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ç,..._ .... sönderilm mek- ı 
tapı. &.pnalmrrir adresine 

•· ndcilmelidir. 

Fi atı 

3 
kuruş 

BOÖAZLAR 1 
RUS RESMİ 1 

_ TEBLIGi _ı 

BİZİ DIR ' • Alman 
taarruzu 
yerinde 
sayıyor 

eKarad kal ey 
azına i 
il b d: 

im olma 
aderidira 

---o'---
bugün 111.iont- · 
rö muahedesi 
nin ~şinci yıl 
döııüm.iidiirr 

r T• J.t' ji\T ' 
lVızanıeuın , vazı} 
....,.,.,_. 

Kı-ra<leııiz Boğazı ile Çanak· 
kale üzerinde Türk hS.kimiyctini, 
lbiUi a..-zularım1zn ve d~vlet ~
t'(!fimizc uygun b:r tn~da tekr:ır 
lttıi:; ecen Montrö muahedesi· 
t.iıı, he•inci yıldönümünu idrak 
ttıncldo bugün mcs'uduı:. 

Bu. Türk mületinin eyle bir 
•a.;ı tit:tidir lci ııu dakikada :ı~yısn 
ıe'bep ler y ·;4'.iinden birib;rile gnt
l,.ı~ aşan biitiin devletler, bu :m
e;: le l:e.,dilerini de mi.hterek nd
<l~:n~lt i~in birçok sebepler but
ıı~ ... l larhr1ar. 

W3G j ılı ha .. i.ranındn başla. 
; ·~ l-emmu.z a7ının 21 inci günii, 
t··:~·fıniz landa r•u:ılr;w bir 
t '"< lı~cicnin imzası ile biten Men· 
1 
'Ô l•onforansı, fü:crjnde dlkk~tlc 

·: ·~lac k bH) ı.ik ,;ynsi iıiıdiscle;·- \ 
r b ,.·air. 

Bı, ~onkra:ıGla T.ür~b·e C'.lm· 
· '· ··et;r:İ tcm~d ctmi~ olan mu· 

, '·""'.s'. \• ~r.yc•i •/e bu h•yet-in 
,·:veli U ~rinde nfu:ım blı- rol 

t\.....,~ını$' o~n Cıtmhuri:el Hiiliü
t;1 H ,.e biifıa"sa Ebedi Şef Ata
ltıı·k, bütün zekiı.lıınnı nf.rber 
'-i~rcir: bu m•lli d~ •ayı hallede· 
~1rn·~ierdir. Montrö, diyebilirim 

ı dipJcm3!İmİ7.İn büyük ısiması 
ı ~·.111• ! i ı-~menc!oglu'yu, bir 
'J ı.;uı-t ay iç 'nde on yıl ya.qlata
~k r.Jcrecc.dc yomıu,ş~. Numan 
f c·tıcme:-ıcıoğlu Moıılro konfe. 

r,..11~ıntn h 'lcim zekası ve yüreği 
ı;:;. 

1 
Hrrb.,·i b"r b~~ı,.a telden ça

la"\ y f::a.,o:ı murnhhaslım biribir
~'-"il!! uzlnştırmı:ık ve . bunlann 

. . 
.. 

.. 

T 'lı BALiIKTA 
lı 11 Alman 
il nakliyesi ve 1 
; petı-ol gemisi 

batır1ldı ! 
--<J---

RJs!ar, bir torpido 
He bir iıyyare 

lıayhHttiler 
---·o---

..-i~ r tarafta şiddetli 
n1uharebaler · 
dGvanı ediyor 

Londra '.!l (B.B.C.) - 19 \'~ 

' Tenımuz gi.inlcr;ndc Porho\·, 
"i1-ıoıı.. p·:;ko\', :\ckel, Bobrinsk 

Smolensk i:.tikarnetlerindc 
.:!dct'ı. mu hare beler cievam ?et-. . 
~ ... r. 

D:.er ccµhderdc hiç bir degi. 
~ · k :..k oirn amı:. tır. 

&ğrızlar fü:criml~ki Türlt baki ıuiyetini büfü'l dün"a d<ıvletle-
rini h"l:ron eden bir ~Üriistfök, zeka ve tititl".klc .temsil eden Iia\·a ~_rtlarmln müsait olma
\e Mentr<i nıüıınkerelerin;n ne büyük mür idi olduğu ~litmu. masına ragmon Sovyet hava kuıv 

mumuz olan Mi Jli Şef İnösü. vetleri bir çok Alınan mot.örlü 
------------- ünitelerini tahrip etmiştir. 

Japon muamması ... 
Londra, 21 «B.R.C.7> - Ce

nubi /\frikaddki Japon tebaa11 
memleketlerine dönmektedir. 

Bunlara, Cenubi Afrikayı ter
kelmelerinin tavııi.> c edilip edil· 
memiş olduğuna dair sorulan su
allere Japon konsolosluilu beya
nat vermPkten ct"kimn~tir. 

Baltık denizinde, Uiyyarel~rl. 
mız, muhriplerimiz ve hücum 
botlar:m•z, bir büyük Alına.n nak 
Jjyo kafi!ıe.sinc •hücum etmiştir. 
11 Düşman nakliyesi, bir petrol 
gembi batır Jmıştır. Biz, bir muh 
rip ile bir tayyare kaybettik. 
'rorpidonun mürettebatı kurtarıl 

Elazığ dağcıları, 2350 metre yüksek
liğiiıdeki Hazar dağına tırm;~dılar ! 

Fakat, Karacalı muhtarı sporculan 
paraşütçü sanıp köylülere yakalattı 
Sivrice kazası kaymakamı Enverden eınir 

gelinceye kadar dağcılar, korkulu 
dakikalar geçirdiler 

Qrkiye 
Çevrilmek 
tehlik~sinden 
kurtulmuŞtur 

----o----

Almanlar 
• 
lrana gidebi-
lecekler mi? 

Londra, 2 1 (A.A.) - Suri
yede muhasamatın kesilmesi vr.. 
mütarekenin bir samimiyet ha
''ası içinde imzalanması üzerine 
ınüttcfiklcrin Yakınşarktaki vazi
yeti düzelmi~r. Suriyenin stra
tejik va7.İydi çok mühimdir. Me
sela bugüne kadar büyük biı 
!ehlikc te~kil eden Kıbrıs ~imd· 
lngilterenin ileri mevzilerinden b: 
ri olmuftur. Almanlar için lral. 
ve İran yolu kapanlmıftır. Alman 
lııır ancak Kar.ae\enit ve Kalk.uya 
ntn kontrolünü elde etmek .urc
tiyle lraka ve İrana kadar ilerli· 
yebi!irler. · . 

Ayni zamanda Türkiyenin va
ziyeti de düzelmi.'}tİr. Ve bu mem 
leketi tehdid eden ihata tehlikes' 
ortadan kalkmı .. trr. 

f ngili~ hava kuvvetleri Suriye· 
deki üslerinden ' hareket edert".~ 
Yunan sahilleri boyunca İta1yar 
limanlanna kadar Rumen petro
lünü nakletmeğe teşebbüs eder 
RCmilcrine hücum edebtlecekler· 
dir. 

Eiazığ ~O (Hu~u.·i) 1 
J ;l:lıığ Bcrlell Terbi~ e-.i 1 

ıniikeılef ha~ları ıçı 11 ıu;ıl.m ! 
kıu lp programı tatbikatmılan 
obrak Paz:ırlc-i giinü (~230) 
m cl:-c İrlifom<la Hazar dağına 
bii~ük hir ~iirii~ü~ ~:ıpılrnı~tır. 

9;, r!l'C kaza-ıııı.laıı hr.rt•h.cl 1 k • A 1 
\t~ ıla~·ı !'lı) afeti le ~ yahat c- 1 m a n 
den ~porcular Kara~alıdırn g ·• 
•:erken ,\tuht: r l\fu,.tafa \C Lö' torp"dosu 
lüler tarafından para:;Ül!;Ü :tP.;l 

ncdilerek revrilmi·lcr hiiHİ· b tt 9 
~ ~tl rini j.,bat edi;i '~ik:thır l a 1 • 
(;061.crınclerine rağmen bir ta· 1 
raftan Elazığa da«ir imtihan e- -o 
dici -.ualler ~rularak \'Olkırın- Almanların iki ağır 
Jan ~J~onulımıı;, <liğ~r taraf· ı topç .:: fırkası ile 
Lan SIYrıce ka} makıunı Em ere , • 
hekc;i gönderilerek ,azhet lıil 300 tankı tahrıp 
dirilnıi~. aldıkları uıü-·L~t Ct'• 1 edildi 
, aptım ı-onra ı.erhesl Lırakı]. I 
ıı11~lardır. 1 Loııdr_n. •B. B. C.• - Kızı1o~-

Elarııg-h TW\rcular Hazar •ru du. Lenıngrad, .Moskova ~c Kı-
r- _ e 'cf Yollarını sı<'dctlc mudafaR 

liinü ~nelcy en ( bOO) metre ctıncitedir. Cı;martcsi Ye pazar 
1: rtifaında dağ .:il~·il_eleri.~i .. a~n- ı' giinleri ('ıkan Alma nkbliilcr:. 
rak (11.) ~3ath, b•r 'uru\u:-- C\'\'elc:e :'\'apılmı~ olan zafer ,a. 
ten oııra Gezine , ara~ak ~r;g idlc.rinc da1r c!' :Ufa!t bi: mali•· 

1 
_.u.:1.0: tl t tn:ıt ,·eremcıuı~tır. Bugun saat 

ram arını muV~A.Ni}e c a- 01'1 ikide Mosko,·a nıd"Vosunun 
ınamlarmtlardır. nesrettiii en sen resmi tebli~ 

Hindistan 
Amerika ya 

elçi gönderiyor! 

