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• • 
Ahval ve şerait belki değişmiştir!rliflP Bu işin buraya vara-

F k f b• ) d w • d•k Ruslar Tallin'i cağı besbelliydi a a iZ as 3 egışme 1 bırakdıklannı Ihtiktir mücadelesi geni 
itiraf ediyorlar bir merhaley e giriyor •.• 

Bugün de öyleyizdir. Fakat su farkla ki ayni 
zamanda dünya milletlerinin 

itimadını da temsil etmekte bulunuyoruz 
~ 'r°azan: Nizamettin Nazif 
'lllperyaHst prp ae samu iten· 

dJ ftUfll '"' p.f'llerl ..,....... 
~Ut Rwıyanın eopa hlMD _.,.. 
~ kan almak lb&iruula t:ntuı
--"'!'& dalma Romanof ÇU'larlm. .. 

' btanbulla Botazları uJlendı· 
~ blr olta Ue avıanw,tır. Ve Bo-' 
'ıı llot çarları ne zamaa bu oltaya 
'ı~lllnıuşlar&a harp dalplarmdall 
"'tı&reke ,.e 11ulh kıyılarına ulaı}tık· 
~ ta.nan bu yem ıırtlaldarlle bir
~ atwarından cıkaralmı,tır. 
~llu bir tarihi haklkattılr, 1mdi Udact 
<\talihi hakikate geçelim: 
'ıtllantığlıı ötalnde bir .Amerika , . ., 
). kı, bunun ıdmal kuımında Y .. ,. 
~lar aru~ hldbelerln gafili ol· 
~ nu..tıkQm , e yanlıf ötrenlJJ ı 
~ bilmekten ve yaalıt tall1ll ile 
ı... ·•ş neucelere uJa,maJ<tan kurtu
~Yacak blrtakmı insanlara ber 
~il rastlamak mümkündllr.1''araı.a 
~lu a,,aosınıa bugünü 1k1 tel· 
\ 11lda bu unulmaz Amerikan ille· 
~ trlaJM iki nümuueye te91M!üt et
~tılunuyoruz. Bunlardan biri bir 
~ rrır ve dlğe.rl bir deuJzcldir. Mıı 
~t " Amerika mlky!Mlında büytlJı 
"tı "'llharrlrdlr, zira ya.zıııını n~ret· 
~ -stard» adh gazete Amerikanın 
~lllnınlyetll 11lyaai gazeteıar~ea 
'· Denizci, yine Ametlka ulçU· '! bUyUk bir denizcldlr, zira riU· 

' aııııraı ,.e teşrifattakl mevkil 
"ka donanma.ları deniz geool-

Milli Şef, Manisayı gezdi. 
şereflerine 

ıı_ .)ı IW:ıık başkanlığıdır. 

~11lardan blrJ, yani g~ düa
~ hiçbir memleketinde bir &ads; ınezun adıleılilemlyeoeğl de

' Cahil olduiuau 11u pt.,ıarUe 
'So detecede gôze vumıaldadır: İzmir, 2 (A.A.) - Reisicumhur ---------------------.:...-----
~ \'.)"etler, Boğamra hAklm ol· İsmet lnönU buglln saat 11,45 de ız-j w 1 L " • • 
\t iınt.ıyar.ına aall omuşiardı. }'&- mirden hareketle Mantsaya gitmiş· • / / 1 a y 1 p z l g 
~-~erın aeınerftlindeo oıürwn bı ler, orada müesseseleri gezm~ler, 
~'lardı. 1878 Berlln kongre81 halkın teza.hUrJeri1e karşıla.runışlardrr • • d 
~11111 alnıağa matuf bir Rua te- Mfllt Şefimiz, a.kŞam saat 20,40 da ~ S e r g ) S J n e 
~ ..._luıu d d d UH9 Versav kon tzmire dömnllşler ve Orduevıne gi- ..._ 

~~ ltıe ::;ite': b~ Rus teşeb~Ü5li· de.rek orada şereflerine verilen ziya- çer kof ve Türk pavyonu 
"teı Odu.» fette hazır bulunmuşlardır. 

~ '-lır1ar11a So\-yetlere atfolunan M k 
~le Boğazlara temelllik iddia· rah Sterllııg,ln makalesine kısaca OS ova 
~ So\yetlerl teıu.lh eduiz.. tenıM edellm. Hiçbir reenıl Ye ıem- d • 
')eUe etra.tında bu~ kadarı 8111 me-.·kU olmadığı cihetle D8friyak emıryolları 
~ lin faal bir uken mücadele tamamlle indi olaıı bu sabık am1ral • 

& 8e OlduJdal'ını batırlam(foruz. bize şU)'le bir tehdit sa\'Unıyor: b b 1 d f 
~ Ilı rlJo konırreslne takaddıi.nı e- «TilrklyenJo kendi maslle Botu- om a an 1 • 
'1.;'1 •llonıanof - Oı;manlı> mu· ları lnglllzlere aç.nıası J.AzımgeUr. Ak. ___ ·---
""' nete so,·yeUerin naaıl bir ali- si takdirde Almanların Katkasyaj Dl 
~ ~bilirdi. O So\"yotlerla ki ta- petrollerine <teniz.den hUcomlannı n Ye P er 
''~ 1911. denberı ba§laını, ka~ıtamak ırın tngmzer Botıızlr.- üzerinde bir ton-
\.~::·. 1919 \en.ay ınuabedeel- hli<'Wll edip donanınalarını Kara.de- r 
'41.''"'lllnlerı ue de 80,·yetıerın bir nıze sokarlar ve bugünkü ahval eski Çeker batırıldı 
~ ltıtuıınuş oldukları iddia e- harbe benzemediğinden lnglllı.ler bu o-Un, 

~ ~ 2 (AA.) - Alman orduları '-"41 So & 11H9 J'&rp eınperyaUz- ıte!er muUaka mu,affak olurlar.» başk 
~~ ~ \")'etlere karşı bir mukaddes 1 Muhterem amiral, ya esrarkeştir, U1lla.ndanlığının tebliği: 
~ lıl l>beııı tutmuş olduiu tarihtir. ya af,·onket- Aklı ba!fında bir adam . Şark cephesinde fla.rekA.t p!An mu
~~'~te aynı garp kurlulWJ mil· ı olsaydı bugün KarM'lenlzde, Alman· cıbnce devaın ebnektedlr. Alman ba· 
~ ~ kanat alıştırmakta olan ların kaf1uıında Rusların ne büyük va kuvvetlerinin muvaffaldyetle n& 

\..~ "1.venın de ayni derecede bir denir. falldyetine aahlp bulunduk =~en hllcumları Çerkof mıntaka. 
'.\' idi. Binaenaleyh Versay lanıu anlaması l~ln deniz eaıname- e Moakovanın cenubu g:ı.ro.· 
\ il~ IÖrınU,:o lerlnlıı mukarre- lerlne şöyle bir göz atması l<Afi p ... inde demiryollarnıa tevcıh e<!ll ı~-

• dahi cıyabanızcla olmut- lebleceğinl anlı)-ablllrdl. Ur. Stukalar Dlnyeper üzerinde bır 
"-'·· 'Rn-nnı.ü alna.I a 8eraltln tamaml topçeker batırmış ve diğer 3 laı .,.;ı-h~,._ ·· .,......... • nl de yakm~tr 
~ liot Co~e \'umıak istedlğmlz le gafW olduğu ) ine !fUndan bellidlrkl . 
~ ~ &tl&rdakl Tllrk b&kiıulye- Karadeniz yolunun Gelibolu ve Çanak - -o---· ' \'ıır: lahabet elleri olıuayıtrDl kaleden değU Glrltle Bodos adasın Bir Brezil ya 

Dostluk paktının 
tebarüzüne yeni 
bir vesile oldu 

~, "-''ktır. Biz Boğazlara da- dan kapa.nmr~ bulunduğunu dahi kes tayyaresi ""-U _rt::ı:i 
'-ı~ "t 210 

,.e zekAnırzın bakklle tl~emektedlr. ıu v ~ - ı Beron Bllyllkelçlmlz llil.'lrev Oerecıe 
''llrcıa israf etmekten çekin- Ve nihayet ı:unu da anhyamarnak- Rto - de_ Janeiro, 3 (A.A.) - Pa-, Berlln, 2 (A.A.) 19 ecnebi dev-
~ oı~ kahredici k uvvetlmlzle tadır ki, belki qlmdikl ah\'al eski ragu~y'dan Rlo'ya. gl~mek~e olan bir letm ı.'tirak ettl~leriL:ıypzlg'~e so;,_ 
' lı.ı% ille. Fakat bu hAkimlyetl harp gibi değildin amma biz Ttirk- BrezilY,a tayyaresi dilşereı< parçlaıı- bahar sergisi diln sııb:ıh açıınıı~ur. 
\ ~ t\Jccı Z&ınan ne bir Karadeniz, ler dalma ayni muharip TUrklerlr.. mıştır Bir kişi ölmUş, bir klşı de ya- Sergide Türkiye maıısullerl ma.ımı::ı-
~ dil eııız, ne bir A\TUpa, ne Amrial Sterllııg'e Montrö muka- ralaıunıştrr tını \'e mndenlerinl ~e:m k bnkxm·n-
~ h dil.)'& devleti aleyhine kul· velenameslnlo cabW kalmakta ııırar dan gittikçe mUterıık:u bir şeklld~ 
\.': !at.. ll!JlhıdUk. Bofazlar etrafın etmemesini tanıfye ederiz. Biz Türk nıUmessU sıfatUe de hükümran bulu- teşhir eden Berlin TU?'k Ticaret Oda
~ ... :~ıa dalma başkalarının ler Boğazlarda 'e lııtaobulda dalma 

1 
nuyoruz.. Amiral! Böyle bir de\'lcte: sı pavyonu ems:ıli arasında çok m•ı-

\ ~ ka"'ı lhttra.ıılanoı önle. bak \'e ku\"etlmlze dayanarak b6· hazırol ,.azlyetıne girip tazJm re.mi vatfak olmuş \'-O urııumun takdırl.1: 
"''~o oldu. irim kaldık, fakat ~lnull buralarda ifa etmekten ba.-:ka yapılacak makul kazanmıştır. Sergife iştırak eden 

'-t ~ tebartiz ettirdikten hakkımızla, kuı.-vettmlzle ve cltlaya battket yoktur. devletler arasında 40st kardeş İran 
P* 1ıeu1,_ Aml· mDJetlerinba UlllJ""d IUmaduu Ula bir Nizamettin Nazif pavyonu da nümuneıerlnln zenglnllğı 

thtıkira ka.rşı mücadele, ancak ib K igef cen u- tlkAr ,ebekesi derecesinde kudretıİ 
bir febekenln 1.şl olabilirdi. Bu esas 

b d k Uzerinde yaptığımız nEıfriya.t hUkO
U R a m U a- met. halk ve ına.l'buat taraıında.n iyi 

Unin nazarı dikkatine ~ ver 
ihtikArla daha e.saslı mücadele i
çin, bazı tedbirler alınmasa. karar
laştırılmıştır. 

ÖğrendiğlniliJe göre, komisvon 
ihtlkiirla mücadele işini başara.mı. 
yacağını takdir etmiş ve blr rapor
la vaziyeti Vekalete bildirmiştir. 

, 

b 
.
1 

k&rşı.lanmlft'(. Bunun Uzerille blz., 

l taarruza milel ve ~emleket meseletıi halini :ı.
ıaa bu işi saJAıhlyett&l' ma.kamlara 

geçmişler terketını., ve suamuştuk. Bu hareke- Komisyonun daha faal bir tarzda 
Umiztn doğruluğu an}&ı'Ulryor. Zira işliyebllmesi için hem kadrosu ge. 
fıfte, eakt te~kilAt, bizzat, kendisinin nişletilecek, hem de ihtJSaB şubefc. 

Almanlar, bu~ ba..,a.re.mryEM:ağıru idrlk etmiş rıne ayrılacaktır. 

Ü Ü ~ J 08 bulunuyor. Haftanın her güniinde toplanacak ç g nue JJıtildrıa mücadele için kurul- olan komisyon azaları yalnız kendi 

tayyare gaip m111 olan fiyat murakabe komis- ihtısaslan dahilindeki meseleler Ü· 

etml.R[er 10mı; kendlsinden beklenen f.ay. zerinde mesuı olecaldardJr. 
y c1ay AIAkadarlar bu suretle daha ve-

MOSkOYa., 3 (R&dı)'o) - Scwyet la· 
1 

bugüne kadar temin edeme- rimll neticelerin elde edileceği ka-
Ubbuat bUro9u tacatındaıı. dün gece :mişt.ir. Bu vaziyet Ticaret Vek:Ale- naatlndedirler. 
yarısı Deıfl'Olww.ıı reemı teblig: ~~================~~~~~~~=========== 

Sovyet kı.t.'alan dlln. biltlin cepbe- On yaşında bı·r kızın lerde 91ddeUi muharebelere devam et. 
ml~erdir. 

Estonyanm merk.eıill olan Tallln 

::z~~::.:r:.:-::;::: kafası patladı ve öldü 
Şimdi aldığımız malQm&ta. gÖre, 

Cumartesi günü dll.şürWıdlllü blldirl- K ••ıh h • b • 
/ 

b 
len Alman tayyuelerinln aayı.eı 33 u an egı ır ŞO ör, ir 
olmayıp 75 oldufu anl34ılm.MJtır. 

m:k~ı;ı::!~:r~ aileyi mateme sok tu .•• 
edilmiştir. Dlbı ötieden Altm 

Merkez cephe6indeki mukabil ta- bit aonra bakkalda J?Uf, ',IO!ör de maldrı&yi durdurama-
~ dewım ,. .... lnkifal~ , _ apart.ırnan kapacl8DUD oa. ,.,ıa- maştır. 
tedir. Almanlar bunu itiraf etmekte nndald k•, l'Ukard&ıı pleo bir oto- Bir anda oloımobDln alt:lnda kalan 
beraber, ehemm.lyetlnl hafifletmek moblllıı önünde f&falıy,ıı.rak kaçama- :;:ag-ıs ka!ası parçalanarak ölmliı;:· 
için büyük kuvveUer kularunakt&dır· =:==========:=~=~~=:=================== 
!ar. B M 
nl,~;~~=:::ıaM==~ agan elahal'in p igango-
mukaıbil taarruza. geçınlştir. d • d • d 
Şimalde: İlmen gölUnUn cenubun- a ç ev l r ıg"' i ala ver a •.• 

da Sovyet kuvvetleri dtlfmanla göğUs 
göğüse muharebelere tut~11'}ardır. 

( İngiliz Tebliği) 
Kolonya sanayi 

mıntakası 
bombaland ı ! 

Milll piyangonun Ankara me.rke- zararlar dotmadığt 6&1Ulmaktad{r 
zinde bilet servisinde o<>k mühiın bir Umııu mlldllrlllğUn meseleyi zama
sahteki.rlı.k meydana çıkarılmıştır. nmda &nl&ITUf oldutu ve aldığı tertı-

Bllet ııervlai memurl&nndan Mel&.· bat netic-'-... e '-"A'- _,,__ 
~ ~~~~t~ 

t bir müddettenberi lsta.ı:ııbulda sa- rUdlği söyleniyor. 

tılmıyara.k iade edilen biletlerin ara.· j ============= 
smd&n piyango l.sabet etmlş numa-
ralıla.n alar&k biletleri ortadan ke
sip iptal. mlUıllrsUz parçalarını ib· 
raz ederek binlerce lira tabsl.l &tnılf
tir. 

