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Ruzvelt'in 

ifşaatı ••• 
IRAN'DA'r 

Yazan: Niıamettın Naıit 

Amerika harbe gırecek mi? A· 
ınerika niçin harbe gırmedi? A· 
merlkanın harbe girmemtş olma· 
sında ticari bir takım cndışeJer na· 
kim midır? -

Şahınşah 'ın 
günahina 

girdiklerini 
anladılar! Birleşik Amerikaya dönen goz

lerin zaman zaman ifade ettiJ?ı ıs· 

tifhamlar arasında en milhımleri 
işte başlarken kaydettiğımiz sual· 
!erdir. Amerikanın Almanya kar· 
şuflnda takındığı tavrın garabeti , 

~ ,,. " 
l 

Majelte P•llleYI ••la 
ralluca ltaallalarda 

üzerinde duracak değiliz. İşte blr 
Amerika ki kendisini Almanyanın 
düşmanı olarak ıormek mümkün 
olduğu kadar Almanyanın açık bir 
dUşmanı suretinde telAk.ki eune· 
tnek te mümkündür. 

Evet, İngiltereye asker! yardım· 
Jarde bulunmak için bütün endüs· 
lrislni seferber etmiştir. Evet, İn· 
iiltereye vermediii, vermek iste· 
ıniyece~i hiçbir şey yoktur. ~u 
bakımdan Amerika, ingUterenın 
en kuvvetli müttefiki gibi gözük· 
tnektedir. Hele bu yardınıları git· 
tikçe daha çolaltmak imkAnlarına 
başvurduğu da hesaba katılacak o
lursa ..• 

...... 
......... Jatd ... \. __ 

Rıza Şah şimtli 

Kırmanşahdadır 

Bununla beraber. bir parça vur· ... ...._. ,.,. .- • -~,~-L---·~~"-
<Jum duymazlık suretinde telAk· Budlyonı kuvvetlerinin &'eri çeklllrken bllytik bir ııoflıkkanldıkh yakbldan Ukrayna şehirlerinden blrt yanarken 
ki edilse de • Almanya tarafından 
tam bir düşman addedilmlyen işbu 
Amerika. evvelce kendisinde bu· 
lunduju vehmedilmiş olan bazı 
kuvvetleri yardım etmekte oldu~ 
İngilterenin arzusuna uygun hır 
tarzda kullanmaktan çekinmekte
dir Velhasıl ara sıra !arih haklar 
\•eı'.nmek istenmesine ratmen A
merikanın vaziyeti bir hayli kar. 
ma karışıktır. 

Amerika Cümhurreisi Ruzveltin 
bir Amerikan mecmuasında neş. 
rettfği bir makalenin, Ana. 
dolu Ajansı tarafından bu sa. 
hah bildirilen hulAsası işte bunun 
lr;in, bil«in bu suallere cevap ver. 
dl~i için, mevcut bOtiln .!!~rahatsız. 
lıktarı aydınlattılt için dıkkatıe O· 

ltumnağa deter. 
Ruzvelt, bu yazı ile Ameı1kayı 

t'\!'ten esnır -perdesini tamamile aç. 
llıış ve bize Amerikanın neden bu. 
•Hine kadar harbe girmemiş bulun. 
dıı~unu izah etmiştir. 

Amerika harbe girmemiştir, zı. 
ta i i.,.ir zira bir harbe fay g remem ;ı• • • b" 
dalı olabilecek bir tarzda gıre 11• 

Timoçenko 
taarrazu, in
kişaf ediyor! 
Almanları Dlvlna 

nelarlnln garp 
kırısma c.ttık ı 

Diny:per de 
Budyoni 
dayanıyor! l'rıek imkAnlarından mahrum bulu

nuyordu. Ruzveltin ifadesine gö-

te Amerika politikacıla:ı· bu:ıun. Kırımda 4 A maıı 
ltu müthiş cihan harblnın ya aş. 

tıtı günlerde son derece korkunç! fırkasını püskürttük/ 
hır atlet i inde bulunuyorlardı. 
cu gh . tç il . yUzde yüzü ve 1 SoMoskova, 26 (Radyo· Saat 7 ,15) 
d .. ~ kurıtyle ç erihın al edilemiyecek 

1 
vyet ıst1hbarat buro:ıunun teb-

""'o ra arın, m ~i: 
derecede milhim bir kısmı Avru- 25 eylıll 
l>ada bir harbi mümkün addede- henin her günu Almanlar, cep. 
ınem kte ldll Amerikan dlpto. ind kısmında hücumlarını 

e er. lif mer· ırmışlerse de Sovyet kuvveUeri 
tnasisi Avrtıpanı~ mu~te k tarafından Puskurtillmü erdir 
lı:ezıerindeki faalıyeUerıden-' peA Kuvvetlerimiz 

1 
"şldd tJ • 

\ı · d tmişU V· k . ayn şı e e mu sır bir netice el e e · abıl taarruztard b 
1 

.. ı ... 
l'upadaki buhranın her türlü safhbalr. dır. Muharebeler abilhu unmLeu~-
la · ,.. f k t asla d • assa nın-

!Umumi sıhıhat seferberliği: . 

10 yılda 75 milyon 
lira sarf edilecek 

Sü.lı: Şahin,.. 

Tahran, 2e (A.A.) - İran hUk6· 
metinin per,embe günü ne,retUğl bir 
tebliğ, yapılan derin tahkikat netlce
ıinde sabık Şalun yabancı bankalarda 
ehemiyeUi miktarda mevduatı bulun· 
duğu hakkındaki şayiaların tahakkuk 
etmediğini bildlrmektedir. Son giln· 
!erde lran parlAmentoaunda yapıla:ı 
açrk lttibama& ile sabık Şahın yaban. 
cı memleketlerde büyilk bir serveti 
olduğu öne sUrWmUş ve matbuat hU· 
kClınetln bu bUyUiç servete el koyma· 

Memleket1ı11 llastane, dispanser we 
dotamevl ubllıraa yeri kalmıyacall 

---------·----: Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vele&· 
1 leli on yıllık bir ça.lıfma programı 
hazırlıyarak Başı:ekA.lete göndermiş· 

tir. Bu programın istihdaf ettiği ga. 
ye şudur: 

:Memlekettekı sıhhat \'e içUmal sı llzım Jeldijln.i iddia etmiftl. Tah· 
ranın yarı reernl guetelerinden blrt. 

yardım teşkilA.t ı:e müeııaeaelerlnl &'• sabık Şahın zevcesinden maada bU· 
nişletmek ,.e daha genış blr ölçüde 

tün mensuplarının kendlslle birlikte tekCtmUle ulaştırmak. .. 
lranın cenubu şarklsindeki Kerman. 

Programın tahakkuku Jçln 75 mil· 
yon lıra sarfolunacaktır. fah'da bulunduklarını ve pek muhte-

Bu projPye göre, memleketin bir mel olarak gideceği yere kadar refa
çok yerlerinde yeniden dispanserler, kat edeceklerini bildiriyordu. Bu ga· 
doğum evleri ,.e hastahaneler açıla· aete eabık Şahın Birleşik Amerlk&ya 
caktır. gitmeyeceğini ve zevcesinin Tahrana. 

Başı:ekA.let, projeyi alAkalı dairele-
1 

oflunun yanına dönecetıni illve edi· 

re sevketmişUr. Oraların mUtalAalan _Y0_r_. __________ _ 
alındıktan sonra programın kanun 

' şekline konuımaaı için hazırlıkla:-a 
i başlanacaktır. İptidai mesat çabuk 

netıcelendlrllecek ve proje pek ya.km_ 
da Meclise sevkedllecektlr. 

İngiliz Tebliği 

Hür F ransız .. ar 
artık bir htükii-ta ıırebllece.ı. a a ira ve llmen go1a tak d ha b · .._ · ~i kansa- • mın asm a 

r e ınklhıp edemıyece• azamı ıııddetinl bulm k t. k d J f 
tinde olan Amerikan {lyanının ye- ve kanlı olmuştur Uf, pe çe ıo met ur lLI ar. 
~ftnu kabarıktı ve Ruzveıt_ bun· İlk hedef: Lelli rad' 

Barbaros 
ihtifali 

Yarın Beşiktaşta 
merasim yapılacak 

Ak denizde 
büyük 

hava akınlan 
<ara karşı mücadele edebıtecek Hitler, her ne pahası~~ ol~rsa ol-
~uvvetten mahrum bulunuyor~_u. sun Leningradın zaptı ini 
Ltecmuada çıkan yazının bize oğ· diği için Alman baı~mr dver. General De Gol 
·ettıtine ıöre, bir senatör sorah dalgalar halinde yeni :umantlaniı, Yarın, büyük Türk Amirali Bar· 

-----
Bingazi, Trablus ve 
Bard!ga bombalandı ı:ı1t1p ta: harbe sürmektedir Bu kuvvetler i /k kabinesi~nin barosun ölUmUnlln yıl dönUmil nail· 

H f dl A pada t • vve er, nasebeU!e Beşiktaşt&kl türbeeinln ha; ol:;:;, e en m: vru l ~m":':ıe~~çularının kestı ateşlle e. l:stesini ne~ıretti önUnde ihtifal yapılacaktır. bd .......... ~ 
,.. e • Merasime, deniz birliklerine men-uedl mi akar sular duruyor v_ Almanlar, miltemadiyen v bn Lo dr 8 d 

"" d"' e u- 26 (AA) sup askerlerimizle fehrlmlzde bulu. n a. 2 (Ra yo: Saat 7,115) "UZVelt etrafındakileri kendi U· yük mikyasta hava hncumlar d Londra, . . - Ahiren Ge· 

h:ırp başladı~ı günlerdeki ,·az.ıyetl hakkında mllhl 
ıı,aatta btılunanB. Runelt 

Ruzvelt 
mühim 
ifşaatta 

bulundu! 

olan bir makalealnde reiı ıtoo.evelt. 
euıumle şöyle demektedir: 

SU&hlar üzerine menu ambw
roaun 1919 lelleıQ temmmmnda 
kaldınlmaaa, harbla bu kadar ça
buk patlak ,·ermesine miat tefk11 
edecek kunetU bir amfi olacaktı. 

«Bö)1e blr lflllh. harbe mAnl o'ur· 
du» diyemem; fakat Aimann De 

ttaJya, harp pa&ladaktaa sonra hl
dm tnpıtereye bir &ek tayyare, 
bir &ek tank, bir tek top vere. 
mlyettffmlu ook CÜ''enmı,lenur. 

Birleşik Ame 
riku neden 

boş avlandı? 

Makale, 'öyle dfı,•am ediyor: 

1989 temmmwu1a koqreaı. 
cumharlyetçı \'e demokrat llclerle
rl ile görU,tötüm aırada ambarp
au kalclanllDUI Hizumuada ......, 
eutnıı. Faka& biitibt cumhart~ 
leria ve demokraüana yüz.de Jlıml 
beıplnJa benim tekllflme .,... .... 
oklllldanaı &iirdlim. Onlar, 1ıJe ol

muııa 19'% kbU11uaanislndem -
vel AnapMa llarbla ı-tJak wr-lf.merlka poıeu

acdarı 1941 de 
eneı harbin 

llqlamaraca11111aı 
aadirıımışıar 

Almanya harbe bas
lamak cesaretini 
nered!n almıı ? 

Nnyon. M (A.A.) - Bwcitıl 
ColUer'ı Magutne'de neıtredJlmlf 

meeinl llnllttemel sörmıtyorludl. 

ı,t.e 1111 l'Ö ....... ee~a .,.._ 
daa Boroll, dlaric17e aezareu tara
fıadaa ....... mal6mattan .... 
emill olan lreaıtl ...... mal6aıalı· 
nm 1 .. da arp çakınıY8Calma 

liylel •• r ...._., oldufb fllı· 
Uadeld _., ..,.._.. ,....... 

.. ...... "" .,....t d*Wrle 
wlıupaaa bldınbaluı ........., 
JSIW ~ fa7dum ................ . .... ,..,.. ................ ...... 
.., ........ 1817 ••tdlıie ... 

....... -· •• W.,petp g ı1 
~ ..,...tLJ 7911'> 

( ....... Sa. 3,8, f de) 

Mahut hakaret 
ve şof6rler ••• 

Tasv ·ri Efkar aleghine 
bir dava açılıgor / 

[T•\irlefkA.na ,oförler hakkında 
J'Udatı hakaretAmlz neşriyat, şo
llrler araaında haldı bir teeMör 
QUdımu,tır. (htanbul ve mti
llakata mofürlil nakil vuıtalan ee-
adyetl) nden aldıpmız bir mek· 
&apta bu t~ilr izhar edllmekte 
ve baklan kanuni mektup yolla.. 
rlle araaılacatı blldlrllmektedlr. 
Mektup l}Udur:J 

Enaon Ha\'&dil &'a&eteal 
dlrektörlütüne 

BüUbı bir meslek erbabını bthak· 
kın inciden tarlzkA.r yazılarıle ortaya 
yoktan bir mesele çıkaran (Tasviri 
Efk&r) ın neşriyatı, maalesef hA1A 
devana etmektedir. 

dan iki g-6' geçtl#i h&1cle lcadileri 
tarafından nefredılmemiftir. S6&ll p_ 
çen yamnm bir sureUııi llfik olarü 
atae aunmaktayıa. Onlar tarafından 
bu teahhür devam ederse hi4; fllpbe
aız MUdelwnumJlıte müraca&t edile
cektir. 

ı.t&nbW ve rnülhalcatı moUlrtU 
nakil vaaıtaıarı cemlyeU 

Tanlri sııc.r psetesl nfltl'l>'a& 
mDdllrWlhe 

Guetenlain 2ı/9/Hl tarill ve 
468/'823 aayılı nüahuuun ikinci aa· 
hlfeeınln birinci ve ikinci sütununda 
• Takat arabalarına tof örlerın elindeq 
alalım _ aerlevhaaı altmda ve abat 
Baban imzua ile netredllen ve man-~ncelerine inandırabilecek vesika (Devamı Sa. 3, Sü. 3 ~e) a neral de Gaulle tarafından teşek- nan mebuslar ve protokola dahil kim- Britanya hava ve emniyet neza-

ve V••ıtalardan mahrum buJunU· &eler davet edilmişlerdir. retlerinin teblili: ..... S 1 killü bildirilen milli Fı:ansıı komi. 
"

0 rdu, Bunun için Almanyada dev ;ı 1 a p D r a 'f8DI- . Evvel! lstıklll marşı ve bayrak Havanın fenalılı dolayıaile Bri-

Taavlrl Efk&nn ilk yazısına kar.Jı· leketimlzin mütevasi ve namuakAr 
lık olarak ve matbuat kanunu mucl· bir ltçl zlbnre.ine yakışmıyacak -bir 

114 tesi azalarının isimleri Londrada ı. ,.ekme m im" yapıla ktı ttnlarile bir silAhlanma devam e- ti " eras ı ca r ve aon· ta ta ı 1 ta ih 
"""ken Vaşington elindeki sayuıız k8ff8 er ÇlkarıJ•• lan edilmiştir. ra bUyük kahramanın rnenaklbi an· nya yyare er cenup m v!'° 
" t&I G ı d Gaulle · · l • ıatılacaktır. Merasim aaat 9,30 da üaleriııe, kafilelerine taarruzlarda ıı~ıtaıara rağmen felce utramış Singapur, 26 (A..A.) _ Dün bura.. enera e , ıısım erı aşa. 
'lb· s başlıyacaktlr. bulunmutiardır, 
ti IYdi. 1936 dan 1939 a kadar tam va. milhım takviye kuvveUerl "·-- <Denmı a. B, Sii f de) 
~ .... ac 'Barbaros meydanına dikilecek olan <Dnamı Sa. 3, Si. 5 de) sene kaybedişidir ki. Amerika- edılmlştır. 

>ı " d dil d h tl .,.,,rt Alman •·----ı dil•"rWdll "Barbaros heykeli JÇln hazırlıklar ya- -------------,..u an a nya a ayre er U· Fin tayyareleriaJn bir akım uu _,,,_._ .,.. 
}and h k tsl ifil l pılmaktadır. Heykeltra.. Hadi Bora 
t ırı:ın are e z ı.e sap amıı· HelSınkl, 26 CA.A.) _Fin ta•'"'"''e. Moskova, 26 (A.A.) -- Şehrin U.· -, 
tr, ,,,,_ ve ZUhtU Müridoğlu tara1'ından ha. 

A Jerl Petroza vodak'u muv&f!akıyetJe tünde uçmıya çalışan <llSrt Alman zırlanan taslaklardan beğenilecek 
.. ınerlka son bir buçuk yıl için- bombalamıflardır. ta ..... --i d".ı'-"lm"•tür 

1 
d 

l\(e harbe faal bir .müdahalede bu. .., ... ...., ...,... .. ..., o anı kııa bit zaman a yapılacaktır. 
''n ~ ~cak derecede imkAnlar elde e-
lı~bılıniş midir? Ruzvelt bu suale 
lııı_t cevap vermiyor. Yalnız bu sa
>'.ı h gelen bir telgraf Bahriye Na. 
ı~ rı Albay Knoka'un Bermut ada. 
"ttında müdafaa tertibatını tetkik 

1,lrlekıe me~gul bulunduğunu bil· 
:irken dünya matbuatı garbi Af. 

a"a Amerlkadan ılllh yüklQ ge. 
~ 'le ~önderllmekte olmasile meş. .. , 

bulunuyor. 
""-caba Amerika harbe faal bir 

11 '1rtııhalede bulunabilecek kudre. 
lta~anabllml§ midir? 