.~tıdt•r: 
cıCcphcmizdc hic bir dc~stk· 

Jik olmamıshr. 

~~' ini birdnn Türk tc:zı etrafın
t:<\ ~;mlemnk Z('lrlugunu yü:de 
)c-t .. "~ yen::n odur. 

Moi1trö J;onferansını adım a
~'.ıtı telrip f!ttim. Uykusuz geçİ>'
• ~:m gr('.elc-- çok oldu. Bunun 
~.in a Jahi:;ct!c iddi"' cdebilirinı 

Sarı garda / eci bir otomobil kazası oldu 

Bu, Hindistanın 
harpten istifade 
ederek kopardığı 

ilk imtiyazdır. 

.ı\lman lrntlaı-a gerisinde rctc
lerimiz muhtelif ycrlcrd~ hQn:
balarla hii<·uın cbui .. lcrdir. Bil. 
yük bir Alman ınotörlü birliği 
imha cdilmistir. 4 zırhh tren, 
2 tayyare. alh a~ır top. 19 t· nk. 
100 kam.rnn tahrip cdilmislir. 
A:nn 21 inile diis•1umm. iki ~ıt 
tf'prtı fıTkaM ite 2c<I tankı im1'll 
cdilmistir. hıhteli[ c·arpı"n ··
)arda 2;; düsn an tıwvarcs fl.jj,.ji. 
riilmüstiir. Ve Ei!lhk nenir.i dr 
iki Alman torpido hohı ba p•ı) • 

1 türk m\1~ahho~ı Numan Me
'lt:tn~ncioğlu, 1935 yılı haziran 
t~ lerr__muz aylaı,nı uykusuz ge
tt'miçt;r, Hangi günün g~c~sinde, 
't··llfti saatte Montrö Pa.las'ın, 

llrk murahhas!anna ait olen 
'l)attıms"lennıı. gözlerimi daldır
~&a~, bunlardan birini, yani 
~ııheden otele bakılınca .sol ta
~fta, b!rinci katla terau açılım 
&;:.._artımını. da.ima •şıklı şrömıü· 
~~ÜT. I;.r,üiz ba~mu.rahha!ı 
~ Lord DrıJ'b>•'nin oğlu ile o 
~ı.. tı.·nırdn. HergÜn bir ba§k.a 
~l\t"n c:alan ve ilr'dc b;r yeni 
~ 3abotajia konferan51 frenliy~n 
~tbanya başmurnhhası Titules· 

l·u o id?'l.rc ed~rdi. 
~ liiçhir fikri olnuyan, fakat bi-
1,l_ lhuh;,ı.lif h .. r fll<re kolaylıkla 
~~:ı Yugoslav murahbaıı Su-

ıç.i c. iı·tad ederlii. 
" s?~etler Birliği b8'ttlurahha
i litvmof, konferansın seyrin-
~ daima &İkiye\çi idi. 
'ıtt1'~urahbulan Eaito'nun ya· 
)t:tda., ses çıkarmadan, gülümai
~ t.k :uczı!< giinlerin bijyük mu. 
~ ~:ıı halinde duran Ja,>Onlan 

'nl mağa çahıırd1. 
~ elh~ıl bu g\Wde ve ıuü
t~J "el· diplomatımız hakkındat 
ıjd.0ntrö mnkavel~sinin baı İ.fçİ· 
bit it'> dernek doğru olur. Diğer 
lıtlL llltn'ahbasımız.dan, yımi Ge
ıı ""'Unn_ay İkinci ~anı Orge
~:::l Asım Cündü:ı'den bah&et
'tıt~ en Montrö'nün havHmı ver-

<) eU.> .... tt,., mümkün obmaz. 
oı~ ~~·hk henü:ı Korgeneral 
~ı il rtıui)t rem Asım Gündü:ı, 
t,.. i,:i nıe:r.iydlcri yanında ne in
<ıl:J ·r Öi lornat k•ymeti mevcut 
~· ı.ı~'nu he7keı:c tasdik e:ttir-

4'tı. 

11, t>oııt~r Rii.şdü Aras'ı unutmak 
F'1-..~lbıl mümkün olabilir? Kon· 
-~nı a•yri ile Ankaramn irtİ· 

l\Jonfrö ~uahedesinin bih•ük ıs
r.'si, Harid~emizin kudr~tli si

ma!l:J, bü~·iik eki 

NUMAN l\tENEMENCİoGLU 

balını temin eden sathı.'< Hariaye 
Nazırı Montrö'de hem bir bü
yük diplomat, hem de bir ince 
politikacı hüvi?'-:ti ~östenn~tir. 
Montrö günlermm dıger kıymet
leri arasanda Amiral Fahri'yi ve 
Hariciyeden Miiffi.k Selimi'yi de 
zikretmek ıazıınclır. Mütfik yorul
madan muhaberalı idare elmiJ
tir Amiral fr.hri de Tali Askeri 
K~eyi üstün bilpile hayran 

eylemittir. 
iıte dünyanın bu en bemat ve 

talihsiz pijnlerinde biribmle gırt
laklqanlnmı hepsine, Boğazlar-
dan emin olmak saadetini bah· 
şeden siya&İ vesika, böyle ve bu 
i,çilerle meydana gelmiş ve bey· 
nelmilel artivlere girmittir. 

Bu vesikaya dayanarak, dün
yayı hayran eder bir tarzda Do
ğular hikimiyetimİ2İ idare el· 
mekte olnn Milii ~efe saygılanmı
zı teı<rarlnrken, Türk rnilletine 
de «bayramın mübarek olsun!» 
deriz. Zira Montrö'nün imzası 
gilnü, mutlaka, mil?i bayramla
rımızdan biridir. 

NİZAMETI1N NAZİF 

Sovget sefaretinin 
otomobili devrildi? 
Temizlenmiş vatandaşlar 

--------------:.------arasında iki gün, bir eece .. -
Adliye Vekili ile 

lmrah'da bir gün •• 
~---~-o,~--~-

Ada halkı, batan güneşe karşı, istiklal 
marşını söylüyorlardı ... 

'.frak. Armutlu açıklarında, 
birdenbire rot~ını deiiştirnti~ 
gibi sa~a dümen kırarak ilerfo. 
nıeıte ba~ladıih zaman, uzakta, 
&'Ünün son ışıkları altında, nıa
vj kadifeden bir mahfaza,·a nr. 
le')tirilmiş bir pırlanta ,i'ibi su. 
larda parıldayan bir ada~· ı ~Öş. 
tcrcrck: 

- İmralı! Dediler. 
B~tü~ ha~lar o tar~fa dnğru 

çcnıldı. Bakı::?lar. me(hul bir a. 
lemin sırlarınt sakhvan hu top. 
rak par<:asını ı?İm~~k siir'atilc 
taradı. 

Çok ~~rmcden hcrı.:e\', vu:r.uh 
kinde göriinıneğc b~ lamıstı. 
Henüz tamaınilc ağııclanamaınış 
tepeleri. :'\"Cr~·er :vanık tekelerini 
andıran siirülmüş van1açlarile 
ada, önce, «pckaz ın - skün" his- ı 
sini vccrhiliyordu: fakat bir ~r
lontmın dönemecinde ,·apur bfr 
körfeze doi?nı ilerlcmeie başla. 

dıiı zaman, kiremitlerinin kesif 
kumız1hğı alhnda du\'arJarınm 
badana sa1'ıhğ-ı harikulade hir 
iıntiza<: ile biı·birini tam'1!nlt~·an 
uzun ::rnhut dört kö~r. binaların 
intizam i~inde sıralandığı ı:örü. 
lüyordu ... 
Şimdi İmralı öniinde denti1'1e

ınis hulunu~·oruz. 
Muntazam cİC'ek tarhlarının 
(Devamı uçÜncü sayfada) 

Krem!in Sarayında 
neci rdiöim geceler .. 
T roçkiyi Türkiyeye 

tanıtan "Tanin,, 
gazetesi olmuştu 1 

(Yazışı .:ı üncüde) 

---0'---

Bir kisi-öldü. uc 
' ağır yarah var! 

Dün a~Rm saat 18 de Sarı
:'\'Crde pi:raı;a caddesinde ff!'<'İ bir 
itoınobil kuası olmW! , ... hiT ki
~i öhnü~. iki ki~ de )·aralan. 
mı,.hr. Kın:aya sebebtvet Yeren 
otomobil Rus sefaretine aittir. 
Vıık'a. otomohil ~oförüni.in fazla 
sür'atle .ciderken )·anhlt bir ma
nenasmdan ileri selnıtis, otomo
bil takla atarak devri&nti~ir. 