Nlhayet vaziyet piyango ummn 
mildürluttmde 914>he uyan<fımı1' ve 
Mel&..hat cUrmll meşhut halinde ya
kalanm1.1Jtlr. Yakalandığı sırada Me-
llhatuı yıuunda tahısll edilmek üzere 

Sicilya, Trablus- ıetıcllmiş oıan aoo ıını. piyango isa-

garp ve Brem en' e bet ebnı, yarım bir bilet bulunmuş· 
tur. 

akınlar yapıldı Maliye müfettişleri hAdiae hakkm-

Azgın 1 inek 
kulübe damı-

na çıktı / 
Mehmet lıamLnde birine ait in6kler

den biri dün Maçkada Bayında' yoku
şunda oUatmakta lke:o tramvaydan 
ürkerek yokuş aşalı k09lllaya ba.,ıa
m..,tır. Yo~ dönemeç yerinde i
nek hızını alanuyarak Ragıp iarnind 
birlnln kulübeslolıı Uzerlne atlamış

d& tahklka.la ba.şlamr.flard.ır. Zanne
Lonıdra., 3 (Radyo - aa&t 8,l~J - clildiğine göre Mel8.hat muhtelif ta

İngiliz ha.va ve emniyet net&aretleri· rihlerde bu hileye ba.f vurarak pi-

nin tebliği: ya.ngodan binlerce llra çekmiştir. lnek ancak lUalyenfn yardımı: fü 
1/2 Eylfilde, Britanya ha.va kuv· Mellhatin aulatlmalinden bU•""ı. k lUıbed karı t 

tr. 

veUeri, Akdenlai~ Şimali Afrika.da ======================3=...,.==u=====en==ç=ı===lm==~=~=.======= 

;~~:::.üzerinde faaliyette bu- HADi SELER - Fi Ki RLER: 
Kolonyada büyük sanayi müeııee-

aeleri fddetle bomba.rdıman ~ 
tr. 

Norveç açıklarında !>lr du.,nıa.ıı ka 
filesine hllcum edilmlftir. 
Almanyanın ikinci limaıu ol&n 

Bremen yenklen bombala.nmıştır. 
lngılz hava kuvvetleri ltaıya.nlara 

nefes aldnımıyorlar. 
DUn Sicllyada bir ha.va meydanına 

taarruz cdılınlşUr. 
Trablusgarp l:manına yapıla.n hU· 

cumd& bir dllşma..n gemi.sine ls&bet 
kaydecmmlş ve bir dig"eri de ateşler 
içinde bırakılmu,tır. 

Pazar günU, Siclyaya yapılan hü
cumlar tekrarlanmıştır. 

ltıbarUe çok alt'lka. uyandırmıştır. 
Pa.vyo~larm z.ıyaretlnden sonra ser. 

gl riyasetinin verdlgi bUyük öğie ye
meğinde reisin nutkuna Türk Ticaret 
Odası rahrt reisi bllyük elçi Gerede, 
serg ye iştirak eden butUn ecnebiler 
adına cevap vererek gösterilen mlsa.
firpcrverllğe teşekkUr ederek Ber
l!nln beynelmilel ehemmiyetinden 
l:alılsle TUrk • Alman dostluk mua
hedesinin kıymetin• tebarüz ettire
rek iki memleket arasında yeni ya
pılacak ticaret muahede.sinin bu dost
luğa. uygun ve iki tarafın menfaatini 
emin b!.r şekilde intacı Umldl.ni izhar 
ve müzakerata memur heyeUere mu· 
vaftakıyeUer temenni eyleını,tfr. 

M. A ' N k ı· ? ırgun . e e ıme .••• 

E M1BGAN kellnıe.lnln cMJr.. 
p..e cevrlJditial işiUQce 

elbet •z de benim &1bl f8tU'llllf-
81DJ1Alır ! N a.ıııl hayret etmezalnlz 
ki bu lrtldad, sade maziye detll, 
düpedüz cehle de bir döaU,ttlr. 

E!lk.lden halk. yanılmaz blııslıl&
llml ile bunu doğru tebi.ffuı: eder, 

rellDa1 dll ve ifade 31lrgb diye ya

zardt. .tıalkm dil tuurlle şuursuz 
dP arasındaki bu mlicadele meşru-

tiyete kadar ııürdü; cTtirkçeye ve 
mUliye dönu,,. hareketleri, ttıead 

bafır.aoın. IWbarındaD ba )~ 
mıt ve klil kokulu load vealkaıwu 
ııöktli attı. 

Aradan ı.eneler geçtlktea ve U-

8&1Uo tatıflyeslne doğnl gealf a
dunlar atıldıktan ııonra, bir de ıı.
kıyonwıuz, biri çıkmıt ve lnblk
tea geçe gefe artık bWQrla.'8llf bir 
k eliPH!)i, f.ahtındall l.ndlrerek, tek• 
rar çamarlara bulanu,!_ 

Nlçta, ne bakla 1 Belit deill. 
DUia blluniyetlerlnde öa kay

nak. ne mÜf8h)IM deWet, ne tüst 
keJIU .. ........ "' - de ~ 

Hamid REFİK 
mlleriD teklileri; - ka7Dak. 
düpedüz halkuı fUurudur. Bu 
fUur, bari • llece - kelime 
mÜ9elle.1 arumda zall1ıeD buit 
bir tefekkW mamaruı ıöeteren 
ifade kalıplan ~ lııuaa OllUD

la hiç mU .. ffbeta 9'mıyu IDiua 
ce\·herleri oturtaa terldpçi ve ya

ratıcı bir faalJ,yetüı aclı4ır. Bunu 
ne r.amaa öireaeoetla r BWau öğ
renmedlj1nıl& müddetçe, li8au, bir 
tatar hanlie EmJrpn kellrnesı ara
ııında morfolojik mllnaeebetler •
rıyaa ve bulaa ukalA ve tahrlbcl 
sek&lann oyuncatı olmak&a de
vam eder; bunu öğrenmediğim.iz 

mUdde~e,· ne şive, ne Ahenk, ne 
mefhum teı,ekkillüne al& pmkolo
Jik ntlreler, hiç, hiç blrşey sör.e
tllmekslzin, akortaoz ve kaba ka
ba ııeslerln blraraya pldltf bir taş 
yıfını haline döner- Hulüa, 1lsaa 
Usan olmaktan çıkar! 

1'.'mlrpn - MJrg6n ml&all, bu 
baJmndao. DZUD audıya berinde 
dllJ'IK'aflrım ve ~flmls bir 
b1d19ed1r. 

Hlmid llEFIK 
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![o .JEKTIF J1(şEHi ve M LEKETTE ... 11~ 
Emek ve de.ğer ·-1;-s~ta-n~b;-u~l:-d:-a-~=====~ B d b k F ransada Dego-

En Son Havadis.in 
F c' c 1 .~ Tefrikası- 125 

s t l. t · u a aş a listler harekete 
me!::,~!~ sABP ip ik kaçakçı~ı- a ış 15 esı türlüsü ! 

R ,..tıadıt.ı:ını.< pek az fuaat g" J ? 
.ardır, ili etrafınuzdakl ID·' ımıyapı ıyor. Muhtekirler yor ar 

• •• •• •• 
geçmış gorunu-

Müellifi : Nizamettin Nazif 

Y atsudan biraz sonra 
Vahiddettin, Çit 

kasrında huzura giriyordu 

. anlaıı yaptıldarı i .. e gore, &a.rlp 
1 bir takını pW.zıJara aokınu' bulun .. 

f aal:yete geçm:ş.er, 
ınasuı.. Sümer Bank'ın şimdiden çorap 

Bu sabahdan 
itibaren dük
l.iinlara asıldı 

ŞEVKET BlLÜl.~ ... 
F rama bir zamınJar bd • 

• d 

1 Btiyük premlpkrlmwlen blrl'ııl::ı şikayeti üzerine lııtıkıl.rla daha aıkı bir surette Stoku yapıyorlarmış! 
cha.lkc,lık» ohlu){u bir memlekette j mücadele için bUtUn sa.tış yerle· 

1

,.8 «~eri hayıu.)etı> adı verilen yük klıSaf Vekli/e[İ rlne asıln1l!~ına knrar "·erilen fi· Piyasada satılmakta olan kad.m 

yl.a fe\ londe k.J) met ~er 
ğl hllrriyeı.lnl. on dürt a.ydJı.Dıı<' '. 

d
. ,, 

tamamen ka'-'betntl:-.tir. '.\ı<?O l 

Fehim mel'ununu tepelemeği beysine dikm~ bulunuyordu. 
tekif ediyorum. Bu, şerefli oı- Bu hayret ve endişede haklı 
duğu kadar tehlıkeli bir ittir. idi de ... ikinci karısı •Naztk E
Bunun için değil midir ki hatı- da., padişahın bir nevı hafiyesi 
rıma gelen ilk fedai, en ateşli ııobi idi, Her yaptığını tarassut 
ve şuurlu arkadaşlardan biri O· edivor ve yanlış tevil e<i'P jur
larak tanıdığım sen oldun? E- naller yazıyordu. Acaba yine 
ğer teklifimı kabul edecek olur böyle bir .;:.ırnal mi vermişti de 
san, işini bitirinciye kadar seni hükümdar kendisini hakaret ve 
mezun addediyorum. Eğer sinir tazvik ..çin mi çal!ırmı.ştı? Mem 
!erini bu işi başaracak kadar leket·n bu kaynaşma anında tac 
kuvvetli bulmıyorsan derhal ka ve tahtına karşı hissedeceği en 
rargaha dönmekte serbestsin. ufak bir yan bakısa Abdiilhami
Fakat her iki ihtimalde de ilk din tahammül edemiveceii;i mu 
işin bu mektubu okur okumaz hakkaktı. . 
yakmak olmalıdır. Gözlerinden Fakat Abdülhamlt b·rdon!ıire 
öperim kıymetli arkadaşı. 0 kadar mült"fit davrand: ye 

Mektupta imza yoktu. Kıy kendisin" senelerdenberi ııörül
metli vatandaş derhal kağıdı mem 0 öyle nazik ve ı;üler vüz
yrrtt:ı. Sigııra tablasının içine ' lü bir tavırla karşıladı k~ Şeh
a~~ı, ve yakt:ı._~o.nra ~ülahını Ö· · zade derhal rahat bir nefes aldı. 
nune alarak duşunmege başladı. j Kızıl sultan mukad lcmeve lü 

· · · · · · • · · zum görmeden su suali sormu~-
Gıineş dojiduktan bir saat son tu: 

-a c!a'reve yollanırken Kani Bey - SM fik'rler!nizd~n istif•de 
ml!a!ir odasını hafifce aralıva- için d1v"t ett'nı. Va?ivet hak
r k ıçerive bakmış, Alinin dal- !onda neler düsündiı~iinüzü öi(
non dall(ın uvudul!unu l(Örmüstü. renmek\c favda memul ediyo-
Ôğle ezanları okunurken KAni rum. 

Bev. yemek için eve dönmüstü. Vahi-lettin 0 sıraıorda tam bir 
Avni manevravı tekrarladı. Mak mira.w"<ii ıı.b' vasıvor, hır ~v-
·dı msaf:Ti.nı uyandırmak, ve- !ık vari'.latmm on misı;n bir haf 

me-k yerken biraz çene calma'k- tada sarfeck.·ek vur patlenn bir 
tı Fakat Ali övle bitap bir hal- hayat sü-:ivordu. Fa~at Murarlı 
de uzanmıstı ve öyle horluyor. nasıl rfar.1'~t devirr.-.•sse 0 dl ıı:"
lu kL nün bıl"inile Jevr leeck, b:r tt-
Kapıyı, rezelerini gıcırdatma- cidaTda:-ı. O•m .. nlı tahtını mııa• 

'lan k•oamıva mecbur oldu. Hat. alm:ık s+"ıon:lu. B'naenalevh 
tiı daireye yollanırken, sofadan k h ı. ı du pe te os . u unrr.t•,·or . 
parmaklarının ucuna basa basa 
vecmi$U. - DE!'l1'lirden bi.r el ile hareke-
Akşam üstü eve döndüiiü za- te gecmek lazımdır. kana•ti~rle

man 'se Al'nin verinde veller e- vim. d'ive cevap verd;. Mcmle
vordu. kette '~'.knrı temin etlT'ek la-
~;-·gara tablasında yanan ka- 71md1r. Reval'de verilen kara~• 

"ıt!ann külleri duruvordu. A- bt>Tı<leleri fazla b;r eherr>mh·et 
c ha 1 """'";''e vltmlsti~ Ka- "tfed<:miV"rutn. Avnma d~v1et-
""'!"<laha m• 0 f:;,~J..ula mı• ler'nin birlo'-rlerile uvu•~rnk il'l' 

t•tanbulda... paratorluii_u tak<im ec1"'b'lmeler· 

Rumeli tarafından gelen ha
berler. ışın ııünden güne sarp~ 

rdıllmı ıı;österivordu. Osmanlı 
mpıır~torlui(unu idare 'ç'n de

" yalnız kendi kesesine biraız 
ti 'la altın doldurebilmek fçin 
ırirırzamlıkta oturan Arnavut 

Ferit P >a srhhatni vesile ede
~"< ist hsını mabevne bildir-
rr .etL 

Tcııralh ı!eliM;"zleşen ve etra
'ıpda emnivet kalmıyan bir çift 
""k r.P v~T.n1rr' Ya ~ tılır. va

. t. ta vüz üstü bırakılır değ;ı 
!~ 
Eh.. Memleketi bir çl!tl'k a" 

reden sadrazam Pa$a hazretler' 
ric van cizme".c arzusunu izhar 
b:ıvurtıvnrlar ve bunıı pek ta-
1>ii added vorlardı. Lakin Ab-

'mkansızdır: Fa'\<at Makedmwa
nın buıı:ün içinde vuvarlandıll· 
"al Avrupa devletlerini mU.el
liıh bir müdar•leve te<Vlk eder 
7a.nnmdavım. Bu. h·c süı:>h~siz. 
lıir tehliked'r. Avrımılıların 
-!()<'!tç• .ıı:·:n:!i.kleri ve>rlerden da. 
hi kolav kolav çeklrMdikleri ma 
l(ımu şahaneleridir. Bu itibarla 
bövle bir müdahaleye kati su
rette man; olmak icap e<!.er. Bu
nun için de lkt'd!l'!' mevk ıne kt>v 
vııtli unsurları ce!betmek ve bu 
unsurlara çah•ab'lecek 'kuvve
ti temin etmek lanmdır ki. en 

(Arke.!ı var) 

~= :ıi: k~)~=~nııı:;::~=·~~:..;:..uk.:ıd~ı işe elkoydu 1 :a!!::~~:. ~:~·~1=:n::- ~~~ı::;e v!i~~arı~~t::~~~ 
dii'l blr çağtla, eline kaJeın alına.ya 1stanbulda dafitılınakta olan pa· leHf grup,ara ayrıhnışhr. Bu- tadır. Çorap fa.brilcatörleri eski::>i gi· 
~et etnu' bir adamın, vatandaş- muk lpliltlert Uzerlnde genif mikyas- cllnden itibaren esııar cemiyeti&- bi imalA.ta devanı ettikleri halde pı-
ları yaptiklan ı,e &Ure, a~ağı veya ta k&ça.kçılık yapıldı&'ı ve bu ipl:kle-1 rl l-'B'iıtaslle bUtUn ıatı!) yerle- yasada çorap adrhğı ve pahalılığın& 
yukarı bir talnın raflara 1.hı.n1c.ğe rln hlç ~hUyacı olrnıyan k.imSelere 

1 

rlne t.eYz.l edlle<!Ck ve derhal her biraz da çora.pp tacirlerinin sdbep 
kalkması, acaba, neyln, hangi dı.J.,ü· verildiği öğrenilmiştir. yerde mü,terinin kolayllkla gö- olduğu söylerunektecllr. Bazı kimse· 
nU;ıltn lfadcsuür, di)·e durll.iC.la.dık... Herkese Jhtiyaçları ııJsbetinde tev- rüp okuyabilec:·eil yerlere a.. ... ııa- lerin kış için şimdi.den mUıhim mik-

