.
3
!· pıyor mu Saıme? Bu büyük sevgiyi yoruın. Arzu edenlcrilı ' Esmer> rem· Jar b.r aile kıZr olmak lazımdır. iade dcrsıııe hazırlatabılirım. Aızu ede'.!· !erile Zcynepk:ımil doğumcvinin yıHık ih· 

kının ton dcğl.,'<ôikllk crınden başlıyı· benim kadar duyablllyor musun?.. zine milracaatl.n. ed imek üzere bir reeim gönderirso ler ıu.ıo·g-u tarıhine lı:adar sabah tıyacı için alınacak muhtelii cins yaş scbz~. 
ı ak her tlirlU hls.cıı mtıvzua ı;trme~ Saımeııin gözleri birdenbire, hiç CJ • E:.mer orta boylu . neo'e li ve memnun olurum. Ciddi tekli!leruı &allt 

9 
za ve akşam 5 len itibaren ~ı · Tahmin bedelleri ile ilk 1,-,mi tıat miktarları yukarıda l'azılı 

uretıle, gonUl l!Jlerine tem 
5 

edec"" ane kadar ;ormedi~i bir hayret w 6ıhhatli~im . YaŞım .30, çalı.Jtyo- 1 K. ç. rilmuzuna müracaat. Cahen veyil tahriren nıül'acaatları. me,·addı gıdeiye ~atın ;ılınmak üzere ayrı ayrı kapalı zarf usulile 
kadar en ı;ldılmıştir. nefe kmlcımllc doldu ve sesı )fuz-ı! rum, clıme net :;o lıra ic'\·ıyor. Adres: KtiçUkpazar hacık dm ma eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Znbıt ve Muamelat Müdtit· 

s .. tme. Muzaffere, çok gürcl p:ya Yuksek tah ilim \•ar. Çalfı da ça· r----------- -., k ı · d ·· ül b'\' 'h J 16 10 n41 mb ,.u··nu saat 1 "' t ferin beyninde çınladı; ,- """" hıı.Ucsı Ta.vanlıç<l.lme ~okak No. b liıı;:h ·a emın e ~or e ı ır. ı a c , .!-' pcrşe e ., 
!\O çıltıın kız kardeşi Sam ye)'• de a· lanm. Aradııun erkek 40·45 ya. S d k • F t •ı ı :.ıehmet Bayrı 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak· nıtmışt.. Bırltkte blrt-0k parçalar ça • - Neler &oyltiyorsun Muzaffer? cında, kum ral, mavi v••a ye•ll a a al l lr i · Od 'k 1 k 

.. "'" " buz ,·c.va mektupları, 941 vılına a t Tıcaret ası vcsı ·a arı ve 11· S 1 b._ ı "5 '-'asındayım, kirnscsiıim. " dıl r. Akşama doC-ru am ye ıı lr Ha bukl ben... tözlü, aylık kazancı 100 liradan " " - • ,_ d ·k ·ı 
249

0 l ka 1unurı Oı-ta yac:lı bir hizmet ehlı bayana nuncn ibrtzı lazımgc~n ığer vcsaı ı e • numara ı ı .ada.şile çık.tı, gitU. Muzaffer Saim · Ve .. sozünU tamamlıyamadan öyle !azla, kibar tavır lı, yüksek tahsili~ ' istanbuJ l\tu"Ilu" lüı;ündcn · "' t ·c t · et ı l kl ı kllf mektuplarını ihale gü· 
• · ihtı.' acım ,·ar. Perihan rumuzuna arı a ı c;-c,·rc~ ın e lazı.r '.yaca ·. iffl e . • c muhtelli satlar llzcrinde hünerler bir kahk;ıha attı ki, Muzaffer gök yı. "'•kat olmaması ~rt, içk i. tütWı ' 1 t mi saat 14 de kadar Daımı Eneü mene vermclerı lazımdır. 

o terdi 'ile onun sesinı doya doya d n kullanmıyan tercıh edilir. Arzu e.. En iyi İyi Son muracaa . (
6761

