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Preveze zaleriaia 403 ncü :vıldinlmii 
1-

Türk milleti, Barbaros'urı 
hatırasını saygı ile anıyor 

Bugün, Trablusta galan Malta şelıidi 
Turguda da bir f atilıa gollamalıgız 

• 

Yazan: Nizamettin Nazif 

Bugün, büyük amiral Barbaro· 
sun. deniz harpleri tarihini hay~ 
ran eden essiz şaheserinin, yanı 
Prcveze zaferinin 403 i.ınci.ı yıldö
nümüdür. 

Preveze zaferinde büyük kahra· 
tnan yetiştirmenin bütün unsurla· 
rı vardır. • L 

Prevczcdc zeka, ham kuvvete 
karşı ve feragat, hasis hesaplara 
karııı muzafcr olmuştur. . . 

Barbarosun millctınden hıçbır 
nesle meçhul olnuyan bir haklk_at· 
tir ki bu zafor, imparatorluk Tur
klyesini iki buçuk asır Tuna bOY· 
larında tutmuŞ ve Türkiye, Akde
niz ticaretinde dilediği cmnıyctl 
bahşetmiştir. 

Prevcze'de harp talıhi Barbaro. • • • •• 
ta yaver olı'nuştur diyenler, yal. 

,., • 2f 

. ; 

• .. 

azız 

·ı~ 
Bütün ceph_ler

f de harp devam 
ediyor 

ıranı :n kıt'aları 
çok hırpalanıyor 

· ! 732 Alnı an t:ı.gyares: 
1 

nız şunun için haklıdırlar: 
Büyük Türk Amirali P[evezede 

harp ve denizcilik san a~in_dekl 
kudretinin azami derccestnı. ısp~t 
edebilecek denizci ve muharıp bır 

düşüren b.'r R us pi. ol u , 

. tır Eğer Bar. dUşmanla karşılaşmış · . 
barosı.ın Prevezedc imha cttıgl 
d Venediırrin bas amirali "nanma. • 
.ı\ndre Dorya Gibi bir muharip ve 
bir denizci olmasaydı, Preveze 
Zaferi manevi kı)'D'lctinden çok şey. 
iı>r kaxbederdi . 

İşte Barbarosun azaınetıı por. 
'"co;ini (;izcn hatlar: 

ı - Barbaros. baskına uğradı~ı 
halde mahvolmamış, mahvelmlı· 
tir 
2 - Barbaros, 122 parça küçUk 

~emı ile 300 parça düşman ka. 
dırgasını yakmış, batırmış, esir 
lllmış veya kaçırmıştır. . .. Bugün, zaf arin başarıcısı koca 

Barborosun türbesinde 

Moskova, 27 (Radyo: Saat 8.45)-
25 eylu: gunil Sovyet kuvvetleri bU· 
tUn cephe boyunca dllTmanla çarpış. 
makta de• an, etmışlerdir. 

1 24 ey.üıde, Od~~ıı mıntakasında ha 
! vn "e üeniz kuv•·etıerının ı,tır:ı.ki.e 

'
yapılan nmkab ı bır taarruzda Ro
men kı..ı.an t;uyült bir z.ıyuıt vere
rek çı;;i<l.me~ c mecbur edilmiştir. 

ROıut::.tJer r.at:tı sah .. stııd':r' ~O ö.Q 
bııukmışlaıdır. 31 ağır top, 80 havan 
topu. SU mitralyöz, birçok mühim
mat ı,!tınnm edilmış ve 16 tank, 52 
ka.nyon te.hrip olunmuştur. 

Sa\'yet hnvıı knhramanlarınd.ı.11 

harbin bıdayetindcnbcrı 132 Alman 
tayyaresı duşnrmilştUr. Bu zaferle:, 
dUşmana 300 pilota mal olmuştur. 

21 eylfll günü, bir dUşman hava 
meydanına hücum eden Sovyet tay_ 
yareleri, yerde bulunan 50 tayyareyı 

tahrip etmişlerdir. 

3- Barbaros, bu ıa.ferı tecru
Ocslz, tüysüz, toy bir çocuk kar§ı· 
tıında değil. Akdenlzin eski kurd_u 
A.ndrea Dorya gibi nasırla?111.1§ bır 
l?\uharip ve sayılı bir denızcı kar· 
sısında kazanmıştır. . 

Ba ba T .. k tarihinde t>asıt 
büyük tezahürat~a kutlandı LoadraBas-Almaa 

bır h:tır~~el~ir. Barbaros. Tü.~k Bugün koca Tilrk Amirali Bar· ' direğe bayrağımızı çekmişlerdir. 
larfhini yapanlardan biridir. Tu~· baros lfayreddlnin Prevezede An· I Marştan sonra, sırasile \'ll!yet, b· 
İte tadh vermiı olan ululardan bl· drea Doryanın kumandasındaki 1 t.a.nbul komutanlığı, donanma. komu· 
tldtr yü~lerce filodan mürekkep Ehli ta.nlığı, belediye, parti. ıunan ve ıbaf· 

cepllesllll 
aa s ıı glrlror? 

TUrk milleti tarafından Barba· ~lıp donanmasını mağlCıp ettiği ka teşekküller türbeye çelenkler kor 
tcıs gib i sevilmek Prevezeden on· f.~~~n dort yüz üçüncü donüm Yl· muşlardır. K 1 r 1 m a 
<!t' pek az Türk e nasip olmuştu ve · Çelenklerin konulmuını mUteak1p 
l>ı·evezeden sonra pek az; Tilrke Bu münasebette bugün §chrimiz. tUrbe bahçesinde de.nlz talim alayın· 
tnlyesser olmuştur. . de Türk bayrağını Ylllarca deniz. dan iki manga. havaya Uçer el slWı A 1 . 

Barbaros, ne basit bir deni~· !erde şerefle, şanla dalgalandıran atmışlar ve bundan sonra. Barbaro.. m a n 
dir, ne de yalnız bir deniz zaferı· ve Tiırk donanmasını zaferdea za.. sun ruhuna tazlmen bir dakika d· 
tı.ln kahramanı Barbaros, bir iın· fere ulaştıran büyük Barbaros Be. kOt edilmiştir. 
l>arator lutu tek yumrukta Tuna Meraalmdc ~ktq kaymal(amı. p a r aş u•• t ı.._ "l"·ına, Ku'"çilk .. -yaya ve ~ma· şiktaştaki türbesinde bir ihtifal bU "''kln""'ı "- •- • "U,, ... .nb .,. bugUnUn y... _ .. nu teba.r .... ett ... -
11 Afrikaya perçinlemiş olan bil· yapılmıştır. dl. Ondan sonra Mecidiye kruvazO-
~U~ piyaledir . Türk milleti böyle Merasımde örfi idare komutanı, va· rllnden üsteğmen Danif Rızanın çok 
bir çocuğa sahip oluşundan ne de· ıı. şehrimizdeki mebuslardan lbazılar. heyecanlı bir nutkile merasime nl- ç o a k 1 n 1 
tece mağrur ise. T ilrk denizcisi ''e parti erkanı bulunmuşlardır. I11ıl: hayet verildi. 
<le bu gururdan hissesine isabet ıısesı tnlebesi, Kabalaş ve Boğutçl . 

~en kısma ayrıca bir meslek gu. ızcilcri, Beşiktaş takımı spor kulUbU b ı d ! 
t 11ru tadabilmek saadetine malik· mük~lleflcri, Tıcaret mektebi, Beşik- Lord Halifaks a ' a 1 
lir. Hiçbir ba~ka mllletin denizci· taş birinci orta okulu ve Beşıkt.aş kız _ 
aı Barbaros irtifaında tarhe endam orta okulu talebelerı de mcnuııme tır A • k 
\'errnıı bir aPirıı e malik değildir. tırak ct.mlşlerd r. merı aya 
• llntun denizcilik tarihimiz Bar. :Merısıımc saat ond&, deniz bando· 
l:>-lrosun ölümünden sonra Kaptanı sunun çaldığı lstlklAl marşıle başlan· 
1 crya kavuğu altında ve hıl'atı mı~. törene iştirak eden teşekküller
~lnde ikinci bir Barbaros yarat.11· 

1 
halk hep beraber söylcmtşlerdlr. 

gitti 
lllaınış olduğunu kabul edecek de. ~yni dakikada limandaki bUtiln va- Londra. 27 <A.A.) .......:Lord Hallfaks 
''"'•• asil bl• teva"'u mezhep ""''" dUdWdortm çainuıl•nl>'. Bul A:rikayo. gitmek ...,.. ..,.,..,.. il• 
ecıınınışlir. Barbaros birdir, orıji. sırada Barbaros devrindeki elblSeler· Lt2tıon•a hareket etmiştir. 
'laldir, eşsizdir. den giyen erler. türbenin öntındek. ---- - ----
,..,, l'ilrk milletinin her !Slen ulusu 
el i?tndc bir çok yeni ulular yeti~ 
~ kı ve yeti~tireceğl, yell~tlrmek ,, l 

- • .. .~ı 

Alman resmi 

tebliğlerine 

Moskovada 

gülüyorlarmış 
___.-----= .. 

Birim• P•11ıtoı 

Başbuğun buyurultusu 
lnönü dil savaşına niçin 

· giriştiğimizi anlatıyor 
' ' Dilimizden tek yabancı kelimenin eksik olmasını 

özenmiye değer bir tat saymalıyız,, 

, BIJlll Atattlrk'Gn, Tlrk dili ut randa 
barcadltı emekler 

boşa gıtmemlştlr ve gitmiyecektlr 
Ankara, 26 (A.A.) - Dil bay. 

rann müna)'ebetilc l\llll i Şerimi:ı 
ismet ınöııünün Türk milletine 
hitab ı : 

Vatandaşlarıma; 

Dil Bayramını sevinçle kutlu· 
Juyoruz. Bu bayramın, \•atandaş. 
tarıma bir büyuk da"\-anın heye. 
canını tattırd ığını \'e öde\·leı in i 
hatı rlattığ ını diişünuyorum. 

Bizim inandığımız ve baflaıı· 

dığımu: e.sas ıı:udur ki milletimi· 
zc layık olduğu kültur haı:inesini 
a-ı zamanda sağlıyabilınck ıçın 

dilimizin, milli dil olarak i len. 
nıic: \ 'C yükselmiı,ı olnta"l gerek· 
tir. nu memleketin aydınları, bel 
~i yüz ytldanbcrı eksiği görmüş. 
Jerdir. l\lilli dili urıtmanın bu ka 
dar uzun ve yavaş sürmesi, ay. 
dınlaruı kendi zevklerinde çok 
kıskanç olmalarından "\"C herke· MlLLt ŞEF txöXO 
sin kendi ölçüsünü en iistiin çekselerdi. Tnrk dili çok zamandaıı· 
l u t m a ı; ı n d a n d ı r • Eter heri ekı.1klerlnden tamamlle kur. 
Tu r k 1 e 1' b f 1 i ın i n h e r tUlnı~ş 'e medeni) et dunyaaının ör 
dalında yaba n<'• dlller i<'ln ı:alııttık· nf'k bir dUI olmu' lıulunurdu. 

larr kadar kendi ö~ dilleri l~ln emf"k <Devamı : Sa. !: s. 5 te> 

~--------------------------J 
lzmirin büyük taciri 

Şamll Şükrü ••• 
Manifatura ihtikarı suçundan 

dolayı adliyeye verildi 
b rnir, 27 (Husust) - Tanınrnrf ı n, dUn tertibat alarak müşteri tar.zın 

manifatura tacirlerinden Şamlı ŞUk· da bu mağazaya müracaat etmı., ma 
rU, ihtikar ve milll korunma kanu· ğazada bulunan mUhlm miktarda 
una. aykın hareket suçwıda.n dlln ak· dantelin pek azının aatışa uzedildl· 
şam adllyeye verilmlftir. Bir mlld- ği. çoS'Unun satılmadıfııu ve çuliki 
det tenbeti Şamlı Şükrü mağazuın· kumaşların da yUkaek fi&ta satıldr 
da muhtelif kumaş stoklan bulun· tını tesbit etmişlerdir. Bunun Uzerl
duğu halde satılmadığı şikayet. edil· ne mağaza sahlbl hal<knda kanuni 
mekte olduğundan. kontrol memurla· muamele yapılmıştır. 