" Cunun cevao aranan suali bu. 
lır_ Nlıamettin NAZİF 
~ 

1 ıq·uz e~eb"ratl .. d • ..,ı 

l ı ab ldllAyele 
<Dördiaci sayfaınıscla) 

Dehşet veren bir cinayet! 
Bir işçi bir sebzecinı!n karnını deşti! 
merası ve llanaldan 11ı1arı lırbyaa lledllallt ildi ı 

tzmlt, 26 (Telefonla) - Şehrimizde mlf ve rnideaını ve bar.taklarını ya·,---

kadın yüzünden bir cinayet iştenmış· ralıyara)( rnldeyi dlf&n ıır1atmıştır "Gel e kendi _ 
tır. Çok •tır yaralı olan Ha~U tbtahimln 1 g Ç " n 

Bu acıklı facıanın tafsllAtı şudur: memlekeL hastahanealne kaldırılmiş. d l • ' 
KAğıt fabrikasında işçi olduğunu tir. Katıl ise firar etm lir en geç l • 

söyllyen Hasan oğlu Mustafa Jsmln· 1' · 
de bir genç !ebzecl Hal.1 lbrıır•m lh.ı Vakayı haber alan zatata ve adliye Beylerbeyi sarayı bahçıvanı Meh· 
bir kadın meselesinden arala, ı açıl. derhal fııcıa mahalline gıelerek telki· met Gelgeç sarayın bahçe8lnde çalış· 
mııa ve blrblrıne tesadUf edince bu es· kata başlamıştır. 

., makta iken 2 metre yüksekllkteld 
ki mUnazaa tekrar bahis mevzuu Hastahaneye kaldırılaıa sebzeci Hıı· 
olmuş ve çok şlddetll münakaşa ve lil lbrahım dUn gece ölı fllştUr. KaW aetten düşerek ~1 yarılmıştır . .Meh· 
kavga başlamıştır. Mustafa da 12 saat sonı:a yakayı ele met ölUm halinde NUmune hutaha. 

Hasan oğlu Muatafa bıçağını çeke· vermif, tevkif edilmiştir. Tahkikat nesine kaldırılarak tedavi altına alın· 
rek ael>zeci Halil tbralüme hücum et· devam etmektedir. DUfUr· 

Sırp çeteleri
nin şiddeti 

arttı I 
Ad e a llaaaltaı••ı 
•ahaıara etUler ı 
Zürih, 28 CA.A.) - Heraek'den 

Mil:no'da çıkan Regime J'uciata sa· 
zeteelne gelen bir haberde Sırp va· 
tanperverlerlnln Moetar mmt&kuın. 
da çete mubarebelll yapmaıa devam 
eUlkleri blldirilmektedir. 

Sırplar hiç yolu olmayan daflarda 
harek&t yapmakta olduklarından 

bunları oralardan çılcannak çok mQf. 
kWdilr . 

Son gQnlerde vatanperverlerden 
mürekkep bUyUk bir çete, etratmda 
muntazam bir muharebenin cent7U1 
ettlli Adea kaaabaaını muh&lara et· 

mlftir· 

blnce cönderdiğimiz cevapname ara· (Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 

HADiSELER - FiKiRLER 
Hayret! doğrusu ••• 

Hamid REFiK 

D it N l'ee8 wriııDll llalk llo

mıtımls Natidln ~ 1matd· 

UMe buır balaadma •tı ve timdi 
fÜll7eU er1m19 b1r C4ddeJI, mul· 
ala &atla " aacak, .......,.. dl7e 
bir umu ,.e ·~~ dlfe 
de bir melin hat&ras.. batlayaa 
iN ... ve tek iplik. un•ı.t bünyeal. 
ala maluavemetlnden geAen bir • 
rarla. lçJmlzdekl aonauz karanlık 

61emlala perdealal indirerek, bia&. 
... t1erae. bir sabab ayduaJıtı igllı· 

de ...,..,.. botdu. 
NatJclln l&O'at kabWyetl haldDD· 

da yeni blrşey ııöyleyecek def.llmı 
mAae,·ı varbtımrııa bir devamı lla
llnde oDa, cömrlln umı1 olınml• 

demekle iktifa edeoetfm· 
Ba lmör bereke&I teme-la.iade 

"1er 1n.1tl bir 11&11'at emektannın 
dalla .-elerce önilrnllzde perelUle 
atmua• illemek &'lbi insl.)'aklan. 
mızdu ı..ıaraa blr arzu detll. türk
çeye alt bir endişe bildmcllr. 

En&. UlrllçeJe al& bir _.... .... 

Jdntdlr, çbktl. .... Adeta dmdan 

- dQebilecetlm bir batidıkla .... 
met edildJthd &'6rdtltüm yer, N .. tt 

ve~ tbertDde ·~ .. 
lan lablledlr. lla7J"fl& etme,lllls: 
taıanbulaa ea temiz, en rtize1 tlbtt· 
o-1 (JUi. &tirkçe! ttlrkçe!) .,... 
1uta...-ı8,)'0r (yaa.t bir hdbı ._.. 
puyumda)l 

a.mı tl,..ıro lleyet.ıerbtde ......._ 
11 tırmllö .. sareınecııttmıs ..... 
Te telAlf-. lnzlbatn11a. bertörll .... 
nkm....,_ uzak bir ubne iia&tieclia. 
....,._ müdabaleJere ve ıaaa'Wldel'e 
apalmıya lüzum sörWmebbla, lılr 
....... l'lbi nealldea nerdle ..... 
eden aaanelenı ve laalkua ııelbn 1111-
ılne betblak ytbthulea. köldetf.llllll 
ve devam edebUdJlfal &'tirtlyona. 

Tlıualyle, llrul7le. lllalla ..... 

cleb9fllD ~~ :r.erre Jla7• 
......_.. ~ bir 'llds 
Uyatro...,... ..... ~! 
...,.,..ı..,,.._ 

HAMJD AEFIK 
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G aı.ek·o1izln açını'} olduğu bir 
"Kremlin,, de geçirdiğim geceler Fransada gizli 

bir kaynaşma 
ıtiir sütunu \"ar. Yeni l.stldat-

- - -- ---------- -
Müellifi : Nizamettin Nazif 

1 • • -- --- - ·-
H otozlu kadın, Fehim paşayı etek-

t~~~~:l,?g·:~~f ~=ı7~:==~ ŞEHiR vE r Le:nin, ta le besine 
·- -- ·~ JJJ E' JJJ LEKE T 

F ransadıı \aZl.)-et çok karı,ıktır. 
1ı,ga1 altında olan yerlerde, su· 

lka..ı;tler, sabotaj ha:rekeotlerl genl't· 
lerken, ıneınleketJn işgu.I edllmen1ı1 

blllunan kı~mında, \ ~lnln hl,ya.-.eıi 

a.leyhinde ho~uuLauLl\11' \e muhalefe
tin günden güne artmakta olduğu ha_ 
ber veriliyor. 

liyerei: : " - Kızı- decii-Jıamamda 
bir temiz yJkadım. Bir teni var ki 
hemen insan öpmeğe kıyamaz! ,, 

~:~;f~~fa:~~;~~;:~~~~j~~~~ Dil bayramı hay'ırhah ve sanatini 
ı:::t.~iı;:~~'.:ı.~:·:~.ı~~:~~~<c::;:,~ ... ~~;,Bugün bütün ha/kev·ıbı•ı • b• ekte mu•• 

nC8111crden, m""'"' lcşd<kW. bak.- l • d • l ı1r ır m p -
ÇEKiRGE KOŞKUNDE tunüz kadar vardır. Faraza huklı· nundaıı, çok farklıdır. Bug\lnun ço- erın e mfTQSlm e 

Ru§ • Alman harbinden ev,·eı hu 
kabil hareketlere nadiren te <Mitil e
dJlmekto idi. ı.-raul!ladakl işgal ku\-
vetlerinln mühbn bir kı~mı Rus cep· 
heı.ine sc,~kedllincc. Fran~ız.ların ruh· 
tarında ı\deta bir uyanrua Wu;ıl oldu. 
Şu son haftalar l~lnde k.ark beş bin
den fazla sabotajcının te\•kJf edilrnif 
olma.sı yeni hareketin g'6fli"llğlni \"e 
mab1yetinl anlatn1ağa kJfaye1. eder. 

KUki.ırtlu kaphçası Onunden dört 
1

1 
met. daire~ şehirden dört saat öte. <.aklan .hayuta daha. ·-"'~kın, h:ı.)·a.tı.n kutlanacak d •• •• b • d 

nalla geçen yağız ath araba tozlu :iedır. Gemi ılc g•tn1ıye nlccburu.:. ..ıaha l~ındt"' olan nuır.c\. 1 bir btin:e u1rune enzıyor u 
yolda dolaşan tavuk ı;Urulerini, bi.1 I\Iakedonyalı kız inanmakla be· ı.a!ıilJ~dırler. C>nları.la. ya,tarına rag. Birinci Türk Da Kurultayının Dol· 
rikıntileri gibi. iki tarafa sıçrata. raber inanmamak arhında kat. oıc:ı, croınantJk» nıcrhale, g<"tiln1lş mabahçe sarayında topl&n1!J11nın 9 un. 
rak, etrafı demir parmaklıkla çev- mışti ama .. yapacak: ne vardı? iş. bir merhale gibi kalnu;tır. 'cu yıldönUn1U olan yarın, bUtUn yurt· 

1 
rilmi,} bir bahçenin kapısında dur- te çıkış 0 çıkıştı. Kendi ini bura- :O.lee..lek ıtibacilt•, uLun l·ı11ar, müs- ta dil bayramı olarak kutlanacaktır. 
du. 1 ya gctirmi~ler, bu kadına emanet takbl·I Jı•.l~U.ırına t-Of;~ i ettiğim gen(' Bu münasebetle bugün Ankara rad· 

'fazan~ Nizamettin NAZiF \ 
Bu kapının önünde, Babıft.li ha· etmişlerdi. Bir dediği iki olmuyor. (f'r f'Criı.,lni dü~ünüyorum da bunlar _yosunda. Dil Kurumu adına verilecek 

denteleri gibi yakaları sırmalı iki du. Fakat bahçeye çıkmak için bir ı~:indf', ınaruLı hul)alarla, n1etankoll bir konferansla Ebedi Şef AtatilrkUn 
bademe dimdik duruyordu. türlü evde açık kapı bulamıyordu. t.esrrh·rilf' kendilcrinJ belli et.len tipler, yarattığı ve esaslarını kurduğu TUrk 

Arabacı ayağa kalkıp hürmet Gece gündüz pencereleri tarassut ~ol~ tl necck kadar ender otınu'jhır dil inkılAbının, J.[Ult Şefimlz İ&m~t 
İöt;terirkcn, ünüorması üstündr. altında idi. ' ÇocuklarunıL cmistıkı> ,.e mclı\n· 1nönUnUn yüksek ba.şkanlığI altında 
yaver kordonu sal1anan Fehim pa- İki gün ev hoşuna gitmiş, biraz holi.k hıitun ~lrlertlen kzadedlr. On· bugUne ka.dar geı;irdlğl tekAmUl saf
p. azametli azametli indi, bahçe- dinlenmişti. Sonra kaçmağa karar tarın bü3le olıua.sıru, nu\nc\i teşl'k· haları bellrtilecek ve bütün Halkev
nin ortasındaki eve daldı. vermişti. Llıkin ne tuhaftı! llem ı,uı 1>.ılı.ı.ııuıhian bir tckd.nıül sayarız. terinde yapılacak toplantılarla bu gü_ 

Derler ki, beyaz çuha yiğit Ab· kaçmak i~tiyor, hem de kaçamıyor l'cnl nosUlerin bu .• ekUcle oluşlarının zel yıldönümU kutlanacaktır. 
diilhamitin hassa zabitlerine çok du. Yumuşak kanapeli ev onun dağ seb~pleri, bugdnkli ıe113·aı hayatımı· 

yakışır. Doğrusunu isterseniz bu h $inir1E'rine adeta afyon damlat· 1-1n şartlaTıdır. 
iddiaya hak verilir. Fehim, bugün mış gibiydi.. Lübinska uyuşukla. ~por faaJlyetint', bu şartların ara_ 
hakikaten şık ve çok yakışıklı idi. mıştı. tunda l,arct etmc1lyl:ı. Bugünkü to-
Kalın yaldız çerçeveli büyük bir Fehim güzel kıza yaklaştıkça eukJarınur., e.-;kt nesllltr gibi fldl·cı· 
endam aynasında boyunu, posunu yaklaşıyordu. Nihayet kolunu boy- lojlk ne-:\·linf'rna de\re1erinde, mı\.ne
iüzdü. Galiba o da bu halin farkı· nuna dolayarak kıvrık bıyıklı ağ. 'i. bi.r tc1kın1 8arsıntılara uğramazlar. 
na varmış olacaktı ki, çapkın çap- zını kızın çıplak omuzlarına değ. Zira, lipor raall)ctı, onlarda. blrikmt, 

Odun fiyatı 

Pazartesi yeniden 
narh konacak 

km gülümsC'di ve bıyıklarının koz- , diriverdi. fazla enerjiyi, muntazam bir surette 
1 

Odun fiy&Uannın pahalı olduğunu 
matiklerini tazeledikten sonra sa- O anda kızılca bir kıyamet kop- Nar! 'e tııotlhlıike ..clK'p olur. nazarr itibara alan Flyat Milrakabe 
lona g_..ti. , muştu. Da"lı kız eline geçen bir Bir lklnfl ıı;ı.el><'p, ba':ka p1&nda ge-

~... " komi!iyonu odun kcsinı mıntakaları-
Üç geniş pencere, Bursa ovası- ~aksıyı kaldırdığı gibi fırl~ttı. Fc. len bir takın1 b:ı.yat ~rtlarının, f'tiki na iki kontrolör gönderorek fiyatları 

nı me•dana kadar içer gibi içine him eğilmcscydi mutlaka kafası nesilltrdcn tamanıile furklı mahiyette ~ en ince teferruatına. kadar tesb:t t!t_ 
almıştı, Kavak ağaçları arasından parçalanırdı. olınaaıdır. Me.eta. yt'nl ncslllerdr. e"'- tirmi.~tlr. 
tarlaların ne güzel bir görünüşü Fakat çevik bir hareketl~ eğilin. ki çağlardaki gibi. bugünkü teknik Kontrolörlerin raporları dlinkU ko· 
vrdı. Açık pencereden giren taze cc üstünden aşan saksı duvardaki tabırilc «refoulementa adı ,·erUen hal_ 
havayı derin derin teneffüs etti: hi.r levhanın cammı kırarak yere le.re büyUk bir hl!ISe ayıramayız. 

- Bugün tam da kanımın kayna- dü'jtii, o canım halının üstü kire- Bu ı,artlar gözününde tutulursa, 
dıgı gün. Bakalım Bulgar kızı be- mit ve toprakla doldu. yenl nettillerdc •ronıantlk• bün!·C', es-
nl nasıl bulacak, - Geri! Bent ne zannediyorsu- kl neısl11erin bün1·e.1 değildir: Bugün-

Altı yaldızlı üstü mermer masa- nü:ı siz? kü neslllerin1lz daha •A"lam, dalın 

rııisyon içtimaında okunmuş ve bazı 
nllilemınim malfunatın gelmes.i için 
odun !lyatlann1n tesbill işi pazartesi 
gUnkil lçtimaa bırakılmıştır. 

Öğrendiğimize göre kontrolörlerin 
tesbit ettiği fiyat komi!yon ta.rafın

dan tesbit edilen fiyattan çok &f&ğı -da bir çıngırak vardı. Bunu tapon - Açık konuşalım .. Buraya gi~ ıhhl, ,. nıh )·apı~ı ltlbarlle tlaha nol' 
mal satan çığırtkanlar ı:ibi sallı- ren be-nim olmadan çıkamaz!. Ka- mal nesUlf'rtllr Onun 1tlndlr ki. ba-

ba 
-

yarak bekledi. Bir saniye sonra ba· hatini biliyorsun ya? .. Seni ya- &'tinkü çocuklar daha o:reallst»Urler, 
k Kom~yonun, evvelce odun fiyatı&_ 

şı pembe hotozlu, uzun etekli bir alattr. kollarım bağlar hapse at. deınlştik. 
kadın yerden temenna alarak sa- tırırım. Bana Fehim Paşa derler. Bugünkü rejhı1, bugllnkü aeMl, tıa._ 
tona girmiş bulunuyordu; Sen Fehim Paşanın adını hiç duy. yata ~ıhhi ve rormal tıa3·ata tab'"Jk 

-- Nasıl? mamışa benziyorsun!. eden ,artlaTın 'ütııde getlrdlği ttJlm 
- Tam paşama ıayık .. Eli ayağı - OlabHir. Fakat bana bu şc. olduğu içindir ki, buKfuılin nesil de, 

düzgün .•• Sözü sohbeti yerinde. Az kilde saldıramazsınız. Bir kabaha· htr tüThi. ruh u.rsıntılanndan fu.ade, 
evvel hamama kendim şoktum_ tim vaTSa kanun cezı,ını verir. Bİ· çe\·tk, ve hayatı olduğtı J;"ibl gorcn blr 
Kendim yıkadım. Bır teni var, Ha- ter gider. Udir. 
ni insan öpmiye kıyamaz. - Ne de şakrak şakrak konuşu. 

FC'hlm yalanarak gülümsedi: yorsun. Elması.m neyim var be· 
- Demek, birinci neviden bir nim7 .. Hiç de çirkin bir adam de-

şey... filim. Neye iltifat etmiyorsun ba-
Herıf makarnadan. yahut Razon na! 

pirincinden ,bahseder gibi konuşu- O benim bileceğim iş. 