Demokra.sı ile. lıu51Hi lratlyaza zi edilmesi 1Az1rn &elen ~plikler, b&- caktır. tarda. çora.p stoku ya.pm&kta olduk· 
malik ernekJer barı mu.. o kadar ztlarına ihtiyaçlarından fa.zla, bazı- lan ve k1'ın fl&tla.rı dah& ziyade yük 
k1 içinde 0Jduğwnı.1z medeni alem, larına ıse hlç verilmemektedir. Heltmek niyetindeki .ta.kadar ma-

kata Ue l·apıla:n em,...k. ••ekol ile ya- Bundan b&!Jka bazı firmalara verı· z un v')rı'lı'yarmuş karolara lhbar ve şikAyetıer yaptJ .. 
pılan emek arasında e~kl devlrler .. len iplikler o nıaklnelerin l.şliyemiye- JI li mıştrr. Tahkikata ba.şlanm~tr. 
de fildWen farkı, ıUIUn~ ve adale~ ceğl numaralar olduğund.a.n bu iplik- Belediye müfetti§leri Taksim ve ---o--
&l.z bulduğu lçln, )Ok etnıl::tlr. ler &tıl vaziyette kaJ.ma.ktad.ırlar. civarındaki fırınlaı·da yaptıkları 125 otobüs 

tn..'<lan adı \.·erlleu mahllıkun ne ol- SUmer Bankın bu tevziatı hakkın· konh oliar sonunda buradaki fırın... h 
duğu hakkında bir lde&le yllk'elınl' da VAkl şll<flyetıer Uzerlne lktısa.t Ve. Jara haikın ihtiyacını karşılıyaca.k 1 . gel€ ce 
bugünkü dünyada, l~an çah,nıası- kA.leti, bu iti ~tklk ı_çln l&ıtanıbula. .mıktarda un verılmediğlnı t~bit Beledıye re18liğl Alma.nyadan 25 o· 
na 'erilen m::we\'I de1'er, o hale gel- bir mUfettlş göndenruştır. etmişlerdir. tobt\-5 getirtılmesı lçın Tramvay, E-
mı,tlr ki blr- elelttrlk mUlı~dlai~ln Bu mute.ttı~ln riyasetinde kurula-\ p,l Kat; &Une k:ıdar bu fırınlara ı lektrık ve Tünel idaresine tz n ver· 
enıe~llc bir tre.m,·ay maklnit.tlW!'"l cak bir kontrol heyeti al.1.ka.dar bU- halkın ihtyacına ·ki.fi gelecek ekme- 1 nli~Ur. Bu hususta bır tırma. Ue te
eme,a:ı ar:ı!'IJDda, mane\.·l bııJu~da .• , tUn fabrika.törleri d;nUyecek ve bu ği istihsal için 13.ıım gelen !'t\iktar- ma.al&ra. geçi'.mi,,-t1r. 
bir apğdık yukarılık farkı gözet- fikAyetıerin hakikat olup olmadığtnı da un tevı.l edilecektir. OtobllsierLn sonbaha.r nihayetine 
nıek ahl.dki bir no&aan Mayılıyor. meydana çıkaracaktır. -- kadar get rileceği tahnün olw1mak-

Esash pr~ıı lplerımızı.1cn birini teş Münak:ılac Veki:inin tadır. 
kil etuı;ı için, lnanntaıya bir kere D • .l b • 
~•ha bortlu olduğur.111• halkçılık til· en.zje ır ceset tetkik:eri 
kU.U, bize, vııt.anda, cm•klerl arıp.- bulu-ıdu Bll' müduellenberl şehrimizde bu-
'>ında fl.U.n't farklar g~tf>rnl:Pk iste· M · k " C d 

Dun.. -bZe hail •-ünde denız sat· lunan i.ır.a awt Vekili ev et 
yenlere, onların 1rerl da,unli.~ünU """" uıı ı 1 da d 

ıund& blr ceeet buJunmıı.•tur. cese-- Ke .. rim.. _n. _c_e. yı ün l_ima.nlar .umum mf"ydana. !;ıkartınıı.k ,·az.lfesln1 yUk- -r 1 d v 
letmcktedir. din lk1 gün evvel den~ze girip de çık- mudur ugun e ı ekaletı alit.kadar 

IUç blr fır.-atta bundan kaçınma· mayan cemal adında bLr çocuğa ait ede:-ı m ~ C'i~r .lzcrınde n_ıeşgu.~ ol 
olduğu anl~ılmıştır. muş ve alakadarlardan bu ışler uze

yacağız. 

lzm:rde feci 
bir lcaza 

Tren alün:la kalan 
bir ad.ımın 
kafası koptu 

Bir çocuk kaybo' du 
OsmanbeYde, Rumeli caddesinde 

Zeki Bey apartmanı kapıcısı Fa· 
ruk, diln ubıtaya müracaat ede· 
rek 16 yıışındald oıtıu Kininin 30 
ağustos &U11llndenbcri kaybolmu~ U 
du~nu bUdlnni~ ve çocuğun her· 
han&! bir !<aza ve yahut cinayete 
kurban glttlilni tahmin etmekte ve 
ağlaınaktadll'. 

Za.bıta çocuıun bulunması için 
büyük bir gayret sarfetmektedir. 

iki şoför 
cezala:ı dırıl dı 

rine uahat almı§tır. 

S ·· merlıank kaput 
bezleri satın alıvor • 
Ellerinde kaput ve ambalaj bezi 

bulunan tücca.rlar beyannameler.ini 
verm..i;.lerdir. Bu 'beyannameler tas
nif edılmektedir. Sumer Bank bu· 
günlerde milbayaata başlıyacaktır. 

Yainız hususi fabrikalar imalat
larını doğrudan doğruya Yerli Ma.1-
lar pazarların& verec&klerdir. 

-o-

Petrol t?vziatı 

Yine def."ne 
hastalığı 

Belediyeye Karacaahmet semtin· 
de oturan iki klıji müracaat ederek 
burada. bir define saklı bulunduğunu 
ihbar etmlşler ve detineYi &ramak 
iç:n tzin verilmesini tstemiflerdi.r. B 
lunacak de!lnenln yüzde ellisi bele· 
diyeye brrakıla.c&ktır. Belediye isten! 
len mUsaadeyi vermiştir. Ya.kında. 

hafriyata başlanacaktır. 

Mektepler 22 
Eylulde açılıyor 
Mekteplerde yirmi Ud eylOlde ders 

b8"1ıYacU<tır. Maarif YekAleU, bu yıl 
okunacak kitap llatelerlnl ha.zirla· 
~tır. Blr haftaya kadar VW\yetle
re tamım edllecekUr. 

Dii<katler 

Küçükçekmece 
imar edılmeiic..ir! 

.J • iJl1' 
mane' i ~hı·aı>larının bebeplerl 1ı 
den güne artnustır. Bununla. lJıE.'f 

• . .. ı[~, 
ber şu on t\Oct ay içinde, Fran_..... 
ehemmiyetli thın.ocek ne bJr ıı&J.i,ıı; ' 

t<· 
oe. bir ak»Wd.ıueı b.ışgost-ern:ı•~ 

J-fayatı ba:,t cıl>a'}a bU)uk ihtl~A~~:ıt 
le dolu olan scuUlinflal bir nıiH 
bu d~rcce ba.kiu, nu.ite,·ekk.il bl.lh-'

11 

ması dıuıya.nıo hayroUnl uya.ııdJf1'ı; 
bir keyfiyet olmu1tur. t'J 

l<"rarujJZ. milleti nekadar yılguıled~ 
dU~u, oln1alıı.J.ır ki ta.ııaınnıiJl 1 • -hı:ı.11 
me,1ne:;j icap eden şeyl-'ce de tu--
mUI ediyor, ,,..ı-

Fa.kat >0n zama.nlarda Fran 1 
halkın derin inflaJinl aksettıre11 ~1 
tezahürattan ba.h»edilmi!Jtir. 't .:. 

'1A J)l" 
bwlları derhal )•alıuılauup& "';' 
barrlk.Jer diye tavsif ettıj"i ~ 

1
. 

memnunlar hakkıotla. ıevıwb\de b ,. 
zı tedbirler almıştır. Kooıüni!itle;:,ı_<l. 
leyWndekl ce•ıılar 'kldeUendJril ..,ıı 
tır. DalılUye ~ıum Puııo parW ı:ıP 
zlya.retlode fı~rıLı11.Sı:ı polislerlne bi "' 
eden oulkunda., Fransanın kOP' f" 

. fil' nlzmden da.lw bUyük du')Dlanı il 
cut olmadığını, bi.ıtil.n go.yreı::,·• 
komlirur.m aleyhlnJek.l m.lc3J ··ı" 

...... ı •• te.clb edllmeol 1""1ID a-eı.....,-

ıemı,tır. ,.. 
LoJtdrad& ~ıkaa cFrana Llbr• ,.ıoı 

zetesl ™' ııı~gul ve gu.)·rbJJ. ti". 
Frana&da hail< kılUelerlniıı Vlfl d,ı 
rafında.o takip edilen al)asetl ~ il' 
le takbih ettiklerl.n1, l"ra.nsızl&!"Pcıo"~ 
fırblltta yliıe uıtUW. bayrak• al 
topia.ı.ıacaldan.nı ya.aııqtır.. _ ,...u-ol' 

ltraıısada ha.ldkatea bir ,_,_... 

me\·cut muW:uT tl' 

Almanlarla i\ol>lrlli!ııe ~,r 
taraftar olan Grcogu\lann n~;,ı
tına bakı.lına bwıa lnt1ııroak ııtY" 
dır. Bu gnzete dl)or ki: ~ 

cVlııJ htikWrıetlııiıı zaafı ~ 
den Dogollst cereyan bUtWl ~
l&d& ve mwst.en1leke bnpAJ1' (l' 

ğuııda ~er kazanmaktadır· Jlllfı•I· 
reyıuıın oııüne geçmek Jçln ııf'" 
ııln bedefuıl ııat ıyutle taylı> • 
alno lhtiy~ va.rdu.:t _.ıi'' 

ı,te mJlll bir reaksiyon Ilı~ 

tzmır, 2 (Telefonla) - Karf1Yaka. 
da H<ı.cıhllseylnie Ş•~ll lstasyoııları 

ar·ısıoda.. 4G sa.yılı demiryolu köprU
BU U%erinde reel b1.r kaza. oımu.ıtur. 
Denıiryoiu Uurlnden yUrUyerek H~· 
cıhll!eyinden gelme-kte olR.n tstanbul
dan yenl gelmiş tzah N'esim ad:nda 
bir mut;evi va.t&nda.!J tren al tında kal_ 
mış ve kafası vncudünden ayrılmI' 

b'.r halde blllunmu1tur. Kazayı ya
pan katar a.ra:unak.tad.ır. 

Kendilerine mllracaat eden milı;· 
teriler! gidecekleri yere götürmek 
..,temJyen 1733 numaralı otomob/ 
!in şoförü l!Jza ile 2463 numaraıı o. 
tomobllin şoförü Mehmet Çakar 
hakkında ceza zaptı tutularak be
lediye riy....,tlne verilmiştir. 

Belediye hududları dışın-il. 't:öy 
ve kazalarda petrol tevzıalını bun. 
dan sonra Iaıe müdürlüğü emrile 
kaymakam ve nahiye müdürleri 
yapac&lkardır. 

B•ı hususta hazırlıklara ba,Jan
mıştır. 

(KtSA HABERLERl 

den ,ooyet scıılerlniıı ~,.ı 
ba>ıJadığı bıı ıwada, Pa.riote. ii/ 
aleyblnde bir auikaad yapıl<lll' ,,,.ı· 
reııilmJ"Ur· Lava.1 J:'r•n9anıo ~ f' 

Kllcllkcekmooe, latanbu!IW il& yetlnd; •n miilılrı rolti oyn•Y•• .J 
men yauıbaftnda bir yer_. Fakat, damdır •. IUtarekeKJ.c.n 11c>nra f'~ 
oankl ytızlerce kilometre uzakta.. mn mihverle ı,blrilğl Y"P"""' ,. 
Rağbet de edlldlfl, bele pazarla.. hattA Fran•aııın doı:ıanmaaıııt •·• ,,r 

n gezıııete a-ideıılar çok olduğu ıerlnJ AJmauyaya teslim ..ıerel' ytl_. 
halde, blrlkl mlltetebbla Cıiup da bln bir an evvel net;celewn .. ı•• ıiı<". 
ıeıenıerl memnun edecek teııdaat dım et.mee!n\ ısteı:n;...,llr. Bil d1>".1J 

Fu~r tenis 
müsabakaları 

İz.mir, 2 (Telefonla.) - Fuar tenia 
mU.abakalarıııa petfell'lb• gllnU ba,. 
la.nacaktır. 10 6porcudan mürekkep 
Ankara takııııı ge!ınlıjtır. 15 kişiden 
lnürekkep İstanbul takımı yo:da.dır. 

Diğer yer~erdcn gelecek tent!Çllerle 
berabe sporcuların sa.yı:sı :50 yl bu
lacaktır. 

Ankarada zıraat 
ko~ gres: aktedilecek 

A!tın fiyatları 
Dilnkü alim fiyatları: Bir altın 

25.65 üzer!ı>den muamele görmilı;· 

tür. 
Külçe altının fiyatı 350 dir. 

89 nümuneden 5 i 
mat:uba uygun 

çıkmamış 

* Fa.llb ha.ll<evl ta.rafından bina. vllcude getlrnıemlf. Şöyle adama- 11'"'.;, 
Alman tı.ırafta.rlıtı, oıum ,,. 

dal'JJ.nde blr dlsp;uıser açılını~tır. lrıllı bir kahveal bUe yok. Köyllıı lll<'vkllnden uzakla'/t.?ılmaloı& 
* ilk t&drisaı. ınüfelti~lerlnden on buauslyetJerlnl tetkll eden yiyecek 

kişfuk bır ltafıle !ı.rnlr kı..>y enatitU· loeoek ve diler latllıaal maddeleri, o1ml11tur. 11" 
letinıle totkll<lerde buıu<>mak uzere işi leflılr edllnıemit; ııatı. buıılar- Laval'I l!otlblıU eden AJDlral I' 
lı:ım & gidecekt:X. daD satın alma.fa deter olanları lan Almanlarla iş,blrliği r~ ~ 

* OnUmllzdekı ders yılında okut· bile prUlmtlyor. !etinden geri kıılıru, değildir· ııııJ ~ 
turulacak ki~pıardıın tarih, cogra.f- Halbuki böyle mı olmabydı 1' aız ordWııUDllD ınağlıJ.blyetl Jı9 ., 
ya. ve okuma Klta.-larınm b"5k.ıları Deıılzl "° JÖIU, batı ve bahçesi- ..,ı1' 

1 t&bl tın tlğl gilııdenberl 1''r.uı.<ıa f'. 
tarn.a.mıa.ı...'11LŞtlr. Diğer kitapların e., 8 bol lhsa.nlarına uğra.-- .-6' 
ba.skıSı da 25 eyI0.1e kadar tam&m!:ı.· mıt bir Yer olan b11 caw.m köy, hep Nasyonal So!yallz.mlıl ~J 
naC&kt.ı:r. U&tellk bem balık, hem de av ya.- flunln kerametlerlnd.oo ,..,.. 

* tııta.nbul Hl< t.edr"'at muretti.jllk tatıdır. DU,ünUn, neler yapılamaz· mı.,tır.. Fram&nın IiıUIAlcl ; -ı;; 
1·1t-., mi• buna vaf!ac;mam1c::f:ı. 

İktidar 1?\ mevkiindPki kabine-
n ist fasını kah"l etmek da

" l<W ve har'ct" Yıla•zın dü•tü
.. Une veva a<'!'!"'i be11,; etrniv,.. 
lı •l•"·~ına delıl.let etmiyecek 
.,... idi" 

Şeker istihsaline 
başlandı 

15 EylU.!de Ankarada bUtün zira
Tuııha.l şeker tabrlko.sı 30 Ağwı· at mUdürlerinın ~tirak,le büyük 

toata, Albu!lu faıbrikası dün yeni yıl 
lstihııall b 1 t U kongre aktedilecektlr. Bu kongre-

Kadıköy belediye şu~si çerçeve
sinde gld& rııaddeleri satılan yerler
den temmuJ ayı içinde alınan nü· 
muneler tahlil edilmiş, 89 cins nü· 
muncden 5 cins matluba uygun çık· 

ka.drosuna 8 mtlfelLJ4 daha 4 a.ve e- d.J ki!- öldUrmek lçlıı hiç bir gayre .,r 
Yalnız, knvlUııün bir 'llrAyetınl gerunemh.tlr- •'allat gdrülil1 j 

~t~ - ~ * Samatyada. bil' ~ocUk dıspa.nserı burada kaydetmeden de geçem.J- hllı'rJyetın en mukaddes b ,~ 
yecethn. du""wıa ıno.na.n ınsanla.r, 'I! ,, .. 