) 
ledı kılıyor, şım~ekler goz bebeklerine d> den (Saadet Son ) rem.tine mı.lra· K K. K. * Tiı.aı ct lisesi mezunuyum. Fran-

Salme, durmadan, ruhunun mela t· Juyor zannetti Bir şey söylıyemed', caa t, 27 24 20 
sızca lisanına \ ukufum vardır. Da.it· 1,. mm•••••••:m•!llZ••S!&!iimDi:ıi~ll!liiZiiiZS:C:iilC:mlm!:~ 

J,ollslnl ve haaııaslyetıni dokUyor; K<ı· blrşey yapamadı, yalnız bır ki.ilçe ıztı * Tah!ılım Jıaedır. J'ransızca.yı iyı 
40 38 37 

1 tılo kullanırım. Herhangi hır ticari -
id inil d GUI k to kil 90 el mılesıır.. de enal 13 <len sonra ç~l•\'· ı u~u~or, eta yor u. er e 1 

rep h1.llnde meı'G \enlerden yuvarlıı.1 billr.lm. Bo)'Wlt 1 • • om ı r. ---~--z '"ıt J"' .. O 117 k t (Ahnıet Sarıo~ı·•) 
h '- ı· ""bt oluvor· Muzaffere b K Kumralım, o;dukra ... lizeJ .sesım de " ma ıs ıyorum. ., :. ıçKu 1 

t>• - • tnamak iı:in ırozlerını kapadı ve par· " 
mıyor; onu sanki ;ôz bebeklennde .:- ., dinlenecek ;;ibidir, endıımun mtitı· Fıtra \'e zekat itasiylc mu. rt:.muzuna ınüracnatlan. 
r!tıyordu. Bır aralık Satmenln ı;öz· maklarının varkuvvet!le kalbinin Us· neslpUr. Ev ı,ıerirıe vakrfım. C dd1 kellef olan muhteı·em ahaliıni· * Harita ve etüıl iı;:lcı·ı lersimatı. 

rl ıpıslak oldu ve pır.arlarında biri tUnU sıktı. sıktı. bir subayla izdivaç etmek istiyorum. z., malc!im izio en hayati ihtl- raportaj ve mUrckkepleıne lşlerınde;ı 
n ık! damla o anda kendine do.,"'ru Mu:ı:alCcr sokak kanısına. ''ardıı!ı Cıddl terili!leı-ine rel!l ım alır ve &'Ol:· 1 ı. 1 ld t anlnr veyu az lhtısası o up cta bu iş· ,. •. yaç aını "arşı ayan ve e e c · 

uzanan Muz.a!!crln eline dUştU. Mı· zaman, Saime kesik kahkahalarla Sı?'I der!rim. (Gün"orı rümuzuna mürı· tici tebcrruatı keııdislyle Kı. de yelişmcğl aı·zu cde:ı bayana lhtı· 
zaffer ons Goelhe'n!n en ruhlu bir caa.t. yaç vardır. E . K. B. rümuı:una mu.. 

lenlyordu: * Tah5ılim fü;edlr. Lisan bılınm. zılay \·c Çocuk Esirgeme Ku· rncaat. bulu.şunu !u;ıldadı: 

c.Bir damla goı. y~ıftda bi r ılcM 

gf-Llidir ... ıt 
Ve ~enç kadına bu eUmlenin ifa 

de edebileccğı bUtün m nalan, ılham. 

- Yanı öğleden evvel gel de konu · 

şalım; Muzafıer, ben konserln1iz i!;l.ı 

ne hayA.!ler kurdum, ne program! ı r . 
lan, duyuşla~ı anlattı. anlattı.. . '.'adi GÜ:\J;L 

Muui!ertn blr damla göz ya.şile ı•;- --------------

ç.zdlm b.lsen! .. 

la.nan eli Salmcnln avuçlarının için•• 
kalmıştı. Genç kadın onu bıraz daha 
kU\·vetle sıkıp göğ!üne ba tırar \i\ 
mınldandı: 

_ Seni tanımış olmakla o kad -ı.: 

bahU) arını ki, artık hayattan me"tl· 
nun, hem çok memnunum. B raz '\.ı.· 

bırlı ol bHscn ne kadar mcs ut ı;Un · 

ler göı·cceğiz! •. 
Bu ıcak, temiz ve samimi itin· 

tın vadottıği saadet.le Muzaffer hıu 
t.aıarca se\·fnç •;c se\·g!nin pembe ı: 

fuklaıınd uçtu, U!:tu .•• 
Salmeye sık sık uğruy<'r \'c onu 

h r görüşüt<ic biraz daha kendine ya. 
kın buluyordu. 