Otomobilde bulunan dirt ki
sidcn ikisi a(ır, diier ikisi hafif 
:'\'aralanmışlarchr. Ajır yarala
lardan bir kaclm. ~i,li Etfal llas
tanesinde ölmülltür. 
Şoför zabıta ~~zareti altına a. 

lınmı~hr. Şoför. kazada~ uf9k 
hi1' bere almadan kurtulmu,taT. 
Tahkikata devam olunmakta. 
dır. 

Panama. kanalı 
Londra, 2 1 «B.B.C. 1> - Ta

mirat yapıldı~• :ıöyJenerek 1 O Ja
pon nakliye gemisinin Panama ka 
nalından geçmesine müsaade e
dilmemiıttir. Halbuki ayni zaman 
da oraya varan Amerikan gemi
leri kanaldan geçebilmişlerdir. 
Amerika deniz makamları, ka
nalda yapılan tamiratın askeri ol
duğunu beyan etmi~lerdir. Japon 
gemileri Kap tariki ile yo1larına 
devam etm~lerdir. 

J.ondt'll 21 •B. B. C.• - ilin- nm;tar. 
distan dominyonu ile Serle i.k ----- 0 

A•rika arasında umumi mu. J F 
rahhas ununını haiz siyasi mü. aponya. ransa 
m~"iUer teati ediln~i karar- 1 d 21 (B B c) __ ,,. · 

1 t 1 t H
. d" ..on ra, . . . ı ı 

I'~ .rı ml"! ır. m ıstan naınmd , . . .. , · 
Antertkw,ra gönderilec('k ilk ll· ı' KabıncSt ciun toplanınışlır .. fop. 
mumi nıurahhasın adı S\r Gezıt Jantı sonunad Maresal Pela•n Ja-
~cnd,.l'd11. pon sefirini kabul etmiştir. 

.Birkaç 

Bir müşahede
den çıkan 

netice 
Hiunid Refik 

•İmrah tecrübesi• ba.o;hkh ya. 
~mın iistünden cok .ı~<"nıede•ı, 
sayın adliye vekili Hasan Mc
nemencinin da,·etlisi olarak, 
imraln·a gidenler arasında hen 
de baİundum. Bu kiicük tetkik 
se\.·hatinin bende uyandırdığı 
intiba m ii s bet t ir. i\liisbct, 
çünlrii, ~·ap1Jan mii!?ahadeler , .c 
neticeleri bakmundan eMc edi. 
Jen fa~·da bii~ ük olmustur: .Mü
essese. adliyeci - idarc~i. adli3•e. 
d - ce:ıacıt adliyeci • hekim. 
hukukçu • alim, Ye nihayet hal
.k.ın ıözü kulağı sıfatiJe,' g~zete
cılerden nıüı-ekkep bir tetkik 
he:\ eti tarafından sıkı bir tcflil'! 
\'e mürakabeden geririlmi~ , .e 
bu eleme neticesinde on numa
ra üı: )'ıldıza hak kazanmıştır. 

Yeni bir ceza infaz sisteıninin 
orijinal ve milli karakteri üze. 
rinde durmamızdan çıkan neti. 
ce ~udur: 

.tmralı• bir cezaevi de~ildir; 

Satırla ... 
Ankara :'\ iiksck pofö, l'nstitü·. ·i 
kriminoloji profecörü Pa~-o·mm 
dc<liği ~bi. bir ıo;)ahhan" o<' 
dcj!ildir; ( -) imralı, ga,ycı;İrı•· 
ny:tıın ~artları kcndiı:?de tasn·an 
s u i ı: e n l' r i s h;r tc~kkii\dü r, 

fmralı, görmeden rl~ tPJ.ırnut 
ettii:'im goibi o•or:tesi ke.ııdi i,in. 
den fı~kıran. kendine has bit di. 
sirılin <:cmJ,.erj"c bürünn1ü.ş , e 
bunu cu mantıki nciicclcrinc 
kadar \'artlırahiJcn bir sos v c . 
t c dir. • 

naslıca Yaı.oıOEırı cun1ard•r: 
1 - Ce7ai ınahiveti; 
2 - Kollckth ist bir c·cmi~ et 

olusu. 
Hcrikisini de kısaca ;:özden 

;:eri re Hm. 
(Devamı 3 üncüde) 

( 0 ) Islahhane de;iilclir. ciirıı'< ü. 
bizde henüz bulunmıyan fakcıt 
haska memleketlerde mc>vcut 
bu S!İ:bi müessesel~r,anomoli a
razı _gösteren hasta - suçlulaT'ı 
antropolojik ve psişik blı-takım 
ınuaynelerden _gcçiroikten son
ra teda,,ilerl çarl':Sini arıyan ve 
kısmen bulan -ceza dei!il- sifa 
evleridir. İmr..:ılının ~arakter 
bambaşkadır. 
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Sahife! 

Selanik Merkez Kumandanı 
binbaşı Nazım bey, Enver 

beyin eniştesi idi. 
'' 2 1 

Fakat, Abdülhamid' in en sa
dık adamlarında biri idi de .•. 

kımıızı cübheli adamlar, 
lıala ) üwermi açmamışlardı. 

:ıiuınlnrı &Dndürdüler. 
Agah bey. önlerinde } emin 

\erdiği adamları tanıyamamı,· 
tı. Hatta ihu hadi ye uhne o· 
Jnn e\i bile ö&'Tenemedi. Çün-

ü cemiyete girdikten ~oııra 

dahi, Cemal bey, ona hu e'\i 
görmek imkruıını '\1ennem'işti. 

E' e girerken oldu~u gibi çıkar 
ken de gözlerill!İ hnğlamı~tı. 

Agah hey, bu mendili, Lin· 
dikleri nrnha bir çok so'kaklıı· 
rı dolaştıktan onra çö~bilmi;: 
ti· 

Erte~i giin, poeta Ye te4;raf 
başkatibi Talat lbey, kı~l.a:> a 
rakın sokaklardan birinde iki 
katlı bir evin nptsınc:lan çıkı· 
yordu. 

Yanında, ) üilıazı riitbe~in· 
de, çok kalın ka lı v~ temiz ba· 
kıJı l:J'ir uhay vardı. Talat 
he), onun oıuuzutU\ vurarak_: 

- Naınu hı adamdır, na· 
mu~lu adumdır ... Çok namus· 
lu adanıılır a~zım Ra::im ... 
-diyordu- Onu hen bilirim. Dı· 
raınada «Avukat Nazif• in 
konı u udur. 

fUK BİL BİR HAREKET 
BAŞLIYOR! 

N-:tzırn My hu işi o ka<Jar 
canla ha':la yapıyordu ki ... E 
ğer kayıubiraderi bile ufak b',ı 
pot kırmış ol-aydı muhakkuk 
aynı akibete uğraytverecekli 
Kayın1>ir.mleri di) oruz... İzah 
edelim ki merku kıunandan. 
bey~ Kurmay hinhaiı Enver Le 
yin enişte i huluuuyorlardı. 

Ve 1 umandan Nazım hey, Lı. 

genç h'inba ı<lan fena halde 
§liphefonıneğe de La~amı:Jar· 
dı. 

Saraya gönderdiği raporlar. 
Ahdülhamidi epey ku;kulau· 
dınıııstı. Fakat kızıl sultan. 
merkeı; ikumandanının tu·ı:;iye

lerini pek ttı§kın buldn:,öu için 
tatbik etmek isteınemi)ti. 

Bunun üzer.ine azım he~ 
derhal val'izlerini almış, İetan· 
hulun yolunu tutmuştu. Anla· 
~ıl.an ıhu seyahat ~9lediği neti 
eeyi vermemiş olacaktı ki a'\ · 
detinde. kumandan beyin şid· 
detini bir kat daha arttırdığı 

görülmü~tü. 

Nazim hey hilha a üçüncü or
du mü§irliği Genel Kurmayın 
dak1i genç uhaylat"a kar) göz· 
lerini ve !kulaklarını dört aç • 
mı§ hulunuyonlu. 

Mustafa Kemal, Cemal ve 
Hafız llakkt he)ler bililıa sa 

Bu hadLe cereyan ederk.en Muvtafa Kemal -Abdülhaınidin 
Selani!iıteki bazı 11 vmi makam.. yaverine pek korkunç göriinü-
1 arda da endi 1'i bir faaliyet yorlardı. 
ba~lanıı.,tı. Bilha a Selanik 
merkez kwnandnnı ~azını hey. 
için için kıt)myan ihtilUlin ko. 
ku<;unu alım§ bulunuyordu. 

!\uzun he), saray yaverleriıı 
dcudi· Abdüıhamid'in .saltan<&
tını de\ irccek her hangi bir 
Lc~chbüı:.. osu kızıl .sultandan 
bin kat fazLı dü~ündürürdü. 
Çüukii bilirdi ki mevcut idnre 
tddinin dcgışnıc i demek, -u
ruldu.,u hugünkii deJıdebeli 
ı tıe\ kid ·ıı tepetnk14 . .., ) uvar· 
lıınrua ı demek olacuktı. Hal· 
huki Niızıııı i>eyin me,·kii, ko· 
la) kola) 'azgcçilchilir me'\ ki
lerden değildi. Sclaııik merkez 
kunıırndaııı ,riitlıesİnc ait nııı· 
J~taJt lıa-kn bir ınc' ki zammı > ~ 

'c ' ükliicc bir talı·d~at alırdı. 
Yal~ıız huJ..adar mı ) a? Reji i
dare-i de huıııandnn he) e her 
a} hir '"uç 'horoz sesi duyma· 
mı: altm> tiWlll) ordu. 