.... 
Leningrad 
kaptlarında 
döğ :.işüyoruz 

'llmoçellko'aaa 
gayreti bop 
gitmektedir 

1 
Blrılte aldıQumı nlrl•rla 

•• ,... 570.000 cUr 1 
Bcrlin, 27 (A.A.) - Leningra. 

dın vaziyeti gittikçe fenalaşmak· 

tadır. Alman tayarclcri, Leningra<l 
kapılarında ve Vctştaddaki Sovyet 
birliklerine muvaffakıyeUi taaı·· 

1 ruzlar yapmı§tır. 
1 Kicf mıntakasındaki harekat SO· 

na ermek Uieredlr. 
Merkezde, Mareşal Timoçcn~ 

nun yaptığı mukabil taarruz his· 
solunacak bir terakki gösterme 
kektedlr. 

Rumenler Odesa mıntakasmdn 
inkişaf etmektedir. 

Dünkü fevkalide teblil 
Berlin, 27 (A.A.) - Almar 

başkumandanlığının fevkalade teb 
liğ1: 

Kiyefin şarkında çembere alı 

nan Sovyet kıtalarının imhası so 
na ermek üzeredir. Alınan esirle 
rin sayısı 570,000 e baliğ olmuş 
tur ve mütemadiyen artmaktadır. 

İki mayin ~emisi batmlclı! 
Londra. 27 (Radyo - saat 7,13) 

- Brltanya hava ve emniyet ne· 
zaretlcrinin tebliği: 

Dün, 'Manş denizi sularında Bri. 
tanya tayyareleri iki mayin gemi· 
si ile bazı nakliyelc gemilerini 
1ahrip etmiılerdir. 

Feci bir tren 1 

kazası 

lflzlll artlltıerlllla blJlll lelakaU 

Bir omele iki vagon 
- arası::da kaldı 
Bayındır (Hususi} - Derebaşı 

istasyonunda feci bir kaza olmuş. 
tur. Tire istasyonundan &elen va. 
ıonlar, boşaltma mahalline götü· 
rülürken amele Derebaşı köyü hal· 
kından Ali oğlu 34 yaı;ında Ali 
Sobuk ik i vaıon arasında kalarak 
tamponlar tarafından sıkıştırılmak 
sureUle yaralanmıs ve baygın bir 
Ulde iatasyon binasına götürülilr· 
ten ölmilftür . Adliyece hAdise tah· 
ldkat.ına el konmuştur. 

imtihan adı verilen işkencenin 
dünkü sahneleri ıı• 

[
ıuulyet. Müzeyyen Seur, tzıntrll 7Aı1lt, KemuJ bü:fiik HayClar &araları

nı snllılar. Fakat m~I k ini imtihan edecek 1 

--ıj Yazan : Sadi GÜNE~--' 
Dün, ikinci imtihan gilnünü ac· ' 

çircn müzlslyenlerden, 26 kıp da. Kafkasya 
tehlikede mi 

ha sıra savdı. Fakat bu asıra sav. 
mak» t.4birini biraz tahfif etmek 
lazım. Çünkü imtihana ıirenlerin 
bir kısmı bu çığırın dı11ında kaldı. 

Pek tabii!.. Zira sıra savanlar, 
MebUS~Ugw U Mnzeyyen senar, Hamıyct, tzmır. l H Zeki, Tahsin Karakus, Kemani ıeaeraı waweu 

Tabrana gidiyor P f •• ı ·· "" Haydar ve o ayardakllerdl. 
fO esor uge imtihan heyetinin bidaycttcn-

lıdretınl cbcdyen muhafaza ede· 
~etı mücerrep ve muhakkaktır. 
~rbarosun yüksek. meziyetini, 
ı. rçıu olduğumuz dilrüstliıklc te. 
-ı iltf.iı ettirirken onun zaferlerin. 

•h d 1 beri fü.crindc durduğu şu fıkir, 
aJuaı l9rC. 8 en er bugun tam mtınıısnc tatbik cdndı: 

.., Sanat kablhyetlerl ve musiki 

Lonclra, 27 <A.A.) -
General Wavel Tahrana ci· 
derek Sovyet kumandanı 

i le Kafkuyanın müdafaa. 
sı meselesin i görüşecektir. 

" dalma büyük bir lklncl olarak 
~·~ıh yapmıs olan bir başka ulu. 
~ da unutamayız. Bu ulu Malta. 
~. ~hlt olup Trablusta yatan bil· 
v lilt 'rurguttur ki, büyüğü, ustası 
; birincisi olan B~r~a~o~ ona 
-ı llrgutça)) derdi. Bırıncısı Ege 
'!arının. ikincisi Aydın yalıta. 

.... 11.1~; hl~rfen Tflrkiln M"U· 

'··· """"k n,...,,.,,.ller. Tflrk 
Q h·,..,,. hl.- an unutamıy:ıcağımız 
l)JU erleridir 
~Ur içinde 'yatsınlar. 

Niumettin Nazif Denls Harp Mektebi naerasime giderken 

Londra. 27 (A.A.) - Rus cephe- Ankara. 28 (HallUSl) - Yük- kudretleri herkesçe müsellem olan 
sinde taarruzlar, mukabll taarruzlar llek okullarda profeeörlllk eden şahsiyetleri imtihan etmiyoruz, on. 
devam ediyor. mebaSlannuza ya mebusluk ve ları dinlemek zcvkile heyecanla· 

Lenlngrad anudane mukavemet yahnt profesörlük vulfelerlnden nıyoruz. 
gösteriyor. Eski çarların paytahtı lS· blrlnl terclb etmeleri yolundaki 1 Evet heyecanlanıyoruz... Ben 
nünde, ~mndiye kadar görülmemı, de· u kllfe şimdiye kadar l bl'llblm de heyecanla dolu dakikalar ge. l\Uta, 27 (A.A.) - 'Birkaç dllşman 
recede.çetin ve kanlı muharebeler o- :Se<'nıl DUmeıı, ı•uat Köprlllü, Be· I çlrdlm. tayyaresi Maltaya taarruza t~bbUıı 
luyor. alnı Atalay, Ha:ı.am Atıf Kuyucak, iste Müzeyyen Scnar yüzlerce . etmışlerse de attıkları bombalar de 

Sovyet filosu, Flnlan"diya. körfezi 111kınet Bayur, llaaan Saka, Sa· &enelik maziyi dize getirerek. klA. nize d~mUşUlr . 
lmmctinde ,\iman • Fin kuvvetle· ============== IAb Yargı ,·e Ahmet Şükrü Esmer sik bir eserle ruhumuzu titreti. 

rtnın ilerlemesine m!nı olmaya. çalı· b ı mal ve curcu cevap vermı,1e.n1ır. Bu mebustan. yor. cıNedir 0 işveler nedir, nedir aşlayıp, seng n se · 
l}lyor. 1 mız, mebusıutu profesörlute ter- 0 cilveler nedir_» · nayı geçerek tekrar sengin semai. 

Monnansk'taki Alman taarruzu ye · · "'•ü -ını·n us· tat,. ... clh tıtmektedirler. Bu ~arkının aksak semaidcn de bıtmes1, :.tır• zeY-· ..... (Devamı Sa. 3, Sü 4 de ) a.;;;;.;;;;. _______ _. 

Maltaya taarruz 



- Say1a 2 -----------------------------·---EN SON HAVADiS ---·------~----·----------- 27,9.,41 Cıımartesl --

En Son H(l'CJ(ldisin \1r o D J E . )ŞEHIRVE 
1 T I F M E JJI LEKE T Edebi Tefrikası-149 \, ______ _ 

~ 
c·~ h;~~ 

~M'Al\t.D~ .... ~ai~!""~ Fransa haberleri Köy Enstitü
lerinde 

Müellifi : Nizamettin Nazif -----
" Paşa eline geçeni kolay kolay 
bırakmaz. Bu seferkide bir kapıya 

flatrmi Senih SARI.> 

S on zan1anlarda, oradan komü

ni t taklhahnd:ın başka bir ha. yeniden 3000 talebe 
her gelmJ~·or! llf'le o mf'nıl<'l,etlc ali· 
ka'lı husu ... i ']rklhlo otan bir takını Ha.len yurdun 17 vilayet de daimi 

1 

insaolar lı;-in. r r3rı~:ı. artık biç set tedrisatta bulunan köy eııstitUlerin~ 
vereınez oldu. önümüzdeki te,rln devresinde yeni. 

Bur.;ünkil lınrıı b.ı':!atJı~ı ~nllcnbc· den Uç bin talebe daha. olınarak tn.
ri, fikir ıı.oıhn ... ınıliiıki nc';rl,y.ıtın h!"fl'•i lcbe yekllnunun 6 bine çıkarılması_. 

durınu~hır. :\Tt•n1leketimiLdr, pek ~Iaarif Vek<\letlnce karat'la~tı.rılmış-

mal oldu desene, lıaydi lıayırlısı!" muhtelif 'ahada melek adamiarımn tır. 

1 
muntaz::!n1 o;cı .. ıı,ı--. lıllarra takip et., 

- Yoksa ~ıı:ını mi :se_vı?'orsun? 1 kapısı açılmış ve bahçeden iki tikleri, a,,r; ihtı~as. ~ah;ıların•l aJt, Va/iııin le /kiki.eri 
- Bu da sızın bılccelınız lŞ de· genç kadın parmaklıklı kapıdan be'll zanlanl.ırd:ı tntı ... ::ır edenlerdrıt · 

jil!., çıkıp Armutlu kaplıcalarına doğ nıua~yen zamanları ol~ıl·nn neşriya· \.'all ve Beltdiye Reisi LOtf. l(ır-
- Eh! Artık çok oldun be! ru gaz IWnbalı sokakta yol al· ta karlar, her hirlü fikir \"C n1eı,lelt dar, şehrin1izdekl belediye hastahn.· 
Fehim iri yarı bir adamdı. Öyle mağa başlamıştı, lı.ırcl<etlerinin arka~ı kt"ıilmi~tir. ne!erlni tefti' ederek bunların vazi... 

ani bir hücumla saldırdı ki kıza, Ertesi gün evden hiç bir ses çık- Bu, nr kadar ..,üre<·c1t kJın bilir? yetlerini, Uıtiya.çlarını ve tevs:i in1· 
Lubinska hareketten kaldı, .:;adece mayınca bekçiler şüphelenip pcn- Jliztle her nt!iil, 0 memlekete kar· kAnlarnı tetkik etmektedir. LQUI 

ba~ırdı: cereden eve girmişlerdi. Pembe şı, 1ıu ... uı,i hlr ai:\ha du)mU"}tur. Bli- Kırdar, evvelki gün Cerrahpq:a ha!':· 
- Yetişin, yetişin!. OoI .. Öltiyo- hotozlu kalfa ile üç hizmetçi kız. yük harbin en buhrnnh ve Franr.;anın tahanesine gitn11, ve röntgen servi· 

rum! odalarında bailı bulunmuşlar ve en felllkelll anı.,rında, bi:r. u.,6 ~ınıf- sine bevliye poliklin:ğinl, cildiye ser-
Bir şangırtı işitildi. İşte tam bu bir kaç dakika sonra bağlarını çö- ıannlla iken, o zamanki <ır:t'anln:t in \'isini ve IAboratuvarları gezmi.'1tir. 

sırada idi ki bir şangırtı işitildi, zen bekçilere Fehim, bazularının baınıakaleı,indt·, Ilü."iryln ('ahld'iu şu Bilılhare de ha'!11lahanelerin geıü.şLe_ 
Kapı, o koca kapı rezeleri çatır bütün kuvvetile kollarını gererek atırları hal.i. hahrıınr1adır: tılmesi için etrafındaki binaların \ttl.· 

çutur kırılarak yere düşmüş, az. ikişer tokat aşketmişti. c.Yine öyle iken içimizde b:r r&.Jı?i zlyctini tetkik etmi~tir. nu binalı.ır 
gın bir bga gibi içeriye dalan bir Fehim gibi sütü bozuk efendi- merhamet var; Fransanın Alenıi stiratıe l.stimlAk olunacaklardır. 
adam hızını alamıyarak ortadaki den başka ne mük3tat beklencbi- fıkril sanat için ne ebedi bir meşa_ Jf. 
yaldızlı masaya çarpmıştı, O kadar lirdi? lei dilfrip olduğunu ur.utamayız. 
hızla çarpmıştı ki masanın üstiln· (Arkası ,·ar) Vali ve Beled:ye Reisl doktor LUt· 

fi Kırdar dUn Hasköy - Ka.sımp~a 

yolu in,aahnı, yer:nde tetkllt ede:rek 
bu yo:un kış basmadan ikmal edil. 
mest için alAkadarlara. kat'i emirler 

deki porselen vazo yedi buçukluk 
bir obüs gibi yerinden fırlamış ve 
garip hlr isabetle Fehimin tam ka· 
tasına vurmuş ve tuz buz olmuş
tu. 