Mu:ı:afCcr, Saımede kadınlık değl'. 
bütün be.nlığln! ılık bir dui gıbl oÇ<
~ıyan \ 'C bUtün manc\ t \';ı.rlığını btr 
ılıır glb. saran hassas ve san'atk.ı.r 

b r ruh bulduğuna inanmıştı. Sııim" 
nln en cazip ve e.n çıldırtıcı kadınlık 

tarafı ı:ozleri ıdi. Evet. Saimenln bir 
çift goıü vardı ki; sabahın ilk ı(nk· 

lıırile yıkandıkça terllyen siyah asm 

Yeni neşr:"yat : 

Bavacılık va spor 
(Havacılık ve Spor) mecmuası. 

mn 21>6 ıncı ~ayısı da çıkmıştır, 

İçinde. herkese, bilhassa scııçllı:;c 
faideli birçok yaııl:ar ve resimler 
bulunan ve zensin mündcrccatı O· 

lan bu ~ii-zcl dcrı;iyi okumalarını 

karilcrlmi:ı:c tavsiye elmeğl zait 
buluruz. 

_.•Kimyager lll 

Hüsamettin Tarlan 
lDBil TAID.n.t l :l5 KURUŞ 

Btllınam ~t. 

ı:m;nöou Emla k 'li e Eytam bu· 
kası kaf1Mtnda ıu.etbey Maaa

da Utinei kat No. t 

Bunları du:;ünürken, haydutlar mek \'e tıpmek ihtiyacilc kıvrandı. 

re.isi Dorayı ne derece sevdiğini bir 1 BUtUn mc,·cudiyetıle ilanı aşkcdc.ı 
daha anladı. böyle t;ilı:cl bır kadının bu taşkın 

Bu sırada azgın kadın. şehvetle sev;ıs! kar"ısında he.ngı adam lA· 
~anan dudaklannı uzat.arak, elle· ka~ d knlabıl!rdl? 
rını Mu kimtn ellerine dccdir· Boylc olmal<la beraber c4kıya te· 
dı ve akabinde son derece bayı;ın isinin kalbi, bu levha karşısında b:.ıt 

bir sesle: gibı soğuk ~ taş ,ıbl hissiz kaldı. 
- Oh Anrlko .. dedi. :Sana bak Her anıye tasavvurun<ia. Y<l'3)'<1 ı 

hayatım ..• Se\•ıtili yavrum, benim Dorasının hayali bir tılsım ı;'ibı onu 
g ızcllığımi gormıyecek kadar kor :ı:aptedlyordu. 
olabılır mısın? Bu kadın yeniden hayatınr kurtar-
Mımtckim susuyordu. Karun de· mıştı Acaba onu knbaca ko:ıtıak 

namusktrane bır 1IJ olabılır m!ydı? vam etli; 
- Anrıko. be.n alJk i~n yaratı!· 

mı ıın. Hıç bır ek.::iğlm yok. Her 
tarafım ı;uzet. Dünyada beni goren 
bir "OZ, mutlaka beni scvmei;e 
mecburdur. Aliecnab ol Anrlko .. 
Kovma beni!. Bılsen seni ne kadar 
evıyorum. Terketme beni! Haydi 

gcll Afkm biıtun ilahi lezzetlerini 
bana tattır! Seni inı:nnların en 
mes'udu yapacağım; kimsenin se· 
vcmiyecesi kııdar seni S<!VCC<?fim. 