GO{'elPri uv·l<nsuz eecfvor. tr~ 
''Tlü ic::n ·<'!roT'nn r.ık~m1v·0Mıı 

•,. VaTl'T19lı id'? Bi• ;>h m r•
•1-r·-nA -ır~,,~~\ p,....1ı-c-i v~...,;~etti,... 

'di. Tı>h•a rı~• ı.: hır~llı> vo. 
•ıp tut1•.tuıtu eii~ ı,,,.,.ıe ondan 
, mı .st'f~de etmi i? 
Yatsıdan az sonra C't kasrın-

ı huzura ıı ren VahidettiTı h•v
ı ve end '<e ·le e:özll!'rinl alfa. 

r 
Baqanlara 
öğütler -----1 

U fak tefek ırusınız. ka.ı~ ı

larmız dar mı, göğııUnU' 

pek mı dolgun "' 
Oyle ise şunları giyiniz ve ya.· 

pmlZ 

1 - Yukarı tar&nmı'- yük.lıek 
bir kUV&fUr ( çUnl<U göğııU dol· 
gun olanlann hemen dalma bo-
yunları kll!adır.) 

Z - OmUZları ada ınkıya 118.· 

ran e~blseler. 
3 - sııu kalçalar. 
4 - uzun, dllz etekler. 
Şunları ne g!Y'.nlz, ne do yapı· 

nız: 

ı - E:uıeyl örten, uzun saçlar 
2 - rıenı. bir yaka ~ıl<Jığı. 

'Sivri dokolteden ,~ayıruo.) 
1 K ·arık k~ll&•· IRııglan 

e lyls!di>,) 

~ılmasuıa. k&rar verl:miftir. Müna.· b .• _ _,. ,P 
Kllçilkçekmecelller, arazlslzllk- hail me'•cuttur. Bo &u.ıxa-

sip biı· bina. aranmaktadır. te lk• blr Jn!lalin ıradooln<l·~ b~"· 
~eker ne ""amış ır. '!&K do buluıunak üzere vıl!ıyetimiz zi-
fa.brlkaaı d& eylOl ortalarına doğru 1 'd" U d b günl. d • -k 

mamlfUr . 

* Suad.iye asıta.lltnda. ya.ya kaldı· n t ~)·etçı. Nedense, ke.ndllerlne _. ...,,......~ 
H"'lkJn ihtikarla toprak verilmemi• •. Halbuki ııalıl~ -y dc..,'dlr 

~ rımı bui.unmaması yüz.ünden kaıoalar il!' 'r' &... • ~ 

mu''ca· e!esı" d'~ . u· k b t siz tarlalar bombo• duruyor. Ar- l•gal altında bulwıan bit ~ • V1Jh:.Ua ge..i. --c,l gür ıere · uraya ra- " ·~ 
zulUUıl vAala. .. VaktUe, AtatıırkUıı kette vuku bul•.. bu uııJl 

raat mu ur e u er e .n..ıı a-
taallyete geçecektir. Şeker lat.ıhsalıl.· ı . d kil 
trrnızın her yıldan fazla olacağı. tah.. raya gı ece r. 
mın ediliyor. Kongrede ıiral vaziyet tetkik olu-

- ı nacak ve ziraate mu .. ııat olan has-
tıı!ik ve haşeratla mücadele ~!eri 

/ //ı üzerinde alınacak yenı tedb;rler 
_ ·-----.c...L.l kararlaştırılactk'ır. 

tuar ya.pıl:nasma. k&ra.r ver~t'"· - • 
İhtikarla milcadele teşkilatına * Bazı muhaUe1>:c~erllerln !iaUa· lllilıi!;ınıl& Deniz köşküne giderek Fr1>ıısad& bir ı.a., kaldırın""'~ 

halkı bil_,,ı.. dı l d k ıı.tlrhamıl& bulumııuşlar, Iı;tımhlk ı·~-tı ldlr • n yun yar m arı o un· ra. ~ kuruş zam yaptıkları gôrU!mllş .,-- m • 1"~,1' 
maktadır. Dün 8 - 10 kadar ihtikar ve buru..,ın kontrol edılmeoı a;tkadar edllerek halka dağ'ıtılıııaaı emre- ~Ulkaodı luUırlıyıı.ııJa.r, ~; 

1 b ld. Um••t dilmiş, fakat bu emir bugllııe ka- mJUetlDln tarlbi dootJukJ"'ll~,"/ 
hlıdlses\ komiSYona frlbar edilmiştir. a,ra. ı ır .., u-. dar infaz edllmcmlş. Edlllie fena &~ 
Bunların arasında ehemmiyetli olan- * Beledıye Romanyadan 1500 k.· bw k..,mek lateru.Wğlııl 

. lar manifatuta, fotograf malzemesi ıo mayni amonyak getirtilmesine ka- olmayooalt... ou latemlflerdir T Bunu ı.aD1"° ~ 
fıranca.la ve bakkaliye "o:ruası üze- rar vermi.•, bu hu!usta temaslara terecektlr. dJt_fl ~, ., Teşekkür ederiz. - Y edikule b- tu1ma k ~~ '-• 

~uo J e daveL rinedlr. L ba..,ı&nmıştır. ta.ayonuna asılı ba.yrağın halinden Fr!~:.. :::uA!ma.ıı: ..,....,..,. -:.11, 
"!! Mürakabe uürosu bu ihbar:.O.rın * Şehrin bazı semtierinde beslenen şlklyet etmiştik. D. D. Y. idaresi ~ f 

Fatih nskeı Lk ıutesir.den: her birlle ciddi surette meşgul ol- he.yvuılarda yapılo.n muayene neti· şlkAyetımlzJ nazan ıtıb&ra ala.rak ferli sulh mll7.akerelerlnln ,~,; 
Yd. l..Uıkiun A1' Tgm. mUJ ve mu.hto'kirleri tesblt etmiıtr. cesinde baZl hastalıklar t.,.blt edil· b&yratı dertıa.l değlştırtmı+ Şlm· glzUye devam ett>&-1 ııa..ı«l' ......... § 
Muharrem Tevfik og·. Rllat Ke- Komlsyonun ilk içtima devresinde mi•, vaziyet baytarlı~a blld.rilm••· a.ı vayetlor bu memlekette ~ ol"~ ., .., dl yerinde bir yenisi dalg anıyor. Lotıkb&llDI karartan bir yol• '~ 

maliye (2-'0SG) çok acele şubeye t>ur.lar deıiıal Adliyeye verilecek- tır. Bu gıbl mmtakallLı'da le&p eden Gösterılen bu haJısas al4ka.da.n 4o- .S "-1 
müracaat etme;; ıU.n olunur. Jerd tennl tedbirler a.ıınaC&kta. kkUr leıuııekte olduğu tüplı.,.ıol ııı>'J 

,.,,, .... ,,,,,...,,..,, .. .., ... ır •. .,....,..,~ ....... ,.. .... ..,.,..,. .... ..,.,....,... .... ,....., .. ,.. ..... ..,,,,.,...,1~a.;yı..,teş.,;.•...,..;,~•~d~er~l~z• ... ,...,. ..... 9
1 ~tır. Degollıttl r büyle b]f f":( 

i_anl_rı ( Lsglnki ~rogram ) 
18.00 Program 20.t;; halk tür 
18,03 Şarkll&r 21,00 Zlra.&t ta. 
18,25 Konuşma 21,10 Saz eserleri 
18,45 Çocuk. aaa.t:ı. 21,30 Saglık saati 
19.30 Ha.berler 21,45 Blllldo 
19.115 Konu.,ııa 22,30 Ha.berter 
19,55 Fasıl he. 22,45 Dans MU. 
20,15 Rad. Gaze. 23,00 Kapancı. 

hayubalı Madam UUgon &"özleri açık 1 

u~=~m eteklikleri ar~mb· ı 
k&ybol.;.wı ve bozulmuş bir \a<lyet
te duran l\l~yö Veno'nun Del)(>~i 

tekrar yerine gelml.ıtL 1 

1 

biç bir kıymeti oımıy&""l•ııJ•_.ı,r - ı yirmi beş klfl ıatıap e<lebUen nıaaa.- diye nıırıldıı.ıulı. aaıun anca.ı. demokrUUerl• ı·:.,ıı 

1 
yı ıalona k~durma.ttu. Sonra. paltolarını Mlrıak Uure 18 muzaUer blr ıulha kavıı~ 

, !Sana, ı;ece yar101 dönünce: geride, yan odada kalan Daa-eoe ile aöylllyorlıı.r. BUtUn bıınl-' ~ D~ 

l - llerte.r haza mı 't diye sordu. Jorj'u ~ğudı. tkisl de Panorama kadar Fransa harlclude v-ul' t<" 
Akh fikri birbirine karııtnııp ben- pasajında artlstlerUı çıkı' kapısı ü--1 mllcadelenln ·,ımdl Fr11oP~1tr.cıaP 

47 '.J.urkçt:re çev:ren: ij=' 1 reyeo Zoe, ten ten: nünde buııı.,.,,u,ıar ve ,?;a.na kendl· ı intlkal ettı~ııl göatcrnıekted1'.6~' 
Saat gece yar111ıru atır ağır vur-

da-
1 Jlad&m DuJonkua: 
1 - Nud! Na.ali! diyordu. Mö .. )·ö 
1 Düblamark'ın bizimle harbedece(:l· 

nl ve bW matınp ocleoeilnl ıııl far· 
zedlyonıunuz t Ah? ı,ıe bu bertü.rli.l 
hayal hududllDu a-eçen bir faraziye. 
Kocuı Al.ııaM'ta bir fabrika tl&lıilıl 

ve bu dirayet kendl.alnden menkul 
olan Hadam Şantero'nun etrafıru 

almış, a-ulüyorlarclı. 

1 

Kont llluf!at, resmi nkarlle: 

!I H ~ "';" nvı;-iK - - !Se bilirim ben! diye cevap lerlnl arabaıılle eve getirmişti. He- ş.-·k•: )JJl·· / 
- --- ,+ ·· verdi. Allaha ükllr! Hiçbir ,eye el nW. klınse bulUnmadığıoda..ıı Zoe ~ 

TAKV}Jlrf 
Konte!', d:ıJre ıni.ldlrlle tr.nıki.nll bir t örttbllnU ve ptÇetelerl, ('l(eklerl, la- sü.rmedlrn. 1'1ut!a"ın da, evin de al· cekldUzen verinclye kadar, Nana 
t<la tçJnd& konuşu)or \-6 bu ~oı..1nan kenıJelere varutCaya ka<L&r ne vana tını U6Ltint) gctlrdllet: ..• ı,te tepem tu,·aıet odasına gelmelerJ için ba.
adaıııJa m~alıabettco. bo jlan.•r gö- her,cyl temin edecek olan, Breban- attı o zaman... derken ma.Jıutlarıtı ğırıyordu. Aceleden, f'lbl.se deiiş· 

ri.ınüyordu. dı. Na.na, eandlklarıwn altını tbtU- lklsl de yine çıkag..:In1Wer mi .•• A· Urmeden. topuzuna ve korsajına b& 3 EYLW"L 941 ~ 
LataloJJt, nıethalden ona lendi: ne getlne, kabil dt:lil on lkl peçeie Hmallah kapıyı u.,tıerlne ~evlrlver- yaz gU.Uer lllştlrmşiti. Tu\.·alet oda,.. ÇARŞA1.mA ~: JJl 
- lladlscn~! İnınlyor mu8un'? ('ıkaramo.zdı. ye yeni atrldıgt bu d.lm. aı,oraya taşınnıa#a mecbur olun...ı AY: 9 - GtJN: 246 - fİ jl 

'e kah4rııud..ı., blrblrlerluden ay- hayatta henllz. kendini g\.i;tercbllc.- "'.\ladannn iki ~kl zanp~ından, muş, bir yıtın, tepetaklak bir ha.ide RUMİ: 13:57 - J\GUSTOS· 1 
rilı.rJarken, bir daha tekro.rlad.&Lar: tek kadar valdt bulamadığı, lokan- tUccarla \"aldnvyııh'da.n bahr,edlyorp ma.!ı&. kanape, koltuktan mllteşek- HİCRİ: ıaso şAB .. ~°'1: rJ,/Y .. 

- Varmn, :'l'an>'<la. taya glbnekten de mil•tatııı dav· du ki, zaten l'ia113, l•tıkballnden kil salon eşya..•lle doluydu. EtekUğl, \ Afi.iT LI:;\ .u.1 ~ 
iV randıtı Jçln, ıttknnta.yı evine getir- emin olduğu. ,...f' dediği gibi. yeni bunlardan blrlnln ayağına takılarak -- ı:·ç 

Sıı.bahta.nhert, Zoe, apartmı.ıını. metı tNrib etını,u. Aktris sıfatlle d08tlıır ptyda. etınek t-.tedlğl lçln, yırtddığı: ı.aman, o haz.Jrlanmı' bu- GÜNEŞ~ e 29 Y, 

lir ban'ü.ın yanın:tı bir ylrdmıcı \."e kazandığı bilyülı mu'"·affakJyctln dil- bunl:ı.rr &cr•et!eın~t;I kanır1a,tırn1rş- 1ınunaktaydı; o .aunan, blddeUeın1>- ÖGLE 13,l3 - Bereket ,·ert.Jn ki lmparator 
orada! dedi. \. J 1 Bu. Fo'!01'1'ıllıı ltlltlil IOll kellmo 

.._...,_ .... _ .. ________ _,. oldu. Ve Kontea SablD'e bir kere da-

1 Kısa, ge~ etek. ufak to.J:fasılu blrIUt:te gelmi' olan lete destan olacAk bir ak41am yeme- tL rek bir kllfür ~a\.'W'du; böyle lşler 1ld~D1 ıe.53 
bir nıe!.rdoteıe te.llm etmı,tL Ak· ille teı.•ıı etıneM lsteınlştı. Yemek o· llele 'u çaınsakıdarma b1'k! Şa- de Jıep onun başına geUrdl!.- Ku· AKŞAM: 19,'1 

ıam yemeğini. mutlak ve yemek ta- daM pok ktiçlili olduğund&n, metr- yet bir daha gelecek olnrlaraa p0ll- dnrm°' bir halde, etekliğini çıkardı. YATSI: 20,!6 

ha ba!cblrtNf oorıra, ka.llQ'I llOktl. kımlımm, blUClr takımları. waaa dotol, bira& aıkl§lk olmak tartuo ae haber vermekle tehdit edenin! .(A<.Iıaoı var) :iMSAK: '·'3 

1 

·~i 

't 
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XJX uncu asrın en bUyük faciası 
....._ 

1 ci Napolyonun 

Moskova Bozgunu! 
l'&&aa: NaJ>Olyonan perde CAVQıfU TllrkçeJe ~vır-: ş.ldr lluan 

Bargiııyon ETgölmten 

• • Moskova V alısı, 
Fransız Mareşali 

Mortier .•. 
Otuz altı saattenberi emrindeki 
kuvvetlerle yangını söndürmiye 
çaltşıyordu. Fakat nafıle •• • Biri 
sönnıeden on yangın başlıyordu 

-ı-

~.ihayet yediği bir kurşunla z~- ı haddinde idi. Aske-lerin topla
"~ın yere yuvarlandığını gö- dı.kları kürklerin üzerine uzanır 
l'iince çekilip gitti. Bu kurşunu, uzanmaz uyuya kalmı~ım .. Er
&enclıı süngü altında ve azap tesi ,ı;ı:ümi yedıde ~özlerimı ac
tçınde ölümüne razı olmıyan tını. 
bir asker atmıştı. Ve bunun ka Bimn bölüAün nöbetini devret 
bahati hapishane kaçkınları mesi varit değild. Çünkü bütün 
iibi y~ngın çıkarmaktı. Ölüyü muhafız kıtaatı, bir kısım silah 
()l'acıkta bırakıp yerimize dön- endazlar, hatta Renç muhafızlar, 
ellik. M:oskova valıli,ğine tayin edilen 