Gaytan bıyıklı Fehim. kendini 
toparlayıp doğrulmak istedi. Fa. 
kat muvlillffak olamadı, beyin üstü 
yere yuvarlandı. 

Alı' 

Lubinska! 
•• 

Ali hayretle .sevgilisine 
Baktıkça kaşları çatıldı: 

- Bu ne hal? 

baktı. 

- Aman ... Sonra öğrenirsin, ça. 
buk kaçCllım buradan. 

A~at1dan bır takım ayak sesleri 
geliyordu. Kız Aliyi yandaki oda· 
::a siin.ikledi. Burası yatak odası 
idi, Bir kenarda duran elbiselerini 
acele aeele giydi. Aliyi Fehimin 
~•anına ilmişti. Kapıyı kilitledi. 

Ayak sesleri yaklaşıyordu. Ne. 
fc.ilerini keserek beklediler. Yürü
)·en tabanlara vuran şıpıtık bir çi!t 
terlik se i ... Sonra kapı hafifçe tı. 

kırdadı. Cevap vermediler. Yine 
tıkırdadı. Lubinska, Aliye işaret· 

le tSus!• dedi. Yatağın somyas1nı 
gıcırdattı. Kapı biraz daha vurul
du. Kız somyayı biraz daha gıcır
dattı 

Evin içinde Fehim varken, Ust 
kata kalfadan başka kimse çıka· 

mar.dı. Boyle gürültülere çok alış
kın olan kalfa evvelil hiç ehemmi
yet vermemişti. Fakat kapının dev 
rilişi binayı öyle sarsmıştı ki, •B· 
caba ne oluyor?• diye merak et. 
mlştl. 

Karyolanın gıcırtılarını duyun
ca yüzünde arifane bir gülümseme 
belirdi: 

Ben işimi bilirim, diye mırıl
dandı. Paşa eline 'cçcnl kolay, ko

E\"et, bu ne kadar dt'\·am Wccck, 

[ l 
1 kimbllir':" Bir ~ok insanların kll..'lpla

KISA HABERLER ""' ılizd.klerı rana. bo, kahm,tor, 
,.e n(' kncl.ır t•Utler, kendilt"rlni takip 

, _____________ .) edet·<'k ol:ın t'"~I rinden ayrı dü~nıü,. 

* Belediye bir chizmetçi. 
kurmağa karRr vermiştır 

bürosu1 lerdir. 

* Karadentzden kUlliyetli miktar
da elma gelmiştir. Arabalarda kilosu 
on tki buçuk, on Uç kuruşa satıi.· 

makta.dır. 

* Yakında çivi tevziatına başlana· 
caktır. İlk olarak mekteplerin inşa· 

atına lAzım olan miktar verilecek. 
tir. Halk için, yeni partinin gelme"jl 
beklenmektedir. 

* "Üniversite rektörü Cemil Bilsel 

SJn z.ıunanl:ırüa. o nırnıJeket, arh:ı 

arh.a3·a, biıyük <:arta ilin1 adaınları d.ı 
ka3brttl: Jlunların bir c;·of;u h!Llın rı-

kir ,.e ledri"'t iıh"'nıinıiı:dı~ te~lrli ,·ı• 

taııınınıj huJuııau lıll~ i.ih: üstadları. 

.:\te~f'iU. l~oııgl6 gilıi, Bloudel giUI, 

Fauc-onnrt gibi, 11crı;,on gibi. 

vermiştir. 

Nohut fiyatlara yükı;ellyor 

Son günlerde nohut fiyaUa.rında. 

bir yUk~ekI;k gô~e çarpmaktadır. 
Evvelce 10,20 kuruşa kadar satı· 

lan nohuUuıı kliosu şin1di 13 hatti 
son çuvallar Uzerinde 15 kuruşa. ka
dar c;;ıkm111tır. 

:'.\leccani talebe kayıtları kapandı 

yeni sene tedrisi hazırlıkları hakkın- nıanrli UimlC"r !-oalıa .. ıncla 
da vekAletle temasta bulunmak Uze- blnlerço "·e blııh•r(·e gC'n<'ln 

ı:nh~mı., dilmek. Uzere 
bildikleri, artmıştır. 

VUA.yel, dUn bir tamim neşrederek re yarın Ankaraya gidecektir. hatırladık1arı, flki:-Jerilc tllfct J>e,yclı ı 

* KaranıelA. fiyatlarının 100 ku-ı ettikleri dlln~rı.ının nı<'';ohur adamları- kadroların tamamilc dolmuş olduğu
nu ve artık beyhude yere müracaat 

ruştan 130 a çıkması Uzerine mUra· dır. 

ı , olunmamasını blldi.rmiştır. kabe komisyonu, bunun sebep eri h.ı.t r Drn1ı:>k olu)or kl ınllletlcr araömcta 
kında tahkikata ~lamıştır. fikir bağları gl"nh;ıJcdlğl ni~bettc, dün. 

A' ruıla,,·a gönderilecek taleOO * Terlm heyeti, bloıoj!k terimlerin J·adakl ı~hraplar da ıne\.7.h olmaktan 
tesbitlne başlamıştır. CJkmı)tır: Bu kadar n1llletlerJn Jı:ırı, ~Iaarif Vekfılcti her yıl Glizcl ea-
* Ak.sarayda bir Binemada seyir~ badlrcsintle grc:irdiJ;I yıllar, onlara nallar al<a.dcm.slnin yU.:tsek devt"e ta. 

cilerin bqına. toprak ve taş dilştUğU Sf'Jlrci kahnı' olan milletlere de te-,lr !ebelerinden imtihanlarda biıitıcillit 

!Jiklı.yet edilmlş ve Fatih. kaymakam· yapryor. ı ve ikincilik kazann11~ ve ka.zan.acalt 
lığınca icabı yapılmıştır. IIi~hir nıUletin kendi kabuğu içine olanları Avrupnya. göndenniye karar 

* Bu;;;:Un Bakırkbyündc Barutçud:ı «;l"kiııp nınddi ,e nıane'i hava.tılle k\- '"ermiştir. Bunlar gtlnderılmeıi. an-
blr !Ziraat sergisi) açılmıştır. Sergı· feyet cd~hilecckr bir çağda (fc-fi!iz. cak Altaı:temı mUdUrl nun vcktt.1 

· ı le teklifi i:e mümkUn olacaktır. de Bakırköydekl çiftliklerın m3hsu · f~alan nıtmil'krttf" tahii ~artlar iı;ln-

leri teşhir olur.maktadır. de dü.,i.Jnmf'k, nraınak. çnlr,..mak inı. 

* Bazl ıemUerdeki sa.kak lcvhala· ı kanıa;1 olınazsa, falan ınrınİekette del l.Tük~ek ziraat cniitltUsiine glr.mck 
b h 1 . i'ıitl~"'enlerin lmtlbanlo.rı 

rırun tozdan okunmaz bır hale geldt. u uzuro.ur.: o(un nok anlıgı duyu· · 
ği görUldU~ün<len sık sık tenıızlen-1 luyor. ı\nkı.r2.dakt Yüksek Ziraat Ensti· 
mest alAkadarla.ra bildirilmiştir. E ki ınedl'.."niyetlerde yaşı)·anlar tUsllnUn Veteriner ve Ziraat fakülte· 
* Vali ve belediye reisi Dr. Lüt. I bundan n1asun IJil('r. Bugünkü haya- terine girmek Uzel·c ı::ehrlmi~en mU. 

fi Kırdar dün HL'lköy - Kaa1n1pa.tnl tın tefekkür ,.c tC'~nlk f-:11y~tı çok j racaat eden talebelere_ bl~ kolaylık 
yolu inşaatını, yerinde tetkik ederek d~rln, llerlemi'} ba~larla bulun mil· olmak Uze_re bunların ınıtıhanlarının 
bu yolu kış basmadan ikmal ed'I. lf'tler araoıındn hfr ~r.bf'ke kurmu~tur. şehrimizde yUk~ek İktis::ıt ve 'Mcaret 
me!: için alAkadarlara kat'i emirler t~tc bunun ff."in, harbin, bngünkü mektebinde yapılması kararla..'1-ırıl-

lay bırakmaz. Bu seferki de bir verrr,ştir. kıarpla.rın ına•ldi ı!'ôltrraplarına, bir clC' mt!Jlır. 

bu manevi C"lemJerl l<atmıya mocbur 
olu,ronız. -Mlmakali\I V•klll geliyor 

kapıya mal oldu desene! Haydi ha. * 'İstanbul, Çanakkale, İmroz ve 1z 
,·ırlısı... mir limanları dahil.nde bulunan bat· 

Ve şıpıtık terliklerine tabanla· ınu1 gemi, demir, zincJr, şamandıra 

rınt dc:dirc değdire uzaklaşmış· ve emsali malzemenin denizden çı-

tı. kanlmaları kararıa,tırılmı.,tır. 

Ati Lubin,.kaya baktı: * Gümrük memurları tekaüt sar.dt 
- Şimdi ne yapaeağız7 ğı kanununda değişiklikler yapılması 

- Geceyi beklfyeceiiz:. Beni bu. kararlaştırılmıştır. 

rada düğün yapıyor sanırlar. Ka- Bu sandık ahkimı Devlet Demir· 
pıya gelen oldu mu? yolları Umuın MildürlUğU memurları 

Karyolayı işaret etti: Tekaüt Sandığına benzetilecekt.r. 
- Gıcırdatırız, biter gider. Yal 

ntz bu ayıhrsa halimiz harap, Şu
nun cllerinl1 kollarını bağlamalı 

YJZ. 
- Ağzını da tıkamalı.. Fakat 

ktm bu herif'! 
- Fehim Paşa .. 

Ne'! O mu~ Desene armut piş 
ağzıma düs ... 

Derhal tabancasını t;ıkardı. 

Ne oluyorsun? 1 

Vazifemi yapacağım. Bunu öl 
.iürmem tazım. Buraya kadar o 
~un içı•ı geldim. 

Ya~a- •• 

Lubin!ik.J. büyuk bir tee~ürle 
nırıJd.andı· 

Demek ki, &C'n beni kurtar
mağa gelmiş deifil in'! 

Sen;11 burada bulunacağını 

BliOtl~Ktl l'ROGRA~l 
13,30 Program 
13,33 MUzlk 
13,tıi Ajans 
14,00 MUzik 

14.30 Ankara at 
yarışlarının 

talıminleri 

U,t0·15.30 Müzik 

lS,00 Proı:ram 
18.03 MUz;k 
18,tO ~IUzik 
19,00 Konupna 
lD,15 :MUzik 
19,30 Saat ayan 

1 O,to Serbest 10 
dakika 

10,55 MUzık 
20,15 Radyo Gaze. 
20,45 MUzik 
21.00 Ziraat 

Takvfrı.ı.:: 

21,10 ]l(l!zik 
21,45 Konuşnıa 
22,00 Mlizık 

22,30 Saat ayan 
22,45 MUzlk 
22.~5-23 Yarınki 

program 

Hatemi Senih SABP 

Konya valisi vekalet 
emrine alınmadı 

Ankara, 27 (Hu•u 1) - Bir gaze· 
tedt- Konya Valisi Nizamettin 
Ataker'in Vekalet emrine alındığı 

yazdnıı.ş,tJr. Alıl.lc.alı makamlar nez· 
dinde yaptığım tahlükata nazaran 
bu haber do~ değildir. Mes·uı m:-t
kan1lar, Nizamettin Ataker'in öte. 
denbtri olduğu gibi vaz'fesfni muvat
fakiyetle ifa etnıekte olduğunu bil

dırmektedirler. 

Yerli kükürt 
Keç,burlu fabrikasne Bornova zira. 

at mücadele istasyonunun sıkı te-
nıasları ve işbırliklerl netice.si olara;< 
ktıkürt cevher1mizden iki çefit kil· 
kürt elde edilnuştir. Bunlardan biri
li bağ kU.kUı dil olup küllemeye karljı 
en lyl neLcc:eri Ycrmifl~r. İkinci.si 
Jse AntraKaya kar11 hazırlanmıı; bir 
kilkUrttUr. llu kllkUrt geçen ••ne b_ 
mir ba.ğlruında zarar yapan Antrakn 
hastalı~r.ı tamamen önliyoc.eklir. 