Kliıra tombul kollannı eşkıya •-:ı· 

i:J nın boynuna dolayarak, onu sev-

Mtintekımln asıl tabiatı kenduıınl 
bu fıktrden vaı:geı;irdi. Bu kadın,n 
nli\•aı:ı~lcrıne nıüsaa~ etmek ise, 
kalbde Adi bır cmf!'lin do~ası de· 
mekU; o, bunu h.ç blr uman kabul 
edemezdi. 

KIAra y<1va.şça: 
- A:ı:ıko! Gel, benim canını ... Eu· 

tOn blltiln benim ol! B!rlıkte kaça· 
lım. Tam hır aydanbe.ri senı arıy.)

rum. İşte şimı:li buldum. Durmadan 
buradan kaçalım ve yabancı memitı· 

keUere gidelim. Orada, refah ve sa-

23 ya~ındayım. Boy 1,68, k ilom dıl rumları araiında paylaşan * 1ngılizce \'e F'rans:zcayı ı;,'l bılı.:, 
6~ tı.ir. Yetıl ibzlü ve bey~. Ab· Turk Hava Kurumuna her vcç ıngiliz ıısesınden mezun, çocukları 

ıa.kmı ve ailem tomi.ad.iı-. AyhCım hile yar<:iımda bulunmaları Jii. .ever. cıddi. hır aile bayanı, ~ocuh.· 
ya.lnı~ :;; llrada.n ibarettır. l&teaıfım ı zumu ch<·mmiyctle arzolunur !anı ders vermek ,.e onların tahsil ve 
baya."l.UJ asien TiirK ırıcmdan ve d:ı- ı J terbıyelcr le nıeııblJI olmak istıyor 
rıist e.hlılıo.lı olmuı arttır. (18 • 30 ~ Münasip lekllfleri kabul eder. İyi ve 
:.ıı; \'eya uuJ da oiabdir) . Cld<il olan nezih bır mlirebb.ycye ıhtıyacı olan· 
tekliClcrl., Mlinu p.> rumw:wıa ya· r ~ !arın gazetemize bızzat veya mektup_ 
ztlmuı. Fctotraf ~onderilirse ~06· I E u s o il B A v A n i s 1 la müracaatları. 
terilen adrese m.alırem <ı!aralı t aah· 1 * Tıcarct lıscsi mezunuyum. İtal· 
hütlü iade ed!lır. 1 iLAN FlI"A'fLAR! Kuruş t 

1 

h u , •• ~ yaııcıı. ve t'ransızca lıeaıı 1arına vu~u· *' 19 "•"ında, esmer , 1 ,iO boylılD · r._, 
" ... ium vardır. Eski harnerl yazar okur, 

da, kara kaş ve ; ozlu , billıketinde recrUbelı bır muhasip her ı;ıın saat 
bir aile kızpıım. t sa,lık '750 

" ı · · t:AA ı:ı den IL1baı en ehven ucretle tıcare~· Arkııd,. clarım beni cana yakın ı ıncı H,.,.. " "'' 
..,.. 2 · HO hanelerde çalı me.k istıyor F. E. rt.ı· 

\'C [~in bulduklannı 50ylerler. ncı 11 muzuna müracaat. 
Yaşı 25 ili 30 a:ası, uıun boylu, 3 incu " 150 
sarııın \eya kumral ve yü~ek • üncü » 50 * Buıs~rıstan muhacırlerin~n b·r 
tahsıl gormuş sivil veya subayla ABONE ~"ICTLARJ l Urk genclyım. Kımsem yoklur. Be:ıı 
evlenmek istiyorum. En Son Ha· Tarklye Han~ c\·Jatlı{;a kabul edip de evlAt dıye 
\"ad.is (Ne$'e) rÜmllZ'.ına müraca ~in lt°iD bağrına basarsa oluncıye kadar ov· 

• atlık etmek boynumun en büyük atları. Kr. Kr. 
1 1 • :?4 yaşında. miıtecıasip ıuzel borcu olsun. Tahsilim y-0d1dır. st ye., 

vücutlu 1,61 boy ve 58 k ilo uzunca 1 e-eseUk l4&> %800 rr n En Son HavAdıs ı; zeteeine mü. 
boylu yeeil gozlü " rt• tahsılli Fran Altı • Y'* 751 l &OO racaatları rıca olunur. 
SlZC& bilir iyi ve aııil bir aıle kızı. t:~ *3 :ık '°° l(lıOO 
yım. Hayat arkadaşımda andııun 
artlar: 

En az lise iahsillt olmMı ve dev. 
Jet memuru, ô'rotm <!n veya subay 
tercih ed ilir. (5 Emel) r emzine mu 
racaat. 