Az sonra Parisli ve Fransız Mareşal Mortıer (Mortiye) nin 
lcalündan ve Moskovanın bü- kumandasında otuz altı saatten 
~k hamam tesislerinin sahibi beri :vanRuı söndünnekle meş
cıı~uğun u söyliycn biri geldi. ~ldüler. Fakat yangın bir ta
~anna ate§ verilmek i~~n: rafta söndürülünce, t; T başka 
digi için himaye edilmesinı ısti tarıafta biır :ven.isi çıkmakta 11.e
t~rcıu. Kendisine dört adam ver cikırrlvordu. Bununla beraber or 
diın; fakat kısa bir müddet dunun ihtiyacından fazla bir 
IS<>l'lte bu dart askerimin pek ızeç miktarda binayı bin bir güçlük 
~lınmıg olduğunu ve muazzam ve tehlike ibahasına muhafaza 
~ayı alevlerin sardığını söy- ya imkan hasıl olmuştu. Rostop 
~erek geri döndüklerini gör- şin, Moslrovanın bütün tıılurn
"1nn. balarını beraber aötürmü~. tıe
lb·ldam emrini yerine getirdiği riye kalanları .şe yaramaz bir 
'4. tıden birkaç saat soıım: ~am hale k~urtmuştu. 
b .. ~ gen~ bir kadının öl~n 16 eylulde ele geçirilecek kun 
~.e . atıl~ığı_ı:ı haber v w - dakçılarm sarg.u suale ulbi tu
l.:_· Gıdıp gordum. K~dıncagız, tulanadan öldürülmesi emrı çık
~ bu adamın kendı kocası tı ve emir derhal tatbike ha&-
e\'a ailesfnden biri olduğunu landı. HükUmet mevdanının va
~atnııya savaşıyarlardı. Ka~ı.n kınlannde küçük bfr m~·dım 
~tre oturmus. Ölünün baş_ını .~ daha vardı ve burada bir takım 
/inin üzerine almıştı:. Elıl.e yu- kundakçılar idam edldij?i ıçın 
ı..,Utıü okşuyor, fnkat ırozlcnn;Ien meydanın adı •Asılanlar mey
';:r d'a.mla yaş akmıvordu. Nıha- danı• kaldı. Kundakçılar kur-
et Yüre~mi ~rçalıvan bı: sah- şuna dizildikten sonra al{~clara 
~en bitkin bir hale szeld~m ve asıldığı ~in meydana bu ad ta
~'<l(ll ını, bulundu~umuz ~a:r?".~ kılıvermi$tı. 
'<iu-..ı._ K d" · c bır lıkor Dah 
"ıır \Ulu. en sın . . . inci a Moskovava ~ittliğim"z 
~ di~. Bir hamlede ~~1• ;k ilk ~n imparator Mareşal Mor-
ıa~1leuvü de yutar ~~ı ıçtL ~u- tive'ye her türlü sovı?Uncuıu:ı:...·n 
~a '-ed·~· k--'a .. ı..+1 ve bıze .. .. ·1 . . ~u ıııu .!"'L ı,..ı cıu _. "': ·• 1 k onune ~eçı mesı emnni vermiş 
,~un yanında uç gun ka m~ ve emir bütün alavlara tamim 
~ ~nda olduğunu anlattı. u ecnınişt;. Fakat Ruslar ortalığa 
l:~ıı:_ ~a. m~lier _ bü~~n Ru~a.r ateş verip dururken bu emn ye: 
~l olu~tin ~ç ının ıçındP ~t rine ~etirmek. "Pek tabii olata?., 
1ll' ece~ı.ne manıvord~. .F a kabil olamamıştı. Bövlece her 
1~ lnlnluktan ka'Jıape!1 ı: uzer n asker kendine lbım olan her 

S Uvuvup kalıyerm~~ı. • şevi.. lhatt-A lilzumıu olmıvanları 
a:ı .beste, bizım ooluk nob~t bile almaktan ~eri kalmıyordu. 
~ esıle tekrar me.vdana !!eldı. 17 eylfil ~ecesi YÜZıba 
·~ı de tabii istirahat etmı-; för on. kişi alarak y"yec ş~ ~ı-
~ erek hizmete ı;rirdim. Alavııı rı::.ne çıkmamı emretti e

13
! b a

l'\~ aksamı ile mU'ha.fız ~taa- ~~sı da virmi kişi ile başk~ b~~ 
t n ~azıları Kreml n cıvarı- . tikamette yola çıkarı!d K _ 

1)) C!hdıd .eden vangını durdur- ıs rsunuz ki ı. ~ 
~~lthyazifesile çab3lıvcm:lu. Bun laycak a:ınveok tedariki• ~rtı.k.byı. 

ı"<" ·r · · · ı · · ba vece , ıcec sız u-
r~. ... an çınh~sk~rını lımşarml .:;- na isterseniz talan dev:nfı -
aı- .ran.mna ct ım O US an.ıl, l~ .....a.ı·Je S~iz Sllda 
"at t ·· ~ı ; usu u Vcvu • sız ve ·r . a c:>s az sonra ı!OI"U mem '? • lt da yapılırsa ın ~h h 
. ~lddC'tle tekrar b~lam~kte nızam a m u a 

~1ltrrıedi olmuştu. 
t,....k · ıruıt.· · d be 20 eylulde vanJtın oldukçe. va '·~ ovaya f!e ,.-ımtz ('n - ı M •· -
'l~su istenirse bir dakika \•aslanuştı. Mareşa ?r .ıv~ m~v 

ı,, . ' .. ki komutanlı~na tav·n edılm ş trı tahat oetmf'mıs. P'Özilmu ka- General Milho ile birlikte bir 
~ıstım. Yorf!Unlu~m tam pölls te~k latı mevdan:ı ~ti ... 

D ~ mive basladılar ve bu te~kılat-
T b ld t 

1 

ta Rost~!';in ·n elinden vakala-
Q O rını kurtarabilmiş olnn Mosk:ova 

- ı f A""r...,,., TXır) 

tılıcoıatah kek 

1 ( DUNYA .HABERLERi ) Tarihten Bir Güzel Kadın 

Ulus 
gazetesi 
Falih Rıfkı 

Atay bundan 
şu manayı 

çıkarıyor : 

"/ng iltere, Rusya 
ve Tllrkiye 
arasındaki 

dür il.st müna
sebetleri hozmakJ 

istiyoı·lar,, i 
Ankara, 2 (A.A.) - Ulus gazetesi 

yarın ıı&bah çıkacak nllshasında Fa· 
lih Rıfkı Atay'ın Amerlkadan gelen 
iki garip ses başlıklı a.şağldakl baş 
makalesini neşredecektlr. ; 

Falih Rıt'kı Atay bu bat makale 
1 sinde Amiral Sterllng'ln yazısını ve 

Star gazetesinin makalesint hUlAsa 

ettikten sonra şöyl~ demektedir. 

Bu Y&Z:Jlann Türkiye kadar 1ngil· 
tere ve Ruayada hattA blzZat Ame
rikan sa.l.Ahiyet ma.kamlıı.rı UstUnde 
pek kötü bir tesir bırakmış olduğu· 

na asla şliphe etmeyiz. İlk vazifemiz 
ne bizi ne da.va birliği etmiş olduk· 
ları devletlerin siyasetlerini ne de 
haküd vaztyeU bllmlyen şahsiyet ve
ya ı;alııaların bu ttlr!U ne.şrıyatına 

TUrk ef'kA.n üzerinde yersiz ve lU· 
zumsuz aks~l yapmasına çatış. ! 
maktır. Birıfşik 4evlet:erde deniz 
genel kurmayı rel.sUği yapan bir :zat 
boğazlar muka.veleslnııı hUldlmlerin· 
den dahi nasıl oıur da. bu kadar cat
let edebilir. Ve m\Jha.ıi.p devleteı- ge-1 
milerini bile sıhhi muayene kaydın· 

dan ba9ka kontroı. ttbl tutınıya.a hll. 

kllmlerill teıyid etmekte oldUtu eer
be&Wkten ı.tl!ade ed1llnl10nıa bunun 

aebeıbl bolular dLfuıda.kl denizlerin 

emni~en iı.ri &'ebnekte ol

duğunu naaıl düşllnmiyeblllr. 

Bırle.şik devlet.ler bahriyeslnln en 
yWuiek mesull,yetini b r zamanlar de: 

ndlde edea Amiral Sterllng, Sovyet

ler Blrliğinln Karaden.lmekl kuvvet

lerlıı.in dU9man1arlle kıyas kabul et· 

mlyecek UstUnllikte olduğunda.n ga!ll 

olma.nı.a.k IWnıdı. Bu zat Sovyetltır 

Bırllği Karadenl.z filoewıUA Kara.de· ! 
nı.m.ki dtl4maıı deniz kuvvetlerine 

ka.t1ı bolUılardan geçeoek yarwmcı 

Amerikada 
hala eski 

kafalılar var ! -----
Boğazlar ve 
İstanbul 

Berlin kongresini 
ve Versay'ı hatırla

tan esrarıengiz 
bir m:ıkale ... 

Radyo 
gazetesi 
Nuretti n 

Art a m 
meseleyi şöyle 

hulasa etti: 
"Bu tahrik edici 

ı g az ı her halde 
! bizim kadar sev-ı 

Yaşıngtou. 2 
<A.A.> - ster 1 g e t "'osllarımı-

gazeıesı cRmyaya 1raadan kapı» U ı 

baflıtı altında neşrettlil bir ma- z l da Dl il t e es s ir 
ı~afede ,uaıarı yaı.mak1adır: 

Ruyarun, düııyaıım akumı-- edecektir. " 
lreslJe mu,'3.llalasım temln eden 

Sa.bık Amerika deniz genel kurbir sıcak su kapısına olan lbılya-
cı izhar edilmi!JUr. may baŞkanı Sterling'in United press 

Sovyetıer Boğaı.Jara biklm ol- j
1 
~~:ıc:a~e;:ıg::~ ı:vz;~ 

mak ihtiyacına hakim olmuıtlar-
dı. Fakat zaferin semeresinden şamkl neşriyatında denıJştir ld: 

ı - Arnerikada biı· zaman çok yUk· mahrum bıra.lulmVJlanh. 
!87'8 Berlln kongresi btaobulu sek bir mevki işgal etmiş olan bir 

abuağa matuf bir Bos teşd>bü- zatın bu yoldaki mUtalAo.laruu hay
.Unü,durdudu. 1919 da Versay kon. rcUe karşılamamak elde değildir. 
ıeran81 diğer bir Rll8 teıJCbbll.ıtU- Böyle bir mUtalAa 1918 yılında dal-
ne ~agel oldu. Ancak bu meseleyi dığı uykudan ancak bugün uyanan 

ve bu gUnUn maddi hakikatlar.uu bil teemmW edeıa mlişalrltıerin amu· 
mi kanaatleriııe cöre lstaubul dl meyen bir adamın ağZında.n çıksaydı 

belki yadırganmazdı. Eğer bu zat 
ye manıf olan ~lr .bir aırır öı.. &kika.Uerden bu kadar gafil ıse 
ce daillli olarak bqnel•Uelleştl- h 
rllııeydJ bütün ntedelllyet; Alemi kendisini uyandırmak için kıSaea 

jçhı istifadeli bir te.Y elUl'du. diyelim lU: 
Bu&ilnktl lllÜ(o.adeJe aüa&ye&e e- <&fazlar mukavelesine gore harı> 

rlp de ınaanlar ...a menfaaUae halin4e bulunan devletlerin bile üca-
olarak 8 maclde)'l ser~eşt;lr- ret gemileri yalnız sıbbi muayeneye 
JAek üzen toplandıkları vakit bu ttıııbl olarak Boğazlardan geçeblllr-
nıe8ele, Jıatta Türkler~ Ja71»- ler. Eter bugün bu sertıest geçitten 
ıı olacak tekilde ,. ...... .,. MI- iatitade edilemiyorsa bu, Boğazlarda 
Jeblllr. her hangi bir memnunlyeUn bulun-

maınnd.an deg'il, BotazJar ~mdakl 
A m e r i k a l ı dentzıerin enmiyetal7.llt1nc1en ileri 

elmektedir. S terlingin garip ~Amerikanın hari>e ginneınesi Ye-

iddiaları . ya girmesi Amerika.ıun kenctı bile-
1 ceği blr ift.k. 

Vaşington,% (AA.) - Unlted 
l'J'e19&e de ı;ı:kau makalesbıde sa
bık .Amerika deniz. genel kunnay 
ba..~ SterUng Almanların Kat 
.ka!.yaya yakın petrollere ancak 
denhdeo hücum edebUeceklerlıd. 
buna mA.nJ otmak IÇla TQrJdye
DÜl Botazları lDglllslere rDMUe 
açmuı lkım gelecel1AI, aka! 

takdirde, Boğazlara bücam et
mek icap edeceğim n flm4Ud 
ahval etıkl harp gihi ohnadıtın
dan buna İngilizlerin muvattak 
olacağlm yamıaldaclır. 

ı Biz ·bu mesele hakkında d&isna 

J objektif rntltalA&lar söylemekten ge· 
1 ri durmamlfl2'dır. Amerikıuun harbe 

ginneslne aleyhtar olan Amerikalı

lar lıari>e girild~ takdırde Sterllng 
giGl ~ecek adamların ıf b&fma 
geçecef1nden korku~lana haka:z 
da. ~ler. 

Star gazetesinin mekalesi hak
kında Anka.ra Radyo gautesi bu 
aıa,amıcı neşnya.tında deml.,tir ki: 

gamilere ihtiyacı olmadığını bilmeıı- ===================== 

- Türklerin yıllarda.nberi sevdik· 
leri, medenlyot ve demokrasisine 
h&Jll"an oldukları A.merikada çıkan 

bir ıazetenın bu mntalAaBı karşısın
da a,nca hayrete dUşmemek elimiz 
den gelmiyor. Bunda bir aWkast vaı-· 
dır. Denılse belki haksız almaz fa· 

ee ötrenmeli)"Cli. aleyhte münaluı.şaya girişmemişl2ıdlr. 

~ı vv: Sabık Amwika denız Aneak bu :ınllnasebetle şunu söyle-
kat Amerikanın kendi öz davasını 

genelkurmay rele1 ha.va kuvveUerl mek mecburiyetindeyiz ki eğer Ame. da çllrUten böySe bir mllt&!Aaya sili· 
müda.bal..ının, doııanm&lann S&hlle rika.da iıarbe girmek istem.yenler kast demektense cehalet ve hakikati 
ya.kın yerlerde hareket ve tesirlerini talihlerini Y\lkarrdaki fikirleri söyle- bDnıemezlik demek daha ~ oıa.
nasıl talryid etmekte oldutunu bil- yen •alıslyetlere tesll metmekten en· caıctır. 
meliydi. 

star ga.zeteelnlD ya.zuıı UstUnde yu_ elife ediyorlarsa. onları bu end~ Wıe_ 
karıki makale kadar ıırrar etmeyi fay rinde hakir görmemek m4lmkUn de· 
~ bulmalrta.ym. Ancak fU noktayı ğlldlr. 

bWıaıısa tebarU& ettirelim ki bu türlU BugUnkU neşriyat gafiet ve ccha
neşrzyat b!Jdım aevmekte ve takdir et. Jetten ileri gelmemiş olsa lııgiltere 
mekte cıidutumuz Amerikan demok· ve Sovyctler Birliğ"ile, TUrk1ye ara
ruisine istinat etttr.Uecek kötll myet sındaki dil:-Ust mUna.eebetlerl boZma
eserl degildlr. Fakat gerek umumt ğa teşebblla etmek maksadına atfo
vaziyete, gerek Türkiye vaziyetine lunabillr. B z.zat Sovyetler Birliğinin 
att derin bir cehalet ma.hsu!Udür. ve İngllterenln hat.ta. adalet hissi bes-

Bu h.,.-1yat Türk etklrının Amc· Iedlğlne emin olduğumuz hakiki A
rıkan dmıokrurili hakkında besi•.. merlkan demokrasisinin böyle sul
mekte oldutu sevgi ve hayranlığa kaallerın tesirine kBJ'fl bl:im kadar 
halel vermea. Zaten her ihtimale kar· Utız ve kıskanç davranacaklarına 
'1 Tllrkıyedekl halk efklrını böyle bir şUphe etmeyiz. 

1' ARII1; '\ 
t....Urden vikaye etmek lçlncllr ki 

Vl.fin&ton teJc'r&flarına k&r.fl.bU mu. r 
kabelede lllzwıılu telAkkl edlyonuı. 