1\lünakaic\t Ve.kili Cevdet Keritn 
lncedayının birkaç güne kadar ~hrl
nlize gelecektir. 

Miill 

l""iye" ınüCJabak&!llı 

iktısat ve tasarruf Cemiyeti 
bir riye.s mU~abakası açmıştır. Pro· 
paganda kol<U!U ta.'ımadan n1CJZk.Qr 
cemiyetin ısratla mücadele, tasarruf_ 
lu ya,ama. gayelerini üç perdelik bir 
piyes halinde en iyi canlandırana. 150 
lira telif hakkı ödenecektir. 

Piyes bir komedi ce dram olabUc
cck, kadııı e9has üçll geçmiyecel:tir. 

Gönderilecek eserler ilkteşrin ayı· 

nın on be'ine kadar Ulu.sat Ekonornt 
Arttırma Kurumunun Ankar~aki 

merkez:ne gönderilınJş olacaktır. 
---.o--

Ecnebi lisanı bilen ıneınurJar 

Ecnebi lisanı bilen resmı devlet 
memurlarının maaşlarına birer dere
ce zAm yapdnl&Bt için lkl imtıhan ya 
pılacaktır. Birinci imtihan te.şrıniza.· 
nidf"', 2 lnci imtihan Mayısta. yapıla. 
caktır. Birinei ımti.ha.na talip ol&Jı· 

tar 1 teşrinievvelden 31 leşrinieN· 
vele kadar dairelerine nıUracaat ed3-
ceklerdir. 

nereden ke.:.l;rebilirlm? Ben seni 1 -
<ö:rd-c Eanı:;·ordum. Zagori!C dOnüş cörmek ı~tlyonun ! Fakat m~rt"lmc~ 

.. c ug.r;ımaia karar ve.rmi~tlm. Be· il daha. fmna ''ermeml'1t'lr! demekJ( 'I 
~. buraya komita gönderdi. _ Bana bak! Uerl ptttklcrtnı mi 

- Ne tesadıJI .. Eğer gelmesey- iktlf& ettL · 
:iin.. Lafalolı faı:la e•dl,ell &"örltndü. 

Kollarını delikanlının boynuna K.Jarl!'ln kendlslle alay ettlflnl giir· 
d<.\ladı mtkle hzUhiyordu. Ondan 'hpbeye r 

A 
--= 

J\lüellifi: 
. w ı:ıı=;....0# ••.. n-

63 ır Türkçere çeviren: 
El\liL ZOLA NAMiD REFİK 

EğPr grlmr."cydin mahvolmuş dU1U.i.. 
tu ,;-ı - Ala:,-ı bırak, diye mırıldandı. 

--= 
at t·anıb<t;ıının Jd~;hir ~ey olıııı,lat'ağı· ı r'akat Kont, adını e:öyJemeti zald 

Gtoncin rlınden tabanca!ını al. :\ft-ndill.Jnl :ı.ldın, geri "·er. ti Kl3rlı: na ,.o hu heyin, 1'.r11't.<sıı.:c-.l g'diıı böy .. addettlğ\ ,.e bu ne\"i ı:lya.fe erin ına,_ 

~l;.kcdonyalılarda bir Adet 
'ard··~. Eter ft"ra bir iş, iyi bir iş 
~apmağa ı;ebf:'p olursa fenalık ya. 
P"'n crza g8rmez. 

Ccınım hJı; öyle şey olur mu' 
P.r.,, '"le yilzlt> dönerim sonra" 

1·1?.ın asıl mak!adı bir yeni gü. 
ıı U" ortıı.hğın e.lt üst olmama 

ı~ı; Kadın arzusu mu.. Han. 
kaynn·v3n erke:< vardı ki, 

bu vetoya karşı koyabilir? 
'\ ... a ı zamanından sonra kö!Skian 

lece 001 ii<I 0 b~ ....... ı..ıııl r u ·uı a rafını öd<'ınekten ho111,Janan a;ayet zen· 
- Du da ntt>ndUi3Je boımo1? diye • n "• --• tt • -

giıı ecnebi bir tJ&b.5iyrt olan ihtiyar 
haykırdı. Budala! Stnln 
alıp da ne ,-.pacağım ·: 

lhtlrazla: 

mı>nôtlini 

- ~e mi l apacaksın ·! detli. Aile
me 'önderecek, b..-ı,ın11 tlcrdo ~oka. 

Cak!iın! 

l'ukarn11ın, bu e,nada, likörlere da· 
dann11 tı. Jlanunların araoııında kalı· 

\·e lnt h.:nıektr. olan Labordet'e baka· 
rak onu ala ktlb:w. edi.,.·ordu 'e )·arın1 
ağır.la da töylo aô,Jlcmneokteydl: Bir 

('aj."ln~ dair otta t.cınin:Jt ,·eri_\ orJu. 

Fukarmon'u al!p 1"CıtU;düler. 

''a.nd~lr: 

zahn henüz t~)·iinden dUndü,,Unü 

o,tlu, bir kontesin, c·("binde yirmi bcıj 

- . ·ana n"relcru ı..:ayholdu yahu·: h.ıl'd,.n fazla ııara..~ı hulunn1ıyftn trM"· 

dj~·e orılu. telik.,lz piçi i L.ızlorın e•..irJ, uyku yittü 
Evet. lıakik:ıt o, !tOfıadan halkar· görn1eyen zanpara 

ken ortal!lrdan ka)·b.1Juvern1i.,tl.ltı.ıtı. ı ·ve hiddetle: 
ra 1teln1I, te, ~ıntlli h~rk<"$ ona arı· - A~la! A~la! diye tekrarladı. Ha
;yordu. Bir 1:1hıa endı~f'J·n ı!ii,eu ;-\tc· J·ır, anıa,ılıyor l<I onu tokallamam 
ncr, \ anılö;;rı.lcnı, o ela. ort."llıktsn ıa:ın11. 

kayholmt1' n1:ın ihtlyar ı:atr ıordu. I KüçlUı: bir kaddı ,artröz yıı,·arladı. 

Başbuğun 
buyurultusu 

,.-------.... 
L:51RASINA GÖBE J 

Japon siyaseti rnaıı l incide) 
Ay11i &lotkaalık, bugün de bizi ko. 

!ayca elde edeceğinıi~ çok Ucrle.rlş· 
t~n alılto)·ınaktadır. ı:ıusa, sö.ı işit· 

tiren ve okutabilen hPr aychnıını.ı dil 
ı,ıntıe bir tek yabancı kelhnenin ek· 
bi\t olmasını, ö·ı.fl'nn1eğe cteğer bir 

~"' k 'a)-98, bir ı:-ok ıkıntıyı hiç far· 
ketnıerlt"n g~lrebilfrir. 

Dil ba~:ran11, bü.~ ük ,-e ulusal b:r 
dcvrlnıin grrtcktf'n l~at<'tldlr. Bu 
devriınin ,yolunda inanla ,-e ~e,gl ile 
yol alnıak ,-e l'Ol aldırm.:tğa. çalı'~ 

nıak hep:ınlz için borçhır. Bdyilk 

bir nıJJJet, nıllletlcr ara.>ıında. k~oı.!i 1 
dil;nı, .raınna olmıyan ö1. ,)"aradılı~ı 

ile ı~tcrnıek zorundadır. :\Iillctler 
arasındaki ho~u,nın 'e ı:ııı,·wş, ,·a.
tanda;-lu.rıının göLlerinden l..a(nıa.ı: 

ki, l·alnı~ demirle tafı!jm:ı değildir. 
~lllletl~rln b"nlik•~rlndı:-kl gli<', ya_ 

,an~aları Jçln tn !>ıağlunı kayna!.tır. 

t.te bundan dolı:t.)ı 'e nıllli bl'nli!7.e 
doğrudan do~ruya dokuııdllğunu dU-

1 ':'ilnerek dH çalı~ınalar1111 &e\ gf 'c 
ilgi He g-cnl'!ICtm('ylz. 

l."cnl biliın lcrimlerlnin ukullardıı 
'erdlkI<'ri neticelerden n1eınnunum. 

Killtilr diHmi.t. hızla aruuna l·olun
dadır. lfcı:üz ck-.Ik olan terlnıler ele 
tanıaınlaııır ... n, dllindı; birden ~ol'" 

gcı:~mı, ola("uktır. Bu ınetıeleleri.n 

her ~iri bizim .için_ ayrıca önemt;tllr. J 

lluyuh. AtatUrJ.:.tiu, Türk dili uğ. 
runda ha1tadığı emekler bo~u. git
n1enıl .• tir 'e •~La boşa gitıniyecek· 1 
tir. Onun kulı;al adını derin se\gl ile 
anıyonıı:. Türk dili l~in &on anına 

kadar beslediği geniş üınJtJerı ger· 
çeklef!!tlreceglz. B:ı) raını 'atanda.,· 
ıarıma bu dli,ünceler 'e du;)'gulurla 
kutJa.vonım. ts~tE'r ısoNtl 

Ankara, 26 (A,A.) - Dokuıun 

Marinos 
v 

magazası 

ihtikar suçiyle 
Adliyeye veriliyor 
Beyoğlunda nıeşhur Marinos ku· 

nıaş mağazasında d\ln blr kun1a~ ih. 
t.!k.lrı cürnıU meşhudu yapılmıŞc ve 
mağazanın sahibi yakalanarak MUd· 
delumumUlğe teslim edilml~tlr. 

ögrenitd:ğinc göre Marinos ku· 
ma.,ıarı yUzde 200 kArla satmaktan 
suçludur. 

Kontrolörl•r mağazanın sallığı di· 
~er a.."'Yalar Uz.erinde de tetk~l<lerc 
ba'j!amı~lS1"1 manifatura vo ay&~k&. 

bı fiyatları tesbit cdılerek maliyet 
fiyatların& nisbetleri hesap edıln1ek 
ledir. 

---0---

Tesbit edilen 
ilıti:,ar vahaları 

cu dil bayramı münascbetilc 
Halkevinde bu gece çok canlı ve 
coşkun bir şekilde yapılan kutla. 

Suphi Kur! ILLHI 

ma törenine l\ti11i Şefimiz İnönü G er;en Un1uml harpte, Ja.pu!L. 
yanlarında Ba~vekil Doktor Re· ya lngilterenin nıUttcfll\.i ol. 
fik SaydamJ Hariciye Vekili Şük tluğu için Almanya in1paratoru \'il· 

rü Saracoğlu ve l\taarif Vekili hclln1, (Sarı tehlike) ded.ği A!iya 
Ha.ıı;an Ali Yücel oldutu halde mllletlerinin kuv\·etıcnip A\'Tupay~ 

şeref \.'erntlşler ve öz Türkçe Ör· tchdld etme!inden korkardı. 

neği ~iirler okuyaıı genç şairle- Bu umumi harpte de Japonya ,\1· 
rimiıi takdir "·e tebrik buyunnu1 manyanın mütteftki olduğund:ın hl· 
laı·dır. Liln Angolsakson Riemı (sarı tehlike) 

:\Iilli Şelimiı saat 23 tc Hal- den korkmıya ba"ladı. 
kcvindcn ayrılırken ka.labahk bir Beyaz ırk, bır tUrlU birle~lp kar~ 

halk kütlesi tarafından co,kun de,çe ya.şamağa n1uvaffak olmaı.lığı 

alkıeylarla sclıimlanmışlardır. halde, acaba sarı ırkı:ı bir giln bırle

ÇJ\S\'f.KİL DİL KURUMUNDA şip dUnyaya hAkim olacağından nı· 
ç;in bu kadar korkuluyor? 

Ankara, ~G (A.A.> - Ba!}vckil 
Dr. Retik Saydaın lıuıün saat 
16.30 da Türk dil kuruınunu zı. 

yarcı ederek dokuzuncu dil bay
raınını kutlanu~ ve kuruın genel 
sekreteri \'e kolbaşları ile ~örÜ"S· 
n1elcrde bulunmu'jtur. 

TÜRK DİL KURUMU HEHETİ 
ATA1'ÜRKÜ1 MVYAKKAT 

KABRİNDE 

Ankara, 26 (A.A..l - Bu sabah 
dil bı..yran11 dolayısile Trürk dil 
kuruınu heyeti ba.;._,Jarında kurwn 
ba~kanı ve l\olaarif Vekili Hasan 
,\ı; Yücel oldu(u halde saat 10 
ela Atatürkün ınuvakkat kabrine 
giderek bir çelenk koyınuşlar ve 
kabrin önünde sayrı ile efiJmi~· 
lcrdir. 