[ ES 

150 

Gun• ıeç"';' noahalar 10 
~tar. 

~-------J 

İstiklal-En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve 

Sahip v. .BaşmuhMTirt 
~ttAıo:TnN !liilD 

l'i•iY•t Du'elltıir'U 
etJJDıtj 8A.BA!:JOGLO 

BaMJdıtı yer: 
VATA.~ MATBA,\,SJ 

Macera Tefrikası: 67 

i N TiKAM 
adet 1çinde yaşamak için bUtün va ıı· ı 
taiara mallkım... Sev(imizın bMı l 
için bu ıstıraplı ha:ratton v~eç! 

Bu :;ozıcr, eşkıya reıa!nm kalbı 1i, 
)'Uınuşat.mağa ve onu kararından ç'· ı 

Çeviren : 

M. S. Çapanot lu 
·-----"."' vlrmese kafi gelmcmıştl. Ani bıı ,,a,. - Haydı! D@fol buradan!... Fc· 

rar vcıl~le: satıarmın dolatxnı ~ıt, başka yerde 
_ Bırak beni, ııcfıl kadın! diye· kur! 

rck, Klaranın ellerlnı boynundan l\:ııdın bu sozle.re rağmen asla ye·se 
ço~du . Sonra, akan terlerini sUer k kapılmamıştı. Eşkıya rcısınl hfıl:L 
şapkasını düzeltti. Yalvaran bır se.s kararından çevırebılceegını sanaraı<: 

le: ' - Senden ayrılmak mı": dcdı. As· 
_ Gıt! Beni yalnız bırak Kta.r ~! la! Yalnız olUm senı benden ayıı abı· 

Ben Dorya ya ihanet edemwı. Bak! Jır .. Aziko! Eğer benı öldtirebılır· 

Gokj lizUndc yıldızları s-örUyor mu· sen ..• 
sun? r-.·aı;ıl parlak ... İhtlm&l şimdi '" Ve çılgın bır hamleyle tekrar An· 
bu yıldızlara bakarak, benim kurtu:. riko'nun boynuna sarıldı. O derecc.ı 

mam için dua edıyor!.. Ah, Dora! S :· candan ve lstiyerel' kucaklamıştı ~.ı 

r ic\k sevgilim... onu, genç adam, bir çocuk ;;lbı, bir 
Sonra, mUthlş surttte ba:U-arak: müddet çırpınmağa mecbur oliu 

1 
ve bu ıhtiraslı kadının kolları arasın· 
dan kurtulamadı. Fakat kadının taz
ylkı ın ttıkça, deJıkıı.nlının muka \'!'<:· 

meti de çoğeldıı;ından, ı11ha;,ct bu 
kol kcnedıni kıı mağa \'c ondan 5ıy· 
rılmo.ı;ıı. ıııuvaffak oldu. 
Kad~ın kollarından kurtulur kur· 

tulnıaı;, kaçmağa teşebbils ettı. 

Klara, galeyanlı şehvetının büttiıı 

km·vetıle MUntekımı takıp cdıyor, ve 
u:akla-\lınasını men'o ı;aJışıyordu. 

Tekrar eşkıya re sının üzerine :ıt:· 

larak, onu durdurmak istlyoı du. 
Mtintekım kııdıııın sa\•Jetlcrıno mu· 

kabele usu!UnU oğrenmı tı. Kla.ra çı!
gın blı: s slc: 

- Sefil! Beni teı kcdcmc.zsln · di· 
yoı du- Sen bana aıt.sin... Hayatın 
benimd ir! ... 

- Ben Doı aya aldim. Sen<ien ne!· 

Kunılu, ta.nhi: 1888. - Sermayesi: 100.000.00G Tiirk ilraSJ 
;;ıube ve ajaıv adedi: 265. 