«Krenıiinde g~irdlğhnlz gecelen 
Adlı siyasi reportajımıza bu 

sllhında de\•am edecetı:ı. 

Uaa.Jttan uııqa duyduğumuza göre 
.Anıerika. da 1Mı harbe bilfiil müdaha· 
le •tınek YeJa etmemek taratt.aTları 
Vardır. Buna mUnbaSiran bir Amerl- ,...__ _ _ ___ ___ _ _ _ ~ 

kllJl davaaı olarak balcmqı lehte 

Harbın dı.ı;ında ve umtmda buiu· 
nan Amerikanuı !bir gazeteaı elinde 
bir kundakla harbi ~ memleket· 
lere yaymağa uğraşması kiml:ıllir 
nedendiı ? Aca.ba bu gazetenin bu 
zararlı yaıular<laıı umduğu falde ne-
dir? 

Bu kundakçı yazı Ttiritlerle Sov· 
yetler arasındaki doallUk münase
betleı'ini de bozma.ğa. çallJIBCatına 

göre aca.b:ı haılg• menfaatlere lı.iz· 
met ediyorlar? 

Bu tahrik edici yazı her halde bl· 
zlm kadar Sovyet doat1arınuzı da 
mlltees:.ir edecektir. Buadan emin bu 
lunuyonrz. 

Her halde Amerika aııilleU, Ame
rika. deımokrasi9i de bu türtf1 yersLZ 
mlltalAalan iyi k&rfllamıyacak, OD· 

lar da prentiplerile, davalarlıe taban 
tabana zıt fikirlerin tekra.r tekrar 
yayılmasındaki ze.rarı takdtr edecek
lerdir. 

TUL L 1 YA .•• 
Sen.atonun en iyi konuşan 
genç hatibinin böğrüne hançer 

saplamışlardı 

Tanakil, heran zehrini kusmak 
isteyen bir engerek gibi, fırsat 

kollayor, dolaplar çeviriyordu 

j Yazan: Ensari Bülent 1 
-9-

lstiyen ıbir engerek gibi, fırsat kolla-, mişti. Geçen Jüpiter hayramıııda 
maltlan, bir dolap çe\·Jrmeye çalış- Slll8.ıun bu kıza kendi eliYle l1~rap 
maktan v~eçmiyecckti. Duyacağı lçirdiğl görUlrnü.ş ve bu yliZden h r 
kin bu karıyı mutlak& harekete sev- kavga çıkını§ ve SWwn çenesine 
kcdecek, 0 gUnUn blrmde serseri hen_ bir yumruk indirmişti. Senatonun 
fin birini tahrik edıp kendilerini mut· DıUyarları: 

laka devirmeye kallaşrverecckti. Ta· - Herhalde Artık o yumrukla 
nakilin yıllarca saltanat sUrdliğll ŞU hıncını Bılaımanuş oımaıı .•. 
Romada böyle bir adam bulabilme- Diyorlardı. Maama.fih kulaktan 
sinden daha kolay ne ola.bilirdi? Sc- kulağa ba\lka f&Yfalar da ya.yılıyor, 
natodakilerden hangw kral olmak Is· SlllAnuı çenesinden blka.ıı Servl;r91 
tcmezdl? Şımdl Kral SeniyUs Tülli· TU111yUsün emrly1e bu cinayetin ~
yüsUn önllııde kopek gıbi yaltaklanan iendigl de rivayet ediliyordu. TabU 
senato azasmın onda dokuzu, Tana· orta.da. bu ihtimali a.ı;Iktan a.çığa ko· 
kilin göstereceği yoldan talihini tec- n~an ve kaıbuJ eden görünmüyordu. 
rUbe etmeye, mutlaka can atacaktı. Bedb6ht Kral ServiyUs TWUytlB! 
Hele EtrUsk atlılarına kumanda eden Roma surlarını kuvvetlendirmek ve 
herifi tahrik etmek blil1lk anası için Romayı imar etmek anmuna. öyle 
çocuk oyuncağı gibi bir şey olacaktı. kapılmqı, bu ışe öyle akıl sardır· 
Blnacnalcy'h lcorkulu rüya görmemek ~ ki, sen.toyu tedhiş eden bu 
için Tanaktli de ortadan kaldırmak bMJselt'rln hiç !arkında detlldl Gun 
l!zrm gcllyordu. · battıktan çok aonra. Palillnoaa. dö-

İftc Tullya. kocası KasetyUs ve n\iyor ve sabah günef dotarken tek-
sevgil.sl LQç>yUs k.ralla birlikte, ~ z (Arkası var) 
mayı saran yeni suru gÖ2JdeJl geçır-
meye g!ttıklerl zaman, Korneılya 

mutfak.ta yemek plşirirkı!rı ve bil· r -, 
yQk anası taht odaamcla blUeıı.irlteJı 1 B u L M A c A J 
k!Zılcık ağac.ının gölce vun1uğll et-
lar Uzenne uzanarak baldırlarını ı.__, _________ _ _, 

kafIYa karşıya bep bwılaın düşilııll· 
yordu. 

Geçen hergUrı omı dflf;Uneeıerlne 
bir kat daha b&glıyor, ve plAnmr da
ha ziyade olgunlaştırdlkça Roma 
tahtına ve ıı.şkına. ulıı.şmn.k için aç· 
mıya çal'flığı yol, yazın bu oehen· 
nem! gtlnlerinde dumanlı göderine 
susam~ kunı ve çatlak bir kaplan 

' 

dili guzUidiyor, plAnma aykın hıv 

reltet etıncleri ihtimali olan her Ro
malının ka.tasını hır şarap tulumu- 1 
nun, biı" su !IÇl8UUll tıpası ~ SÖ- 8 
rUyoc- ve bu ka.pı&n dillnııı l!IUSU&lu- ' 
ğu.uı gidC!nnck ~.in btitün bu ka.fa- ----...ı..
ları koparmaya karar veriyordu. 
LftçlytiSU nerede yakalaraa hep bu 
tasavvurlardan bah:sedlyor, sevgili
sini durmadan tahrik edQ>ordu. Genç 

a.damda saltanat lıırsı yWt değil41. 

o da b6şma taç gıymek ve heriteein 
UstUnde oinıak isti)'Ordv. LA.ldn mu

vaUak olamamaktan i.lıtkUyordu. 

Tulltya. delikanlının çekingenlJgi de

vam etfikGe mrurıeruyor. zaman -
man onu da aradan Qlkanp tek ı.. 
vına ltalma.yI dilfünil)'Ol'du. Zataı:ı 

pltuımı admı a4mı tıatb1aL da -.0-

yulm~ 

Bir mUddetUmheri senat.cıaun ileri 
gelen a.z.alanndan bazıları lUç umD
madık bir zamanda ölUveriyoriardı. 
Buı:Wı.rdan kimi atta.ıı ~. k1m1 
Kapito da dolaşırken muvaaeneırinl 

ka.~i.p Ta.rpiA ka.yahğma yuvu-
laruyor, k.iımLnın gUnleree su içi.ıJe 
kai&rak davul gibi şişmiş cesedi bir 
aa.bah Tiberin bir kıyıamda bulunu
)'OrdU. Kbnse 'bu hali neye hamlede
ceğini bilemiyordu. Bira.z aklı ba
Vtnda olanlar HıtiyaUı harekete baf
l~ardı. Fakat bu ihtiyat 41& hic; 
bir ,eye yaramıyordu. ı.te ild gU•. 
evvel aenatonun en iyi k.onufaıı ze· 
ki genç hatibl, zeki ve genç swanın 
böğrüne de a.ir haoger eaıpiıper

aılşlerdl. 

Sotdaıt eola: 

ı - Bir :rakı adı. 2 - Bir erkek 
adı. 2 - 13,4,5,~.7 inci haneler) va
purların lttie:& ettiği yer. 3 - İDIS&· 

nm uzuvlanndan blr1. SarunaJt. Arap 
ça harflerden ikinclsl. 4 - (1,2,3,4,6, 
6, 7,8) geçen harblıı en mfllllnır CMUS 
kadını. 5 - Aıdam. 6 - Çingene bay_ 
ramı. 7 - JCfet çıkarır. 8 - (l,i,5, 
6,7) :fJrmcılarm ~ 9 - ıı:ıı lmh 
gitti. lf.efhur M- d.-Jet ad.nmımn 
adı. 

Y1111andaa ..,.P: 
l - Bağdan .. dotnı tıirinııi ke

lime. ~Wl 1"ran8mcasl. 2 - ti, 
"6,6,7,) bir kadın. a4ı. 3 - ~ 
bir \&VU. Les.et. Bir çalgı. .{ - (1,2, 
~) öiçQ. 5 - 4.y. Bir pepeme (er} 

diyor. 1 - Murada. eınni,_.ı•. T -
Zaman. Bir !harfi ~ hWtDınıdu- o
lur. JDeki Türkoe alfabede titr had. 
8 - (3,4,5.6,7) AlladOiu 1....,..,.,. 
tatlı bir sual. 9 - Ql.ernp dağırd& w 
hmıır. Bana deA'D-

IKRAMIYELı 
Bi L M EC E 

x ....... -s 

Hetkeıll bir llıoritu aim.,t&. .AıQaba S • .IJ.z. e S e •• n. e. e 
genç 1'atlbe kim, niein ltqnupb? 
Buılan bunu bir kaıdm maceruına 
&t.fediyorlardı. BtrÜlk ıritvarileriııln 

kumanda.ru olan Papulonyalı Artrk, 
Romaya &11Zel bir lAt.1n kW setir-

Ya •. n •• z ! 
- AMQ'llıak HAmid'dıaa -

DİKKAT! 

l ~ağın pahalılandığı fU 
"t. l!ıraJa.rda yıı.pıln.ca.k gato 
) butılarm m\ln\kUn mertebe 
i'zı olmasına geyret etmelL 

kadar imparatorları, her . il!1~ 
ratonın bir meşru bir de ~ki~e! 

, kansile otuz altıdan yetmış ıki 
1 ye kadar odalıkları ve bütün 

1 
bunların maceralarını ezberle
mek güç ise coğrafya ondan 
kolay değildir. 

(..._A_n_n_e_m_ v_e_B_e_n_. _ .. ) 1 
ng) ile üç (çi) aherm musi·kisini, rim. 
yegane olan Çin l~ı-nın husu-I Orada yüzbaşıılıkta:n nefer-ine 
s:yetıni verirler. kadar askerlerim. başkumandan 
Beş sa.danın her biri yirmiye lannm ~ intizardachr

yakın Rrupa maliktirler ve Clıı lar. 

.. ...... lleriml&l ... ...... 
kapolllan ile bize gönderenler ...... 
.. lmra ~k!tıelr 11e ,. aıMlrMadar 
clafıtılaealmr. 

1ıık Qç ltlşlye .t.tatttrldln mMla, bir 
k14iye bir eJıbiaelilc kumeıt. blJ' lriff
ye ~ 1cıol eaaıtt ,.. lıU" clllWt1ne ~ 
bir servi& -4- Türkçeye çeviren: 

Celal Tevfik 

s arıı edeceğimız kek hafiftir. 
~Urta, bir bardak pudra şe· 
~ bir bardak un, yarım bar
teıı<ı lnaklncden geçmlf çikolata 
~~en:nış limon kabuğu, Ud 
l' bakıng almalL 

~tı-11lttıtırtaıann sarısını toz ,._ 
~ e karıştırarak ve köptlrlln· 

Tarih kırk yedi asır sürer. 
Cografya ise on bir milyon ki- Dll§ değillerdir. 

Bir Vilayetin sekiz parçası l~metre murabbaı ye~ k.aplıyan vardır. Bir parça tekrar sekize 
cağım aına o zalim cetvel ol
masa. .. 

şirinin m~isi hlıç bir Awupa Bir baŞbuğ haşmetile oınla.ra il 
lisanında olmıy:an bir orijinali- tilıak ederim. Tahtıma. oturu!" ve 
tcde şiil-ler.iımizin birinci tabiiye Ş$keıi selamı ifa: ettiririm. Ku
vc cana yakınıdır. m:ındaı.ın sert ve katidir. Oıriva 

On kiflye blnr tana;re bOeti, Oll 

k141ye Yedi Gün nefliyatından eeld 
ve yeııi İstanbul albtlmtı ve cıotru 
baledenlerin hepaine nnibteıit hediye 
ler dalJtrlaeaktır. 

~:ltlcadar telle vurmalı. 
ltıı11 blng karUJtırılarak elenmlf 
~ ar.rı:e yumurtalarn içine 
ıı. ı. "Urtnakta devam etme-

1 ~11toı 
le a~ atayı bir ı:orba kqıfr ııu 
Cltıen 'te ertup Uı\ve etmeli. Ren 
~ en ltınon kabuğunu koyduk
'~ııra., serueşinceye kadar 
~ı;~en a.Jdanru JIAve etmeli. 
"lfbıt karıştınııp ya~lanmış 

dökerek fınnda plflrmel • 

~ır beladır. Evet ~avı bır sem: ayrılır. Bu parçalar herbiri yir
ıle k~~lanan bu dunya~ kız g mi ila otuz kantona aynlır. Ve 
meyınız. Ayaklarınızı bır demir her kantonun bin ailesi vardır. 
papuca sokarak alilw ederl.~r. Fa Bereket versin bu aHelerden 
kat bu imparatorlugun hukmet her biriainin tercUmei halini o
tlği toprak üzerinde bir erkek kutm&21ar. 
çocuğu da gelmeyiniz. Çünkü .. ~ Fa:kat h~ kantonda nasıl 
zaman w içinde 0 kadar şey o~- muharebeler ~eçt.iR;ini bilmek lit 
renmege mecbur olursunuz kı... zımdır. 
Birkaç bin ~et harfi olan ide- Tarih ve coArafya. B · _ 
ogra!ik yazı ile yazıp okumayı nı.ihe eren zaman ·· enı çar 
neye öğrenirler bilir misiniz.. -....ın.. g lan w mesafe 
Ecneb"lere sadece: ıı~uum . • 

cBiz daha medeni bir nesil- Mekteplı çantası şekline S{ir-
den geldik> diyebilmek için!- mi9 olan btı çar.mıhı ben ıırtım

Ekseriya mllverrlhler anlat- dıa hiç şiklyet efımederı t.9$Jya-

Şehir ve ölü isimleri He be
zenmiş <>lan :manzumeler .dizi
yorum. 

Vezin ve .nesııin kavaich umu· 
mivesini öjtrenir w şiir notala
rını ezberlersern acaba To~ ve 
vahut Litaipe Jı!İbi büyük bir şa
ir olaıbilecek :nıiy m? 
Havır .. Muhakkak hayır. 
Çin isimleri jk' büvük 1m1Pta 

toplanmış btış sadada.n ibarettir. 
•Ping veCi 
Pi"'1? w •n-• t'"<' ve kalın 
n~ler vaTdır. Ci ""1'PU üç muh 

telif tarzu.. , .• • ı. edmniş çi
lerrlen ibaretıtit. İste bu iki ( P1-

Ben hiç bir kaideyi edebiyeye •Cenup kapısındaki asi:leri ten
edlenuniyet vermeden. Şiir dü- kile doıkru. ilıer:i arş. ... diye emir 
zerim: verLıim. 

Kannca, dost~ ~ana ~l. Bu QOCuk ordusu içinde en kü 
Ben de ~ gelırı.m. çille olduğum halde başkuman-
Aımeım çagınnm... tia.nlı~a intiha .-,;ı:ı-:- ol -

Giıb• · ·ııı >; P ~"" ... Q marn 
:1ı şıı er yazarım. daki hikmeti ıbir türlü anlama-
A~ vakti mektebin h'fç sev- mışımdır. 

mediğım haıvasırıdan kıı.ırtulunca İlk zamanlar Tom:ku. May
gergjn sinirlerimi yumuşatmağa rnunsun ve ben kumandanlı.~a 
ve hürriyetin güzelliğinden is- namzet gösterilmiştır. Yalnız bu 
tüad'eye biterim. Yeşil önlü~- şerelli makamı ihraz etmek için 
mü mümkün olduıtu kadar sü- harikulade bir hadise yapmak 
ratle çıkarır atamn ve mümkün gt>.rekti. Bu karan eocuklar ı,ıök 
oidu~u kadar sıirat1e dısan fır- ~Jtfrsünü andıran «Hurra•
lanın ve ayni süratle :rnalrallem- Iaır.Ja kaba! etmi,.ctlerdi. 
deki braıvAlımıa iltihak ..... (Ariuım ... 

ikramiyeli bilmece 
Kuponu .. .......... 