Bu ziyaretten sonra l\Taarif Ve· 
kili kuruma ge1erek dil bayramı· 
nı kutlanıı~ ve çalışmalar üzerin· 
de kurwn üyeleri ve uz.ıuan1ara 
ile konu'jn1aJarda bulunmuştur. 

Palto uk ku-
maş azalmış 

Son günlerde palto ve pa.rdesülük 
kumaşların fiya(ları çok fazla yUkscl 
mı,ttr. 

Vci.kl mUracaaUar 
MUrakabe memurları 
tere ba.şl&mışlardır. 

üzerine Fiyat. 
şehirde tetkik. 

Kumaşlar fiyat yUkselişinin ku· 
ma.şların ş&pka imalıl.tında kullanıi· 

masından ileri gelmekte olduğunu id. 
dia elmekle, bu sene !ölr ş.apka ima· 
lıltı azaldığı için bu kumaşlardan 

kasltet yapılaralt Anadoluya gönde· 
rildiği söylennıektedir. 

t<omisyon tahkikata devam etmelt 
tMir. 

ı~ı 
Lik maçları 

Beyaz ırklar asırlardanbcrl birbl· 
rile harp etlikleri gibi sarı ırkların 

ayni vcçhtle hareket edip biran bo. 
ğu~mal(tan vaz geçmiyorlar. 

Henüz Avrupaya bir tek devlet vu 
millet hikinı olamadığı gibi A.syaya 
d: yalnız Japonlar ha.ki.mi mutlak 
değillerdir. 

Be~ seneden fazladır Çin • Japon 
harbi devam ed.yor. Bu harp vakıa 
Çini harap ve perişan etti ise de Ja· 
ponyaya da şimdilik n1Uhln1 bir \ley 
kazandırmadı. İşgal edilen yerlerde 
bulunan Çinliler Japonlara. düşmanca 
bakıyorlar. İşgal edilmiyen ve Ma· 
re,al Çankayşek tarafından idare edi
len yerlerdeki Çinliler işe bir rUıı 

muhakkak Japonyayı vatanla.rından 

kova.caklarından emin olara.k ıene

lerdenberl dövilfUyorla.r. 

Bu Çin _ Japon harbi Js.ponyayı 

lüzumundan fazla. yormu~tur. Artık 

Japonyanın maliyesi bozulmuı;ı, tica
reti durmu,, kredisi kalmamış, uke· 
rl yot·ulınuş ve ezciln1le ahalisi son 
derece fakru zarurete dU!,mtU,tUr. 

BugUn Japonyayı ayak U.StUnde tu· 
tan asker tabakasıdır. İktısu:tdan, 

siyasetten, hukuktan anlamıyan bU 
mütegallibe tabaka mevkii iktidarda 
kalmak için her gUn yeni zaferler is· 
tiyor. Çinde askeri zaferler, Hind:çi. 
nide iktısadi za!erleı·, Pasifikte si· 
yası zaferler, 

Bu büyük gayelere varmak içl.1 
askeri tlbaka her tilı-lil c:Uretlui.ranc 
harekete baş vurmağa. hazırdır. (..~;ı· 

kU bu gayeleri elde etmiyeccğlnJ hal~ 
anladığı gUn btiyilk bir iht:lAlin kO" 
pacağı nıuhakkaktır. 

Japonya bugUn Çln harblnl kazarı 
madan kolay kolay ne Sovyct Rusyll 
He ne de Am<!rlka ve İngiltere ıl-. 

harbe giremez. Japonya, blöf ile mağ. 
10.p 1''ranaad&n l11ncliçlnlyl aldığı g·tı 
yine blöf yaparak Ru•lardan, ı\mCI'' 
ka.hlardan ve lglltnzlerden topraklaf, 
lptin1at maddeler.krediler koparn1al' 
istiyor. Bunun 1çin de hep Almanya: 
yı kalkan olarak kullanıyor. Şimd1 

Almanlara sl!A.hla. yardıın edcr;n1• 
fimdi şuraya buraya hU1,;um ede1·:J11 

28 EylQI pazar günü Fenerbahç., diyor. Fakat, bu tehdidler bırer bl~· 
ve Beşiktaş statlarında. lik maçlarına tür. Fiyat n1ürak:ıbc kontrolörleri ~c 

birde ihtıkar işlcrile çok yakından 
nıc~gul olmakta ve günde birkaç 
lhtiktır vakası tesbil eln1ektedirlcr. 

devam. cdllecektır. 1Japonya yalnız bir ııurelte tc-l;:rJf 
Geçen haftaki nıaçlardakl takın1. yeni bir harbe girı:>bilir. O da bUyiill 

!arın vaziyeti bizi tatmin etn1e<liA;i bir Alman za!er;ıe 8ovyet Rusya 'ı 

Dün Arapcan1iindc kiınyevi ınad için tahmin yapılamaz kanaatindeyiz. tadan kalkarsa. Fak:ıt, henüz bo~" 

deler eatan ecza deposu sahibi mü- Yalnız belki Galatasaray • Vefa ka,~ .. bir aakerl. vaziyet yol<lur ve hat~ 
rakabc memurunu müşteri zannct
tiğltıden 100 kuruşluk n1alı 250 ku 
ru~a satmak istemiş ve kendisine 
250 kuruş üzerinden fatura bile 
tanziın ederek verıniştir. 

Depo sahibı hakkında zahıl tu. 
tutmuş ve kcndişi derhal adliyeye 
sevkedilr.ıi:tir. 

Bundan başka şehrin nıaruf ka· 
rameıacıları da 90 kuruı.:a ~atılma· 
sı ıaz.ııngelcn karamelaları 130 ku 
ruşlan satmaya başlamışlar ve biz 
bclcdiyC'ye muan1ctr: vergisi veriyo 
ruz d<:m}:lerdir. 

şııa,ınası b:r sürpriz doguı·abilir. uz.aktır. Bir de Amerika ,.o lngııte• 
Bunlardan ba~ka harlanın en iyi kar· mağlO.p ediln1edikte•1 lionra Siber/·1 

,şılaşması lstanbulspor • Beykoz ara- nın işgalllc Japonya hiı;blr ~ey k.ızn 1· 

sındadır. Bu iki ezell rakip, geçen nuş olmaz, b!lılkis zarın· eder çnn\ 
nıaçlarda olduğu gibi bize epey he· daha fazla. •ın5anı b~lemt~~ n1ec 
yecanh dakıkalar ya,atacalkardır. ola.cağı gibi Bolşeviklikle daha ı.~ıı 

O. Y. O. de tenıa.s etnti' bulunuyor. 
l\IAÇLı\R Ha.sıh Alınan katı zaCerlndcn c>'' 

f"C"nerbalıçe &tadında: Japonyanın yeniden h.ı.rbe g.r111 ,. 
Ssa.t 10 da AlemdRr _ Davutpa.,a, tehlike~i olmadığı gibi b·;:\lilJ To.:' 

12 de Topkapı - Unkapanı, 14' de Fe. htikUn1ctinin Aınerlkalılar ve lr.gı 

nerbahçe - Beyo~luspor, 16 da Ga.1.ı- ler ıle uzlaşma çareleri aradığı el 

taqaray Vefa. muhakkaktır. 

ı}eret ~tadında.: Uu uzlaşn1a va.kıl Jaft(>ı'ya ın•l'f 

Bunlar hakkında da 1 
Saat 10 da. A. Hisa.r Bo~azir·i, 12 Anglosak~onların da işine gelir J 

t hk .kata • "" y ' 
a 1 de Taksiın - Altı11tu~. 14 de Beşik- ponyanın harbe J;ırmesın, yaJınZ 1\ 

bal;lann11ştır. 

Polonya Scfarrthancsl şö!örüne 
16 liralık malı 26 liraya satan 
Tak~imdc otomobil yedek aksaını 
satan bir muhtekir de adliyeye ve. 
rilrniştir, 

--o-
J,:1t.Uk fPl7.latı bıı,tıyor 

Otomobil ve kanıyvn J:lsllğinln le\· 
zline paz-..rtesi günU bJ.Ş~&nıyor 

t!k olaraX husu.si oton1obilltre ve 
taksilere ıtı.stık tevı.i edilecek .satı gti 
nil do kamyon sahlpltrine tevz.at ya 
pJl.acakbr. 

Sartrözü.o kf'!odlılqe ti-la d~kunmadı· 
İını ıiJ.)1ilJ"or ,.., dJ~JerlııJn v.rasıuda 

1 
~rçe panuağının tıroat:ını 'akl:ıtı· 
yordu. Fakat t&nı Labord•k'ln lıstıl· 
ne dotru ytirUdüiU sırada, tirdenbl-
reJ ıapsarı kel!IUdl 'e carutız bir kütle 
;ibi büfenin öntine upuıun uıandı. 

Tamamen ker.dlntlen ı:ctmı, dertte<lC 
!i&rho,tu. Lui~ \"iolen bu halden son 

derece n1üteesslr oldu. Ona. ı,ın •onu· 
uun fenaya 'ara.ca:;ını söylentlştl; 

şimdJ p-..cnln n1ütebakislnl ona thti· 
ıııamls ~·iret~ekti. Gaga, tecrübeli 

bir kadın görü)lle zabiti gözden ge· 
ç1rerek, "OyllJ"crrk onu tatmin etti. 

1ıonra, 1'"ana. t-t"krar unutuluverlnee, 
'ra11dö\ r, Dngene'ntn bRIJını kapıya 

day&.11u' olduğu halde bir ı,aretle 

t:endl:\lnl ı:ağtnnakta olduğunu gör
dü. \'e el· Nhlbe.."llnl, y~t:ık odaı,ındfl1 
cfudakları klreç gibi. lkl bükJtim ol· 
"'"' otururken buldu. Da.g'enc \'C Jo.tJ 

taş - Sütoymaniye, 16 da İstanbul manya L·,tiyor, ~"Okıın Japoniar d ğ 
Eıpor _ Beykoz. Japonyanın lıarbıJ glrmemes1nl 

İ.'-tanbul konservatuvarında 

hazırlıklar 

İ.stanbul konservatuvarının eski 
mu.siki üstatlarının eserleri üzerin 
de vereceği konserler !':erisi için ha 
zırlıklar devam etmektedir. 

11:.t kon;:;;er :yalnız davetlilere 
mahsus oln1ak üzere gelecek cu
martesi günü verilecektir. Bu İs· 

ınail dedenin konseri için film ha· 
zırlıkları da ikmal cdilmistir. 

tae, ayakta, muzt&rlp ,.e endlş,e:U na· 
zarlarla ona. bakıyorla.rd.J. 

l\Ilitchay3·ır: 

- N"eylnJz var, a cuıın? diye sor· 
du . 

B~o:ını tt\"lrlp cela11 "·ermedi. Bir 
iki "ualinl ttkrarladı. 

O zaman Nanıı: 

- B•nlınio cfltnmemelerinl ilte..11-
ğhni anlatn1:-..k l9itiyorum. 

DIJC batırdı. 

O zaman ağ7.uıa geleni söylemeğe 
başladı. E,·et, e\"et, hayvan değlldi, 

her 'eyi görüyor, bltlyordu. Vcınek 

r'lnR~ında ona aJdırı' f'dcn bile olnıa

ını~tı. kendisi.re ehemmiyet 'ertlnıe· 

diğl gOsterllrnek itin en re~lllne ,ey· 
terden bahsedllıniştı. Topu tırnaf1na 
değmlycn bir süprüntü yığını~ Bun
lara ehcmnıiyet verildiği nlsbette şı· 
maraeak n1ahlOklar! Bütün bü cue,,·I 

(A1kMı \·ar) 

Almanlardan ba,ka oUli.ln düi1'' ~ 
mennı ediyor. 
Şu halde bu Uumt:ml harp b 1 

ceye kadar Japonyanın dıı!uı bir «, . 
blöflarına şahit ohıcuğız. FakJt tı 
harb'! lşt:raldni görcnıiyeçeğız. 

S.1rI ırltın tehlil:;csir.e belinc:! ( 111 

Japon dil~nlar.lı~ı de\ am ctti:.r-,. lı 
le bir şey olamaz. llattA bu iki n11 

teket ve millet hirh~,ıcıer b!'~ b'' 
ırkın yani Avnıpanın b·ında.rı !tl 
ko~manıası ıazın!dır. Herhalde 

' tehlikeye karşı Avrupayı tl< t:O 
asır stgorta etmek nıü1nkL.ndiJr. 