Hateıni Senih SARP 
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yordu. (Arkası var) * Mensucat ve ma.nüaturacılarda.n 

Hangi odada'> D/KKA TL n1ürekkep bir heyet, Ankaraya git· 
- Üst katta ... Buraya niçin ge- ER mt'tir. Heyet, ikisi menııucatçı, UçU 

tiriıdiğini Oğrcnmek lstedi. Ağzımı m~ntfalurac 1 olmak llzere beş kişi~ 
çnk aradı ama .. Tabii bilirsin du- Köpekten ordu ı;ktlr. Ayrıca, manifaturacılar birli_ 
dak:larım kilitlidir. ğinden de biı· heytt Ankaraya git~ 

rını tesbit ederken, malümatla.rına 

müracaat ettiği .kiınsele.r tarafından 

yanlıf yola sevked.ildlğl ve fiyatların 
hiç de normal olarak tesbit eıdilme

diği nni~lmaktadır. 

l(on1ısyon pazartesi günkü içtima· 
da hem odun fiyatlarınL tAıabit edo· 

cek hem de kendisini yanlış yola 
scvkederek oduna anormal fiyat les_ 
bit ett:renler hakkında cezat k.arar· 
ıar &W:aktu-. 

ihtikar, harp! 
Yeniden bazı idari 

kararlar verildi 
DUnkU sayımızda, vilayette Va!L - Aman. aman bağlarını çözme Olmaz, SÜrl OIUr... nıiştir. 

kifl... * Fatih camiindekt helA.ların yıkı~ nin riyasetinde mühim blr loplanu 
Ve tiftetclli oynar gibi bir YÜ· D ün CUmburiyet reflkimlzdc larak yerlerine yeni, modern helalar 

rüyüşlc merdivene yaklaştı. Sonra ıenç mtfl.lekdalJımrz. Nadir :\"ıı- yapılmasına ba.şlanmıştır. 
yapıldığını ve içtim.sa Emniyet dl· 

rektörile, mınt&ka ticaret müdUrlerl-
ü...:-t kata çıktı, Beyaz yağlı boyalı dlnln lmz.ao;l.DJ t-aş)an fıkrada, ki * Ev,·elce resml liselerle muadele
bir kapıyı yava~ça açtı ve içeriye lstanbul sokaklarını dolduran kü- ·ti tasdik edılmJ;ı o~an İzmirdeki h!J· nin ve kaymakamların iştirak ettlk
girr.r girmez anahtarı kilitte dön- peklerde-n bahsedJllrkt-n şu terkibe .ısusl KUlttlr L!scalnin muadeleti, gö- terini yazmıştık. 

dürdü. ra.sUadık: rülen lUzum Uzerine kaldınlnltştır. Haber aldıgı.mrıa göre, bu toplantı. 
Aaaaa!. Köpek ordu&u. * Liman reisliği, yalnız lakacılara da, ihtlkArla daha sLlu bir şekilde 

~ Ne o? Niçin hayret ettiniz? Ordu ve köpek. t~te l'DY&na geti. ve mazot ile i•Uı·en deniz nakil va-,. mUcadelc edilmesi için icap eden cez. 
- Yaltlaşmayınu: bana.. rllem.lyecek lkJ keUme. ııtalarına mazot vcnnekle, diğer cins 

· Yooo $evgilim. Bak bu olmaz KöpeğJo her şeyi olabilir: motorlerc tevziat Petrol Ofisi tarafın. rl tedbirler tetkik ve tesbit oluiunuş
lur. ta.şo mUdUrlUğU ile Fiat mUra· 
kabe komisyonu bu n1evzuda mU.,le· 
rek olarak çahş,a.caklardır. Kayma
kamlar ve tekmil emniyet te.şkUA.lı 

nıensupları muhtekirlerl amansız bir 
şekirde kontrol OOeceklerdlr. 

ist~... Siz benim mh:afirimsiniz. Tumuı, kulübesi, ttahlbl, ınuhto- d:ın yapılınaktadır. 
Ben misaffrlerime ka:-şt daima na- Uf cln11leri, erkeği, dl~Jsl, yavnıau. * !ıriacari11tan!"!l menılekelimizden 
zik olan br adamım. Hele kadın tek köpek, çllt köı>ek. Dlrtok köpek, alacagı ba·lı mevadın. tesliınat şekil· 
misafirlerim benden daima ınem- 1ı11irü ül"il köpek. Fakat köpeğin blr lerinl görü,mek Uzere bir kaç güne 
nur'\ kalmışlardır. ,eyi olnn1az: kadar şehrımize bir hE'yet gelecektlr. 

T-1ubln!kay1 bu kıyafette insan Ordu!u. Bu heyet içinde tüytik .:'ıılacar tıcaret 
gôrmiyc nPsıl tahammül edebilir. OTdu, ancak en mütekAınll ın~.an ftı·n1uta.rınm n1üınessllleri de buluna.-
di. Kızın yanakları al aldı. llenüz l."eml)etlnJn sahJp olablldJtl eM"rdlr. cak ve piyasalarınuZda letkikler ya

- - -o--
y eni otobüs 

glyinmcmisti. Bornosunun açık göğ Ordu, ancak en mlltek~mil insanların paca.klardır. 
runctr-'!n en ağır hilşlı Adem oğlunu lntlzamla ve en mukadde. feraptlerl * Beyoğiunda Kuledibinde çorbacı tarifesi 
c:ıldırtacak bir güzellik fışkırıyor- ideal edinerek yanyana gell,lnden hil.. AlinLn. yaptığı ekmek fabrikası iltma. Şehir dahilinde işliyen otobüsler 
du, Uzun ~açlarını tararken Fehim &ıl olan e&erdir. edilmiştir. Tcşrin1e\""el birden iliba- içhı. bir tar.re hazırlanmı!jlır. Bu ta_ 
odadan içeri girivermişti. Blrtok milletlerin ordu kuramadık· ren günde on bin kilo ekmek çıkar· rifeye göre: 

Onu kaçıran1ar. tanımadığı. bil· ları bir de,-ırde bu şeretı köpeklere m:ya bafltyacaktır. Uüht ptsbv 
mcdiği htr f:t>mtte, dar bir sokak- babşotmek ne hata! * Sabri Uysal adında bir~ beled~· Eyüp _ Keresteciler otobüsleri 8 
ta. beş katlı bi• apartrn:ının bir dai ~~adir Nadi bunu ldnlk cdemlyo· ye talu:ildarlığı yaptığı sıralarda dan 22 ye kadarı Kadıköy • 1çeren
rP.Sil.1C' gt')fiırmüşlerdi. Korku için· cek ıençlerimlzden df"ğilıllr. Böyie nıakbuzlarda tahrüJl yapmak su- köy otobUsJ~ri 7,30 - 11, 15 .. 19; 
d~ tam ktrk SC'kiz Eaat uykusuz olduğu halde bu kalt"m hata.. ... Uzerin .. retile 99 lira ihtilas etmiş, diln i- Edirnekapı • Samatya otobüsleri dd 
beklemişt' Ha şimdi geldiler. ha dr biran durmaktan keGJlmJzJ ala- kinci ağır ceza mahkemesince 2 6 - 11, 13 • 21; Takaim .. Yıldız olo-
ıimdl J(el<'cekler• diye endişeli en- madık. sene 11 ay hapse mahkO.m cdilmi~· bQaleri. ise 7,30 • 17 ara.smda işliye· 
di,,.ll odada <lolamııştı. Sonra J. • • tir. 
yuyrıkal."'ltştı, Fğcr bu ~ırada birls-i 

erklerdir, 

ona sat.Jşmak i~tenıiş olsaydı, za. 
vatlı auzel kız ınutlaka kımılda- oderek aramak suıetUe, ondan pek •1'•••:111maııı:ı111••••••••••••••••••••R"• 
namıyacaktı bile. Fakat kim bilir ıııa milslağn! bWunabUiyordu. Muh

ntden o gun de arayan soran ol- telif groplar te,ekkW etmt,tt; yeme~ 
mamı tı. Ancak dOrdUncti gün ka· tın de,·amı müddetince blrblrJerJnden 
pısı çalınmıştı. Açsa bir tilrlü, aç. ayrı düşmU' olan erkekler blr araya 
masa bir tür Ilı:. Açlıktan az kalsın toplanıyorlar; 'c "az.tyetlert hu.Usa 
n1idc<:1 blribırtne yapışacaktı.... eden bakı,ıar, mı\nldar te~UmJer 

lleın açma a ne olacaktı? Belki \C kellmeJer teati edJyorlardı. 
bir tekme vurup kapıyı kırıvere. ~tlı13on Ros: 
cc)t'crcl:. - !\IOsyo Fo,erl bugünlerde ötle 

.'\.çt~ .... nedlngotlu bir adam gu . .)enıeğine '"tle<:ektt, d<'ğil mi, 0gu8t? 
1 jm ~Yt·rek: dcdJ. 

A!Ccdcrsr-:iz ınatrnazel, dedi. ~.ıaUn 1 n köstcille 03·namakta olan 
Bir yar.lışlık olmuş, Sizi tahliye e. ~ttnyon, gazctc<'lyt, bir saniye, <'lddi 
dcceğtı. "'{alnız hUkCUnet konaQ'rna bakı,ıarile "üzdtı. Ros dcllydl. 1JI bir 
kad2 git.ncliyLl. ldarC<"i sıtatlle bu talanın önüne ge-

Bı adam ne kada~· da naı:iktl! Çttt-kll. Olr makule 14;:in. Peki: fa
Ü!l'-i b.tr pa~tacıya girmek n1üsaa- kat ontlan !olonra kapı rnıratına. kapa· 
d u ı verm?.Ştı. Sonra bir araba· nı,erece:ktl! Fakat karıı;ırun lnadıuı 

~ 4.lt vıp bir rıhtıma inmi:1er, bir blldlğl ,-c ınutadı U·ı;ere ara 11;ıra icap 
ç · bir -ıia-lcrclI. Redingotlu a. tttlğl zaınan IJu gibi .:ıı;-ınalarına. ı;öz 

d 11 ı 3 un1dugu l~in, nıunitt görünmtğe ça. 
L •anbul bu, dcmişü. Üıktü· lı,arak; 

ANA 
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Elbette. pek memnun olurum ... 
'lO _yO ı~ojcri, yarın biLe huyurunu 
eanım. 

l\JukAbele;lnde bulunda. 

kah\"efl.lnl içiyor, reaı"l tton derece sa 
rarmıt oıJuğu halde, sabit gözlerle 
Stenere bakıyordu; lilmal edilnılş ol-

ıı1arua hiddtt baJindrkl bHtün muhte· 
Stencr ,-e BJan;Ja konuşnıakla ,. ı, bir alev 10kUndt gözJerlnJen 

meo:gul oUıı Lliııol ·t.a\ert, hu da\·tti '('Çti. \"aziyetl ~llııJon'dan daha. va. 
duldu. Onım.lntını liaJdırarak, bangc· ı.ıh oloralc ıörUyordu; 1.~okil' bUllse· 

re: ~lııi tekrarlo.ıuak abetoti. Bu ilij iki 
- il l•'ıllnfn musab ollluğu bir illet. kere olmazdı, \'n: gelir! 1'--.o,eri31 el

•l!'lr. b~r t nesi kQpe~:me \annC"ıya de edecekti. Zaten yemek esnasından 
kaU:ır a'jırdı-. ('onun, ıul~lrn. b9.'ını 1 l.terl kafasına ko.)·mlL"ttu. oo, hırakı1'9ıutız kah hat hende ıni? \'e 'IU.ltt ~llnyon ınemoun değilse, 

Dlyordıı. hu haJ onun &khnı ba~ın.;\ gt~Ure<"okti. 
Ros ba§ıııı !.'~'i.rdi. Yudum 3udu.nıl \'a.ndôvr, f.übi Stenert'e ıeUp; 

Erle•i sa'bah giyinirken pencc- çok şekillerle tekzip edilmesine 
reden soka:ta bir &öz attım. Azer- rağmen bir iki yıl önce hlssedil· 
baycanlı halclı çıkmı~tı: miş bulunuyordu. Bunu muhtelif 

KüçUk ti.tı.·benin yerincic yerler sebeplere atfedenler vardı, Umu· 
e;iyordu. E.ğer kar yağmamış ol- mi zaaltaıı bahsediliyordu. Zatür
saydı. belki şimdi göze bir parç-a reeden bahsediliyordu. ol. Kaplan• 
daha geni~lıtn1iş gibi i:özüke:n csd- adlı bir suikastçi kadın tarafından 
dede, dkka~ni bir göz ondan ufak sıkılmış olan kurşunların fena te
hir iz bulabilirdi, Faraza, henüz sirlerinden bahsediliyordu. Fakat 
donmamıs Lıir asfalt parçası, yahut hakikati kimse bilmiyordu,Leninin 
asfalt cadde- ortasında oyulmuş bir ôtede beride, eskisi kadar sık gö. 
göz gibi du ı:acak olan temel çuku· rünmemesi bu ihtimallerden hcr
ru onu ziyaı-ct itiyadında olanlara: hangl birisinin doğru olacağına 

- Hah, Jleri burasıydı... herkesi inandırabiliyordu. 
Dedirtebilirdi. İhtiiaiin beşinci yıh bayramla-
Fakat caddenin her tarafını kar nırken çarlığı devirmiş olan haki· 

örttüğü hal.ele, ortada en ufak bir ki kuvvetin. toplanhlarda boy gös 
iz bulunmadığı halde bir çoğunun tcrn1eınesi başka neye hamledilir. 
tam oraya i'elince yine durdukları. di? 

Görün-'}e &"öre, ı,gal kuvvetlerinJ &.. 

&abiıe,tlren bldlf!eler lfundan ibare&i 
drğlldlr. Köylerdf'n bi.i.>·tik şehJrlere 

kadar, hemen hor yerde, mrarenglz 
eller, Aln1an askulcrlııi takJp etmek· 
tedlrler. Bir cinayete kurbaa giden 
lıer Alman askeri yerine, on Fraruıız 
rchJncsl kur,una. cUzlldlğ"I bnJde, aul
kaıstlerin arkası ahruuamı,tır. 

BiltUn bu ı,aretlerden Franu.de. 
ciddi bir ka3·na.,manın ba.,ıadığı an· 
laşılıyor. ~1Ustevliyl rahat.&ıı; ederek 
meşgul topraklarda lliçblr zaman eM· 

niyet u.Jtrnda. olamıyacağı k&naatJ11t 
kuvvctlendlrmeğe ~alı,nla.r, hare. 

ketlerinin tlaha ~lddetll ta~yikJe.re ıe
bcblyet ,-erec<"ğ1nJ biliyorlar, l'"ak&t 
bllrrlyct 1ı:a,aşında ı.stırapeız hJç bir 
şey kaı.aınlmıya<'ağına inanmış ola· 
caklar ki gb.U miltadelelerindo ı~rar--nı ve isla\l!r"OZ çıkardıklarını gOr- Partınin şefine karşı kıskanç bir 

düm, dikkat gö~tcrdiğinden, gizli poli- la <.levaın etn1ektedirlcr. 
Bunlar otelin önüne varınca bi· sin, "böyle her taraftan gelmiş sa- Fransız m111ctl, tiilil.hını elinden IJ.L· 

rer Arşlmed zek3sı ile eski türbe- yısız yabancılarla dolu bir Mosko- rakt1K1 ~ünden beri, feci ı.urette al. 
nin yerini \Qcstirive:riyorlar ve bir vadal) yoldaş Lenine bazı husu!!i datılıuı~ olduğu hl.11~nl bcelenı.cktcdir. 
geminin battığı nokta üstilnden bir tavsiyelerde bulunduğundan da :\IUlarektyl ltira~.,ız kabul etliği za~ 
müddet ayıtılamıyan deniz kuşları dem vuruluyordu. Fakat ben, şah. n1an 11ulha. dcı·h3I ka\"u.,aca~ını, iki 
gibi orada kahveriyorlardı. sen hastalık ihtimallerini kabul et. n11Jyon Fransız esirinin ya,-u.larınııı 

Bir ara, toplananlar çoğalır gibi miŞ bulunuyordum. döneceı,ıerlnl limit etnıı,u. Parllmen· 
oldu Köşe başındaki ajan, onları Ha~ta ... Fakal ne biçim hasta i- to.)U 'e pMlllnıentarlı:mi ort.adau 1;.ıı.1 
kolayhkla dağıttı. Fakat beş, on di bu? Tanrının günü yeni bir C:· dırarak tarih muvacehc.-;lnde bUtlin 
dakika sonıra sokağa çıktığım za. seri neşredfliyordu, Umumi zaafa mcsuJf)-cti deruhte ctttklcrlnl sö~-11· 
man, orada yeniden ufak bir kala- tutulmuş, yahut gayet basil bir A- yenler ona bu l~<'llfyl ,-adl'tmL,.ltrtlı 
balık belir ı:oiş olduğunu gördtim. rıza ile istirahate çekilmiş bir in· Fransız milleti gibi ınlicaıJcle<'j b!t 
Ajanlor,.yani polis vazifesini gören san. nasıl oluyordu da bu derece ınJllet.in tam bir İf'\t"kkiUle teıillmile~ 
memurlar da çoğalmıştı.. Bunlar- çok çalışmaktan mencdilemiyor. ıı l<ııbul ctme~I hakikaten lıal ret edi~ 
dan biri, ohelin tam önünde duran du, lecek bir ~Jdi. t"ranıtızlar, bu mut~ 
üç, beş ki~PYi dağıtırken ben de ıı ı, ikıbete on bt'' ay ~,{'ı-; ('1karrnadoı·1 

yanlarında.tt geçiyordum. İtiraz et- sitesi önünden geçip l\fohavaya bi- boyun eğdiler. ı.-ahat s•>nh.ılcr '" u.n 
medcn ayraldılar. Fakat a&ızların-lsilesi önü.nden geçip ,Mohavya bi· ladılar ki ı·ransanın nnıc.:a.dclcden ı;c 
dan burun1arından homurtula r çı- nplarına vardığım zaman köprülü kitm~I ile ka,·u.acağıw ı.ouuıeı.Uği 
kar-aro.k: kapıda, mutattan fazla l>ir kontrol auıh bir hayalden im&rettır. 