) u d altından çe'ird~ği da· 
len cralar? i )ettiği kumarhane
ler? Kullnnrı lıol ıne)hanelcr
dcn kopurdığı nn.ıforl.ır? 

(Daha var) 

IBlr muhave(L] 
- Kızılordu ile harbetmek 

için Danimarka da asker gön· 
dermiş'! 

- Ne kadar? 

- B'ir tabur .• 
-Başka'! 
- İtnl) anlar da bir lırıftu 

evvel otuz !bin ki i göndernlİ~· 
lerdi. 

- Demek ki ha~lı eefere, 
Daninr:ıt.kn ) inni dakikalı! ... ve 
İtalya on ~aııtlik iLir ) ımlımda 
iıuhmuyor. 

- 11·; .... 
- Neye lıayret ediyor un. 

Sta~jn hnttı ndı 'erilen deY, 
günde )etnıi~ 'Lin a<laın yi}or. 

ü tünkörii bir lıesap et, hin ki· 
,.ilrh 'bir tnhuruıı ve otu.G bin 
kiF-ilik dJir fırkanın ne :kadar za 
m;ucla crjyeceği1ıi anlarsın. 

••• 

DÜNDEN WSZ!AUl 

- ·~ T eucilrtfE 
Cevher ağanın, 
ilk efendisi .•. 

....... ___ ~-----

- -- ---
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ve arihten Y apra lar 
.......... =--------------------------------------------------------------------- Japonyanın hiçbir 

esrarlı tarafı yo~·dur 
Birkaç gün evvel lteaıim bir t ı · doshoıı gru.tü. C'ıl • • ngiliz siyasi ınliesscse crıl 

~..- yeni Japon kabinesinin nası 
•Göçtü. .. • diy.onwı, öldü de. bir siyaset takip edecel!ini ınc· 

meğe diloo varmıyor, zira ken. l'ak etmek zahmetine katlnıt· 
diaini tapıyanlar üzerinde bir Her evı· mateme bogv an ba ~ .nakta bulunuyorlar. ajans ,·e 
veli tegiri ynpa~ı. Diiriisttü. ~ rndyolnrında, prens Konoe'niıt; 
Temizdi. En biiiYük azabı, dile. cıyeni kabinesini teşkil ettikler• 

diği kadar iyfük yapamamış oJ. 61 o m o sa ray 1 a r ı, b ı• ı aA D s' gündenberi, ne yapmak istedi• 
maktı. ded" 1 ğine dair hiç bir emaTe ve:nıc• 

•Dostum• Lm, •sayd~ım ' d ~ • miş bulunduğunu" iddia etme~· 
bir yatandaş demeliydim. Zi. n ş e 1 e n 1 r 1 r tcld ısrarlarını hayretle tak1P 
ra, birkaç gün evvel, tabutu c;. il • • 

d .>.: ·ı ediyoruz. 
niin e uızı enler, onu, •105 inci Bu ııiliic:kn zamanında JaPo11' 

yaşında ölen emek'li binbası S ı· r u·· s A s p a s ı· a' s o r d ynnm ne yapacağını kestirıncl;· 
Mustafa Sıtlun diye anarak tez- ' y y a u : ten kolay ne vardır ki yarı res· 
kıyc etmi lerdir. 

Bir asırdfm beş y.d fazla ;\n- • ATe du••şu••nu••gorsun, bu harbı•n SOnU ne 0/ur.? ni İngiltere böyle tuhaf bir :ı· 
şamıl! btr vataodaşıla ben nnsli l V ~ ğıı kullanıyor? f Japonyanın muammalı tartı 1 

dost olabilirdin1... cu··zel ka" Kısenofon .. t k d. kalmamıştır. ı>rens Konoe, So'" 
ller ne hal ise, sözii ttzatmıya. uın, u oos rcre cevap ver 1: yetler Birlil:>inin Almanya i!e 

hın da esasa ~le-yim: A d :iost olması esasına uygun btf 
Eaıekli binbaşı Mustafa Sıt- "· r eşirle sen, aynı babanın çocuklarısınız. Bunun b' c· kının anm.Wa .:.ı-x.er tarafları • k politika takip eden eski ka ın 1 - ~ i~in 0 da 590.ln acfa r.!!- 1 b"lı"r sini, Sovyetler Birliği ile ~' sunlardı: yw , r ce~ur o a 1 sanıyorum... nıan~·a arasındaki zoraki dost· 
1 - Dört erkek üç kız evla- ' rlII lum;n nihayet bulması üzeriııt 

dl d t t t ah.b. ~ deşinin bozguna ug"rıyan ordı1- .. -n an am o uz orun s ı ı .._ır"'kmış ve '"'eni bir kabine tcS· 
Olınu•tu Her 6'-i kapkara Lir matc· ı azan : :-1 Iarını cenubi iralı:a kadar siir ioJ .. "' " . kil etmiştir. 

2 - 93 harbinin, iyi döğüşmii~ me :-oıkan haha ölüıııii sarayla· Ensar"'ı u"" lent dii. Artık herkes, Arde~rin ı . Moskova istasyonunda, kc.tı• 
ınuhariplerindendi. rı bilnki taptaze hir neşeyle ----~;;..;....;;;;.;::.:.:.:.:..:.:;_..J rnn tnhtını da ka:ybedeceğin dine Stalin ile öpu'"sın. ek müsD' 

3 On be .. "ıl Yemend kal sanm:rıa aşlamı"tı. İ•te bıı ı 
- <? .i e · canlallihrır. Daranın ölünıünii " " mahasıoı bahşetmiş olan :MatsıJ• mı'! ve geceli giindüzlü döğiiş . k .. 7 - rııda hiç umulmll<lık bir hndi~ k ' k b' d t 1 ,ıı 

.. t•· her menzilde Lir at cntlatara · oldu. J!ir gece, Ardeşir basııı ·. '> :ı nın n ıne en a 1 ması 
-nus u. ~ - ' lıu hali, Matsuoka'nın siyasi ıı~; 

4 - Erzurum, Elaziz, Malat~·r Ur ~hrine ula.,tıranları Arde· dizine. bcşını dnyıyarak birkaç topladıgı kırk elli fedai ile l{ü yatına yakınılan iştirak ctırı'· 
Sivas vilayetlerinde köy kiiy )r 'ilı~anlara garketti 'e ikinci s~at dınlenebiliyordu. Sirlis rnnğ nnksn civarındaki ordugahın 'onıı ''tthek harid .... e ıneınurl~: 
ı b k b d ı- rken ko"le.,· lup olacakl k IJ k t•v• bir baskın yaptı ve kardc•ı' Sı' " "' ı rnsa a asa a o -;ı Arde~ir unvaniyle lalı ta rıktı- arına a ı arı es ıgı ., . .f l t k' tnl: 
{stanbul sarayının en nüfuzh - ~ zaman İran ordularının kııman rüs ile Aspasiyayı esir ediverdi rınm ıstı n nrının a ı.p e ıı 
.,.ah~iyeti halinde idi. ~mı ilan ederek derhul ordu- ~nnları~ı daflan•-. düşmana tes Ve hiç nefes aldırmadı, hcmr olması, prens Konoe'nin, J~.~ 

Evet... İkinci Abdülhamidir :unun başına geçti. Karde)· l~~ et!ıklerini ve böylelikle ga. Fırat kıyısında Sirilsü ~ömeıtı iı~ politiknsına nasıl bir is ı dC 
h ha.• C L- - • •· • .. '"d'· lıbın ~iddetı'nden kurtulın1ya •·a. kendi eliyle kafasını kesiverd ' met vereceğini kafi derece •ne~ 11r musa • .,ı evnd al{r ııın uzenne ) uru u. ... vuzuh ile ihsas etmektedir. 

O::mekli binbaşı M .. tafa Sıtkı Bu harp, çok kanlı hir harp hştık~a!ını az i itmcnıişti. Bu- Ertesi gün başsız kalan SirU ı· n.,.iliz gnzetelcl'inden buzıJatl• 
n Yeme de satın alıl bu··yu"t nım l"!n ke-..ı· d ı orduları dört tarafından .... u"klc b .. 