SUPllİ Nl:RI tL~ • 

Kar8glimrUk 5t:tdı 

KaragümrUk stadının l!timlıi}C 
1

. 

bitmiştir. Yakında. inşaata ba,1e.rt 
caktır 
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L~~ç~~e~r=~~~~~h ~:E:Jı 
"Ortada bir cinayet yok. Genç aıdam 

laglllz ahıaluadall blklJeler : ""\ 'ı-~~~~~~~~~~~~-, 

Bir köpeğin yarısı ! 
ÇeYlrea: 

Naıret ReUll: -Z-
Tuıua: 

P. G. WODE.N BO'fSE 

~---------------------------------' bir şairedir. Halaımı.n aziz dO&tların 
dan birisi. 

ı Evlenme teklifi 

(Bu aü.tıma m~us mektupların 

b...,.uharrir adı oeıne gön~rilrneyıp 
doğrudan dot">ıya cküçük ilıl.nlc 

s~·isine•> gOnderilmesi lA.zundır. 

Mektuplar her gün sa.a.t 2 il• ' ..... 
•ında. alınAbUir.) geçide gelince kendisini heman 

tayyareden boşluğa bıraktı. ,, 

Ben köpeğin yarı ağırlıiınca pa. 
ra kazanacaktım. Bunun i~Jn ıc.r· 

danlığı koyacağım çekıneceye bir 
ikinci anahtar yaptırmaktan başka 
bir müşkülat yoktu. Pld.n nasıl? 

- Bonjur diyerek takma dişle. • Boyum ı6Q, kilom 60, yaşım 

Zer:oa, bu sözleri oylerken de- Bunlardan biri yolculara hıtap Harikulade değil mi• 
Hkanlının tam kar~ısında bulu'"lı:· etti: 1 Halamı trene bindirdin\. Kuyum 
yor ve ara sıra teklifsizce omuzu· . - ~~di.inilz de IOtfen beni ta. cuya uğr~dım, Oradan emniyet san 
n:a vuruyordu. kıp edınız, Bernar, sen do memur. dığına gıdip gerdanlığı yatırdım. 

rini gösterdi. Ne güzel havai İn. 34, mütenasip vücutlü, buGday 
~an kendisini kırlarda zannediyor, tenli, ç:Uzelce sayılır, dulum. Tam 
değil mi Mister Karter? Hava o 

1 

bir ev ~a~ını~da bulun~a~ı. IBzım 
kadar temiz ve taze... Halanızın ıelen butun aıle ve ev bılgı.sıne sa-
gerdanlıiını almall;a geldim. hibim. 

- Efendim? Diyebildim ve dilş- Tahsilim orta sayılır, hususi bir 
AJPk yavaşça arkalarından gt-Ç· ları getir Ceplerim liralarla dolu eve geldim. memek için piyanoya dayandım. terzi mektebinden diplomalıyım. 

- Bu akşam biztm klübiln ba- Evine bağh aile, hizmeti bilir. b~ 
losu var. Halanıza telgraf çektim. YU 165 ten yaşı 36 dan aşagı oJmı
Gerdanlığı takmama müsaade etti. yan vaziyeti iyice bir aileyi geçin 
Küçük çekmecede imiş. dlrir durumda hassas bir erkekle 

ti. esmer elile gazetecinın parde:iU· Ben Tamir, pUrüzsüz bh · fransız C:oeye tC'lefon ederek hls!emi öde· 
süne cokundu. ca ile: niye amade olduğumu bildirdim. 

~ardl?füni.ın ceket cebine tesaGU! - Ben ve o~lum, dedi, Zabıta. Yarım saat içinde elli lirayı ver-
eden yerinde büyük ve kaJın bir yı tenvir edecek bir ifade~le bulu- miş, bu suretle servet merdivenine 
zarf bu.unduğunu hissetti. Hafifce namıyacaftız. Derhal kabilemizin ılk adımı atmıştım. Maallesef Mis, çekmece ki· evlenmek istiyorum. CA.A, 34) rü 
~tsürdü Vll babasının yanına gıt'!. yanına gitmek isterim. Se(ioest bı· Fakat Cak. bu dünyada hiç bir litli. 

Jak. bunun !arkında olmam15tı 1 rakınız bizi... ı;ey yüzde yilz kati değildir, Hayat Bitiyorum. Halanız bana a-
S ... !'h 'lan1ir ile oğlu Alek , Alrr.an Zabıta memuru sert bir ta,·ırla kavgasına yeni girmiş toy gençlere nahlarını yolladı işte ..• 
""~U.'i teşkil~hndan Zertona v ·'"·'cevap verdi: bu na!ihatl usanıp bıkmadan ver- Çantasını açtı. İşitiyor musunuz 
dı:n ve: muavenette bulunmak iç1.'1 - Sizi yolunuzdan alık~yduğu. mezsek, insanlık vazifemizi ıayıki. Cak, çantasını açtı. Tam o sırada, 
2n1ir t-!'":'lı~tardı. ma mütee~sirim. Fakat alChğımız le yapmamış oluruz. Dünyada hiç beni her mü~küldcn kurtaran tyi 

~erto:ı, maksadı gizli üıaretleıle emir katidir. Hepinizi. sar.e:uya bir şey yÔ.zde yüz emniyetli ve taliim, .. ki bir kaç gündür nereler. 
!C)'hı? anlatmış ve ta1imat vermiş., çekece4iz. Haydi, Şeyh Ben Tamir kati değildir. de a,iftelik ettiğine şaşıyordum. -
'i. Yüzbaşı Silver, bütün kurnaz. beni takip ediniz. İtirazın f11ydası İki gün sonra, bahçede hulyalar Derhal göründü. Talih yerine ve 
ıeına raJtmen bunu farkcdememiş yok. yaparak dola$ıyordum. KAhya gel- zamanına göre muhtelif şeklllere 

-ı. Jakın gecikınesinden ~üphelen· Sorji?u, tay:ı:are meydanın1~1 ge. di, birisinin beni telefona çağırdı- girer. Halamın fino köpeklerini 
di. Bara gitmiyc hazırlandı, Tam o niş !Calonunda, Cezair merkaz baş ğını söyledi. Bu akşamı unutamam bilirsiniz. Biri beyaz, biri sifahtır, 
~ırada Arapla oğlu geldiler, yerle- komiseri tarafından yapıldı. Güneş batmak üzere idi. Her taraf Hani bir defa satmak çin aşırmış. 
rine oturdular. Zertonun pasaportu, u~ulü dal- kızıl altın rengine boyanmıştı. Kuş tım, kıyamet kopmuştu. Hatırla· 

Silver, bir dram hazırlandığını I resinde vize edilmişti, Kom iı::er, lar falan ötüyordtı. Velhasıl ı;ai-ı dınız mı? 
his-:ediyor, fakat itidalini muhaf~· 1 bunu tetkik ve iade ederken C~ · rane bir akşamdı. İnsanı, yaşadığı İşte onlardan birisi, içeri girdi. 
zaya çalı ıyordu. Ga?eteciye. bır i 5:U5Un hüviyetinden şilphc edeı. go- için fena bir i~ yapmadığına inan- <:;aireye aşıkane bakarak küçük se-
Franı:;ız tayyaresi i.ızerinde ne ya. rilnmedi. dıran bir akşam. Telefona gittim . sile havladı. l\1is Engalika: 
pabilirlerdi? Bardaki ~ar<on da Ylizbaşı Silver, evrakını gliste. - Allo, dedim. Bir ses. (Kaba _ Ah sevgilim· Diye köpeğin 
Fransızdı. Güçlü ve kuvvetli bir rirken Zertonla iki Arabın tt·hli- ve uğur!'luz.) üstüne yürüdü, çantasını masanın 
adamdı. Sonra Jak, nlşanhsına ne keli adamlar olduğunu komisere Alto, dedi (Coeyl tanıdım.) üstüne bırakmış, bana arkasını dö 
kadar muğber de ol~a yine ona ait anlatmak fırsatını bulmuştu. - Siz misiniz? Diye sordu. nerek çömelmişti. •Ruhum!• diye. 
bir ;ı;arfı yabancı birine vermek is- Pilot. derhal serbest bırakılt lı. - Evet! rck finoyu öpüyordu. TabiJ anladı-
tl'miyecekti. Buna 5üphe yoktu. Yolculuk esnasında tayyarenin ll;-e. - Dinleyin Mister Karter. nız Cak, çantayı açtım. Anahtarı 

Yüzbaşı, başını kabinclere acı· risini göremezdi. Telsiz memuru İ· - N"yi dinleyecek mişim? alıp cebime koydum. Tekrar piya-
lan dar gecide doğru uzattı, dinli- Je iki makinist ve bar garsonu ~ a. - Dinleyin ... Köpeği biliyorsU· nonun yanına gittim. 
•nrdu. Birdenbire bir kapı açıldı. bıta emrinde alıkonuldu. nuz ya ... Hani şu, Vaterlo mUkA- Pek az sonra şatrenJn finoya 
s~nra bir feryat i~itildi... Bunların hic biri, Jak'ı düşec- fahnı kazanacak olan cins kö- karşı parlayan muhabbeti söndü. 

Radyo memuru bağırdı: ken görmemi~lerdi. Kaza hakkın- pej:i? - Gec kaldıyarum. dedi, çabuk 
_ Eyvah! Bir adam düştü. da zabıtayı tenvir edebilecek yal- - Evt"t! gerdanlığı veriniz 
_Kabil değil ... Nasıl dü&er? nız bir adam vardı: Zerton ... O da, - işte ... Artık mükHatı ka· Çantasını arıyordu. Nihayet: 

Ş . h . b. . t'h y yüzbaşıya anlattıklarını tekrar e- zanamıyacak! _ Eyvah, anahtarı kaybetmi· up esız tr ın ı ar, a ya.. d. d 
Kahve renkli pardesülü delikanlı ıyor u. . - Niçin? şfm! diye bağırdı. Kurtulduğumu 
::ıa zaten bir ümitsizlik hali vardı. Sorgu bıttl. Komiser, Alman - Nicini val' mı Miırter Karter? zannederek: 

muzuna müracaat_ 

• Esmer orta boylu, neş'eli ve 
sıhhatltyim. Yaşım 30, çalışıyo

rum, ellme net ~ lira geçiyor. 
Yüksek tahsilim var. Çalgı da ça· 
!arım. Aradığım erkek 40-45 ya. 
şında, kumral, mavi veya yeşil 

gözlü, aylık kazancı 100 liradan 
fazla, kibar tavırlı, yüksek tahsilli 
sakat olmaması şart, içki, tütün 
kullanmıyan tercih edilir. Arzu e. 
den (Saadet Son) remzine milra. 
caat, 

•2a yaşında kuMralım ve güzelim 
4. ay evvel dul knldırrı. Kocam 4 
ay evevl öldü. Balıketliylm. GüLel 
kahve rengi gilzlüyüm. 14 yllsında 
terbiyeli, ortaokula giden oi::lum
dan başka kimsem yok. 

Bana ve olluma iyi bir şekilde 
bakabilecek bir koca arıyorum. 

Alkol kullanmıyan, sigara içmiyen 
25 den 50 ye kadar biri olabilir. 
Yalnız maaşı 100 den yukarı ol· 
malıdır ve bana çok iYi bir şekil· 
de bakması şarttır, Hiçbir gelirim 
evim, ve hatta iyi denilecek bir 
eşyam yoktur. İstıyenlerin oSevcn 
Kadın• remzine müracatları. 

* Yaşım 21, boyum 1.76. Sarı~tJl, 

kumral sa.çh ve cidcllyim. Halen 20 
lira asit maaşlı devlet memuruyum. 