Z&YI 
Mefsuh İstanbul Satır dllıllzl.

mektel>inden a1ınuf ~ dlplo
nıanu zayi et.Um yeDJ8ini çıkanıca

ğımdan eeJt.wn hWmdl ohxı"d.ıtmı 
ilAn ederim. 

tıt.aDW S.pr dllslır " lılrler 
'J'...nt ...... ,.. .......... 

•• o 8111 
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GORUNMEYEN KATiı. 
- Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik-• 

Biz buraya iki saniye sonra girdik. Bir bardak su ... 
Şu halde sofa 

kapısındc.\n kimse kaçmış olamaz! 
Konuşmak, gürül'tü etmek ya gösteırmeden, sanki bu olacak•a

sak. Kendlınizı kimseye göster rı evvelden biliyormuş gibt, a .. 
memeğe çalışalım. nahtan getiriyordu. Arkadaşım 

1 Ç:viren: Fuad Samih lstanbul 1 

Jak; şiddetli bir bu.mmanm tesiri vermek jçin bir tuzak kurmadığını 
altında kıvranıyor, arkuı:na kar ya- a.nlama.k ı.terim. 

1 
ğıyor gib~ bir ııogukluk hi&sedlyor· Yabancı adam, kibriti çaktı, ma.· 
J.ı. Vakit vakit kendini kaybediyor, sa.nm Usttlndeki mwnu y&ktı. Oda 
sayıklıyordu. a.yd.rnla.ndı. Hail ve kıyafeti hiç ho-

8 AŞ, O I Ş, NEZLE, G R 1 P, R O MAT 1 Z M A 
Adanın şimali~de bulı~nuyor- anahtarı onun elınden kaparca

duK, cenup ~J::ilin': <logrıı ar- sına aldı. Kilide uydurarak ka
k8: arkaya yur.L1lllege başladık. pıvı aı;tı ve hali birdenbire de
Bovlece prof€li0run pavyonuna / ı::,;,,,ivı>rd:ı. Bir anda hevec1r.ı ta
k~d.~r ı:~ld fk. !çer de ~ çbir ı ş •k mamile zail olmuş sakin ve ne
g.orunmuyordu, h~y~lımde, ga- şeii b:r hal almıştı. Bize döne
rıp tabıatlı profesorıı canlandır rek: 

Yanında k,1..nı.Sel!ll yoktu. Henüz ;JB. gidecek bir manzara. arzetmeyen 
komşularını bile tanımadığı bu ye- bu iriyarı adam, mumu tutar&k 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
re geleli btr ay kadar olm~tu. Pari- Jak'a yaklaştı. 

icabında günde 3 kaşe alın.,bilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutuları 
ısrarla isteyiniz. 

r n dağdağ-d. ve vcveıes~nrlen uzalt • Hastanın saçları alnına yapı.ş:mış, ;> ·~·~~'.' ,,i.,f' --~·~·1 .. ».~·~~~~": 
yaşamak l<;in. bu kUçtik kasabada gözleri çukura batmış ve benzi o 
teklif edilen vazifeyi hemen kabul kadar sararmıştı ki canlI bir insan
etmll,I ve orada. sakt.n ve rahat bir dan ziyade henUz ruhunu teslim ct
h.ayat geçJreceğinJ ümit etmişll. P'a- mlş bir ölüye benziyordu. 

,.:""·~~~""' ..• 4'",;·. ""' \ .. 

dım. Gökvüzünü tarassutla mcs ş· d · .. ı elik! · · . · g ld" · - ım ı soy e erımı sıce 
uB u. 1 k . / dinliyerek aynen ona l!Öre h~-

uradan vo u ·est ır:rnek içın k i d. · h. b ' · d.' 
adanın ortasina d .. . d k , re e c .nız ·ve ıç ır şeyı 

. . oı:r u vur u · gözden kaçırmayınız.. Burad~ 
B r kaç dakıka sonra ""tonun başka hıç bir yerde bulunmıv. aı; 
sıma! tarafllla 1 kü ·· k ' · · · 
'<! •• • • açı .a~ ç-u "':a- ve sizın de şimdiye kadar hiç 
p~nın ?nune gelmıştık. Burada görmediğiniz bir şey var. Va
bır n;uddet durduk .. Clarckson ni katilin Sir George Brockle
Pa!T} . . ~ı:e .ter b•hle~mı tekrar- bank'ı öldürmek için yaptığı ter
ladı: G~ruit.u etmem.ye ve mcv tibattan bahsetmek istiyorum. 
cud!·yetımızı gızlem;ve iızami E\"Vela ş.u odayı bir tetk;k e-
dikkat etmemizi söyledi. Sonra d'n · 
kapıvı iterek açtı. Bahçeve gir-

1 
Öne düserek bizi tuvalet o

di~. A d e t a . s ü r ü n e - dasına götürdü ve bize tıpkı bir 
reK <'\"e kadar ılcrlcdık. Arks- hokkabazın yaptığı gibi içor;sin 
da~m orad~ aç.ık duran . bir göstererek: · 
P<'n.~ereden ıçerı <ialdı. B!z de _ Bakın.. Tamamilc boş .. 
tabu ?nu takıp ediV(Jrduk. Gir- Bomboş .. Değil mi? diye sordu. 
rlıl(ını.ız oda karanlıktı. Fakat Şu küvetin yanında bir ş~pka 
rnevkıınden burasımn vemek o- ile b:r de pardesü var. İcleriııc 
dası oldu]!unu anlamıstım. bakın. K..til bunun iç '.ne de sak 

Clarckson Pam·' !anmamış. Karşı tarafa da baka-
- Burada bekliv.-lim. ded'. cak olursanız duvarla biz•m a

Kenıya kadar benimle berab<r ramızda hiç bir şe~~n bulur.ma 
geL n. Sonra hiç bir harel<et varı dığını ,ı:örürsünüz. Sadece par
mayın. Ben size · aret edene ka mak kalınlığında madeni bir ç:ı
dar hiç kımıldamavm. buk verrlen tavana kadar vük-

Ben arkadasımın kolunu tut- selivor. İ;;te o kadar. 
tum. Enspektör de benim ""lu- Biz burava silıi.h atı1d L1<tan 
n:.u .tu~uu. Bir ~svava çarpara·~ bir iki sanıye sonra girdk. Ş•ı 
t!'U·iiltu etmemPVc calışarak ,.e halde hiç kimse sofanırı kapı-
1'er adımımızı hf"'aplıyarak ka- sından kaçmıs olamaz. Gördü~ü
pıva kadar geldik. nüz g'bi icerde de saklanı!acak 

k&t az sonra h.a.sta.ıanmu,ıtı. Hasta.- Acı bir sesle: 
l.!t onu birkaç gün .Ç!!'"de yı:ktı, ha- - Su ... Su ... Ölüyorunı!.. 
rap. etti. Yalnız!ıgtn aqı;:h'nl 'lmdi .. Diyordu. Hırsız cevap verdi; 
UlıLtin dehşettle anlıyordu. - Pek i.. .. Sana içecek bir şey vc-

Acaba ne olacaktı? GUndUzlerl reyim. tıacın nerede? .. 
gelen bir yaşlı kadın, çoroa.sını pl- - Su ... Su ... 
ş:riyor, evi süpürüyor, öteyi beriyi - Su mu?... Fakat herş:eyden 

,E_l_i -ç-ab_u_k-su-. n-n-e-tç~ 

Rifat Köprülü 
Kabine: Beyoğlu l\.le.şrutiyet cad· 

desi No. 47 Güneş apartman. 
Ev: Erenköy, Telefon ~2 • 73 Eyin 

için g1ln ahnmaktadır. 

Bir hatta evvel haber verHmesi ri 
topluYor \'e akş&m gtdiyıordu. evvel sıcak blr ıhlamur, bir •a.y I•· 

'!I' "!I' ca olunur. 
Ja.k, geceleri de ka.l:masnıı rica meJlsin. Hem ha.raretlnl keser, hem 

ettiği halde kabul etmeıru.,tı. sdthatine iyi gelir. Ihlamur varsa '------------••" 
. Ah şlmdi yanında ya annesi, ya ka.ynatayım. ZA.!ll 

kız kardeı:ıl bulwısa.ydı. ParJste !a· - İ<:stemem. Evde ne varsa hepsl· 939 senesinde Ycnikapı orta oku· 
nıdığı: kadınlardan biri Glsa.ydr. 0- nl al, götür. Yalnız bir bardak su ıundan alırnış olduğum tasd iknamemi 
na ilA.c;lar hazırla.salar, bak.Salardı. ver ba11a .•• Soğuk bir su ... ~Iutfak zayi ettitn. YenisLn alacagımdan es· 
Bir bardak su bile veı-ece:k kimsesi taki sarnıçtan geUr... kisinin hilkmü yoktur. 
yoktu. lhtUnal, burada kimsesiz ö- - Sen bilirsin.., Fakat bu iyi bir 621 numarada Blilent Vrer 
IUp gldeeektL şey değil ... 

Yerinden kalkmak, biraz kendini - Allah aşktna. su ver bana .. 
ta r- ıtmak istedL Mümkün de.ifil Fa· Hırsız odadan çıktı. Biraz sonra 
şını yastıktan kaldıramıyordu. San- elinde bir bardak soğuk su ne gel
ki bUtUn vücudü uyuşmuş, bir kUI- di. 
ce haıline girmi.şti. En ta.han1mW - Al. .. tştc getird:m. Ben de se
edilmez bir hararetle boğazı yanı- nin gibi hasta olsaydun, böyle aöz 
).::trdu. Yutkunamıyor, susuzlukta.n dinlemez su içerdim. 
Ottiyordu. Hayatında o gilne kadar Ja.Jc, C\ini ooyrnaya gelen hrrsıza 

ZAYi 
3~8 sayılı emniyetf umumiyeden 

aldığ'un tannna karnemi kaybettim. 
Yenis:nt alacağımdıın eskisinin hUk· 
mu olınadığınr bildiririm. 

Niyazi Durak 4Wı 618 

hlç bir şeye • şimdi lılıııeyled;gı su· nazarlartle tc,ekkUr etti, suyu bır ZA 1 
suzluk kadar _ 1Jlddetli bir ihtiyaç hamlede içti. Bardağı uzattı. Din.ar nüftl!ll memurıı1ğundan ald1-
duymam1ştı. Blr damla. su ... tşte bu Şimdi bu su ona taze bir hayat ğını nilfus te.zk~remt kaybettin1. Ye-
onu ihya. edecekti. vermi~I. H :çbir şeyi kalnıamı.ş gibi nisini atacağımdan hllkmU yoktur. 

Halbuki biraz ötede, ma.sa.nın ili!:- geniş bir nefes aldı. Bu muvakkat Dinarın Okı;ulıır köyünden l70ey-
tUndekl sUrahlnin su ile dolu oldu· ı afiyet ve istirahatle .:ı.sabında bir zullah oğla :\(e\:lüt Ay21ı.. 
ğunu biliyordu. Ah. oraya kadar git geVflekli.k hasıl odu. 

meye kuV'\·eti ola&ydı... Hırsız ondan bilı\ihtlyar gözleı·in! .11. çzk mu haber]: 
Bir kere daha yerinden frrlantak ayrrmıyor ve kaçıp gltnıeyi dUşUn· r. 

Bı;ıy Dehriyc - ög-rerunelt istedi
ğiniz m~elenin Ustündt> durmak bo· 

Topkapı Maltepesindeki satın alma 
komisyonu ilanlan 

1 - Beher kilosuna. 34 kuruş fia.t tahmin edilen 22/8/941 de paza.rW<l• 
satın alınacak 13 parti 50 şer Lin liralık sığır elinden <4> partisine talip çıkın•· 
dığıntlan tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Bunlardan bir partiye veyahut hepsine birden temiaetlıırını yatırarak 
talip c;ıkabilir. 

3 - İhalPıOi 5 9 ·wı cuma ı;iinü saat 15 de komiıoyonda yapılac•ktır. 
ı - Teminatı katiiyelt'ri 7500 liradır . 

5 - İsteklilerin ihale günü ayaktan Vtı'ıt. r!ahra mezbahasında tesllın ~rt· 
larınıo ht'r !.irine •}rı a}rı fiyatlar tt·t.. .if edecekleri uygun ıörülenleri ihale cJi· 
le<:t·ktir. c7579> 

* ı - Pazarlıkla 20 ton sade yagı E.~ıtın alınacaktır. Beher krtosunun 
muhammen bedeli 165 kuru.' oıup tutarı 33000 liradır. 

2 - E-ı--sat ve hwrusl ~artlar Topkapı l\'Ialtepe askeri sa.tma.ıma J<O· 
misyoı:ıunda görUle'billr. 

3 - .l.halesl 10.9.911 çarşamba 
laca.ktır. 

g!ln!l saat 10 da komisyonda. yapı· 

4 - Kat'ı teminatı 4950 liradır. (TT36) 

'f,. 
1 - Pazarhka. 18 ton sade yağı almaeaktır. Beher kilosunun ınu· 

hamınen bedeli 16:; kuruıı ve tutan 29700 lira.dır. 

2 - Hususi şartlar \•e evsaf Topkapı J.Ialtepe asket1 satmaıma. ıı.o· 
misyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 5.9.941 cuma gUnü saat 11 de koml8yonda ya.pııaca)ctlt· 
4 - Kat'I teminatı 4455 lire.dır. (7558) 

* 1 - Pazarllkla :;o ton zeytinyağı alınacak, beher ldlo8wnın muh""1" 
men bedeli 90 kuruş, tutarı 45000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topka.pı Maltepe as1terl n.tmaln'l' 
kon1lı>ynounda. görülebilir. 

3 - İhalesi 9.9.941 salı gUnU saat 15 de koıniByonda. )'apıJae&lctıı'· 
·1 - !Ca.t'! teminatı 67W liradır (7737) 

Arkadasım sofarıın kapısırıı 2ç b:r ytt yok. Ve sizi temin ede
tı. O zaman bulunduğumuz '"<'r rim ki, ne çalışma odasında ~e 
biraz aydınlandı. Orada se;s:z, de burada herhangi gizli hiı- gc 
sadasız, nefes almaktan bile ce- cit te mevcut del!ildir. İcerı!ckl 

P<>ncere de sımsıkı kapalı ve 
k 'nerek bir müddet durduk. perdeleri ln'ktir. Ve odanın iri 

istedi. İmkAru yok ... Ba.,ı yastıktan / mUyordu. Bu garip tesadü! ka.lbtn
kallonryordu. Eğer blr ba.şkast im- de bir merhamet hasıl etmişti. Bir 
dadına gelmeyecek olur,a susuzluk- zavallının tında.elma yetişmeye mu
tan ölecekti. SUıSuzluktan... Haykır- vaffak olduğU içln ömründe Hk de
mak: fa olarak taUı blr Vicdan hazzı his-

f[ma btr kUl!et olur. Bu hareketler, ıl,jlllll:llli MÜŞTERi K.~ZAN,IAK GÜÇ KAYBET. !El( KOLAYDIR 
kötü btr rekab<>t ve •UrUm.qilzJUk· 111' 
\e yaptırilmaktadır. AlAkanıza te- Yanıyorum... Bir yudum au ... seytyordu. 

l\.'CerhameL.. Biraz sonra. hasta yine gözi.cri:ıi 
Diye bağlrmak için de mecali yok açtı ve sordu: 

tu. En ağır b;r Ouhra.n tçlnde, bütün - Bu.na bu ettiğin iyllik i~in 
saçlarının kökünden soğuk ter tane· ıster~in? .. 

şekkür ederi.z. 