-- Svolj! Svolj, diye söyleniyor. tesis edilnliŞ olduğunu gördüm. tnıriltere, G"alip le,>a nı.•~lüp, ıı11t· 

lardı. Svolj Şpik! (1) Kızıl mey~an tarafındaki kapı-ıhareb~.dc devan1 et.tikç-~ •. I· ran~anıll 
dan saraya gırn1ek Adet olduğu j. mukatlderntı, ı~ter i!th•ıncL, tngilıt"'~ 

Yerli fal:irikaların ilk eserleİ-in· çin bu tarafla çok mesafe yoktu. reuln nı.W..o:t.ddcratına bağlı haL .. l·.ık· 
den şık ve büyük bir otobüs ile Bunun için oradakilerin etrafa tır. l'\ıtekiın ı:u on be'} ay 14:iııde. iıf 
bir kaç otomobil, üç, beş adını öte- yalnız şüphe ile bakan gözleri hep cal altındaki Fransu: lını:tolıı.rı \ti 

de sıray:a dizilmişti. Bunlar, bana dikildi. l:'chirleıi haıbiu fel;lkt~u"ril._, ı..ar::-ıt.ı-·~· 
Kremline gidecek komintern mu- Fakat saraya G'irmck müsaade- maktan btr an hail k.ıl.ua.ını,ıartlıf· 
rahhaslarır.a almağa gelmişlerdi. sini veren matbu ksrtonu uzatınca Diğer taraftan, pe~ azı nı~tvn.ı• 

Ben burilardan birine binn1e- yol verdiler. Kordonları kolaylık. .ı-~ran&ı.ı e~Jrlcrl JU,·aların.ı Uo,ıoıu1 
meği terci'cı eltim. Şehrin sessizli- la geçerek, kapıları kilitli kilise-! de,b:lldlrler. Iluht-.ı-ı. '\ H;İ \ua<!Icrindrrı 
ğini arttıraın kar altında biraz yü- lcr ve manej yapan hassa süvarHc- blç birini tahakkul;. chıtcıneıni 7 lır· 
rUmek istctdim. Filvaki bu sabah, ri arasından süratle Yürüdüm. Me- Bu nl\idtlet ıarJındu. , karal"'ted 1.-t-... 

böyle bir ı:cvkc zaman ayırtabllc- rasim dairesine: girdiın. Vestiye. n1ayül&t1 itlfJa.rl)·Je hilnilf'te a~ık u· 
cek ~abahlardan değildi . Zira bu re paltomu bırakırken, erken ge. lan 1-"l'an~ıL n;.illeti, c'C.lh•;~rtwılC•e 
sabah, Leı.a.is1in Kremlindeki top- !enlerden olmadlğımı anladım . h.ıl·rı.1ıııJı~ını nluhafaı.:..ı.. ı:tn1i 'ir. ıı.ıı.• 
lantıya g()leceğl tahmin ediliyordu. Ve :vukarda, mutat olmıyan bir ı.ıı;il~re \C u;rıc .. ık t·wnhu~ri,Jetl ·" 
Bunun içLrı herkes çok erkenden sessizlik hüküm sürdüğünü hi~~e- ~h.i rabıtaıarıııın' h!lrartHıı~ ii)lJıılC 
uyanmıştık;. dince, c~Jse:ni~ açılmış olduğunu dul-maklad1r. llu ı-:artı.1r dahillntt'°' 

Ü 
da lahmın cttım. l\.1erdivenlcri. SÜ· t rııubıılııl.nn -..eı:ı:Ue;ı ı.ıut·nı.ieli',·c ıı· çüncü enternasyonal kon:re. k J 

sinin sabah. celseleri tam dokuz bu ratie çıkara toplantı salonuna dal tıı11ıak ilıtin1ali11i llti,luuııf'n. ·J(_·ri tııı 
h k dım. kinsızdır. Sulkn!;tll'r, ı.aWtaı·u.r ı~t" çukta açılc'biğı halde bugün er es T 

celsenin n l'.)rmal zamandan evvel am zamanında var"lıştım. Zi- bu ba!f'U ruhl;e.ıin hir iZarlı...""'i ~' 1 

ra ben yerime heryüz oturn1uştum labllir. 
de açılabil tccğini kestiriyordu. Zi- ki salonu Romanof çarlarının hu· 
ra, ihtil81iı) büyük şehiı bu sabah susi apartmanlarına ba~Iıyan bil· 
kongrede !i)z alacagını bildirmişti. yük kapı açılıyor ve Lenin 

şEvı;Er nıı.Gi-' ___. 

Fakat hantC.i saatte geleccğiui söY· bir alkış tufanı arasında kongre 
lememişti. Bittabi ne kongrenin reislik divanının bulunduğu tara
reislik div.Jnı, ne Sovyet hükôme· fa doğru ilk adım ını atıyordu. 
tinin herhr.ısıgi bir azası, ne de Rus Orta boylu bir adam ki çekik 
Komünist partisini idare edenler· ?vtongol gözlerinin munis bir bakı· 
den biri. l LCndisine bunu soran1a. 
mıştı. 

Fakat ti raf etmek ıazımdır ki 
bu, çeking ınliğe, neuıkete, yahut 
herhangi lılr korkudan ileri gel
memişti. 

Yoldaş l.cnin o gUnlerde hasta 
idi, Bi18harc kendisini sevenleri, 
kendisine itnanmış olanları ideali
nin tahakl ıtıku uğrunda hayatııı. 
rının bir cok yıllarını yıpratmış 

olanları bı Jyük bir n1ateme soka
cak olan ö lümünU bu hastalık gc. 
tirecekti, \le hastalık, her gün bir 

- Sakın döğtl, mo.rln ~ 
Dedi. 
- J{ayır., .korJanayın. l'"alo ız U&lo 

da.rsun, yolt't.J. bOb!:'•••nı eline \'eri· 
rlm. 

Ve l<'o,erl 'li mağrurane bir eda ile 
çaprarak: 

- Yavru rn, dedi, terUklerln bizde 
ka1mı1. ı·aı~n kapıcına btral\hrını:n. 

sı var. I<ısa seyrek .sakallı yüzün
deki balmumu sarılığl ile hıristi· 
yan azizlerini andırıyor. 

Cebinden sol elini ayırmadığı 
koyu IA.civert cckc:ti ile talebeleri· 
ne hayırhah ve sanatini bilir bir 
mektep müdürü gibi ... 

(1) Svo\j - Budala, alçak, ser. 
seri, murdar mAnasına. Svolj Şpik: 
Alçak ea~us manasına 

25 tı·amvay daha 
sefere başfıyacak 

Elektrık, Tran1vay idaresi yapılan 
t .. 7ebbüsler netlceai 200 bandaj te· 
dari.kıno nUıayet muv&ff&k. olmuş· 

tur. tskenderun y'()lile gelen bu 200 
bandaj gümrükten çıkarılm111 bulun. 
duğundan, depoya çekilmiş olan 2~ 
araba 5e!ere çıkarılacaktır. 

Kah ve serbest 
satılacak 

PE~·:-tfl1: f, FIY,\1' 

lW-'i.lU 

li'iyat ~Iilraks.be ko;n yonu d\L,. 
top!antısınd~ kaşa;. pevn iı ine azar. 
!iyat koymuştur. 

Komisyc.ı.1 iiya~t tcst.ıt. cıJc-r»:e.l 1
1 

mandırada satılan en ı.>i kaıtleod 
sütleri nazarı itibara ai·1ıış ,.,-!" ki · 

peyr.irlne toptan 120. Pf>rarl:ende 

~ 
Bugünkü progr::f11 

13.30.IH.OO MUzik 20,15 Rad. G•'-

18.00 Prog-ram 
18,03 Konuşma: 
Dil kurumu adlJl 

18.30 MUzik 
19.00 Konuıma 
19,15 MUzik 
10,30 flab<"rlcr 

19,i:i ~Iüzık 

20.45 ~ı:uzık 

21,0U Zıraat t ~~· 

21.10 Ten·u:il 

~2.00 1-Iü.zik 
22,30 ııabl'rıer 

22,{5 Mlizik t 
): ı' 2:!,JS/2J,00 

TAJ[V/JJJ 
26 ETI.ÜL 9U 

Alay etmırk lstenılştı. Bir kraliçe 
cdasllc oradpn uzakJa-,tı. Rahatça bJr 
baTdalc eki> 'f" lçnıek için du,·aru da_ 

Ticuct Vekciletı kahvenin serbest Clil\fA 
iatılma.ıına karar \"Crnliştir. Bu hu- l it 

yanmı' olar.ı KJarls, omuzlarını kaldı

r ıy~rdu. lşto al sana bi r beli.! Ka-. 
dınJar (l-ııkl ırUe bir arada bulunduk_ 
ları zaman Jlk yapacakları ~ey, us lu 
\"e r:ıh.:tt ı.h.ırnıalarıydı. Xrl·~e. bu pa
hrdı da ge f'nı,tı. ~leseJıi kt>ndlbl is_ 
te1eydl, Jlt t.:t.ar yüzünden, Gaga'nın 

gö.ılerlnl o~ ubUlrdi. Ah! '-"''''··· Onun 
la alay edl,r l'.J rdu. \'e ,-aktaki Lafu.lo
l•'in gettlğl ul gdrdti, ona: 

(A.rkuı •&r~ 

Alı'.: 9 - Gl.:N: 269 - Hızır: ıl 
susta tedbirler alınacak, ve kahve p~- RUMİ: 

13
S

7 
_ El'Ll L: ' 

yasaya bol miktnl'da ve birden çı~-
rılacaktır. HİCRİ: 1360 - RA~lAZA1': ı.• ' I 

\ -,\.hlr Lı!'.;\" .. '..•.1 L -<>---
Bir kilTİJGt cizdaaı 

balanda 
Cihanbeyli nüfus memurluğund1\n 

ümü' Oruç ııamtna veriln1iş olan nU. 
fus hUvıyet cUZdanı bulunmuştu:. 

Matbaamw:Ian aldırılmaaı. 

Gtr.-IEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI· 
İMSAK: 

s,;; ı 
1 i ~0 

~ "' ı: :ı~ ·',11 
9" 1 '.\.l1 ·oo 

ıs.Ol 
ıı. 
ı.:ıı 

ı:l .. ~.J 10.ıo 
4,12 
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(.___D_U_N_Y_A_H_A_B_E_R_L_E_R_i~)l(~T-ar_ih_te_n Bir Güzel y~I .. stanbntu güldüren saa'atkAr: 

n Ef ndi 
Kadın l 

) 

ıırasan ııııendi elinden zarları hrlatarak harlardı : 1 
u - Ben göbek atan zarla OJDamam ! ,, J 

Yazan: 1'1ünir S: Çapanoğlu 

Fin ajansının 

bildird i ğine gö~ 

Finlandiya 
lngiliz nota

sını aldı 

Mançukuoda 
Hıyarcıklı veba 

Ksni · King, 26 (A.A,) - Mançu. 
konun merkezi olan Ksni - King'dc 
yerli halkla meskün olan kısımda 
yeniden hıyarcıklı veba başlamış. 
fır. Sıhhiye dairesi şimdiye kadar 
beş kişinin öldüğünü bildirmekte. 
dir. 

-.119._ __ 

lngiliz Tebliği 
(Ba§ı ı incide) 

Salı gecesi, Trablus ve Bina:azi 
limanlarına hüıcu metmi§lcrdir. Al 
man ve İtalyrtn takviye kuvvetle· 
rinin muvasalat noktalarını teşkil 
eden bu limanlar şıddetle bomba. 
lanmıştır. N~Uyc gemilerine hü· 
cum <:dilaıiş ve muvaffakıyetli iSB· j 
betler kaydol!unmuştur. 

SAFO 
Saf onun olgun vücudu, oltaya 
takılo.uş yağlı bir kefal gibi debe

lenmeğe başladı 

46 'bin Bırvat ameleı;I Bingazi limanında bir nakliye 
gemisi homba-lannrak batırılmış· 

Eski ramazanlardan bahsederken,, için şekiller belli bdlr6lz görUnyor, d •.., • h b 
ıncşhur tulQat komığl Kel Basanı u- ııerdc f)t'rgfn olmadığı gibi 'ahnedeki Röytarin biidir ıgı a er 

-8-

/ )"azan : Nizam ettin Nazif 
llUtınıı.k, ondan bahsetmemek bir gU bez de kalın düştUgü için KJıragbz. 
llah ve b:r kUfran olur. 1 Hncı\at muha\erclerl l~ltildlğt halde 

Almau1a1ı.ı göndGrlldl tır. Rıhtımlara, depolara isabet e· 

Fillıakl:ta, tulQat denildiği zaman ikisi de ı;ık sık gbrllnrnez oluyorılu. . /ngilterenin 
yaptığı biı· sulh 

taarruzudur 

Zürih, 26 (A.A.) - Zagreb ga. den bombalar büyük Yangınlar çı. 
zetelcrl, 46 bin Hırvat amelenin karmıştır . 

\'ili 
Arhld ıkl! .. ~lilzayedenin bitmeslle 

beraber bu oo da tarihe 'karıştı. Sa· 
fonun cRod.op!s! Rodopis> d ye inle. 
mesıle alay ooenler ona artık Hodo
pls derneğe paşladılar. Ezap kızı ya.· 

!adı. Kendine gelmı~tl. Bu sefer de lpı 
birdenbire gevşettlrdi, güzel kadını 
denize demir atar gibi fırlattı. Safo· 
nun sulara gömUlmcslle çıkmw;ı bir 
oldu. Debelenerek, çığlıklar ıı.tara.k, 
küfürler savurarak denizlrı sathında 

Ok evvel ho.tıra Abdürrnzzak, Hasan, Msahaza hoşumuza gldl3'or, gfüüşil- Alnıanyaya gönderilmiş olduğunu Bingazi yolunda sefer eden düş· 
yazmaktadırlar. man nakliy.c gemilerine bir kaç 

' bQytlk Şevki gelir. yorduk. Birdenbire bir şey oldu. Bir 
A.bdUrrazzak hayatının mUhlm bir Mes: 

lı.ısınını aarayda. geçirdiği için kcn. - Perde tutu'itu! 

Bu tedbir, nakil vasıtalarında defa hücum edilmiş ve gemiler ha 
vııkua r;etirilen kargaşalık \'e tah. sara uğratılmıştır. 
rlbat neticesinde Bosna madenleri Ayni gün Bardiyaya taarruz e. 

Hclsinkl, 25 (A.A.) - Fin ajan- istihsaliıtının azalmasından dolayı dilmiştir. Hudut mıntnkasında mih 
sının öğrendiğine göre, Finlandiya tatbik cdilmiştır. \'er tnyyarelerlle çarpışmalar ol· 

«11sini pek az tanıttırabtımı ti. İlk de· Di~ ak edlncc hcplınlz kapıdan fır 
fa, Yüksckkaldırımda me.tıur (Pi- l3ılık. 

nımn getirince; belirince: 
- RO<!o.fll s ! Hoş geldin! dediler. - Çekınlz art.ık! diye bağırdı. Ar-

l'fn!;Çi) ıdn gazinosunda sahneye çı· O içeriden muttasıl bağırıyordu: 
~ AbdUrrazzak, piyasada ancnk b r - Tutoşmndı, 3'Sf; attım da o par 

Hariciye Nezareti, bir yabancı dip. ------oı------ muştur. 

Jomat va.sıtaslle, Fin - Sovyet harbi R / l •• /ı • Ç.-ı.rı;amba günü Iyonlyen deni· 
karşısında .tngilteren ın hattı hareke- il z Ve Dl il ll m zinde! bir italyan deniz tayyaresi 

Akşam Y:ı dmon şarap fıçısının ba· tık caniandı. Aklı bıı;ına &elmlf olsa 
-:ına oturunt·a parmaklarını koca g6· gerek. 

ilaç sene oynadı, sonra Abdülhamit ladı, oturun: bcğ'ıncıc ta;r;ıbur çalar gıbı sezdirerek O zaman gemiciler !tanımlarının ı. 

ti hakkındakı Britanya not.asını al- düşürülmüştür. Büyük bir İtalyan 
11\IŞlır. Fin hUMmetine bildirilen met i f Ş a a ita b fl l ll ll d U 1 nakliye gemisi batırılmıştır, 

tlllatından saraya alındı. 32-i hUrrı- l<'nkat kim dinler! Onu pcrdeslle 
)'etfnın ilt'lnını mUteakıp, tekrar pi. bırakıp evlere döndük.-

~·mrctti: ylleşmeslndcn dotan bir nelj'e ile ha-
- Ezop~ Rodopslye söyle, bu ak- !atlara asıldılar, mak:u-alar cıcırda· 

nlu, Reuter'in neşrettlğl ,..e Londra --------------- Bütün bu harekata iştirak eden 
ra~osunun yaydLğı habere tetabuk <B 

1 1 
'd ) Britanya tayyare.terinden beşi kay. 