Hayat arkadaşım olacak bayanda 
olmaması, ciddi ve ev ı,ıertnden an-

Dil - h kk k d ı casusundan bazı ma10mat istedi. Tuhafsınız. Çünkü öldü blç.are.. - Yazık! dedim. Sonra HA.ve et. 
,en mu a • 0 ur, s·ı d'kk tl d' il d . . ·cıe ı ver ı a e ın yor u. t Cak, alın size bir itiraf: Sal· tim, bence bir kadın mücevher kul aradığım vasıflar: 17 ya.,ından aşağı 
Sılver, yerınden fırladı. geçı Komi~er· d d d ğ de B · 1 ğ 1 ht d ğ'Jd' ••i lar bir aile kızı olmak lAzımdır. tade d ~ k t B .... k b' heyecan i • · lan ım ur u um yer ... u azız anma a asa mu aç e ı ır "'s. 
~·ru oş u. uyu ır z · - Vakayı, dedi, hulasa edelim. ıdostunuı; Karter, şöyle gitti, geldi. Onun en mükemmel mücevheri edJmek üzere bır resim gönderirse 

çınde bulunan bar garsonu ve er. s· .. J\""' .. z t . . 
·d d ıze gore. ıo5yO er on, genç se. _ Öldü mü' diyebildiın gençliA'i ve gOzelJiltldir. memnun olurum. Ciddi tekliflerin 

tonla karşılaştı. Jak me~ an a yahat arkadaşınız meyus ve ümit· · .. ·. · Bu sözümden hoşlandı o.mma, N. Ç. rUmuzuna müracaat. 
yoktu. - Öldu! dedı. 1 

siz görünüyordu. Hayatına niha. düşünmiyecek kadar değil: · Yaşım 29, dulum. Orta boylı.İ 
'·et vermek ı·stedı·~ı·ne daı·r sı·ze bı·r - ÖldU ha ... İmkAnı yok, H d d' d ı k t 

1 , 6 Ö - ayır, e ı, ger an ı mu · narin yapılı kara kaş ve kara göz. 
- Demek düşen o del kanlı? Bu itirafta bulundu mu? - Bilakis.. idil zavallı! . k . 

:-inayeti kim işledi': Anlamak is- _ Ya benim elli liram'r laka lizım. Çekmecenın ilidinı lü, buğday renkliyim. Şişmanla· 
ı:vorum bunu .. 

- Müsyü,. Ortada bir cinayet, 
btr ruikast yoktur, Vatandasınız.. 

hiç şüphesiz kederlerini unutmak 
için bir şişe viski içti. Yerine dö· 
ne-rken sallanıyordu. Çıkarken ken 
disine yardım ettim. Garson şa. 

hittir. Gt-cide '{elince beni şiddetle 
itti ve kapıyı açtı. Kendiı:ıini boş. 

luğa bıraktı. Tutmak istedim, mu. 
\·affak olamadım. Zavallı delikanlı 
~ok kederli idi. Kurtuldu. 

Tayyare, Akdenizin üzerinde U· 
cuyordu. Telsiz. sahilden cankur· 
taran sandalı gönderilmesi için 
Radyo ile merkeze haber verdi, 
Yüzbaşı şaşırmıştı. Omuzlarını sil
kerek bunun bir faydası olmıyaca. 
ğını anlatmak istiyordu. 

Belki gazetecinin ölüsünü buJa. 
C'aklardı, 16 numaralı vesikaya ge. 
linC'e: Bunu acaba Zcrton mu aldı, 
yoksa nişanlısının ihanetine bir 

- Evet... ıtösyö Silverle k15:a kıracağız. maya pek istidadım vardır. İyi ve 
- Tabii elli liranız bende ka. süren konuşmalarından hayal in· Kat'iyt'tle itiraz ettim'. namu~lu bir aile kızıyım. 

ki~arına uğradığını, nişanlısı ile a. lıJ "OT, - 1mk~n yok ... Halnm gidrr· Ciddi tekliftcrin T. T. (Hasa 
rası bozu1dulunu anladım. Berab<-·r · Na;n\!.. lc:~n eovlni na lm . bil- U tü.) remzine müracat. 
bır kadeh viski içmek teklifinde Tabıi ... Bu işte tamamile za. yalarinı harap ettircm~ın. • 24 yaşın~ mütenasip güzel 
bulundum. Fakat, bunları bir de- ra? ettık Mıster Karter. Yalnız kii· -- t.Akin Mister Karter vUou!lu 1,61 boy ve 58 kilo uzunca 
fa sövledim. Tckrarıne ne lüzum ra ıortak olmak hcnuz bir ticari te. _ Olamaz "' , 1 . . . boylu yeşil gözlü orta tahsilli Fran 

all11 ıl sayılmıyo.r. Bunları nahle Biribirimize girdik. Azizim C::ık. sızca bilir iyi ve asil bir aile kızı-
zah\ net çekmeyın ~ıye ~~tırlatıyo. J!f'rdanhk takıp bal ova gitmeyi ak- yım. Hayat arkadaşımda aradığım 
runı . Dcmindenberı ~utun kanun- hna kovmuş. Bir kadın gerdanlık- şartlar: 

var., 
- Peki .. Delikanlının intihar et

mek istediğini. anladığınız haldf' 
niçin mc\ni olmadınız? Kloardan 
geçerken sizi itecetini, kapıyı açıp 
kendini boşluğa bırakıv~receğini 

nasıl oldu da keşfedemediniz? 
Zerton kaşlarını çattı: 
- Beni, dedi. delikanlının lnti. 

harma mAni olmamakla mı itham 
ediyorsunuz? Sizin kanunlarınız. 

da, intihara karar veren bir ada-

l~rı ka~ıştırdım. Vazıyet hep ~- ~ız kaldı mı, yanına ujtramamanı- En az lise tahsilli olması ve dev
nım lehıme ... Durun canım ... Sıze zı tnv~iyc ederim Bu sırada yırtı- Jet memuru, öğretmen veya subay 
bir ~yilik yapabilirim. Biçare kö- cı bir~ey oluyorl~r. tercih edilir. (5 Emel) remzine mü 
peğin üzerindeki nısıf hissenizden (Arka.ın var) 
vaz:o terseniz be$ lira veririm, Ar
tık na mertebe iyi yüreklt bir adam 
olduill ımu takdir etmek te size dil· 
~er. 

- L Hı bırakın Coe ... Köpek ne-

racaat. 

• Yaşım 49, maaşım 77 liradır. 

mın harekatına mAni olmıyan ve. den öh lü? 

Kitaplannızı 
ABIF BO L AT 

KlTAB EVINDZN 

Dul, emekli ve kimsesizim, hiçbir 
içki kullanmıyorum. Aradığım ba. 
yanın yaşı 36 ile 42 arasında, mil· 
tenasip güzel vücutta, şen, balıke. 
tinde ve iyi karakterli olmalıdır. 
Az bir geliri ve bir evi olan bayan 
sarih adresle (66 Yuva) remzine 

ya oJamıyan bir yabancıyı ce'?.:alan 
dıracak bir madde var mı? Ben 

(Aıic:ası ,-ar) 

- ~ Zı 1türrecden ... 
- Bı ı masalın bir kelimesine bi-

le inalll Tııyorum Coe! 

·~ - Jd1aplan lıalal>L 
~ p'lıi .t.nlıaı:a uşriy•-
tmı:ıı. A....:ı"pım llllOde1 n:sa:r 
.:::tc::::mmI&rmm Büd.::dıl .,... müracaat. 

türlü tahammül edemiyen ve inti- IJ-• Kimyager ••ııııı. 
hara karar veren Jak, beraber mi 1 """ 
götürdü'? 

Herkes yerine oturmuştu. Tay· HlisamQftı•n T rı~· 

- B::\ na itimadınız yok mu Mis
ter Kari ~r? 

- Yoik! 
- O halde bizim eve ufrayın 

qözfinüzJr... görürsünüz. 

"" ııımıı- ~-

.J 

• Kumral, balıketinde mütena
sip, güzel vticlıtlü, lise tahsilli bir 
li~an bilir iyi temiz bir aile kızı. 

rım. liayat arkadaşımda aradığıın 
şartlar· ı-arede dertn bir sükOn hüküm sü- " CI 

rüyordu. Yüzbaşı Silver, belli et
meden üç ~riki tarassut cdiycr ve 
kendi kendine sonıyordu: 

- Delikanlı, intihar kaıntile mi 
kendini attı, yoksa Alman casusu 
ve arkadaşları tarafından mı atıı. 

dt7 
Bu ikinci ihtimal daha kuvveth 

ic!i. Çünkü bu üç !lefil, her türlü 
cinayeti yapmağa kabiliyetli adam-
lardt. 

Tayyare, Cezair hava meydanı· 
na iner inmez etrafını zabıta me
murları urdı. 

r 

İDRAR TA.UL1L1 ı25 JU:;JlUŞ 
BDfımwn talılilAt, 

Emlni>nU EmlAk ,.e Eybm baD 

kuı ka.rşmıuda. hzctbe] ha.nı.n· 

da lkln"I kat No. ~ 

' Oedtfhnlz: De\<Te oyı:ııı.ak için 

yeni bir neoU yaratmaktır. Fitre 
Ye uk&tın ız.ı Ha.va Kunııauna "·e. 
rtne.nJz. ba gayeye blr•n evvel 
uJaşmak lmkilnıru kaza~ nı' ola· 
cotı•· 

Bunu <\ erhal yaptım Cak! Köpek 
avluda puzun, kaskatı yatıyordu. 

• y, ~ımla dürttüm. Hakikat ölmilş, 
JJ.,,men kl'lpe{tin yarısından vazgeç 
tlfime dair bir kfiğ1t yazdım. Beş 

lirayı alın eve döndüm. 
Halam \~ir kaç ı::ün sonra döne. 

oek. gerda,oJığını arayacaktı. Elli 
liraya rehine koyduğumu, bu para 
ile ötmo, bir köpeğin yarısını sa
tın aldığım duyarsa memnun ol· 
mıyacajını tahmin etmek kabildi. 
O geceyi nasıl geçirdiğimi anlarsı. 
nız Cak.. E:rtesi sabah Mis Enga 
lika geldt. !lu Mis Enıalika, koca. 
men kocamauı takma di~leri olan 

Geı~~ rcra~lar : 

(A. h .. J -.\.1 ... a gelen mektubu 
matbaamızdan aldırınız. 

Ressam, ~5 M. S, K. B, M. S. M. 
S. A. Garp 48, Engın 38, Kabule, 
602, Şans K. T. K rllmuzlarına gel~n 

mektup:an aldırınız. 

s.hip ve Ba.şmulıarrirl 

ısl.ZAJIE'l'TlN NA7.tır 
N..,.:yo.t Direktöıil 

!jÜKRll' SARACOGLti. 
Basıldıfı yffr: 

VATAN lllATBAASJ 

En az lise tahsilli, 25.35 yQJında 
bir bayla evlenmek istiyorum. (5 
Belma) remzine müracaat. 

• Yaşım 29, dulum. Boyum orta 
kilom 51, kara kaşlı, kara gözlü. ve 
buğday renkliyim. Muntazam bir 
yüzüm vardır. Asil bir aUeye men 
subum. Gelirim yoktur. 

Yaşı 30 • 40 arası boY 1,60 elan 
yukarı muntazam yUzlü, içki kul· 
lanmıyan ve iyi ahliık sahibi en a
iaiı 60 lira maaşlı devlet memuru 
bir bayla evlenmek istiyorum. 
CiBdl etkliflerin (Akalın) rümu. 
zuna müracaatları. 

Topkapı Ma:tepesindei<İ Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 _ Kapalı zarf u.!Ulile 300 ton zeytinyağı alınac&kt.ı.r. Beher kilo· 
eunun muhaınmen bedelı 90 kuruo olup tutarı 270,000 liradır. Muvakkat 
teminatı 14,~0 liradır. 

2 - Evsaf ve hu.sus! ,artlar Top kapı .r.taıtepeotnde .ıUl<erl Satın .Al· 
ma. kontisyonunda görfilebılır. 