-ıı ' n oldu. Hayatı h ep ordu içinde " ınıı 8 2m arma en "' ·eni Japon hnrieiyc nazırını ... · 
tü~ bir köle idi ki stanbul k f h ufak br itimadı kalmamıştı. Fn- nen Ardeşir ordularına dayonr İm!ilterede bir "Ok dostları bıl' 
1eldiği zaman saraya çatmı.. geçen Arde§İr zev ' SC' a ate. kat gilnler hep fena haberlerle mac1ılar. Darmadağın oldulrı !u~dug-unu yazı~ağa lüzum.f!~~:, 
barem ağas1 olmuş ve btiyü_vr )ire, güzel kadın sesine taıı;ıa· dolup. taşarak geçtikçe sevgilisi Ve Kıscnofon bir salhaneye dö 1• 

l:ıüyüye Aldülhamidin sağ kol• ın'İ)le yabancı bir adamdı. 1) i Aspasıyaya <!a itimat etmeme- nen har~1mcydnnından güc; hal :~!ip 0!~~!~~~d!~ :C~~:cf:;il· 
'ınlini ahn~ı. bir askerdi. Güzel ata hi~r<li ye b~ .tadı. Hatta bir gUn lıarb le kac;nbı di. (*) K ı b"JJC' 

Bunun l·~,·bdat devrı·ndek' eclı d b' IX tere, yeni prens onoe m ı .. 
::n • _ .J - ek I ın sın e ırdenbire ona dön- · d b' ı d tstv' ve ınanuıgı t ~ey şuy<. n: d'' iııin bııı e ır ccrece e o . 

rıev~iini b!~~~~ 31 ~rt ha «Hellas İranın ebedi tlü~- u, ~n ağza alınmaz kiifUrlcri Tarih bu maceradan o;onra A., bir İngiliz dostluğu gütme~ •': 
·lisesmde o~-.s•JÇ• l'O•An ehem snv~rarak: pasiynnın Ardeşre odalık oldu~ı tiyebilcceğini nıi tahmin e~~ı 
'lliyetini anlamak için Ştmu söy. manıaır.> - Kaltak? • diye bag"ırdı • nu kaydediyor. Fakat İran hii b ı · B c rcıı 
,,,_mek k~~=.11T· .• K d . • "}k .. '1 • ,. B"t" b tcdir? Eğer i.i:r e ıse ny . o b'ıf 
Harek:ıu OPdusu İstanbuh ar e~ının ı sUYarı erı J" u un u felaket başımıza hep kilnıdnrına vücudunu, güzellili' 'le Bay Eden'i pek hiiyü'c 1' 

darcısi tıltındaı.\i toprakları ta· senin yüziinden geldi. ni ve geneliğinin bütün tatlı sır ~aflete gömülmiiş far-LctJlle 
zapt eder etmez Cevheri yaka l h l d - h 1_ _ O zaman, bu hı",. beklenı'lmı'. larını bol bol öğretmekten çc d .. 1 
lamııı ve Eminönii :meyilanındr an etmeye a~ a · ıgı a'JK"r ve· " OJ!l"U o ur. · 

rı.ldı"ı'ııi zaman Sı'ru"'s A~..:va· yen hadisenin ha-.:ret ve deh"e· kinmiyen Aspasiya, Ardeşir J a yukarıda da so" ... •}cd•· 
asmıştır. fr ~r··"'" · · d " " b' 1 apony • · • " • ti ıçın e bunalan İranlı ve y 11 • ır tUr ü ısınamamıştı. Foc;n' ğ" • "b' ·ıa· -ı.3 a lıazırJ:ııl 

Emeldi bmba~ı merhum l\"'u:";. d • ımız gı ı pı ~ Y •• .,. ya s<>r u. nnnlı kumandanı...r For"'lı gu". kız SirUsU unutamıyordu. lro• d v d"' h"d' Jeti 
tafa Sıtlunın ea 90n vazife<>' N d'" ·· · ? B h "' ..... mnkta ır. e, unya u ısc . - e U§Unıir ün. u ar- ı;clin. ~i~~etle ayağa kalktı~nı saraylarında odalıklardan arnn . . 'l · n k t ı t itil 
Hekimhan nokta kmrıandanlıi2 bin !'Onu ne olur? ve Sııi.isun kılıcını kapıp ha\'a- fon şeyi, Foçalı kız yadırgamı nın seyırı ı e ış ı ıası a ta <;i• 
idi. Sı.as ile Malatya arasmdr ld · barmış olan bu Japonyanın, 

Gu .. .,,el kadın Kı"""n·-ronu ya ka ıuırak "Ö"·le haykırdıx.1• Yordu; Ardeşırin önünde raks· · s·b· Idırncll' 
bulunan ve eski devirM ...,ker' .. 0 "' V'l " ., ... ne ını, ı ır~·aya mı sa ı.i .... nı duydular: ediyor, onunla baş başa kalıyor · k lkı -"~ dtll' 
ce"•ı_i.vat bak--1-..ıan eL....--1i. !!:Ö5tererek cevap verdi: 1 l"k ~mı tahnune ·n şmaı;. .. ·n. ... • .... nu ın:nuı ~ Bi h h b b < u; u in Siri.isten aldığı ze\"k' d J aıll'' 
vetli bir mevki sayılan Hekim - Ardeşirle sen ,ayni baba· _. z u ar aşladığı gün Ardeşirden alamıyordu. Bıınur bir büyük hata ır. nponY ~ 
'ı n evveke bi~ naltiye mer ez; nın r.ocuklarısınız· Bunuıı ı·cı·n bu harbİi kazanıu:nbnıızı söl:JC· için k<ırşısmıı rıkan il er re l tihnsı ve i.:.tilu açlığı ~ne~. 
"d" ıt- d M ı t h' ~ .. miştik. çimizde siniri zayıf o- ' biıtfüı Asyayı yutiıüi:kla gıdc 
t ı. ~~ e, a a ya me usr o da ·enı·n kadar c-"r ol ahı'. 1 I ~önlünü kaptırıyordu. Bu er.kel· 
l~_erhum Ha•ı Gal'ih'ı'n t-~bii- ~ ..,.,.. nn arın Ardesirc fczla kıvmot b' b d ld' k~ lebilccek bir dehşetted~r. ... ~,, l d' ..ıı.. ·ı· · F k A-..1 · d'kl ~ İ · ır ya ancı e~i ı. Hü umdar ıttı· sL'ı' uz" erine, milli hükumet tara- ir ıym11 ırım. ~ a ·at nıe~.- '\'er ı eri anlaşılıyor. ranh ye A d . . b k 1 Japonya, Sibirynya da sn ~. -· r eşırın üyü oğ u Daravus- ı-u• 
fından kazaya tahvft edilmişti. rin yanında bir Kısenofon yok gıtler ve Hellas çocuJdarı! Fırat t racaktır. Çine de snldıracaı' O 

E.!'eY uzun mftddet oturdu • tur. Bu harbi kaz.anacağımıza boylannı göz gifre göre elden uAspasiya onu Siriisle Ardeşi- Hindiçiniye de snldırncnktır. t• 
ihJ.m Hekimltando, herkes Mwı. hi~i inandırahilir. çıkarmak istemiyenlcr cesur ol. rin anası obm Parisatis'iıı daire- zavallı ve bctbaht amiral P\ 
tafa Sıtlndan ,,ir velt gibi beh- rnıya, kan dökmiye, öliimti gö. lnn'ın, iki gün evvel clıcnı~,. 
'.'öederdi. rapındığı Yenii ün im keha· ze almıya mecburdurlar. Sirüs'. sinde görmii.ştii. Bu kndın öldü- yetlc ve ısrarln tebarüz etti" 

· 5· .. " · · d 1 ·· · · d riilen kliçiik oğlu Sirüsü çok sev . F"" J .,ov Tesadüf beni onun ~ocukla- netı ırusu sevmem en çı gırı:- un yeısın en ne yapncai!mı gö. mek istediğı ransız - llr ·11 diği için kapkara bir matem için ı b' h" ı d lı 
t"mdan ikisi ile de dost etmiştir döndiirdii. Fakat tali ve hadi- rUyorum. O dostlarına, sev.,.ili. dostluğu < a ır ti ya an, Jc-"' de bnlunıtyordu. Yalnız Aspa- b k b" o 
Tlunlardan biri jandarma yüz- seler bu ~evinci lrnklı gÖt;lenue terine karşı gnddar olmakla lıa. siya ile konuşuyor, Aspasiyaya ıniilihiilyadnn nş a ır şey 
başıı;;ı Mithattır ki babası kada" diler. Cenupta hir nın fırtına- ta etmektedir. Ben ona düşman o21unun son gUnlerini nasıl ge- ~ildir. ·111· 
temiıdir. Diğeri ıcaıeteci 81"ka. .b 1 A d . d 1 larımıza karşı g3 ddnr olmasını c.irmiıı oldu;;.unu, hika'-'e ettiri. Uzakşarkta öyle bir sarı 1 

(! 
da'.'jııntz Zihnidir ki Hekimhan- :ıı gı İ ge en r e~ır or u arı tuvsiye ediyorum· bunn karar " ,.. "' paratorluk vardır ki ve bu ~.~t 
..ı..,. Mııstafa Sıtkıdan ne ,_ada .. Fırat ve Dicle lıovlarından Kii l ' ' yordu. F~ah kız her giin ayni impnratorluk, iktidar mcv1'.1.ııt ·"' ~ • ,rcren erın nasıl mm·affak ol- hiknyeleri tekrar etmekten bık- · ı >' 
'vi bahsederlerse bizim gazete. çiik Asyav. a daldılar·, Kısenofo. dıt1:darını ise kendisine "-İmdi girdiği yeni knb nesi i e ~ .,; ist ., mıştı. Ama genç Daravusla ba~- . tır r 
"iler muhitinde de Zihnİl'İ o de nun ve S'irüsün ikun·etlerini gös ercceğm. ka bir yerde kon~rnak imkanı bir snlclırısa knrnr vermış. dt' 
rece çok severl~r. tarıvarak ilerlediler. Bu hal Ve hemen soynudu; gür sa~- olmadıx.ı icin Pnrisatisin davet- llolanda Hindisfanınrln, C•U.19· 

~ " 10 Avustralynda, Siyam hudtt 1.~ .. • b' kl ı k _, tt IJ lk Jarını uçura uçura, kılıcını mıl- lerini reddedemiyordu • · ıcs' 
Bu <1atırlar, bir asırdan .. ır ço . ar nı on<ıı U· a , :ısllıl a avluya fırladı. Kır r hela ve Singapnrda, Bır il 

~·ıJ fa7la '.\'aı;"'mı~ bir eme li ~<::·j Ardeşir:in göziine gir:nıek için bir taya atladı·, Nihayet bir giln dayonamadı. Amc.rilm ile İngiltere turaf1
1d, 

1 d tl İçi kon ağlıyan bu yaslı anneye d ı l akt o '" 
kere layık bir n,crsiye addedi- Lir çok yer er c Sirii iin a .ım _ Hnydiii! . diye bağırdı • Si Daravus'u sevdiğini, Ardeşirle an 8 ınmış ve a ının ·. 