İ'Qaaya çıktı. ŞchZf\deba.şında. Kadı- Babasının okutmak ıstemcstne r-ı-
lıoYllndc oyunlar oynadı. men, Hasan, okumadı. o tıyatr" .u 

şam onun f'ilylc içmek istiyorum. dı. Islak clldındcki sanmtıl"a.k tüy-
Ye b15yiıe ilkle Arhldlkl baba.sını:ı lerl güneşte pırıldaya pırıidaya Saf o 

koyduğu a.dı kaybetti, doğup bUyü- efsane denizinde tongaya dtl~ürUlmti.ş 
düğil Rodop Balkanlarına izale e· bir deniz kızı gibi güvecteye alındı . 
dilerek P..a dopis diye <Rodoplı kız> Demin, baygınken doya doya seyret-

.\bdllrrazzak. uzun boylu, iri yarı olmıya karar vermişti. Bu emellr.e ka 
tovdeli, bu gövdeden asla memul ol. vuşmak ıçin, evden kaçarak baloz.p.. 
llııyan çevikliği, e!Astiktyetl, göbek ra, o srrnlarda Yüksekkaldınmdıı. Pl-
0Ynatıp atışları, omuz tltretlşlerl, en rinççinln gazinosuna gıdtyor, dı:tkat
«1aınını küçültüp birdenbire büy\ltUş- le, zevkle oyunlan seyredlyordı.ı. ı;.. Y 
lctt, boyalı yfizUndekl gtllilnç, tuhaf le ara(!an b!rkaç ay geçti. B :r gun 
l8tihzaıarı, sürmeli gözlcrindckt gü- Hasan Abdürrazzakın karşı..• •1 çıkt,, 
1Uınser bakıştan ile cidden Upık bir rol istedi. Abdürrazza.lt, Hısaııın bıı 
tulfıat üstadı idi. talebin kabul etmedi, fa.kat b itfüı oU 

ta a.o;ı ncı e 
1 

d ' ki . . . eylemediği görU\mUştUr. Bu husus d:netlnde buhınclurn. l\tükcrrcr lh- ı bolmuşsa da bun ar an ı sının Pi· 
pek yakında blr resmi teblığ nc.şro- taratıma kimse kulak ıısmadı, zl- lotları kurtarılmıştır. 
lunacaktır. üf 

ra manttccss , harbin nıümkiın •• • 
Salı'Ullyettar Fin mahfillerinde, bıı olduğuna ihtlmal ' 'crmlyf'n bir çok Şof 0 r le r l n diye anıl !ll ağa başladı. tikleri bu \1kude şimdi gemicilerden 

lX ,. hiçbiri bakmağa cesaret odcmlyur. 
İngiliz teşebbüsü Flnlandlyaya karşı Amerikalılar ,·ardır. 
bir aydanberldlr yapılan sulh taar - Rcb nooseYclt, netlc-e olarak. dl. b 
ruzunun bir de\'amı olarak telfikki yor ki: ceva l 
edilmektedir. Hatırlardadır ki, Fin- l'er lilzünde Nazi guyelcrlnln 
ıandlyaya karşı bu sulh taarruzu, hakiki mahiyetinin tedrici urette 
Vilpuri'nin sukutundan .sonra l<"lnlan- tnh:ıkkulm, 111,..ıne, tırnağııın. kadar 
diyanın bir sulh yapmal;"a hazır ol- ı;Jliihlanmağa ve nıtilt'arrızlara mü· 
duğu hakkındaki şaylalarla başla- tenmdiyen ımıkaH•mct edenlere so· 

Safonun sinirleri ertesi biln ve er· Lardı. Lostramo gözlerini yumarak ip· 
tesi gece ı:le düzelmedi. İçinde çırpın- len çözllnce hepsi arkalarını döndü· 
dığı berh ııt buhrandan hanımlarını ler. Şaire bu iki sır~ l.nsan sırtı ara· 
kurtarma]' ist yen gemiciler ndndan şından kimlnı tekmcllyerek, kınılnl 
bir hekim getirmek istediler, kapıya yumrukiıyarak ve &labilditfnc kütur 

çıkıp: ler sa.vurarak sulanıu alala akıta 
Büyük Şevkinin tuhaflıklan, ko. •ful reddetmedi: 

lıılkllği pek üstun değildi. Bir takım - Daha accmısın, s:ı.hneye •;ıl:a
~nıakalıp llıflarla, soğuk soğuk cı- mazsın. Rol oynıyamazsın epey za
~lar savurur, halkı güldUrmeğe sa· man görnıeklığin, se}1rcı!lk yapmak 
~lfırdı. Buna rağmen tiyatro hınca- lığın lazını. G:ıt içımizd'! bulun, b:zc 
llııııı dolardı. Çünkü, btiy\lk PeruZlll perdecilik yap .• 
~ onun yanında çalışıyor, kan- Teklüınde bu.undu. 
lo Söylüyorlar ve göbek atıyorlardı. Hasan, bu garıp teklüı reddetme. 
~\rai bir çelmeyle baldırlarını cmll7 dl, işe b~ladı. Onun kulis ara:ıında 
ltrtnı kirama> gösteriyorlardı. söyledlğl Sôzler, rovurduğu nükteler, 
l{eı Hasana gellnce, kendıstne has gbek atıslan, Abdurrazzakın dikka· 

41iıtteıer ve hazır cevaplığı ıı~ıyı bır tın! çektı. Kantolar başlamadan ev· 
~evıtı ve şöhret elde etmış, tam elli vel, oynanan bir perdelik komeeılerc 
lıı sabnede gôrünmUş, sJvilrnış, ra.. çıkmasına razı oldu. 
~lz kalmış, etrafında kahkaha- AbdUrrazzkın yanından aynklık-
"r Uyandırmıştn·. tan sonra meşhur orta oyunu komiği 
e.ıunazanıarda oynadığı ŞchZadeba Hamdinln yanına grrdı. Haı;an, zen. 

'°l<lak.i Uyatro, baştanbaşa. dolar, ka nelerin, aşifte!lklerı, acem, Kayserıli 
~ır. gişe artık bilet kc memcğe llı.z taklitleri bittlkten aonra, blilllıı 

mıştır. 

BugUn, vaziyet SovyeUer için na.. 
zlk b.r mahiyet alınca, Finlandiyayı 
muhasamnta nihayet verme~e mec
bur etmek, muhasara altındaki L1ı· 

ninSTad şehrine nefes aldırmak, Al
manyanın Fınlandlyayı hareket Us_ 
sU olarak kullanmasına mani olmak 
ve Sovyetler Birliğine levazım gön. 
dermeğe devam için Murmansk il· 
manını muhafaza eylcnıelt istenmek· 
tedlr. 

Rus Tebliği 

nuna kadar yardım ctmt'ğe azmet· 
ıniş olan Amerika mlllctinılıı tam 
bitaraflık Ye uı.nklaşma hissini ta
maınlle ortadan kaldırmıştır. 

Hür Fı·ans ız lar 
(Başı 1 incide) 

gıda yazılı dokuz komiserden mil· 
rekkep olan komitenin riyasetini 
deruhte etrniııtır. 

Plenen: İktısat, müstemlekflt ve 
maliye komiseri. 

Jcan: Hariciye komiseri. 
General le Getilhomme: Harbi. 

~bur olurdlL Yaz ,;Unlerl, çocuk- oyuncular: 
• h:uşdUl, Do.ğlarb:ı.şı ve 1Jsk1ldar· Dağda bir k~ 

(Başı 1 incide) ye komiseri. 

~ l>aşakapısı Uyntrolarına koşup Sinldlr K-. 
yapıyorlar. Fakat, bu hücumlar Visamiral Muselicr: Bahriye ve 

~ede birçok tu ıafhldar yapan, gü Bu kimin pi~I, 
İngiliz ve Sovyet tayyareler! ta. deniz til'arcl komiseri, 

~ yüzlü kom ğııı tuhaf sözlennı Bunda bir is 'nr. · 
rafından karşılanıyor ve her hü· Profesör Cnffin: Adliye ve U· 

erler, güle güle katılırlardı. Hat. Dıye btr fihenk tutluruı-lar, bu .ı-
cum akim bırakılıyor. DUşmanın mumi terbiye komiseri. 

~an.akyan acı ve acıklı pıyesıe. tada Kel Hasan meydana çıkardı. O. 
:.ı. gözya,ı dökUiı en melodramları- kopuk mahalle çocuğu rolUnü halt1-
8eYredc ede, bikan cLyo.tropervc- kalen muvaffak yelle ba.şarıyordu. 

"1ı efendıler> de Hasanın tiyatrosu. Hasan, gnyet iyı Kayseri taklidi 

maksadı Lcningrad halkının mfl. Diethelm: Mesai, dahiliye ve is-
neviyatını kırmaktır, Halk si.ıklı· tihbarat komiseri, 
netini muhafaza etmekte ve şch·' Ta.yya_reci .binbaşı Calin: Hava 
rin müdafaasına yardımda bulun· komıserı. 

~ ltoşarlar, iyi bır yerde oturmak yaptığı içın daba sonra.lan, kopuk 
biletlertn1 bir gUn e\.'-\<Cldcn a- rolUnü bıraırnrak, Kayser, ta.klldıne 

tilrdı. çıkmıya başladı. Orta O) unculuğun-

maktadır. Yüzbaşı Thierry Landen: Devlet 

'l'll.?nam elli yıl lstanbulu gU!dUren, dan sonra tulüat.çılığa ibaşlıyan Ha
ta.ıııdan uzaklaştıran, kederle, elem- .san, kuklacı 08ep Sı\acıyanla bera. 
't, taıu.ştırmamaya çalışan Ha.san, bcr oyunlar "crdı. Onla ta. tiyo.trolarm 
il, l.emız ve çok namuslu bir aılenin da oynadı. J.< akat o sıralarda mC-ıcıhur. 
~i2t!Ur • .Babası Mehmet Enderunda Amertka Lyatro unda Abdürrazzak, 

2 köy zaptedildi! 

Sovyet kıtaları, kuvvetli bir mu 
kabil taarruzla Alınanları ilk mü 
dafaa hattından 10 kilometre ge. 
riye atmışlar ve 2 köyü ele geçir· 
mi111erdir Bu harekete İngiliz bom 
bardıman tayyareleri de iştirak et. 
miştir. 

komiseri 
Bundan maada Hank iş ve Thand 

iktısadi meseleler müdürlüklerine 
tayin edilmişlerdir. 

Dört kasap 
Adliyeye veı·ildi 

4staıar ağası> idı. Aı.Tupa Uyatrosunda, Hamdı gibi iki 
'4san tA küçük yaşta iken zeklu!·· nadir komik oynadıkları iç n, bunla

: lıazu. cevaplığı ıle nazaıı dıkknti nn arasında. pek ziyade rağbet bula.
:tıetın~. kcndlsıni herkese scvd.r. mı)ordu. Bazan kumpanyar:.1 dağılır, 
1tt. Babası o~lunun parlak zekası- ya. AbdUrrazzakın, yahut Hamdln'n 

Bn Denizi cephesiad~ İstanbul bc1ediycsl mUCcttışleri ka· 
D .. anın Murmanska karşı yap sahaların tcfUşiııc ehemmiyetle de· 

tığı ~nlar akamete uğratılmı5tır. 1 vam etmektedirler. DUn yapılan tef. 
Merkez cephesinde ! tlşler esnasında KUçUkpazal'da 2 v~ .. 

faJııt oldukça: tiyatrosunda oynardı. Çru~ defalar 
~ l:iasanı okutturacağım, adam e· (büyük O)iun) ya.r.ı <h-anılık pi;,ıcslerde 

Mareşal Timoçenkonun Smo- Beyoğlunda 2 kasap fazla fiyatla t'• 

lcnsk, Gomel istikametinde yaptı· I satarken yakalanmışlar ve eezalandı
ğı mukabil taarruz inkişaf etmek- rıimıc;ılardır. 
tcclir. Alman kuvvetleri Dlvina 

tı t:ıını lk net komık rolünü yapardı. 
~Yordu. Fakat Hu.san, olo.unak ts· Nihayet, bir gün geldi, 

0 
da öte· 

şehrinin garp kıyısına atılmışlar. 
dır. 

Yordu. Onun en bUyilk 'Zevkl, yol kiler gıbl şöhret kazandı Oynıı.dığl 
g~en SCY) ar satıcıların ta.kllL Uvatrolar hıncahınç doldu. lia!WJ'l o-

~I " Kiyef cephesinde: 
1_.. Yapmak, mahalle ar.asında ka- tuz beş ı amazan • ehzadooaşında 

0
_ 

ı.6~ Kiyefin sarkındaki SovyeL kUV· oynatmaktı. .....1n oynadı. Ö!Uncıye kad r 1t1öhrctin1 
1. • ~ ~- " - \'etlcrı, duşmanın şiddetli taarruz. 
~-..uım Ahmet Rasim, Hasan:n muh::ıfaza etti. Ve bu şöhret sönme-

., !arına mukavemet etmekte ve Din· oz.cnıu~ü Jıakkındn .şu nıalQma· den hayata gözlennı yumdu. 
trıyor: yeper nehri boyundnki mevzileri-
~ onun basık burnundan bB,fka, iblr ni muhafaza eylemektedir. 
1 hüdainabit saııa.tJWrı, belki al"' met! farlknsl daha vardı: Styah 
it .,,,__ "' Kırım cephesinde 

"""' kırk altı t>ene enci tanı- r-.. ın~.,otu, meşhur samur kUrkü.. d t t tıı '-" Kırım yarım a asına aarruz C· 
n. \ ıılde birkaç gkin ham teb. Hasanın en çok scvdlğt ı.e .sık .sı~ bul ı k 

ı..ın .. şcbbüsünde unan A man fır a. 
"8,"' (Kıı.ıltoıırak) tııraflarmda kendi menfaatine oynadığı iki oyun sı ,ağır zayiatla püskürtülmü§tilr. 

.Ylı bamın) dcılikfınlz bir tışlna-
11 vardı: Karadenizdc e\'lııe gıtnılştl. Bittabi ben de k ı 
tı,_ IWyada ıaaşşu · Sovyet filosu bu denizdeki ha-,~lndc llllııı. llu tıanınıııı beıı 
" lıe Aşıklar! klmiyetinl muhafoza ediyor ve Q. ~~· nuen b.-U~Wc Jkl oğlu \ar(lı. ı 

, ~ Bu oyunları niçin sevdiğin sorduk· dcsanın müdafaasına yardımda bu. ""- Ustu gcını~e ı:ıktık .. Birkaç 
~··:ıı.ı s:ocu :u dıı bize iltihak etti. ları zaman: lunuyor. 
'""' ı ı de tat yok da Hava muharebeleri ' 1::.ıık yanımıza, ba,mda yaglı, y:ır - Dünya \g' er n 
.. , daha tatlı olu- Salı "Ünü 138 Alman tayyaresi \ ,. fes, r;ırtında o.18.C'a bir min· or,dan .. RU~adakı er ., 

ı: beundc kırmıu bir l.."Uı;oak, rengi yor cA ıklar ı ben de onl rdıın bırl tahrip edilmiştir. Bizim kaybımız 
-~• 36 tayyaredir. 

o-----
Dedefeaıdl konseri 

Konscrvatu\'ann alaturku. heyeti 
bu kış ayda bir ltere klG.slk eserler 
konserini vercmeğe ba.c;ılıyacaktır. 

Bu konserin mihverini Dede c!endi 
teşkil elmelttedır. 

Bundan başka eski eserlerin e:ı 

mükemmel şekilde ve en lyı eleman. 
!arın tesbltl için beledlye, klCi.slk mu
siki parçalannı f ime aldırmağa ka· 
rar vermiş ve çalışmalara başlanmış· 
tır. 

DUn Konservatuvnrda yapılan bir 
prova ile çalınacak eserlerin dakika 
hesablle tutarlan ölçülmUştUr. 

Filme alınacak eserler şunlardır: 
Ferahfeza peşrevi, beste, yürük 

semai, ağır .semaı, Zlilfilndedir ''e ild 
köçekçe. 

(Ba~ı 1 incide) 
şekilde hitap eden yazıya kar~ı mat
buat kanununun bahşeyledlği hakka 
binaen işbu cevabımızın ı;azetenlzin 

ilk çıkacak nUshasında ayni stitun Ye 
mahallinde neşrcdılmaslnl talep ede· 
rlm. :Şöyle ki: 

Belediyenin taksi fiyatırta '7o 33 
~ı yaptığı halde şoförlerin muavin· 
lerlni arabalarının arka kısımında 

müşteri mlş gıbı oturtmakta bulun. 
dukla.rı ve taksi metrolarının ba)TO.k. 
lannı indirmedikleri hakkındaki ya
zılan tamamen mahzı U:tıradır. 

EV\'elcnılrde muharrır Cihat Baban 
şu ciheti öğrenmelidir ki yazısını yaz· 
dığı tarihte henUz Belediyece tasdik 
edilnıJ.ş ve mevkii nıerlyete konulmuş 
bir zam yoktur. Ve yine Belediye 
seyrüsefer talimatnamesinin ma.ddcl 
mahsusuna göre de şoförler yanların
da muavin lmllanmaktan memnu bu. 
lunmaktadırlar. 

- En ımeşhuru kimse onu isteriz.. geçti, kamarasına daldı. 
dediler. Kısanlos bu hale b.:r an tedehhllş 

sısımı9ılar Kısantonu tavsiye edin- ederek baktı, ama., onu takipte tered· 
ce hemcı ı onun yanına koştular. dUt etmedi. 