3 - ZeyttnyağJarı teneke··e.-- vey1. bidonlar içinde de almac.&k:tır. 
4 - İhalesi 2110/941 pa.-şembe gUnU saat 11 de yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin ihale BJat;ndeıı bir saat evvel komisyona. vermeleri 

icap eden teklif mektup1al'ı ve nıuvakkat teminatlarile birlikte knmis-
yono. mUrııcaa.uarc (7978) 

Istanbul Belediyesi l~anları J 
Çocukları kurtarma yurdunun yıllık ihtiyacı için alınacak 22 kalenı 

yaş sebze açık eksiltmeye konulmu,tur. I\.tecmuunun tahmin bedeli 875 
lira 50 kuruş, ilk teminatı s:ı; lira 66 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mu&· 
melal MUdUrlüğU kaleminde görillebillr. İhale 9.10.941 perşembe gUnU 
saat 14 de Oa'.mt Encl\mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak· 
buz veya ınektupları ve 941 yılına ait Ticaret Qda.sı vesikalarile ihale gtl· 
nü mua)'-ycn saatte Daimi Encilmer:ı.le bulunmaları. (8510) 

ı:aılk ve E;tam Ba11kasındaJ : 
-ı-

~sas 

:Xo. 
1'19 

lllukadd•' 
Kıymeti 

150 

198ı 

2344 

4298 

497 

499 

878 

1\Ie,-k1 ,.e e\•gfı 
Kasımp=r.şa, EyyühUm Ahmet mahallesi Camlişerlt ao· 
kaJı eski 38, yeni tl numaralı evin 3/4 h1saes1. 
Kasırnpaş-a Eyyühilm Ahmet mahallesi, C&mllşerif so_ 
kağı, esk~ 38 mükerrer, yeni 4.3 numaralı evin 3/4. his· 
sesi. 
Kadıköy, Osman&ğa. rnahS.:lesl Mlsklanber sokağı eski 81 

yeni :5, taj :5, numaralı 70 metre murabbaı bahçeli ev 
Fatih, Tekfur sarayı Çak1rağa mahallesi eski Hançe-rli 
ktltse, yeni Ulubath Huan sokağı eski 41, yeni 39 nu· 
maralı hanenin 15/100 htssesı. 

Burgaza.da, Mezarlık ve Burguçayır sokağı yent 1, ta) 
ı, 13/1 numaralı evin 13/16 hissesi. 

-2-

Esltl Beylerbeyi, yeni Bostancıbaşı Abdullaha.fo. mahal .. 
lesi Hacı ömeretendi tstavriz sokağı eski lS, yeni 
7 numaralı 3097 metre murabbaı tarla. 

Beylerbeyi, Boetancıbaşı Abdu!lahağa mahalleal Rasim 
ağa sokağı eski 6, yeni t numaralı 17870 metre murab
baı tarla. 

Rumelihisarı. Hacı Kemaleddin mahallesi Türbe sokağl 

Ura 

289.-

soo.-

ısı_. 

,155.-

268 ...... 

eıf.ki 31, yeni 43 numaralı 831.30 metre murabbaı araa. 4157,-

2655 Arnavutköy, Klre<;hane sokağı eski lZ mükerrer, yeni 20 
numaralı ev. 1252 ....... 

2788 tstınye Neslişah sultan mahallesi eaki Değirmen, yeni 
Ha.marn sokağı:" eski 61, yer.i 8 numaralı 200,50 met.re 
murabbaı ev. 178 ...... 

Yukarda. adresi ve ta!e11A.tı yazılı gayrimenkuller pe111ln para ile "'~ 

açık arttırma usulile satılacaktır. 

«1, numt..ra altında gösterilenlerin şubece, c-2• numara altında, göl' 
terllenlerin ihalesi lee umum mUd1lrlüğUn ta.svtblne arzechldikten sonr' 
yapılacaktır. 

lhale 9.ı0.94ı perııembe günü saat ondadır. 

Müzayedeye iştırak edeceklerin mukadder kıymetin ytlzde onu ni'" 
betinde teminat yabrmaları IA.zımdır. 

Satı;< eonasında verilen bedel mukadder kıymet! geçtiğı takdirde il" 

minat akçesi derhal arttınlmıyarak lhae kimin uhdesine icra edilirS' 

teminat akçesi ona ikmal ettirilecE>ktir. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus l.e<kereel ve Uç kıta fotograf!L btr!il<t.f 
bildirilen gün ve saate kadar şubemiz eml6.k servisıne gelmeleri. 

(897-33) 

tstaobuı Asliye 
!lahkemeslnden: 
041/6~ 

tl'çüncll Hukuk 

1 

ZA Y1 ıl 

939 - 940 ders seneolnde ı<ed'~ 
1 inci ortaokulunda 7 incl ımı!• ~ 
tlğtme dair mektepten alm" ;,. 
ğıım taadiknameyl k~bettım. ..,,11 
sini alacağımdan eskisinin 11il~-
yoktur. 

Afilddei: Dursun Yola.gelmez. 
Müddeialeyh: Emine Yola.gelmez. 
Fındıklı Mebıısa.n c. SetU&tü 37 
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!'lo. müddei Dursun tarafında;:, mili· 
deialeyh Emine aleyhine açılan ihtar 
davası lçtn müdc!eialeylıin 9.9.941 sa· 
lı günü saat 15 de mahkememizde 
hazır bulunması lüzumu ilA.nen teb. 

Hl•ır A)cgill gC j 

Feneryolu Bağdat caddesi~ 
liğ edilmesi üzerine mumalleyhın o t· 
gUn gelmeme.al veya bir vekil gön· stne asılmı~ ve keyfiyetin on bt~ 1~ 
dennemesine mebenl hakkında. gıyap mUddetle IJA.nı için ta.hı<)~ f 
kararı ttllhaz olunmuş ve imlA. kt. 14.10.941 günU saat 14. de bırs}i:0/ 
Jınan bu karara alt ihbarnanmenin olduğu tebliğ yerine geçmel< _,,,1) 
bir nüshası da mahkeme divanhanE.- 114.n olunur. (~ 

• 
B,ı süzlcri dinliyeıı Anriko di~-

lerıra ~ı<-ırdatarak, ?.1ankoııye h.-t· 
fil i.r..r srsle dedı ki. 

rifin beynine bir kurşun sıkayım. 1 
- Biraz sabırlı ol. Bakalım l!jin 

sonu nereye varacak? 

d)J 
: 52 '1n yüzüne bir alev gibi çarptı: ginlcre dü~mandır. Zayıflal'S•. ıı" 

.Azizim Levi; künlere yardım eder, kimsesi11~ 
istiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cinaget ve ."vlac!r:ı Tefrikası 

Alcak, namussuz herif! Kız: 

cağııı !;murr.iianc«. i Samuel Lc."l· 
nln evine r.b·ır1Pri::. r .Pı:furdar !r. a 
hudiı bc\~·lc gilzE:l, ~örpe bir kızı 
'lır~ıkır r.u? Hemen l'oaşına bir ço
~ap örer. gilzelliğinllen istifad Vt" 

"'alkışır, zengin bir zamparanın 

oynuna verir. 

-;\fankozi cevap verdi: 

Ömrümde böyle rc.>zil, vicdan. 
ııı bir adam görmedim. Yeğenini 
ı:nt11nhaneye yolluyor. Bir genç 
ktı orada na ıl oturur. 

- Buna inandın mı? Kızı oraya 
fıansl:von olarak mı bırakıyor zan· 
tt dh orsun, 

Ba,ka ne olabilir? 
Seni bu kadar .at bilmezdim 

rıankozi. Kızı Samuel Leviyc ya 
sat~ış. yahut kiralamıştır, Buna 
erain ol! 

Kardt"5inin kızını umufnhane. 
ve satan amca. oh bu çok itrenç! 
rıı:.isaade et reis, şu mendebur he· 

Kastcl Fiverito, genç kızın al
nından öptü. Kız da onuıı ellerine 
sarıldı vedaşalarak ayrılc:C ılar_ 

Anriko yavaşça: 
- Kızı kurtarmak ıazı m, dedi. 

~1'urdar yahudinin eline verrtıiye· 

lim onu... Herif biraz ~ :aklaşsın 
da, ıneydana çıkalım. 

- Generali bırakacak n 11yıı'? 
- O başka iş. Evvela kJtzla meş 

~ut olmak ıaıım. Herif rMJ reye gi. 
decek? Nasıl olsa yeti.şiriil . 

Sonra yavaşca gizlendiği yerden 
çıktı. Arkada~ları da onu 1 akip et. 
tiler. 

Klemantina, sil.i.hlt ada:ı llar eö· 
rünce korktu. kaçn1ak istedi, An 
riko okşar gibi bir Se.ile: 

- Korkma- Bizden sanı ı zarar 
gelmez. Bilakis sana yardını etmek 
istiyoruz. 

Anrikonun sesinin ;>'umn ~ıakhftı 
genç krztn korkusunu gidet ·di, ol
duiu yerde durdu, hayretle reisin 
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.. Ktemantinayı sana a:önderiyo. himayesine alır. Anriko adJJ11 t' 
rum. Gördün ya, vadimi tuttum. medin mi hiç? E§kıya Anril'-0 I 
Bukadar güzel bir kıza bin beş yüz nım! İşte seni muhafaza etf11 ..fi 
duka altını aı bile değil mi?ıt söz veren odur; karşında dı.I 

yüzüne bakmaja baaladı, 
Reis dedi ki: 
- Samuel Levinin evine &ide. 

ceğini işittim. Sakın oraya gitme. 
Orası paı!Siyon değil, bir batakha. 
nedir. Lcvi ahlaksız bir adamdır. 
Fuhuş ticareti yapan bir adam ... 
Seni zenginlere peşkeş çekecek, 
bol para mukalııilinde bekiretiol 
satacak. 

Genç kız irkildi. Titremeli• baş. 
tadı. Hayret ve nefretten büyümüş 
gözlerile Anrikoya bakarak sor. 
du: 

- Ne dediniz, ne dediniz? Beni 
başkalarına satacak mı? Ben razı 
olmadıktan sonra bu nasıl olur? 

- O herif her şeyi yapar. İIAç 
\·t"rir. seni kendini bilmiyecek bir 
hale sokar ve uyandığın zaman 

Çeviren: 

.t:. S. Çapanogl.J 

kendini yabancı bir erkej;in, belki 
de salyalı bir ihtıyarın koynunda 
bulurstın, 

Klemantina nefretle haykırdı: 

- Aman Allahım, ne leci §eY .. 
Yetişmesin kafir .. Fakat amcam, 
nasıl oldu da böyle bir adamın e. 
vinde bana oda tuttu. Her halde 
bilmiyordu. 

Anriko güldü: 
- Bilmiyor muydu! Amcan şey 

tanın yattığı yeri bilir. O, öyle bir 
adamdır. l\.Iuhakkak seni yahudiye 
satmı§tır. 

Genç kız sapsarı oldu. Başını el- adam... fl'6(ı 

Kız isyan etti: !erinin arasına alarak hüngür bün· Klemantina, tekrar Antil'
0 

- N;...ıı olur bu? Bir amc.a, kar- gür ağlamağa ba.5ladı. ellerine sarıldı: il° 
deşinin kızını bir umumhaneciye - Oh, - diyordu - ben ne talih. - Meşhur eşkıya relsi, p.rJ rf 
nasıl satar? t::iz, ne zavallı bir kızım. Yer yü- Berlandi siz misiniz?. Dernel' f 

Bunu aklım, havsalam almıyor. zilnde Tanrıdan başka kimsem ni öldürmiyeceksiniz'? Amcs111,,. 
- Dediklerime inan ... Amcanın yok. zin için neler söylemşti b81\f 

•eni yahudiye sattığı muhakkak- Reis genç kıza yaklaştı, saçları· Katil, hırsız, yol kesen d•~ııJ' 
tır. Sana bir mektup verdi değil nı okşayarak· Halbuki siz ne kadar iyi b•.'..,ct' 
mi? - tlzuıme, ağlamıya da lüzum na benziyorsunuz. Öldürın•Y 

- Evet. yok, dedi. Seni yanıma alacağım. siniz beni değil mi?.. ,,, 
- Ver bakayım bana onu De- Benim himayemde yaşıyacaksın. - İnan bana kızım, bende" f 

diklerimi isbat edecek sat~~lara Karım sana kardes gibi bakacak. arkadaşlarımdan sana zarar 1ıı~ rastlıyacağımı ümit ediyorum. Genç kıı;, Anrikonun ellerine mez. Biz vahşi insanı ar dl" 1' 1 
Anriko, genç kızın uzattığı zar- sarıldı: Karım Dora seni görünce ço c;i~ 

fı yırttı, içindeki kAğıda şöyle bir - Teşekkür ederim, dedi, Fa· vinecek, senin dostun olaca!<. "r' 
göz attıktan sonra: kat size yilk olmayım. dl, daha fazla vakit geçirm•~:,111" 

- Aldanmamamışım, dedi. Seni Mankozi gülerek cevap verdi: mez. Kastell Flverltoya yet•_-b, r 
Yahudiye satmış. Al, mektubu o· - Merak etme ... Reisimiz, yal· kr.çırmıyahm onu ... Çiçek gı err' 
ku! J nız fena insanlara, zalimlere kar- ı kızı. kardeşinin kızını bir ~__,ı 

Mektuptaki şu satırlar ı;enç kı- şı merhametsizdır. Halkı ezen ıen. (Ar"""' 
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