8
. dC~ 

lehilir mi? Edilebi1irse sevine- !arını o"l<lu··r<lu"l,.r L'ır cok "e· .. tedbirler bu kararın tatbıkı~ . ç k b b 1 '- , " rüsun yapamad•ğını yapmak is- yaşıyaınıyacağını söyledi. T k · · ııur· 1 
ceföm. ~in U en ur. arı gij. 

1 
• • ·l d b" z· t h fı ~ olı.ın . Jc.. k d J • 1 1 <> yoyu vazgeçıı·cınıyccc b, 

rıiilden yazdım. .uı er e ız a mu " zı tıyeu ~ ar ·aın an gc sın er. - Bu çok güç ir iş ..• dedi. Yaşamek için ı:cnişlemcğe. 
ENSARf Bİ'l,END Iran kumandanları tnrafındaıı Ve ordı,, düne kadar Jıcr tn- İhtiyar kndın - Ardeştr bunıi yüıncj!e muhtaç olan Jap~tı)ıi• 

A d · ı· d'I ı· ··afta hırpalannP"·• ınune,·i kuv- duyarsa ikinizi de keser. · 1 k bi' ·· ı ·.-111 

haşlanan yavrucak, 
Ortaköy Re'\amci o)rnğın· 

da oturan Hakkı kızı Lir hu
çuk ya§ında ~ermin. aııdal) a
dan mangalıla kaynıyan U) un 
üzerine clü~re!k muhtelif yer· 
!erinden ) enmıştır. Çocuk Et
fal bast:ıhane ine :kal<lırılmı~-

r eşıre tcs HU n ı -ı: 1. .. ... geı1·~ cıne '\C tvume' ı.., ...::ı· 
Harbin her atroftn kendi nlcy vcti sıfıra inmiş olan ordu bu - Daha var - nüne cıknn bu ınii.!;emmcl flJ"' 

hine inkişııf ettiğir.i göriince Si. güzel lmdının peşine takılmakta --- tı kaybedemez. e1 
rüs büyük br yeise düştü. O de. bir nn tereddüt etmedi. (•) K:ıscnofon bu mal{ltlbiyet- Belki gil'işece:;:ri miicadelcdııs 
recede ki, ordugiıhtn bir nralrk Aspasiva Ardcşirc alabilıliğinc ten sonra Sirüs idaresindellci Yu mağlu11 çıkar, lıelki ToltY0~ i 
delirdiğini s::ınanl r oldu. Kılı. yiildendi; Asuryadan gelenler nanh askerleri başına toplanmış boynu altında lmlır. Faknt 1'. 
cını çekiyor, kahzasiylc alnına bozuldular. Rüçilk Asyadnn çe. ve bunlnn bin bir zorluk dcinde ıaÇkn mcv,c;irui, o kadar toth ' 11 
vuruyor, göğsiinii yornbyor ve kildiler. Fırat ve Dicfo boyların yaya yürüterek bütün küçük As itlerde bulunuyor ki Jnpoıı~ 
hiç uyku uyumuyordu. Hiç da kanlı harpler biribirini ko- y~yı ~eçirmiş ve Üsküdara ulaış. nm kabar:ın iştihnsı körtcncrı',iJ 
kimse yanına yakln~aınıyordu. f:rab,dı. 1\:cıznnılan her yeni za. mıştır. Bu hadiseyi •on binlerin Bıı izahatım Londrayı tc0 

Ancak A-;pa iyayı görünce bir ferle cilreti bir paı-ça daha ar. r.icatı• adlı eserinde bütün tc- edebilirse ne mutlu bone ... vı 
Dinaeııale) lı, iizıın he) ti· 

fendi, mutlak ~dıırcııiıı miiı:.te· 
bit hiikümdarınduıı tlalı,ı ate!ili 
bir taraft.ırı idil r. Mrrkez ku
mı:ındnnhj!ı daire Sni Yıldız a· 
rayından beter hir hale okıuu~ 
lardı· 