Filozol', serin sulu büyücek bir ha- Sa!o, hiddetinden köpllrtıyordu. Az 
vuza g ır.miş. Üzilm kil tükleri arasın. evvel inllyerek yatağında kıvranan 
da yarı ·çıplak dola1an cariyeleri ile kadın fimdi azgın bir boğa gibi et
kaba lı:ııba şakalışıyordu. Safonun rafına saldırıyordlL l<'ilozot onun Me· 
gcmlcil• r1nl evvela küfür ederek kov siııalı kızlardan birine bir tokat in. 
mak i~ edı. Fakat sonra birdenbire dlrdiği'li, ve lkiııcl kızın göğsUnU 
insanlıl( tarafı tuttu; havuzdan fır- ısırdığını görünce yanına yaklaşmak 
ladı: tan çekindi. Uzaktan bağırdı: 

- O•n'lln kardeşi benim en iyi dos- Kendinize gelini:&! K~n<iınize geli-
tumduı:, dedi. Bu deli kadına yardım ruz! 
etmek. boynumun borcudur. _ Sen de kim oluyor&ua, 'bult&mıf 

B ir• sedire uzanıp güneşlendi, kuru- he.st,.lıklı bodur ihtiyar? 
landı,, cariyelerine zayıf dizlerini bir Fa.kat Sa.fonun bu mukabelesini Kı· 
hayll. uğdurduktan sonra beyaz bir untos duymamazlığa ~elerek dev&111 
harn ı anlyeyc sarıldı. Uzun bir kızıl- etti: 
cık il srıyı eline tutuşturan sanşm bir _ Kendinize geliniz. Her şeyin yo
kwn gerdanına bir öpücük kondur - ıu bulunur. Size Rodop!sı nasıl ele 
du, •ue esen rUzgıirla daC"ılan kır saç geç!receğ'tnızi lben öğretirim. 
larıı ı elinin lersile ikide bir dUzelt- __ Ne dedin? 
me.4 e talışaı·ak bağından çıktı, kıyı- _ Dodlğiml duydunuz elbette... O 

Hasla kadınların yol ortasında bı· 
rnkıldığı ve muztar kalmış \'atandaş
lardan pazarlık namı altında haraç 
alındığı yolundakı beyanat ise sadece ya 'indi. Safonun yelkenlerı kızıl pa- &liıe1 yavruyu geminize alıp denıze 
iğrenç bir isnattan başka bir şey de· pat;yalarla sUslU gemıslne girdi. açılmak istemez misiniz? 
ğildir. Muharririn ba.tıseyledtğl bu V:ısanto, o devrin bUtün filozofları Filozof, gayet kurnaz hareket et-
noktalar hakknde. ahkt'lmı umumiye- gUı l hem hakim, hem de hekimdi. mlş, kadına bir ümJt yolu gösteriyor. 
mlzde bir çok müeyyideler mevcut bu_ Rt stanın mart ayında dUz duvara ! du Safo birden9ıre öyle wılu bir hal 
lunduğ'unu hatıl'latmak kifayet eckrl tn manan ked~~er gıbl yattığı yeıi tır· aldı 1:1, Mesinalı kızlar hayretle bn· 
k ti d . 1 n:ı klndığını gorünce derhal buhranın ka kaldılar: 

• . &Sbebini anladı: -•"edlyoreunuz?de<lı Dı:nahflUı 
anaa n evız. 1 
Direksiyon kullanmak suretile mo- _ Bu bir aşk krızl geçiriyor, diye ını:..an 'ar ~ıdır? !. 

tbrlü kara nakil vasıtalarında çalışan 
1 t· U ırııırıldandı. Tuhat: şey! .. O kızı ne ka. _Neden olmıuıın? Ben sanıyorum 

vatanadşların yann mem eke ın ~- ·- 4ar da seviyor?. ki bu Yadmon o kızı inant ~n n.l 
dafaasına koşacak ve ordunun motor- Ve gayet kestirme bir te4avi tarzı mıştır. 
lU cüzfi tamlannda vazife alacak m~· L':a.tbik etti. Saf oyu kucaklayıp gii- _ Benimle inat etmesi için ortada 
hul kahramanlar olduğunu .unutrax vert..ve çıkarttı. Entarisini vırtıp at- bir ı..- k k. 

ir i kUfUrb ~~ J Bellt.'p yo ı ... onları ne kliği bel 
5 

z, az ve. tı. Koltuk alUarından sıkı sıluya bağ_ _ Onu ben çocukluğundan tanı-
mukaddesatsız insanlar güruhu ad. ıatt. lpi palangalardan birine gcçlrte- rım. T.ıcarette bUyUmUştUr. Serveti 
deden muharririn bu dUşUncesi, dU.. rek yısa ettirl:ll. Güzel kadın ibiran ile çol: maA'rurdur, esir pazannda gôı 
şUnceslzllğin en bariz misalini gös- çırıl çıplak direkte sallandı. Güverte. Jerlmıe gördUm. Siz nlsbets z bir su· 
te.rmelttedlr. yi doldw·an gemiciler zincirleri şakır- rette arttırın ağa başlayıncn o bu kı. 

Şoförlerin ekseriyeti mutlakası 111:- dalarak gilnc.şllyen kUrekçller bu z: almağı haysiyet meselesi yaptı ... 
nının teri ile çalışarak ekmek para.. manzarayı yutkuna yutkuna seyret- _ Demek ki ı:ı:ır.aı .... Faraza .• ken 
!arını kazanmıya ve yavrulannı olııu- tiler. Sonra ipi gevşeterek uzun saç- dısl•.e 

1 
.ca edilirse. 

tup vatana birer kıymettar uzuv olu- Jarı rüzgfl.rda dağılan güzel kadını d(' 
1 

_ Elbette elbette ... Derhal vaz gc· 
rak yetıştırmeğe uğraşan birer aJ le nlr:e daldırdı, tekrar çıkarıp tekrar çecek ve göreceksiniz ki, kızı s zc 
babası olduğunu da unutarak onı.ı.n daldırdı, tekrar çıkardı. hediye etmekten bllc çekinmiycccktir 
kl5prü altından ve yangın yerlerlnıden Serin Ege denizinde yaptığı bu ga- ı A .. kiı'" var) 
fırlayıp gelen serseriler mahlyet1'ıde rlp banyo tesirini derhal gl5sterdl. ü. 
telılkkl eden muharririn bu dU~ce· çüncU, dördüncU dalıp çıkışında Saf:ı
lcrı de ceffelkalem savrulmuş bir hü- nun olgun vUcudU oltaya takılmış 
!tümden ve !akııt sakat bir hUkUQ.1 ve yağlı bir kefal gibi dcbelcnmcğe baş
lddiadaıı ibarettir. 

Bütün bir meslek erbabını ,;i!te 
kağıtlı sigara kullanan esrar.kıeşler 

ve beyaz enfiye mUptellı.sı herol.Jıman_ 
!ar diye gl5stennek dar 'bir gClı:füşten 
başka bir şey değildir. M'uhaıair bu 
iddiasını hangi tetkiklerine istinaden 
söylüyor. 

Bu yazının muharriri bllme"lktlr ki, 
Türkiye cumhuriyetin.de her ehıe ka-

lem alarun iBtedığinl yazmaame. bu
gUn bir meslek erbabını yarın diğe
rini do~dırıcılıkla itham etmesine 
Türk kanunları müsaade etmez. 

Bınaenaleyh, yarın kendisini ada
let huzuruna davet ederek hesap sor. 
mak vazifesinde bulunduğumu hatır
latarak, bütün bu iftira ve lsnaUan
nı kendisine iade ederiz. 

Yeni bir sineına 
açıhyor 

Beıledlye, 'l'cpebaşında kendi m:ıı• 

olan ıilnema binasının etrnf.nı a~·•ı• 

ıtızdle~tlmıeğe karar ,·ermiştir. Ha
ber n!dığmuzn. göre tamir edilip brı 

yanııınğıı başlanan bu bina ) entdcıı 
döşenecek 'e pek ) alon•la ı:dıı inıl1 

yeni lılr sinema kazımacaktır. 

" 1,_ Yanm ~ai'll:lr, on yedi, on şe- olduğum i~ln seı.crıın. 
..... 

1
,._. idi Yanık, Dun, duşıpanın Moskova üzeri· O a""lar, Etrafında annesi, dam 1 r ~U<rJ geldi. Keli, burnunun ba.. Hasanın .sesi çok güze · e. 

Baznr, ne yapmak istediği bir hava hii· , .. ı r r""fakal kız1 \rı \ c yen· ı A '-·' \iicı.Juuını <'ılı:dığı, her ne se- kıvrak bir ahenkle okurdu. ·~~ nor e • .. . . n 
-~ ı. cuınunda 2 tayyaresi düıiUrülmüş. h ardır Ona al renklı \ d;_"'1tılnuş ~la !:kınıış ise ı:ıknıış, kantoya da çıkardı. ı tur ge anım v . nen1ve Ben .. .1 için gelin salonun bir ucuna, sü 

vey otelti ucuna giderek ) ere di .. 
çekerler. Ve bulundukların nok 

\-:!~tlnd n biri \Cla ikisinin nok· Kad r gecelen muhakkak Ş yhUlts- &clinlik elbisesini gi;)dirirler. Ba- \.: 
\ ~ dol36VI tclaffll'LUna ı'lrız o· lflmın ltonat"ına ı; der. ınarı oradıı. ılç gc c lta.IF.mazlardı. ~ına tacını koyarlar. 'l'aç kıymetli ,---------... 1~ Pısılık, gozlc>.riııln iti gWe ı;U- yapardı. Burıun r:.ebebinı soranlara: Bır baYranı arlfesldc, Raşlt Rıza taı;larla silslU ve bir hayli a~ırdır. Yua:ıı: 

I 
t Söylediği halılo btltlın endnnıUe _ Tı;vatroya gelmez, tıyatro onun ile tavlanın başına geçtiler. Raşit on- Buııı önde, gozleri kapalı, yenge ÇE!\G ÇEHQ 

\ı <'ttiğl O'\·lkllğio onda. derhal nıı ayağına gider! dan yüz lira kazandı. Ertesi gün 
0 

hanımın refakatinde olmak uzcre - Tiuk.çeye çeyina: 

Celil Tevfik 

~i1kkııtL cnllıı bir tuhaflık, bir Ce\ obnı \ rirdl. para .ıe Yeni elbise falan aldı, kah\'e- yeni gclın babasının eski {ıdetlere 
e-ıaııı._ P<'lda Clli3'0r, bize: Hasan gayet dindar, hnyır ı.:ver, e. ye gcldı. U~anın yanına gitti, eline \edin kitaplarına gbre iyi sayılan 

l... ~n pcrdell kurdum, bu akşam konomik bır adamdı. Has s•i~I bır c:arıldı: nasihatlerini dinler. Anne daima 
~ı..l Eli ı ·· o.r•ıamoktadır Gelinin kt7 kardc~· Ilı~ "lı o.iz hıı.. dnrbımc::cl gıbl dıll<'rdc dolnşmasır.a - n opeylm babacığım, sayen- t> • • 

\.. ·o,lbı. Arlmduşlul' l.ıfr agızclaa: rağmen, birçok fukaraları \'arc.lı. 13ı;,1 de yeni elbıse aldım, dedi. 

1 

leri, oglan kardeşlen varsa onlar 
~elh-Jı.: ıurıı. aylık bağ! nı ştı. H<'r ay evlcrı- Gene bir gUn, hılebaz oyunculardan bir koşcde kıskıs ~Ulcrlc.r: Y~r~n 
~il~. Ayrıldık. O kırıta kırıta ne gtder vcrırdı Cenazelerini kaldırıı. b·rislylc tavla oynuyordu. Bu ad.ını, 1 hOtdilcrine de gulur.cceğını duşu-
'r0:.5.'.tti. calt paralaı·ı olmıyanlann yardıml:ı-

1 
tavlaya ckırpık .. d<.'n.ıen hllea zaıda!ı • ıı ~ dıi~üne ... 

''Ut! rır.a ko~ar. BiltU masra!Iaıını \crır- koymuştu. Bu zar atılınca, kolay ko- Bazan gelin, damat evinin kapı. 1,~rugoı. ıııu o~natır? di. ıay oturmaz, bır müddet fırıldak gL sı onünde bır hayli z2man bekle-t 'Crdllt>r: Oı1un bir zayıf taıafı, bir iptilası bl döner. Hasım h•lell zarlarııı her çe· tllir Bu meselede herkes kendini 
~~ tala3'ır .• Amcası incl•tidlr, J o. vardı: şidmdcn anlardı. Tavladııki zarları h:ı~;1 Yv tcrmek için :\Pili gelinin 
t~1 lan 1>atar, Kel Hasan derler. _Kumar!.. derhal tanıdı. Terbiye \'e nezaket, he· sabır ,e tahammul kabiliyetini 

tı e kııh\c inde tuhaflık eder, Oençllt;lndc barbut, k.lıç gıbı oyun rifin hilekarlığını meydana vunnayd, ölçmek için öyle yapıldığını söy. 
~,1\-ttır. !arı cok oynamıştır. Son zamanlar1'ı- yüzUne sl5ylemeğe mllni oldu. Yalnız ıerlcr. 
o:ıcı o gece yemekten ı;onrn git- da yalınz tavla oynuyordu. Raşit Rı. zarları aldı: Damat kendi elile tahtn:avanın 

\~ı' 01
1 beş Ç()(.'Uk, bir iki sn.kallı za ile tavla oynamaktan büyült b,r _ Ben göbek atan zarla oyna- kapı mı açorak mü takbcl zevcesi 

"1' klın~ıcr varclı. Al•turdıııı te zevk duyardı. İkı g .ıid sanatkar la\· marn! dlyeı·ek fırlattı, attı. 111 ındirlr. Danıdonorkr. ve yenge 
1.!ttı~ı kAğıt takınıile oynattığı ıa oynamıya ua11lad.ılar nu, üç giln ı. Slilclnıan Ç.U'Al'iOULU hanım hep beraberdirler. Yeııı;e 

hanım gelini kolundan tutarak 
yünitUr, sağa do~ru, sot... otur kı· 
zım, kal!<... yüru.. blı· adım da
lı ı . . : u.;1et .)'Cnı evii;.r §arap ka· 
dehlcrini tokuştururlar. 

Şerefe içiniz ••. yeni C!-tlllcr ... 

kalkarak birbirlerine sadak at ye
mini ediyorlar. Şu karşılarında 
gördükl8ri kuşlar gibi birbirlerine 
sadık kalacaklarını vfıdediyorlar. 

Ehli ördeklerin yabani kazlar 
kndar birbirine sadık olup olma· 
dıklarını bilmiyorum. Fakat şlm· 
diTeri yabani kazın nedreti dola· 

Biz perdenin arkasında sık ağaç 1 yısilc onların ycrlni tutan ördekle· 
!arın l aptıgı koyu köL~nin loştu. rin sndakati de mücerreb olsa ge. 
ğunda kahkahalarla gi]Jüyoruz_ sa. rcktir. 
londn yeni evliler miistakbcl saa. Bütün bu merasimi mUtcakıp ni 
detlerl namına muta1. {ıylni yap. şanlılnrın karı koca sayılmaları 
mak için diz ı;öknıiişlcrdir. Kapıya iı;in hiçbir mnhzur kalmaz. İtika· 
gelen ylizlerini görcıniyoruz. 1\Ja. ela nazaran ruhani nokta! nazardan 
sanın üstünde iki mtım yanıyor, bağlılık tamam olmuştur. Fakat 
güvey gelinin gctlrdli:.i iki ördeğin mcd ·ni ı~. nuna gore füıhn bazı for. 
korşısınrlo mabutlnr ı.ıercflnc ~ t•r· mnlıtclcr yapılmalıdır. 

lcre şarap serpiyor. İşin en orijinal tarafı sclAmlama 
Ondan sonra karı koca ayağa tc~rlfalııun yapılmasıdır, Bunun 

ı tadan başlıyarak dizlerinin üzerin 
de yürümek şartile birbirlerınc 
doğru Herler. Salonun orta yerinde 
.bula§tuktan sonra bu sefer yerle 
rini cleği§tirlrler. Erkek kadınıı 
bulunduğ\J nokta) a t;iderck oro 
da dlz çöker, kadın erkeğin )crınc 
gider. 

Bütün bunlar kndın erkek cin 

Jcrl arasında hiçbir fark cözetil 
mcdiği, arada engin bir milsava1 

fikrinin cari olduğuna deliilet c 
den sembollerdir. 

Ev\ elleri ~eni evlilerin mabcdı 
ziyaretleri merasimi düğı.iııden uç 
giln • • rıı olurdu. p, • .:nııl. • 
bo) le emretmişlcrdı. Fakat ~imdı 
ki evlenmelerde ınabed ziyaretin 
den hemen sonra medeni nikah 
kılmakta, böylelikle evlilerin iz. 
divaçlaı ı kabul cdilmC'ktcdir. 

Ekseriyetle mabet chrin uzak 
bir yerinde ise merasim bütün 

(Arkaaa w.r) 
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ALMAN CASUSU V4 16 l Bir köpeğin yarısı ! 

Türkçeye çeviren: Fuad Samih lstanbul• 
Siliverin canı sıkılmıştı, bunu belli 

ÇnlND: 
11uret BeB 

\. 
- Bır bardak şarap daha! 

etmenıeğe çalışarak A lnıan casU• - Teşekki.ır ederim Karter .. 