~N 
1 

'"\ ' 
SON BllVADIS 1 

Namlı • 

ayserili Apikoğlu 
TüRK SUCUKLARI 

Birden arkadaşım kolumu dürt de burası ı(bi bombostur. Ya'
tü. Bir şeyler olduğunu anla- nız :vcrde henüz soğumam" b'• 
dım. Ben de ensoektörün kolu- ceset vatı,·or ve bir cürüm i•len 
nu sıktım. Pür dikkat etrafı din dlğine delalet edi,·or. İ-ie o k,. 
h·orduk. Kulağıma~sofaden ha- dar. Simdi beni takip edin. !çc. 
f'{ bir ses geldi. Sonra vin~ her rı ır,'receJ!im ve divecekleı"ml 
~v sessizliğe gömiihlü. harfiven tatb'k edin. 

leri alnına do&-ru all:l';ülilp gWl)or. &- - Hiç!... J 

ciz ve zaaf ile şiddeti a.rzudan mü- - Her,ryi al. .. _-\.nahta.rlarıın kon 

tLAN FİATLARI Yapılışı, temfaliği ve fenni surette soğuk hava depolarınd& 
muhafaza edilir. 
Sıhh,it ve menfaatlerini bilen muhterem halkımızın AP:tıf. Biraz sonra da bir mırılt! duy C!a.rckson Parrv. bu garip mı• 

dıım. Birileri konuşuyordu. Bu lmnu irat ederken ensoek•ö
bir kac san ive devam etti ve vi. riin eskisinde kı.pkırınızı ola" 
ne derin bir sessizlik hükü!Il. sür vüzü kızarıvur ve saskınlık-
mive basladı. tan ağzı J?itükce acıhvordu. 

Bu sessizliği bütün en cınla- E"ISl)e'!ıtör ömründe böyle sır 
tan müth'ş bir ses yuttı. Arka. oluveren katille 'kar~ıla•mamı~
sınrlan da bir silah patladı. tı. Bu.ne biçim işt' bövle" Arlı" 

Clarckson Parrv yıldmm g'bi ha,Tetin son derecesini bulmu'
fırlamış, kapıyı a~arak ,;ofav& a. tıı. Bundan sonra b'r mucize i!o 
tılmıştı. Biz de Pe:;'indcn koşa- b;le karsıla.<aca k ol•a. simd; '.1 ,1,. 
rak ona vetistii!'m·z zaman, o dui!ı,nıdan fazla bir havret duvc 
calısma odasının kapısını var mazılı. 
kuvvctile sarsıvor ,.e avazı cık- Arkadı<ımı takin ('ilprek c• 
t<ltı kadar •Acın• dive havkırı- lışma cd•sına ıı:irdik Ravm""" 
nırdu. İcerden hic bir se5 cık- verde un•mın vatıvordu. G'izler· 
madı. Fakat aradan hir "~c sa- tavana dikilmi,ti ve tam ahınırı 
nive geçmemisti ki. Knigh~ gö- o.rtasma kızıl bir vara vardı. 
ründü. Hiç bir saskınlık eseri (Arkası ve.r) 

KIZ \.'e 

F.lIBEK 

A'N'A lLK ORTA ve L1;<E -

HA YRIYE LI SESİ 
FATİR: Sara~haneJa,ı 

\'ATiLi ve 

YATI'llZ 

Ka~~t için her gün 10 dan 17 ye kadar mekt- mllra.caat. Eski talebe 

kayrt.larmm yentıenmeslne 8 ey10Ie kadar devam edllecektir. Tel: 20~ 

lstanbul Umum Bahçıvan. Sebzeci 
Manav Esnafı Cemiyetinden: 

ve 

Fesbedikı.;~ da.re heyetinin yerine seçilerek yeni idare heyetini inti
hap etmek ttzere cemiyete mukayyet aza.nın ı5,, 9 , 941 pazartesi gUnU ~ 
at ondan on ikiye kadar cemiyet cllzdanlarHe lstanbul BabıA.li Türbe ca.d_ 
deaınde-ki 10 numaralr mlbjterek Esnaf Cemiyetleri bınasına gelmeler.l il&· 

nen bı.ldiritı.r. 

tevellit bir n1Ucadele hummayı art· solun en alt gözündedir. Herşeyi al ... 

tırıyordu. Yalnız bana ilı:\ç parası olarak bir 
Pa.ncurl.arı, perdeleri kapalı bu ka lira bu·ak. Hepsint al, hr:-p;;.nl ... Her 

ranlik <Xiada, hıçkıra. hıçkıra ıı.ğla-, şeyin\ senindir. Bu bır bardak :ıu 

maya başladı. için ... 

Bir aralık kendini kayb<der gibi - Ben bu iyiliğe l~yık değilim 
Blr hırstz olduğumu unutuyorsun?. 

ofdu. Yine dalmıştı. Hararetini art· - Ne olursan oı. .• Herşeyı al.. 
tıracak rüyalar görüyorc!'u. Soğuk IIcpsi senin .. . 

su kaynakları ... Berrak sular, bir - Hayır ... Bu sana ;yaptığrn1 eğer 
kUçllk çağla.yan gibi ııtra.fa. serpilen bir iyilik ise, ömrUmde ilk defa. ya
pınat'la.r... Buzda. soğutulmu~ ma· 
den.suları ... 

Yanıyordu ... Artık dili ağırla.ıımı~· 

tı. Gö:ıJerlnl açtı. Gecenin sessi:ı.llğl 

ıçinde uzaktan bir köpeğuı. havladı

ğı 1'iWlyordu. 

Dehşeti! bir lhUyaç ile olan kuv· 
vetınl topladı ve haykrrdı: 

- Ah bir da.ml& su ... Hararetten 
ölllyorwn. 

Yandaki odada. bır gürültü oldu. 
Sanki blrdenhlre ağ1l' bir f"Y d~
müş.til. Bir &aniye 80nra odanın ka
pıaı a.çıldı. Karanltkt& bir insan göl
gesi konuştu: 

- Sus ... See çıkarma ... Hatt.A kı 
mtldamna. Seni bir an içinde mah
vederim. 

Jale, korkacak yerde ııevindl. Tit· 
rek bir aesle: 

- Su... Bir damla .su... Hara.ret· 
ten ölüyorum. 

Dedi. Yal>e.ncı adam oordu: 
- Ha.ata m.asm? ... 
- Su... Bir damla ou ... 

rum. •. 
Ö!üyo· 

- Peki ... Fakat, llksvvel beni ele 

pıyorwn. Ben fena b:r adamun 

Biraz sonra belki bl.r eve daha glrip 

soyacağım. Fakat, senden bir şey 

kabul etmem. Belki bununla vakit 
vakit teselli bulurun1. Eğer şimdi 

hissettiğim hazzı her zaman duya
cağımı bJseydirn açlıktan ölmeye 
razı olurdum. Ben, bunu ömrümde 
hisşetmemi.,ti.m. 

Odanuı ltlnde derin sil.küt hU
küm isürüyordu. Hasta biraz dal
mUJtı. GözlerinL açtıtr zaman hır

sızı yatağının bft.\'UCUnda buldu. Bu 
adam, ellerlni öpüyor, \ie; 

- Benl yanına al ... Sana her za· 
man bakarım. Hep soğuk sula..r tçt
rl.rirn. Yalnız ekmek yiyeyi.m ka.fi. 
Başka bir fey i6temem. Dünyada 
kimsem yok. ıcomşudan çaldığnn 
9eylerl tekrar bahçcsin-e attım. Bir 
da.ha hu"Sızlık etmem. Fakat sen (le 
bana, ty1 olunca c:h.ırsızsın!> deme. 
Beni yüzleme... Kabul ediyor mu
sun? ~te ellerini öptlyorum. Oh! 
Zannediyorum ki senin yarunda ya
tarsam hep gönlüm böyle rahat o-
laca.k. Ne dersin?-· 

- Hoşça kalınız, dedi. Dora
cığımı kurtarabilmem için Alla
ha dua ediniz. Ve, ormana doğ
ru yürüdü. 

istiklal - En Son Havadis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 30 

O zaman, haydutlar, güzel es 
mer kızın, Antuanettanın da 
ormana doğru ilerlediğini hay
retle gördüler. 

Sirakoza bağırdı: 
- Kız! Sen dur! Nereye gidi

yorsun. 
Esmer giizeli gülümsedi: 
- Sinyor Anriko Berlandi 

yolu bilmez. Ona yol göstermek 
için ben de gitmeliyim.. 

Bu sözleri duyunca Münte
klm, başını geriye çevirdi ve kı
z~ mani olmak istedi: 

- Gelme yavrum .. Seni böy 
le bir tehlikeye atamam. 

Eımıer giizeli, ateşli ve hırslı 
krvtlcımlar fışkıran kara gözle
rini ona dikerek haykırdı: 

- Hayatın benim için kıyme 
ti kalmamıştır. Siz beni orman 
dan kovabilirsiniz. fakat ben 
daima. arkanızdan geleceğim 

KA M ' • NT 
sinyor Berlandi ... 

Anriko, Antuanettanm feda
kfırlıiiından mütehassis olmuş
tu. 

- O haide dedi. Beni takıp 
ediniz. 

İkisi de ormana girdiler. 
Antuvanct, ormanda do\aşmı

va çıkmıştı. Kazalvekvon.un ken 
d'sini aldatıp ber:bat etmes'nden 
müteessirdi. Ne vakit oturuyor, 
ne vakit yatıyor, ne vakit dinle
n>yor kimse bil.miyor, görmü
yordu. Dalına teessür içinde, da 
ima gözlerı dolu, acayip bir mab 
lük!a dönmüştü. Bir genç kızın 
en kıymetli bir hazinesi olan 
bekareti mahvolduktan s~nra 
böyle bitkUı, tamamile de!rişmış, 

.w. 
Çevıren : bu adamın sözleriıı.e? o gafiet a-

• ~ l l<andırmıştı? Nasıl aldanmıştı. 

ıuna lanet ediyordu. Yanı başın 
S. Çapano/lu da ~ir-yaban ke<f,si ,gibi dolaş-

ı----- mış, etımn en yumuşak tarafını, 

aldatılmak, bir paçavra ı;bi atıl
mak, onu harap etırüşti. Ortad ~. 
şen, şırkra'k. AntU'vanettadan e
ser kalmadı. Yüzüne ve .F,~zle
r'ne bile yeni bir mana yeni bir 
ifade geleli. 

Evvelden, rengi yanaklannın 
uçla.rma doğ'ru haf•fçe pembe ve 
sekli değirmiye yal<ın olan bu sı 
c-ak, bu narıin yüze bir soluklu!< 
geldi. Bütün kanı dudaklarına 
toplanmış gibiydi. 

en gafil zamanını aramış, izdi
vaç vaad:nde bulunmuş, nihayet 
o ana kadar zevk:nin ölçüsünü 
olgun ve tecrübeli kadınların si: 
nesinde bulan Kazalvekvo, bir
denb:re Antuvanettanın h:ım ve 
sert göğsünde hiç t:ıtmadığı YP
ni ve eşsiz bir lezzet duymuşt,ı. 

Ve bir kaç av, genç kızın uu
zellil(ini, hırsını, neşesini lez
zetli bir içki gib i vudumlarlıktan 
sonra, nihayet bırakıverm:şti. 
Bu, Antuvanetta için, yaman bir 

Kazalvekyo kendi5'ni ll'3'Sll tahk.:r oldu. Kalbinde aldatılma 

Ba~llk maktu olarak 
l loci Myfa santlınl 
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ABONE ŞABTLAlll 
Türkiye 

için 

Kr. 

80) 

200 
75 

HarJ!: 
için 
Kr. --

Altı ayW< 
ı.;ç a;,:ık 

Aylık 

1400 
150 

•oo 
100 

2800 
1800 
1000 

"'-·-------' 
Sahip ee B~riti: 

NlzAM.ETI'lN NAz!r 
N<Jri1a1 Dirckıöri: 

ŞÜKRÜ SARACOGLU 
J!>:ııldıft yer: 

VATAN MATnAA.SJ 

OGLU kelimesine dikkat. 

Yatı Mekteplerine 
Ç.ocuk verecek'<oİ" Yatak, Yorgan •e ~flarile Yatak Önüsü, ııaıı•· 

niye, Havlu Ye Bornozlarını ucuzca mai!;aı.amızdan alırsınız. İstanbul Sultanlı'' 
maın caddeı.i. No. 4. Tel: 20625 

Bursa Pazarı: Sipahi oğlu HASAN 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Ke~if bedl"li 1791 Ura 35 kuru, olan bir tamirat aç:ık. eksiltme ile 13.9.9'~1 
cunıarteai günü saat 11 de ihale ed.Hecektir. İlk tem.inalı 134 lira 3.5 kuru;stıf· 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 't'C saatte fıll" 
dıkhda utın alma komisyonuna gelm~leri. (7633) 

* ~ Beher kll<>SUna on Jturwı fia.t tahmln edilen 115,400 kilo pat•t 
9.9.941 salı gUnU 11 de pazarlıkla sa. tm alınacaktır. Şartna.ınosi her ~ 
komisyonda. görlllebUir. Muhammen bedeli 111140 lira olup ka.t"I ıeınırı• 
1731 liradır. :lstek!ierln beli gUn ve saatte Fındıklıda. oatmalma. kO,,,ıs' 

Diyordu. Hasta, memnuniyetle yonun& gelmeert. (7756) 

ba.'jını salladı; 

- Peki... dedi, kal burada.~ .. 
Bir ay aonra Ja.k i~ ve ar

tık bu yerde yaşayaıruyaca.ğını an
layarak Pa.rlse dönm\illtU. Yanında· 

ki hızm,.tçlyi görenler; 

- Bu ne iyi ... Ne ytilı:Bek ruhlu, 
ne vicu.ı . .'llı, ne <.lobru ... ::\e namwıu 
biır adam. .. 

Diyorlar ve ta.hmlnlerlnde hiç ya
rulmıyorla.rdı. Bir bardak su JaJun 
ha.yatıru, 1*1'8ızın ..ııı~ kurtar
ıruştı. 

nın azabi!e, ve kalbinde açılan 
yarası onu üzdü, harap ett!. 

KaLbi, göğsü yarılıp, çıkacak
mış gibi azap ve ıstırapla atıyor, 
göz yaşlan, kirpiklerinin ucun
dan damlıyarak yanaklarını ö
pe öµe süzülüyordu. 

Böyle teessür matem ve hus
ran dakikalarında, b r Yerde du
ramıyor, şuraya, bu:raya gidiyor, 
ormanın esrarlı gölgelerinde, 
hulyalarile ba;;ba.~a kalıyor, va
ziyeti düşünüyordu. 

Bugün de öyle yapmıştı. Do
laşırken., kayanın üstündeki kar 
tal yuvaS'lndan bir inleme işitti. 
Bu bir yavru sesi değildi, İnsan 
sesine benziyordu. B:raz dikkat. 
le dinledi, evet aldanmamıştı, 
bir insan sesiydi bu. 

Hemen kavalıklardan tırman
dı, yuvaya yaklaştı, gözüne çar
pan manzara genç kızı ürküttü 
Kartal yavruları, genç bir kad!
nın vücudünü didik]yordu. Her 
tarafı kan içinde idi bu kadının .. 

(Arka8ı var) 

* ~ Pazarlık g1.'nleri talibi çıkmıyan ~a cins ve miktarları Y~11 
dört kalem yem maddeleri ıhtzaıarmda yazılı gün ve ea.a.Uerde paza,rl~1• 
satın almacaırtı:r. Şartnameleri her glln komlsyonda görUlebllir. tst•~ ,1 
!erin belli gün ve muayyen saatlerde teklif edecekleri tiatlara göre 1't') 

teminatları ile Fmdıklıda. sa.tınalma komisyonuna gelemeleri. (77~ 
Cln•I Mlktan Pazarlık 

Kilo Saat D. -ıcuru ot 7rooo U 30 5.9.941 
Saman 'rnOOO 15 00 5.9.941 

> 100000 ll 30 6.9.941 
> 100000 12 00 6.9.941 ' 
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LİRA İ KRAMiY E 
Rekor marka zeytin Y•iııua. balitJ. yetiıüa ahini ispat edeııt TeriJİll. 

Alameti 
Farika 

Bailallarınızdan ıerarla ilteyiniL 

Toptan. sa hı yeri: 

Ucuz va 
Teminaf1 

İotanbw Tütün ;ümrük Kemtrli ookak No. 21 Naz.il Özıaea • Tel.: 