par"3 kendine f;!'clebiliyor, onun tnn Siriis tekrar canlandı. J{ar. ferrüatiyle anlatmak.tadır. ŞEKİP Gü~V 

~~~----._..--------~~-----------------------------------------------------------------------------------~~~~~~-_....,-/, 
tır. 

Selaniktc, t;<'ııi~ kadrolu hir 
hafiye te .. kiJHtı kumıu ltı. Her 
k ..... i .ıınm:ı h rkcsi takip etti
rİ) ordu. Hiç kim e) t' inanını· 

ur itimat ctnıİ) ordu. 
• fe\ ki in en hii ük .a .. keti a· 

miri olan l\hrr~ııl vekili E,at 
f>,ı--a) ı dıı, Genci I"' urmaya 
ınrn u p Tiinıgmt•ral \li pcı~a· 
) ı dıı bir lı•ifİ) e ~rnıberi içinde 
~ ıı~auyorcltı. Mni)<:tiııdek'i imıİ· 
hat ı:uhu) ları, kfü.;iik l ıt"ıulu 
hir cıt'ehim Pn;:.ı» hnlini alınıı-
larc.lı. Cu u lnra hol hol hah;~ 
Jer ikraııı.İ) eler dağıtı) ordu. 
Eu ufak bir :.fiphe, bir ;!ence 
i kem • dilıuesinc. ) ah ut Mr 
aill'nİu .. önmesine nıalofoyor
du· 

- Galiba. Trikon'da. 
Ö!kelenıuişe bcnziycn Mig. 

non: · 
- llerholde kötii bir yerde! 

dedi. Halkın rastgele bir mnn. 
darı bu tarzda karsılaması iğ
rene;? Tiyatroda gitgide namus
hı kadın kalmıyacak Bu gldj~
le Ros'u sal neye çıkmaktan 
menctmc~e mecbur olacağım. 
Foşeri tebesslim etmekten 

kendini alamadı. Kalın, kaba 
kunduraların bkırdısı hala ke
iJmemişti. Kara kuru kasketli 

bir delikanlı, yüksek sesle: 
- Vayana:mu be! Tam Lok

man hekimin ye dediği? diyor
du. 

Gccitte de, gayet itinalı giyin. 
mi , iki genç odam, birbirlerilc 
kavga ediyorlardı. Biri, sebep 
zikretmeksizin, •ciyfc! ciyfe!» 
kelimesini tekrarlıyordu: diğeri. 
o da her tnrlü delil iradındnn 
mU tağni, •harikuliide! hariku
lade!• kclimesile ona cevap ve. 
riyordu. 

Lafaluaz onu belenmieti; sa
de sesini terbiye etse dalaa iyi 

olahileceiini ~ijylü~·ordu. Konu. 
şulanlar1 artık dinlememekte o
lan Stener, birden 6ilkinir gibi 
uyandı. Beklemek gerekti. İkin
~.ı t>crdede belki de hcrşey alt
u~t olabiHrdi. Halk memnuniyet 
ıosterml ti amma, henüz avlan. 
mı değildi. l\li6moo piye in ya
rıda kalacatına yemin ediyordu 
\'C Fo eri ile Lafaluaz yukarı 
kata •Foyer• çıkmak ilzcl'c ken
dilerinden ayrılınca, Stener'i 
kolundan :rakalndı ve oınuzuna 
do!!ru eğilerek, 'kulağına: 

:_ ((arımın elbisesini ikinci 
perdede göreceksiniz azizim ... 
Bir harika? 

Di:te fısıldadı. 
Yukarıda, fuayede, iiç ~d~t 

billur avize. parlak bir Jljlk ıçın 
de yanıyordu. İki ~·eğen bir ftn 
durakladılar. Camekanlı kapı
nın arn ındon, galeride, huydan 
bova, bir insan başı dalgasınm 
c;alkafandığı görillüyordu. Buna 
raimen, içeri l[İrdiler. Be vc
YCl. altı küme in5an, gürültüler 
arasında. dik seşle konuşarak 
,.e isaretler yaparak, münakaşa 

Müellifi: 
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ediyorlardı; diğel' bazılnn, cilalı 
parkeyi gıcırdatnn öl:çelcri ii
zerinde dönerek, dizi halinde 
ı:eı:iniyorlardı. Sn2"da ve soldo, 
donuk akik renkli siitunlar a
rasında, kırmızı kadifeli sıra
la.rda o~uran kadınlar, sıcaktan 
bitabane yorulnıuş gibi gidip 
gelenleri seyrediyorlardı. Arlrn
larındnki geniş aynalardan sa<; 
tokaları göriiliiyordu. Nihayet
te, büieııin i'inünde. bir adn01, 
bir bardak surup içiyordu. 

Foşeri nefes almak i<:in l ı ı. 
komı çıkmıştı. Siitunlar arasm
da, herbir aynayı takiben asılı. 
duran al'tist resimlerinin seyri
ni bitirmiş olnn Lafnluaz. pe-
inden gitti. Tiyatronun perva

zına asılı havagazı lambası sön
cfüriilmüştii. Boş gibi görünen 

1\l]kon kar~nlık ,.c çok serindi. 
Snde, · karanlıklara bürUnınii" 
ve sağ taraf cumbada tas par
maidığa dayanmış bir genç a
dam, ancak sigarasının korun • 
dan farkediliyordıı. Foseri Da. 
gcnc'yi tanıdı. El sıkıştılar. 

Gazeteci: 
- Ornda ne yapıyorsunuz al

lahaşluııa, azizim? diye sordu. 
İJk temsil günlerinde ön-sıra
daki ko1tuklnrdan ayrılmıyan 
siz, şinıdi gizli köşelere saklnnı
yor~unuz. 

Dugcııc: 

- Sigara içiyorum, ~örUyor. 
sunuz ya. cevabını verdi. 

O zaman, Foşcri, onun bir 
pnrc;a canını sıkmıs olmak i~in: 

- Nana hakkındaki dUşilnce. 
niz nedir? Sa~da solda doyuna 

atıp tutuyorlar! .. dedi. 
Dagene: 
- Oh! dedi, bunlar herhalde 

yüz vermiyeceği kimseler ola
cak. 

Onun Nana bakında bütün dü 
ündüğti bundan ibaret oldu. 

Lafaluaz iğilmiş, caddeye bakı. 
yordu. Karşıda, bir otel ve bir 
kliihün pencereleri parlak bir 
surette t1._ydınlann11ştı. llalbuki 
caddede, lUadrid kahvesinin ma 
salarım siyah bir nıüşteriler 
l<ütlesi kaplamaktaydı. Vaktin 
geç olmasına rağmen halk. bin. 
hirayak birayak üstündeydi. 
Jlifrua pasajından boyuna <:ıkan 
lor oluyordu; araba kafileleri ıt· 
zadığı nisett~ bekliyenlerin mik 
tarı artıyor ve bunlar, caddenin 
bir tarafından öbür tarafına bir 
aıı evvel geçebilmek için sabır
sızlanıyorlardı. 

Paris hala kendishıi hayrete 
diişfücn Lafaluaz: 

- Ne hareket! Ne ,;iriiltü! 
diye tekrarladı. 

Uzun bir zil ııada:ıu ~miadı, 
fuaye boşaldı. 

Ge~itlerdc tdf:s 1ıareJ.:cL~:. 
oluyordu. Gliı'fıh halinde "~ 0• 

hn önce y~del'İni i~gal ctııı16 ıı· 
lnn 6Cyircile:dn nurınkırınlıır•ıııı· 
rasında içeriye girildıi!i z:ıil1 ., 
perde nc;ıimıştı. Çchreleı lıll~lİ· 
ketli '\'e ycnibaştnn diJcl>~ı•· 
herkes fokrar yel'lc.·ı•ıc oftl 01· 
Lafaluaz'ı.n ilk baktığı Go~~ jİ~ 
du; fak:ıt, peknz önce LbsJ ~ 
ayni locada oturan sarısııı b!l., 
mam oııtın yannda görünce 
retten dondu kn!dı. . ., 

- B~ !;e~, in ~:ni ncdır • 
Diye "3.J <lu. bİ' 
Foşeri dünn~ lu•kmıyordll 

le. Ay;,I aldırışsız ta,·ı. l:ı: dc'Iİ· 
- Ha! E•et ... I~ahuıJt•t. 1:ıit 
İkiııC'i perdenin di.·1:"~'1 ı;ıı• 

siirpriz rc.ı teşkil etnıışh· 

( Dr.ha ~ı: (t() 
ı' 

r*l S" - ~ı... lib"a.111111' ·ı urpr..ııs ~....,ı, ~ Jll 
azçok yedeşmis ve man0!V'" 
sanih ifadesiı.i ve."'ebtiec~ bııı'' 
sılı~ı olmıy<a kclfnı<_,lerı 
!l"\M'e kulam;yorum. 
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~~~ R~ortajbn: ~~-~~ı~·a•k•ı•n-~-a·r·~·ı·~-b·~-M·h•i•f·~--s-~~~~~e-m~h-k_n_m_ı_)_v_a_d_a_n_~~;; 
Her kuşun eti yenmez ! 1 arasında iki gün, bir gece, 

''BizAllah'ınzıpırkuıu,sen "Kremlin,,de geçirdiğim geceler 1Adliye Vekili ile 
Qkıllı bir Jiinisin öyle mi?,, mrah'da bir gUn •• 

~M-itX::~er-in-1 Troç ·yi Türkiyeye tanıtan Ada halkı, b-at-an-g~-ne-şe-k-arşı, istiklal 

' ................ "'~-.,g-.... loıllılll' gazetesi olmuştu! (Baı~~:~::ad~ö~!~~:,.r~;~~!:;;. ...... r•li-
b - lla:.ıınızn ne Lela gelir e 
tp se.~iıı ) üıüuden gelir. 

L· - Oy le ) a sen u lu akıllı, 
'k Allahın ;t;lpır kulu. Siittc 
e var, &ende leke )Ok. 

Hiikim suçlulara yan gözle 
izi çapkınlar der gilıi lıaktık

tan oııra Uiri ine: 
- Kalk bakalım, dedi. 
Biraz en·el arkııdn§tuın ar

kada!ihğını hile inkar eden 
genç: 

Brest Litovs 'u, b·ıraz da ittihat ve Terrkkinin zaferı· halı'nde ! ~~~~ ~ü~:ı:ğ~i!ahi::us:ı~;~: ~~:.::.~z~!~~~;:::: s:~~:~m;~: andırır ekildc sıralanmı!'I bir reklerimize sevinç duyguları a-

göstermek ve Sadrazam Talat Paşanm reislik ettiği Osmanlı 1 ::~~~ t:~~~~;f.;;;::~ '!~~~0'~~: :~1
1

~.~lıI~elBrhk~lc·a~~nsıe/şı;eol~ı·r,~t1e,at~a·ış~k:ını;cbı;lr~ 
L1ı-:- Banu hak, Lırak ala)l da 
b ışten yaka) ı na.,ıl bl) ıraca· 

ı 0 nu söyle. - VallaM hakiıu hey, derli. 
hh d k 

• • nı cizmektc idi. Belli ki bunlar, · -· • 

mora as hey'etine propagan a yapma ıçın bu gazete ~~~:ı.ıı:.::'.a~:~a gclm;• olan ;~:~h~:~::.~=i~~~~~~:.k;:~:~~ 

T k
• • b••t•• tukl B'f d' d M!ıhkfım! Dıştan görünüşile mehtap yoktu. Yoksa, bembeyaz 

~1- Onu kadmın pefine ta· 
dığın zaman düşüfüeydin· 