Zir.ıt ve ticari her nevi banka nıuamelelert
Para biriktirenlere 28 ,000 lir3 ikramiye veri7or. 

Ziraat • Bankuında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa~ 
lannda en az 50 lirası bulunanlara ~nede 4 defa çekilecek 
kur'a ile ... tıdakl pllna töre ikramiye datıtılacaktır • 

' ... ı.• llNıldı 
' )1 50t .. 
' • Uf • 
.. • ıtt • 

.... llnı 

Z,Ht • 
1,Hf • ...... 

ıoe -.det n llraldl 1,ooe nre 
ıa !t u • •.at• • 
llt • H • l ,2M • 

DİltKAT: HeMpknndaki paralar bir sene~ 50 liraüıt 
qaiı düfm,i,.enlere ikramiye çıktııtı takdirde " 20 fazluil• 
verilecıekiir· ltu.ralar senede 4 defa, 11 m art, 11 haziran. 11 eylQl, 

11 Biriociklnunda çekilecektir. 

ret ediyorum. 
Klaranın kalbinden kop;ı.n kesk;n 

bır cevap bu ozc mukabele etti. 
-Yeryiiztindc bı~lunduğumuı müd 

detçe sen bana ait olmazı:ıı.n, ikimi· 
zın de bırllkte olnıektcn başh"tl çMe· 
mlz yok. O halde, haydı, ~unların dı 
bıne! ..• 
Müntekım mıısadcmeden 

cağı sırada, Klflra büllin 
onu arkaııından lttı . 

uz:akla.şa· 

ktı\'Vctıle 

Vaziyd mtişkııldil VI'. çok lrhlıkc· 
Jıydı: lkı.sı dc, hU"bu·Jcrıne sarılmış 

olardk, bulundukları yüksek ycl'den 
cı.şııgı doğru yuvarlandılar ... 
E~kıya Teısi, kurtulmak iı;ın çar~ 

Jer arıyordu . Ne mümkün! Aı;ıııgıdıı 

nehır, korkun!; ve upıltıılu köpıik· 

!erle blr sel s-ıbi akıyordu ... 

Bu vahşi mücııdelcde, bu ı;ıuuısuz 

aşk ishiı·ası sonunda, iki ı;-enı,;, da:
galiıU'm mUthL' hilcunıu arasında bo· 
ğıılacaklar mıydı ? Şimdi şaşırmı., 

bir halde uçurumun kenannda bulu· 
nan genç eşkıya reisı ve kadın, ı•n 

n a ux~.,, 
a u--.. 

b'Omulllp ı;ıdecckler mıydi? yol\~ 
sranıl kayalara çarparak parça P" 
ça mı olacaklı:ırdı ~ ... 

Muntekım heni.iz kolunun 
Klaradıın kuı Laramaınıı~lı. 

·r-' Bırden, altındıtkl toprak parç:J" 
boş olan clilc itli. 

ikı korkunç çığlık , e onu tl'I' r 
eden hır gitriıltU ı;ııtıldı. • 

İki insanın dalgalar araımıda ı-s) 
bolmasına bir an kMi gelmışti. 

il 
Mıintekım ılcı Klar• , şımdı oınrı;... 

ıııülhış pcnçc:ıınc dl\şmuıı bı.ılunll. 

lardı .• . 

- on zr.sc· 
IJalgula r arıı meta mncaddC.·· 

13t.! 
Klara bır çıısın ı; hı Anrıko 

1 
.,. 

laııdı'nln \ ücudıine sarılmış, b.!lş "., 

Uzerınde l<orkuııç korkun" g-urlı) c 
" ıı· 

nehırde scvsilısi ile bırlıktc 1<ıır1' 
yıp gıtmek istiyordu. 

ddcdC Bu lıodbın kadın aşkını ı·e ı.ııı 
münteklmi hakikaten olı.imUn 1<01 

ufak bir tedbirsiz hareketle, başa.-ıa· arıısına 

~ı. yarlardan yuvarlanarak, sulara 
ııürUklcnıek aımıindcydi· 
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