ı-
1'uaa: 

P. G. WODIK 80911" 
J 

• • k l - Bır bardak şa;rap daha dıyo. 
sunun e lını sı l rum Ktı.hya Efendi, duymuyor 

. 1 musunuz? Durun bakalım. on beş 
Sılver, dö~dil. Arkasına. baktı. \ ıun~adan evvel bır ~!YC karar ver ı dakikaya kadar bize kahve, yap· 

Zertonu gördü, derhal tanıdı. Tay. meyıniz. \ rak sigarası arkasından likör ha· 
yar~ meydanı gundl.l:.: gıbi aydın· Soğuk kanlılığını muhafaza e. zırJıyacaksı~ız, Kahya Efendi, bun 
lıktı. Alman casusu da yuzbaşıy.ı den ~lıkanlı bu tcklHi kab.ul cde· ı ıarı kutuphaneye ha.zırlarsınız. 
görunc:e tanımıştı. 3ılver, gazeteci· cektı, fakat çok ıstır~p çckıyord~. Kahya Efendi benim kadehime 
r m karşı.,ındakı koltuğa oturduğu Dudaklarını ısırarak cc\·ap V<'rd.ı: şarap doldurup itaatkfır ve aza. 

na borçlanırsam cumartesi &ünü. 
ne kadar sabretmesini söylerim, 
Öfkelenir. Velhasıl §Oyle bir ah. 

ba~.irA;~:,ız:;ıes::ı~!~~~ y;~::: B As o 1 s N Ez LE G R 1 p R o M AT l Z M A 
~::i 0~:~:eıt:ı~:.n B~~~i~:r~~1di:; l ' 9 9 9 
viski ısmarladı. Viskiyi içerken ne N ı·· Kırıklık ve Bu••tün Agv nlannızı Derhal Keser. 
zaket olsun diye: evra JI, 

- Buı;ıtln hava ne kadar güzel icabında giinde 3 kaşe alınabilir. Der yerde pullu kutulan ısrarla isteyiııis,. 

ırada, ~iman casusu da tayyareye - Blribirimize söy!ıi~ e~ek hıç metli çıktı 
girdı, bıraz Herdeki koltuğa yerleş. bir şeyimiz yoktur .. ~ usyil .... l\~at· j Etrafıma· hayran hayran baktım. 
lı. . mazcl Bartel, kalbın;ı istcdıgıne Bir saattir. Karterle karşı karşıya 

Yüzbaılı Sılv1er dUşunu;·ol\r~~·uh:.. vermekle serbesttir. ki) ana gclki~~e: halası Mis Julyanın yemek saıo. 

Coe! dedim. 
- Evet! dedi. Biraz düşündü 

Yuzilme dikkatle bakıyordu. Se· 
sinden şöphelenmcdiğiml sezince 
cesaretlendi. Kolumu tuttu: 

- Servet sahibi olmak iste' mi· - Hay kor o ası şeytan.. •U ur. istediğimle konu~ma ve ra ıp c. d t ,...,..,0 ruz Elimde olmıva. 
d 

·k i R . nun a o u ...... , . • 
lu zarfı hAmıl olan eh anlı ıle rimdcn çekinmekte serbest m. 1• k . · Jralttım· siniz Mister Karter:! . ra sesımı a .. . 
~erhcstçe konuşamıyacağım. Mıina ı ca ederim, ben slzı U.ınımıyorum , _ K ter bu işten hiç bir şey - İsterim azizim· 
ıp bir fırsat kollamak liızım. Fa. tanımakta islemiyorum. Siz de be· anlaşıl~~yo:. Bana, halanızın evin· - Aferin ... Beni dinleyiniz. Va· 

\ Parasız i tanlar 

/ş istigenler: 
kat, nnsıl oldu da Zerton sefındcn ni tanımayınız, rahat bırakınız. d h !anızın yemek salonunda ha. terlo mükMatından haberiniz var 
ayrıldı? Gazeteciyi mi takip edi· Yüzbaşı, daha fazla ısrar cch.•· 1 c, an .,araplarile nasıl oluyo~ da mı? Yok demek, Altı... 88 

MiklDda if ..,...... l.t verme. 

• • ,.. ,l 

Ucuz ve acele satılık konak 
210 metre murabbaı bahçesi bulunan denize ve Adalara nazır 

elektrik, su ve havagazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bir 
evin tamamı satılıktır. Ayrıca ba hçc ve ev içinde üç kuyusu bulu· 
nan mezkôr mülkü gcirmek arzu edenlerin Aksaray Sorguççu SO
knk 1/ 8 numaraya; görüşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 
müdürüne müracaatları. 

ks k d. 1 • •• Ü k anızı " evleame teklifleri, -we Ucart 
yor, yo a en ıs ni tanır glbı go. mezdi. ç yabancı yolcu arşısın· i ·afet verebiliyorsunuz? Ortaya öyle bir miiklı.fat koyul· mahiyeti hai& olmıyan kiiçilll 
runen şeyh için mi gcdli? da hud:retini, delikanlıya açıkça z ) _ Gayet basit azizim Buıiin du. Vaterlo mükAfatı, kopek ser· • 

Yilzbaşı, ihtiyata. ria;eten bir söyliyemezdi, Bekleme klen .başka birdenbire sizı göresim g.cldi. Ha'. gisinde birinciliği kazanacak hay. LlialıK JIUMIS Defrol-ur. ~ 
mor mecmuasını ı:nutalaaya daldı. 1 ~aresi ~oktu. Blraz uyua:ıak ıst.ıyor lama söyledim, aDilşilndi.iğün şeye vana mahsus. Ne tesadüf! Müşte. • Matbaa pedalcı.sıyım ve ka· 
Zcrton, yuzbaşı Sılverın de C~zaf. muş gıbl koltuğa yashmdı, gozlc· bak yavrum, Cak'ı göresin geldiy. rllerimden birisi bana rehin olarak ba.rtma etiket ve kartvizit maki· 
re gıtmcsinden iyi bir ız u~erındc 

1 

rini kapadı. . se derhal davet et!ıı dedi. gayet cins bir köpek bırakmış bu· nelerinden anlarım. 
olduğunu anladı ve kendisme bir Şe~ h, yerinden kalktı.. bara gıtti _ Asıl buna şaşıyorum Halanız lunuyor. Ben bu merhun köpeğin Çalııtığım matbaada işlerın birdl"ln , 
oyun oynamıva karar verdi. I ve bir kadeh viski istccli. Az son· benim bu eve girmeme dt?ğll res- I mükafatı mutlaka kazanacağına, bire durması yilziinden işimi bı· ~' 

Hormenin hakkı varını~. Gazete ra oğlu da kalktı, bara gitmek İ· mımi gormiye tahammill edemi. ağırlığından ziyade altın getirecc- rakmaya mecbur oldum, Şimdi bir 
c de. nişanlısı da ikinci büronun 1 çin Zcrtona işaret etti. Fakat, Al· d l ğine eminim. Köpeğin yarı fiyatı· matbaada pedalcılık işi arıyorum. 1 

ı .k 1 ) or u. ı R .. .. t 
memurlarından... man casusu, Sllverle .de ı an ı:ı Kerter bir kaç yudum şarap nı verirseniz mükafata ortak olur. ,A .. ) rumuzuna muracaa . 

Ta) yare, havalanıp cenuba doğ· yalnız bırakmak istemı~ ordu. ı a· içti sunuz. Kabul mü? • Okumak yazmak iblirim, Ka 
rulunca. Alman casus, Silvere e. nından ge,.erken kolunda .n tuttu. · C t b •t . • parma _ Elbette kabııl pıcılık, odacılık gibl bir iş arıyo· . " . - aye ası azızım - · • lını uzattı ve yOks<'k sesle: - DilşOnme delikanlı, dcdı. Hay ..,.

1 
.. . k t"krarla Şu halde mutabıkız rum, İsteklilerin aşağıdaki adrese 

. . bı e gogsune vurara " · • · F t 'h ""' 1 
EVLENME TEKLiFLERi 

::- ~ğer, dcdı, yan~.lmıyorsam, dl, gel bir şey içclım. . dı _ basit ... Julya hala ile yeğeni _ Mutabıkız ama bende para milracatları. a ı ıua ta çarşısı 
Musyu, arkadaşımın dun sabah ka Jak bu daveti mem nunıyetlc K . b' h ta başla yok Temiz.ilk hane Habib 

l ğ t b
'ld b 

1 
• 

1 1 1 
d arter, yepyenı ır aya · · * Bol su~u olan bir ba'-'lln sUtı•I (Bu sütuna mah.Qus mektuplann 1 • Yac:ım 49, maaşım 77 llradıf· 

zaen çarp ı ı o omo ı e u unu. kabul etti Raklb n n ;:arşısın a b 1 1 J 1 hala yn - Adam siz de 50 lira kadar · J ' .. ır . . · mış u unuyor ar uya . ,.. · ··· neıı·k n,.amaktadır. tsteyenlor,n aŞ'· bn .. ınulıarrir adıor;lne gö:"ı~rJlmey P Dul, emekli ve kimsesizim, hiçb 
yordunuz. Güzel nısanlınız tam bır bulunması asabını bozu~ ordu ğ . . .. 1 d ·d k az ol bir şev bulursunuz' ""' " -. 
sporcu kadın, Başka birisi olsaydı Şeyh ile oğlu, yeni g~~ enle;e C· d enıt'n s~~l ~ ent ı~arı çı işm etim. - Elli lira mı dediniz! Azizim ğıdaki adrese mliracaatlan. doğrudan doğ"r•ıya ckUçUk !IAnlc \içki kullanmıyorum, Aradığım t>" 
yaygarayı basar, belki de bayılır. hemmlvct vermeden ve llconuşma. u.k ~:re ım ~J.~liuruy.or.. ar tla. Coc Elli lira ha deyince temin Mahmutpaşa Kantarcı camisi Çık scrvlsıno» gönderilmesi lazımdır. yanın yaşı 36 ile 42 arasında, JJ\i)-
dı. Cezalre yalnız mı gidiyorsunuz'! dan lçİyorlardı Zerton ( lelikanlı. le al taıyorğ. ı Dyeyı sızde !mu . edili~ mi" ma.z sokak 90 numa.rııda Emine. Mektuplar her gün saat 2 ile 4 aza· tenasip güzel vücutta, şen, batııt' 

M h
. h . b' k · ka an a ca ım unyayı o aşıyor · * Bulgar.·-nnlı bir Türküm. v,\· sında alınabilir.) tinde ve iyi karakterli olmaııdJ' 

a ırane ve aınane ır ma · ya· C k 1A • 1 p . - 'Tah vah' 0
..... .. . k .•• · sınız a , azım o ur. eşmen ŞU· • ' • A b' ı· · b' · 1 baY1

v ~tla soylencn bu sozler be ·ıedıgı - Bunlar, dedi, medeı1I Arap. 
1 

Hlıdl 
1 

YUzüme hayatımı 0 anda ber· ta.ıuına okumak için geldim. Mali va· • Boyum 160, kilom 60, yaşım z. . ı.r ge ırı ve ır cvı 0 
an i.ıı' 

tesiri yapmamıştı. Sil verin canı sı· lardır Şarabın haram t >lmasına nu unutm~ma ılsdınız. ' t . sebelr ine bat etmişi~ gibi acıyarak baktı. zıyetim bozuk olduğu iç!n heır çalı;:· 34, mutemısip vılcutlü, buğday sarıh adresle (66 Yuva) reınz 
. . · . kadar tersıne g erse gı sın, r n. ak h k k ı tı B d mu·racaat kılmıştı Fakat bunu bellı etmemı· chemmıyet vermezler, içeı: ler Her d . d k bT tl . Visklc:ini içip şapkasını giyerek çık m em 0 uma s yorıım. eı• e" tenli, sUzclcc sayılır, dulum. Tam · 

ve çahstı. Alman casusunun uzat. halde dün sabah nisanlın1 zla. be· san a ış a amıff: ı ıy~ erıMvar: tı gitti l.stıfade etmek ist.yen hamiyetıı ıs bır ev kadınında bulunması lazım • Kumral, balıketinde müterı' 
tığı eli hafifçe sıktı: raber o. r.manda dol;şan şaı ismini bmcunt·l·a·k~U;:'y~vy~ f:rtına~a~r .... Sl~n. •Ben .de evme döndilm. Düşün· sahıplerinln «Çalışkan 21> renı .. !nt gelen buti.ln aile ve ev bilgisine sa· sip, güzel vucütlü, lise tahsilli )>it 

J k R. i t bil d ğ d d d h d·~ı müracaatlarını rica ederim. hıbı'm. Jısan bilir iv. i temiz bır aile I<~ a ışarın reng sararmış ı. me ı ım a am an a a ıcana ya lar 1'.Clere daldım ... Coenin söyle ıti ,.. 
S

'l b k i 1 d ü ·· k d 1 d d ti d ... .. il B • cBlr ünivenslte talebesi kız ve c" Tahsilı'm orta sayılır. hususi bir vım. Hayat arlradaıımda aradıı• 
ı \ere a ıyor, yese uş nuyor- ın a am ar ır ve os arım an _ Rıca ederim Karter Fırtına. köpeği iki kere gormUşt m. un. ' 

d bi . k . l t b·1· . . b i . . . d kek orta mektep talebesine TUrlcçe terzi mektebinden diplomalıyım. ı;artlar: 
u: rı azaen nışan mızın o < •mo ı ı· ları ~ırakınız da neler olduğunu ca senedır, unca şın ıçın e YU· • od'_ 
- Talihli bir kıyım.. demek, ne çarptı. Derhal özUr dıh•di, za. anlatınız! varlandım. Hangisi müsbettir, han ve Fı""&JlSI7.Ca olarak riyaziye, fizik. Eviİıc baflı aile, hizmeti bilir, bo- En az lise tahsilli, 25.35 yaŞI tf 

dun sabah Lusycne otomobilde rarı da ôdedl. Fakat he;if, o ka· gıd menfidir, kokusundan anlarım. kimya, btyologi derslerı vermekte· yu 165 ten yaşı 36 dan aşağı olmı· bir bayla evlenmek istiyoruın. 
refakat eden bu ... Kaza esnasında 1 dar terbiyesiz ki, beis yok !:.ile de. -· Dinleyin.. Her ~ey halamın Bu köpek işinin yüzde yüz para dir Alkaya. rümuzuna mUracaat> yan vaziyeti iyice bir aileyi geçiı, 1 Bclma) remzine mtlracaat. arı' 

gerdanlığını gizlice rehine koymam ge • M h bed u rt şlerden yanında bulunduğunu inkar etmi. \ mcdi. Çok vahşt bir adam. Yazık ı'le ba~ıadı. tırcceğinc eminim. Blitiin ömrilm· u a.';e en ve oa 
1 dirır durumda hassas bir erkek!~ • Yaşım 29, dulum. Boyum ~ 

~ anlar YUksck 1ktıı>at ve Tl<':arct n:Qk · r ( A. A 34) u zlil '\"' 
yor. Halbuki LUsyen bana başka o güzel kıza.. _ Halanızın gerdanlıiını tehine de beni kıskıvrak bağlıyan bir Sll· evlenmek ıs ıyorum. • . . r kilom 51, kara kaşlı, kara gö ti 
turlil anlattı Yerimi kendisine bı· - Doğru .. Hakkınız var. Bu iş mi koydunuz? al vardır Cak: Sermayeyi nere- tebi talebesinden bir genç öğleden son muzuna müracaat. buğday renkliyim. Muntazarn ,-
raktığım bu. adam Cezaire niçin ! nasıl oldu, anlamıyorum, ıfakat, den bulmalı? Siz de pek ~la tas. raki za.mam için l<anao.t.l<Ar b'r fü'· • Esmer orta boylu. neş'eli ve yilzilm vardır. Asil bir aileye ıtl 
gidiyor? Ha anladım. Mühürlü ogrenmek istiyorum. = ~~~!· bunun için mi minnet. \lİİt edersiniz. Bence milyonları :~;a~:a~~·amaktadır. s. 9 rıi.muzuna sıhhatliyim. Yaşım .30, çah~ıyo. subum. Gelirim yoktur. dl. 
zarfı benden istemek için ... Eski - Sıze yardım edebilir miyim? tar". l;Uçilcilk, sefil bir sermayeyi zama rum, elime net 50 lıra geçıyor. Yaşı 30 . 40 arası boy 1,60 ~~ 

ı Bir muhaeebed ı, arıyor d rr_ 
nişanlım, mektuplarının kayboldu Oh! Musaade ediniz, evveıa ken- _ Olmadı Cak ... Haklısın .. Hi· nında temin edemediğimden kaçır· YUksek lktıııat ve Ticaret mekte- Yuksck tahsilim var. Çalgı a ça. yukarı muntazam yUzlU, içki 
~unu gördu İhtimal ıaraj sahibi dimi takdim edeyim· Zertol\. si· klyeye. ortasından bafladılt. Sın- dın1. - 1ılnln sbn sıntrına geçtim. MUhas b~ larlm . ...Ar.allıitm erkek 4

0 
4

& :va· lanmıyen 'Ye iyi ah1Ak aehibi " 
benim aldığımı sö)'.ledi. Ben de, nema sahne vazn ve ses müh •has. sile anlatmalıyım ki, dinleyiniz? Sabaha kadar düşündilm. Bütün ve riyaziyede kııvvetliyım. Herhangi şındo., kumral, mavi \'<'Ya. yeşil şagı 60 lira maaşlı devlet mef11_1 
budala gibi gazete ~ı.idürüne gos· ısısı... {Coe) isminde birisini tanıyor mu· c!ostlarımı, beni affediniz, bu ara· bir Uca.rethanede çalışmak ıstiyorum. gözlü, aylık kazancı 100 !ıradan bir bayla evlenmek istiy~ 
terdim Lu. syen kendisine telefon N ı i ·ı · 1 fazla, kibar tavırlı, yüksek tahsilli Cı'dd'ı ctklı'flerin (Akalın) rW . - ası , s nema ı e mı meş gu · sunuz? da sizi de hatırladım. Lakin hiç cRo..Veb remzine rnüracııat. 
etti. Cczaire gideceğimi öğrendi. 1 sünüz? Ben de, Jak Rişar... • l )ün _ Hayır.. Bir baJ.·an lnglllzce ders ,·eriyor sakat olmamaı;ı _şart, içki, tiıtUn zuna milracaatları. _ıJ 

1 
be d 

1 
Jıiriniz, yahut hepiniz bir araya gel k t h dili A c il"". Anlaşıldı, mektup arı n en a · ya ve Sannb gazetesi münekkidi. _ Sihirbaz suratlı bir herif .. Şiş Bir TUrk bayanı ingıllzce ögrcn- ullanmıyan ercı e ~· rz~ · * 30 yaşında, 1,74 boyunda..~ 

..... k · 1· ıar fakat vermi"cce ~eniz bana 50 lira borç veremezdi· den (Saadet Son) rcmzıne milra· ... a ıs ıyor , "' · aTuoucg kızı• filminın çevrilı ne. mek lstiyenlere, rbllnıı.ssa orta okul ve etinde, yakışıklı blr gencim. ,rıı 
ğim onları. sinde hazır bulunmak üzere Ceı ai. man... niz. Acayip değil mi? Sizi tasarla· ııs· e talebelerine en iyi bir usulle eh· caat. taş lisesi mezunlanndanım. As'f. ~ - Tanımıyorum, Nafile zahmet IK Mektupları muhafaza etmenin re gidiyorum. dı-n da Julya halamı aklıma bile ven fiyatla ders vermektedir. Arzu *28 yaşında kumralım ve güzelim ""imi yaptım. 2000 kuru" asil ııa• ...K 

bir edip tarife kalkmayın! b ., 1• 
nezaketsizlik ~lduğunu ıyordu. _ Ne iyi tesadüf ... Ben de oıra. . t getirmedim. Halacığımın para hu· edenlerin cEczacı, r\lınUZWla mek· 4 ay evvel dul kaldım. Kocam 4 bir devlel memuruyum. İçkı ,,, -" 
Lakin mazeretı var.qı: Kı~kançlık. ya g'ıdı·yorum. Güzel bı·r yo'ı arl\ a. - Allaha şükür kı, anımıyor· d k . k tl . tupla mUracaaua.rı. ay evevl öldü. Balıketllyim. Güzel marım yoktur. Y""ı 20 ilA 25, ~I 

1. d B k sunu;z;! Benim meslekte bir ada. susun a ço garıp anaa en var. .....,. il"". 
Lüsyenl hA a se\•ıyor u. u m.~ daslıtı yaparız. Doğrusu çok mam • 55 yaşındayım, kimsesizim. kahve rengi güzlüyüm. 14 yaşında 1,60 i!~ 1,70 olan, beyaz tenli. ..d 

tupları okumak, mlıhtevlyatını oğ. ı1un oldum Fransızları se\·erı·m ma (alçak) derken vicdanen ne d:r. Bilhassa bana, on para verme· t b. il ortaokula gı·den oıııum U. ov 
d ld 

;,, 
1 

t Orta yaşlı bir hizmet ehli bayana er ıye • '" · etinde, kara k9..flı, kara. gözl ~ 
r enmek istiyordu. Belki o zaman Çok şen ada· mlardır ·· ka ar muazzep o u .. umu an a a. me;;.i prensip ittihaz etmi.,tir. d b ka kimsem yok '" v ·hu· var Perı·han rı·ı·muzuna an aş · tahs'ılll, l .. yıkllc bir evı· idare ~ 

· 1 d f t d k k · marn. Lakin yine tekrar ediyorum, ı yacım · u nışan ısın an ne re e ece , ·en. Lliki b i "Ok kcderl l Kartc.r şaraptan bir yudum içti. - aat Bana ve oğluma iyi bir şekilde lecek, namuslu bir a.ile kızile ·,,t-
diı:ini unutacaktı . - n, en s ze " Cone alçağın biridir. murac . b k b'l k b' k Y 

B·ır korede otur.an Şeyh Tamir ;. I hır arkadaş olacağım Mösüo Zez. - Canım bu Coe ne l• ıörür, A· Snnra ellerini tavana doğru kaldı. * Ticaret lisesi mezunuyum. ltal· a a ı ece ır oca arıyorum. kurmak istiyorum. Fotoğra.tı J 
" v • • i kti Fakat d b F U 1 a vuku Alkol kullanmıyan, sigara içmtyen tade edilmek r:a.rtile (Ş. G.) rV" 

le oğlu derin bir hulyaya dalmış 1 ton... lemin gerdanlıklarını rehine koy. rıp ıı;ın çe · sonun a u yanca ve raıısızca san arın · 2:; den 50 ye kadar biri olabilir. ., 
gibi görünuyorlardı - Bir hıyanete uğradıl:ınızı an. masa mı g&türür? elli lirayı yine Julya halam temin fum vardır. Eski harfleri yazar okur, Yalnız maaşı 100 den yukarı ol. 

Silver, bunların ~ra sıra Alman lıyorum. Şu karşıki herifin yüzun. - Rica ederim Cak, Alemin ger ctmiE oldu. Ne yapalım, Mukadde· Tecrübeli bır muhasip her gUn saat malıdır ve bana çok iyi bir şekil· 
Casusuna bakarak bir Şeyler an. den değil mi? Demin söyledi;;.i soz 13 den itibaren ehven ücretle llcarc~· 

6 danlıklarını götürüp rehine koy. rat böyle imiş. rU de bakması şarttır. Hiçbir gelirim 
!atmak istediklerinin farkında i. !ere verdiğiniz cevaptan anladım. mayı fena bir iş zannederek bana Sabahleyin baktım, halam ba- hanelerde çalışmak istiyor F. E. • evim, ve hattA iyi denilecek bir 
di Biribirlerini tanıdıkları mu. Ah! Azizim ... Kadınlar bir muam· hakaret etmeyiniz. Ne yapabilir. muzuna müracaat. eorvam yoktur. lstiyenlerin ııSeven · \"Ullarmı hazırlıyor. Bir seri kon· .,,,, 
hakkaktı. madır. Ben, kızı gördum. ,dım kardeşim, eğer halamın ger. Kadınıı remzine müracatları. 

fcrans vermek için, bilmem nere· K. m yag er , .... Yüzbaşı Silver, Jakala serbest. Doğrusu bu kırk yaşındaki he· danlığını rehine koymasaydım, bir 1 • Ya~ım 29, dulum. Orta boylu 
çe gorUşmek. bir kaç cumle ile ni. riftcn ziyade size JAyık bir şey .. f. i\'fipeğin yarısını satın alamazdım !ere gidiyormuş. Bir aralık: narin yapılı kara kaş ve kara göz. 
şanlısına karşı haksızlıkta bulun. tim:.t ediniz bana, ni;ıanlınızdan "'1i... - Karter, dedi, az daha unutU· u·u·sam~Jttı'n T ... rlar Hı. buğday renkliyim. Şişmanla-
duğunu, tesadüfün kurbanı oldu. vazgeçmeyiniz. Henüz gençsınız, - Bir köpeğin yarısını mı? yordum Elmas gerdanlığımı ta. lJ - maya pek istidadım vardır. İyi ve 
gunu anlatmak istiyordu. Şüphesiz yakışıklısınız, Her halde nişanlını. - Vay, ben size bir köpek hl. mire vermiştim. Almayı unuttum. lDB.AR TAHL1Ll 125 KURUŞ namuslu bir aile kızıyım. 
delikanlı hakikati anlayınca 16 zın gön1Unü yeniden çekeceğinize ka ·esini de mi anlatmadım? Öğleden sonra kuyumcuya uğrar Bllümum taıııUAt. Ciddi tekliflerin T. T. {Hasa 
numaralı vesikayı yüzbaşıya ve. emın c;ııbillrsiniz. ·- Anlatmadınız! al:rsın. Getirir §U çekmeceye ki· Eminönü Emlllk n E.>1am b&D· Ustil) remzine müracat. 
recekll, <Devamı var) .- Öyle ise haksızlık bende. .. füler.:.;n. İşte anahtarı. • 24 yacnnda mütenaslp güzel 

d 
u kaaa kan}ıamda hzetbeY JıanıD· ,,. 

Zerton, jkincl büro ajanın an r -... mns.clenin bel kemiği, mihveri bul - Halam biraz durdu. Yüzüme da lklncl kat xo. 6 vücutlu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca 
gözlerini afırmıyor. Ehemmiyetsiz 1 ,- O halde Karter, evvelA köpe. süphe ile baktı: boylu ye"ll gözlü orta tahsilli Fran 

Redenmır.: D8\Te uymak ı~ın · v 
bahanelerle ikide bir hitap ediyor- 1 ğin. yarısını anlatınız. - Anahtarı arkamdan posta ile sızca bilir i"·i ve asil bir aile kızı. yen bir aeell yaratmaktır. Fit-re "' 
du. u zekAtınır.ı Hava Kurumuna ,.e. ~- Başlıyorum. yollarsın! Sahip ve Ea.şmuh&rrlrl ~'lm. Hayat arkadaşımda aradıjım 

Yüzbaşı Sih·cr, bir aralık Jak'a: rlraenlr. bu ıayeye biran e\'W·I •*• Gfö üyor musunuz, her şey bir· NlZ.AHETl1N NA7..b' şartlar: 
- Bana, dedi, rakip nazarlarile 1 k 1 .... Bıı sizin tanımadığınız Coe. bir denbire dtlzeldi. Halam gelinclye N•!yıı.t Direktörü En az lise tahsilli olması ve dev. o a,ma m-nını kar.anma, ola- coo baktığınızı biliyorum. Lakin ya- cafız. komlisyoncudur. Arada sırada piket kadar Vaterlo milkAfatı verilecek· fV'KB"O SABA L1J 

nılıyorsunuz. Cezaire kadar sabre oyn:t.•:'lz. Bana bir iki lira borçla. ti. BaslJdıfı yer: 
diniz, Dostane bir görü5mede bu· nır. )3orcunu derhal öder. Ben o. (Denmı nr> VATAN MATBAASJ 

let memuru, öğretmen veya subay 
tercih edilir. (5 Emel) remzine mil 
racaat. 

zuna mUracaatları. 

Gelen cevaptat: 
{A.R.) adına gelen rrıe~ 

matbaamızclan aldırınız. ~ ~ 
ReYam. 55 M. S, K. B, ){~ 

S. A, Garp 48, Engin 38, i' 
602, Şans K. T. K rümuzların• 
mektupları aldınnız. / 

Kitaplarınızı 
aalr BOLA., 

SIT&B EVl•D.l-
alınız. Butün 
ıeceğiniz gıbl 

tınm, A Yrups.nııı 
mecmualarının Babı~lid• 

gAne satı..t yeridir. J 
Gazetelere OAa da kabul ~ 
Ankara cadtJeıs. 89 b...,- · 

Evın dış manzarası çok çirkin 1 General ellerini uvu§turarak U· ı 
olmakla beraber, içi çok temizdi. zaklaştı. Vicdansız adam, kardeşi. 
Odalardakı eşya mukemmeldi. F.a· nin kızını, uzun pazarlıklardan\ 
kat bu odalar, kibar ve paralı müş sonra Samucl Leviye klralamııtı: 
terilerı alırdı. Aşağı sınıf için ay· Bikrini izale ettirmek için ... 

istiklal - En Son HatJadis'in Aşk, Cinaget oe .Vacera Tefrikası : 51 lendlkleri yerden Generalin sesi f. - Peki ben ne olacağırn! . .o. 
şitiliyordu. Kastel Fiverito, yanın· - Sana bır yer hazırlaov 

n odalar vardı. Anlaşma yaparken şu kaydı da 
Generalı içerı girdi, ev sahibi koşmuştu: 

[ iNTiKAM! 1 

daki kıza diyordu ki: - Nerede? _df. 
- Başıma büyük bir felAket gel. - Samuel Levinin pansli''-

di; hayatım tehlikede. Hemen itaı. 1 da. Çok rahat edeceksin or~ I 
yadan uzaklaşmağa mecburum. Se. diye kadar olduğu gibi ... or J"",JJ 
ni beraber götürmek kabil değil... benim himayemde yaşa)'IJ r 

Yahudı, onu hususi odasına aldı, - BüsbUtün yanında alakoymak 
Yırmı dakika, iki ahbap başbaşa istersen, bunun için ayrıca pazarlık 
konuştular. ederiz. Asıl s~n. işin iptidasını i· 

- S~n de s~bırlı ol Sirakyu! Çeviren: Anrl\o gUldü· \~ 
lA· Villflda yalnız başına bırakamam. İşlerimin dıizelinceye kadıat 

- Ne oldu amca. Anlat, izahat kalacaksın, tılı' 
j dU. Hareketlerini gözetlemek 
zım. Nasıl olsa elimizde ... 

Ben de ı'> gecenin intikamını almı· 
Kastel Fıverito kapıdan çıkar. dare et, kızı alıştır, sonrası kolay; 

ken, Samuel Levi sordu: nasıl olsa uyuşuruz. 
ya yemtn ettim. Yeminime sada· M. .S' Ç (-
kat göstı'!receğime emin olabilir- • • • apanog :ı 

Kızı kim getirecek? Bir Ya· Demişfi. sin. l\[fu;1tebitlere, halk dilfmanJa. 
hudi evine gelmekten korkmaz Anriko ve Mankozi arkadaşla· 

mı? rının yanına dönmuşlerdi. Dora se 
Bır mektup yazıp eline vefip vincinden bir yerde duramıyor, i

sana gondereceğlm. Sanki, senin kide birde kocasını kucaklıyarak 

rına bir eşkıya reisi Anrlkonun Şimdi Anriko, yabancı adamın 
kraldan zjlyade sözUne sadık ve na. yüzünü adamakıllı görüyordu, He 
muslu olduğunu isbat edecejim. rifin •yüzü ona hiç te yabancı gel· 

)anında pansıyoner olarak otura· öpüyordu. Sabahlc•Jıin Anr1ko, bir kaç ar. medi. 
- Bu adamı gördüm, fakat ne· 

rede? 
cak .. Ondan sonra ı sana ait iş, is· Çete efradı da reislerinin etra· kadaşile Clrmana ava çıktı. Dola· 
tedığın gibi idare et. Zaten çok saf. fını kuşatmışlar, başından geçen şırlarken, ilerden bir adamın gel· 
tır, cabuk kanar. şeyleri ö~renmek istiyorlardı. An.! diğini görd\iler. Anriko, elini gö. 

Pek fıln .. Zengin ve müşkill· riko, başından geçenleri, Mankozi. 1 zünc siperl~yerek b.aktı. Sonra ar. 
pe ent mu terilerlmln bu piliçten yi nasıl kurtardığını anlattı. O kadaşlarına dedi kı: 
memnun olacaklarını zannediyo. zaman. Sirakyu yumruklarını sı· - Bir yo\ cuya benziyor. Yanın· 
rum. karak haykırdı: da da bir lı:.adın var, ne olur, ne 

Evet, buna emin olabilirsin. - Melôn kral! Seninle hesabı· olmaz gizleoelim. 
Klemantina çok güzeldir. İşine ya. mızı her halde gorecetlz. Hele bi· Adam eşkıyaların ıWendikleri 
rar. raz bekle. yere yaklaştı. 

Diye, kendi kendine sordu ve 
düşünmiye başladı. Ve nihayet, 
tanıdı. Bu yabancı adam, General 
Kastel Fiverito idi. Sakalını tıraş 
ettirmiş, başına da takma bir pe
ruka geçirmişti. 

- Anriko: 
- Bunda biri§ var, diye düşün· 

Mankoziye sordu: 
- Tanıdın mı? 
- Yooo· 
- Dikkatli baki 
- Tanıyamadım reisi 
- General Kastet Fiveritol. 
Mankozun ağzı hayretle açıldı: 

-A! A·. 
Sonra Uzerine atılmak istedi: 
- Şunun işini bitirivereyim. 
Anriko kolundan tutarak mani 

oldu: 
- Acele etme! Bakalım ne ola· 

cak. Bu herifJn bu güzel kızla ne 
münasebeti var. Evvela bunu an· 
laınak lbım. İşin sonrası kolay .. 
Nasıl olsa elimizde delil mi? 

ver. - Peki amcacığım. E~r1 .,,cı 
- Öyle uzun uzadıya anlatmı. taate mecburum. Çiinkü sıı 

ya vaktim yok. Kısaca söyllyeylm: ikinci babamsınız. Beni slı 
Gôya ben şehrin ve kalenin pJAn. tirdiniz, büyüttünüz. 
\arını yabancılara satmak ısteml· 

ııim. 

- Memlekete ihanet... Bu çok 
fena bir şey! .. Sen bu ahlAksızlığı 
nasıl yaparsın? 

- Şimdi ıu mektubu 
men sokağında on beş ıııJı1' J 

. gel' 
git. Samuel Levıye ver. otJ' 
dısıle konuştum. Sana bi~ 
recek, Rahat rahat oturu 5 
da. Ben sana para yoııarıJl1. 4" 
dilik şu on dukayı al. yarıırı 
!unsun. c 

- TeşekkGr ederim afl1~J!'ı 
- Sen gdzel bir kızsın. 

- Öyle şey mi olur. Bunlar hep 
düşmanlarımın, beni çekemiyenle· 
rin uydurmaları, bir suru hezeyan, 
iftira! Sen üzülme yavrum: Her 
şey düzelir, yalnız ilk günlerde in· 
san güme gider. Dert anlatıncıya 
kadar insanın başı belllya girer. 
Onun için hemen gitmek istiyo. kıymetini bil. 

Anriko ile arkadaı;larının giz· rum, 

-