l.tk- Ulan kudmın pe~ine hen 
~ 1ltlım da, sen 6C) rimize bak 

11 <leği 1 mi'! 

Ben bir §ey yapmadım. Bütün 
hunlar hunun ha~ı altından 
kalktı, benim uçuın yoktur. 

roc ının u un nu annı n 'l 8 ıyor u İınrah, claha ilk hamlede bu ke- örtüm uzun \ ' C üzeri iştiha çeki-
' timenin manasını kafamdan sil- ci çerezlerle dolu bu sofra \'e bu 

191 7 ihtilalinin ön plandaki i- vazan .· c;il~r ve bunlara mensup diplo- misti. Olsa olsa kendilerine taraça • ayet bir de mehtap ol. 

Bu sıradu diğer maznun iti· 
raz etti: 

ki. büyük .'!.ah~iyetinden biri Lenin ı l ~ matlar, açılıt töreninde bulunma- •İn;ralı halkı•, •İmrah sekene- say:ı • hatırlanma ı daima 
idıysc, dıgerı mutlaka Troçki Nizamettin Nazif ğa davet edilmiflerdi. - şi• denebilirdi; fakat, mahkum, ze,· verebilecek gccelcrimizdon ıdi. Eskiden, Çara ve Çarlık hane· ,_ birini ömrlimüze katmış olacak-

' 
1 

• H b h 11a:nr. tı d ~- EI'hct de ya. Sen hadi gi· 
lt'ı~ ıın deme eydin, hen gider 

1Ydiıu. 

- Yok efendim, hep o yap
tı· 

vrnumı ar in o şiddetli san- danına ma ıua olan büyük loca· Pekaz sonra bir motör bordn- · 
,ürlerine rağmen, İttihad ve Te- bi ııözüktüğü bir devirde ya~· ya yerlqtirilen bu diplomatları nıza yanaştı. tmralı sosyetesi- Şimdi Jıcrbirimiz liiks lfunba-
·akki Partisinin yan resmi, orga- nıyordu. salonu dolduran ihtilalciler, yar nin ycsmi miinıessillerile ilk larile oydınlatılm~ bir İmralı 

d - Ben sana hadi ölelim 
~uı ölürsün zahir. 

- Sen su , diye söylen<li. ıı olan Tanin gazetesi, bu ihtilal 1908 de birkaç kişinin kalem kindar yan müstehzi bakı,larlı kor ılnsmayı, bu sııretle. deniz gece inin hu geç snatinde, elle-
Sıran gelince konu , ;inin Brest Litovsk' da söylediği tecrübesine inhisar etmit olen ta seyrediyorlardı. ·ı~tunde yapmıs bulunuyorduk. rimizde birtnbm tahrip iıletlc-

Delikanh su:ıtu. Otclki ark.et- ıutukları, sütun sütun neşretmiş- Tihi rnaterialieme ve «f.conomie Onların arasında, Almanyanın .,Carşılıkh tanısmalar... Sonra, rile, sofra başında; öniimüze lm-

Hakıiın: 

\ - Arkadaş hatırı olmasa 
tı'lLthi .Je hHlalıi de hir adım d 

ı. Politique> herkese meçhul bir 1918 harbi sonunda Veraaille' ' 1mralı c<'zaevi müdi.irii Esat A- nacl\k taze ve leziz bahklnn par-
asını batırmakta ele" anı et'ti. o ·h k " 'lk h .,.lnn1ak ''C '-'Utma"- ·· - tarı e adar, ne Rusya, ne saha idi. Brest Lltovık'u, biraz gönderdigi ı mura has, Cra . ·lil ile cezaevleri müfetti i Ce- c.. .. ' ·' .K uze:re, sa-

- Bu hep iböyleci!ır zaLen, le ihtilalcileri hnkkında, Türkiye da lttihad ve Terakki hükume- fon Brukdorf Rançav da vardı. lİli de aramıza alarak, motörlc bırsızlanarak bekıx·or1uz... j ltıııulım '! 
d ....._ Hadi oradan sen de, ka· 
,111ıla gözün olmasa idi, sen 
~r benimle gelirdlin. Hem La
tcı Lak yolda gKlerkeıı (ne gü. 
'tn kadın huk h ele) di) e hunu 

diy<>rdu. İ i gücü kadın peşin .le sarih bir fikir vardı. tinin bir zaferi halinde akıetlir· Klemanso'nun hakaret dol. 'rnraya hareket ettik H 1\1 O REF K 
de ko~mak. Ben de te adüfcı Fransız muharriri Katül Men· mek endişesi Sadrazam Talat nutkuna c~vap vermek üzere sö · iMRALI AHALİSİ ... Bir müşahededen 

çıkan netice 
(~ppUJ.J'!9 l~Ug) 

Lana göı:ıt~rmcdin mi'! 
l - Töhe tölıe, o z,euin hümü 
lltıuı tun. 

't :--- Zaten biz.de kabnhat ki, 
y
0
111fl gibi arkadn~la ) ola ~ıkı· 
~ t\ız. Adamı yarı ye>l-da cas. 
\lıt~ bırakıp kaçar ınız· 

~ ......._ Yok sen elin karıeına ::-a· 
l iı Len de •beraber ate~e gire
'llı Ö)le mi? .. 
'i ......._ Şuna bakın hele ka1:>aha· 

ıı11 ıl da bana yükledi. lster-

ı;\?ıulıııkeıııede de 1bcnim a· 
llno ~lıadot et • 

~ ':'- Yo .. Yulan öyliyecektim 
ğıl ıni'! ElLene doğruyu söy· 
l:cef;iın· 

r ':"- Al Lakabın. Ulan enin 
~: arkadaşı insan m umla ara 

IJıt 1 nıııa z. 

yanında llmlunu)ordunı. Kuru .eı'in «L'Aventure Sanglante> Paşanın reislik ettiii O smanh aldığı zaman, iskemlesinden kan Sakin bakıı,lı bir , ·atandns ki 
dlı me~hur eseri bir C"Sergüzeşti murahhas heyetine bira:ı: çokça rnağa dahi lüzum görmiyen vı ·izden bütün farkı ~·erli c!oku-

nun yanında ) a~ ta yanar eler· JA · d ·1 1 b h k l -ıunın> a ı ı e tercüme edilmişti. propaganda yapmak arzusu, s· hakarete tam ir a arel e mu- ·ı~adan elvanlı biı· kumaş par-
ler ya lınkiro bey biz nı, Ö) le fanda Çarlık idaresine karşı Rus tanbul gazetderini, Troçkinin fi. kabele etmi~ olan bu diploma ~asının sırtına geçirilmiş olrna
olduk İ:.te• .alkında uyanmış olan nefret, kirlerini neşretmek gafletine sap· Kont bütün düğmeleri ilikli ei ·ından ibarettir: İmralı muhklt· 

Hakiı!~ eli) le işaret etti. O •İr ihtilal doğuracağı muhakkak laınıştı. yah ;edingotu ve kapalı dik ya "llu! 
oturdu. Otcki kalktı. ılan umumi bir nefret, kuvvetli Harp havadislerini öğrenmek kaeı ile, biribirinden ~arip kıyı\ Ve saflar önünden ~e~erck. 

,atlarla çiziliydi. Fakat Rusynya ııev ~dası ile halk. tarafından ka- fetler irinde olan bu ihtilalci Y1 '-ıcı· posta ile ayrı ayrı merhaba-
- YaUalı'i haklın i>ev \Le;ı 1 b' k ... d • · ~ ası ır mu addcrat tayin ede· pıiılan ve heı·biri yirmi otuz bin ğınına tam bir tezad yapıyor u osarak, müdürivet binasına 

bir ~ey demoo'ıın, <ledi. Hep hu eı'::i belli olmıyan bu ihtilal hii- nüshadan aşağı satılmıyan lıtan- Onun hali kadar, mevcut sosyete ' rdık. . 
yaptı. Benim aklımı ibile çeldi. .im olacak ideoloji, bir roman- bul gazetelerinde çıkan nutuklar ile bu salonun ihtilal telakkileri ıı · 
Benim lkadınla ınadınla ala· ian öğrenilemezdi Tabii. okund1tkça Troçki, yepyeni fi. raııındaki görüı ve hayat farkınır Cnrçabuk lıeriki tarafın da tu-
kam yok Kabahat hep onun. Felsefenin, münevverlerimize, kirli ve ateıli bir adam hüviyeti enginliğini ve deh~etini başka hir 'ıkluğu gecınis, verli ,.e vabancı 

Il k 1 1 k } lı ·eni keıfedilmiş bir Amerika gi- ile herkesin kafasında yer etmi§- bir şey tebarüz ettiremezdi. '<i sos:vetc arasmda. derhal, mi-
a im euç. u arın a ;a al. ti. İıtte Troçkinin ıeıi. ilk defa ·nfir olmak ve misafir ai{ırla-

yekdiğeııi.ne atmakta devam el· p d Bunlar arasında ben de var- böyle tezadlar yığını halinde 0 'T!nktan ileri gelen samimi mii-
tiklerini görün<:1' şahitleri ça· eru, eniz Jım. Binaenaleyh Moskovaya var lan bir muhitte kulaiıma çarptı. clJctler ba~«östermiı-ti. Bir «CC· 
ğırdı. d:ğım zaman, bana merak veren NİZAMET.rİN NAZİF ·acvi• olduğuna del ulct cdcbi-

)lahkeme her ~ki ~ncin EU· altıları doyu- en mühim sima. bu atC§li ihtilalci - Devamı var - • ':ek en kiiciik llir isareti. hat-
çunu ahlaka mugayir lıurekei. idi. •: bir levhası hile bulunmı:vım 

'J 
Onu evvela, Mos1':ova Opera- Kısa =---_ --. 'tu topluluk içinde sınıf ay.-ıiır~, 

olnrok .gördü6riiııden tevkifleri· ruyor mu 1 sında, yani Balıoeteater'dA ya- varatan biricik ~ey. koloni hal-
ne fi.arar vermiitİ. Biraz e\\C• pılan bir toplantıda gördüm ve .~ Haberler ··ının ıh•dikleri bu garip esvan-
Ağu:ılotlliöceği gibi cırlı) aı. ----oı---- dinledim. ---~ 'ardı. Çividi bir mai renk iti. 
gc~kr dut )'eın.İ.§ hülliüle dön meri ka bitarafh k Bu toplantı, üc;üncü Enternas- * Üç gündür şehrimizde bu- 'iRrı , •eya siyah bez parçalarile 
mü~ler k~ '!küs önler.ine lbakı· yonalin dördüncü cihan kongre- lunan Ticaret Vele.ili di.ın , kıan.~ ··Ucude getirilen halita i-

l d G 
J. d d komisyonunun sini açmak için yapılmı.,tı. kı" trenle AnkaTaya dönmü•tür. ·inde, bu c.emiyete dahi1 

) or ar ı. eııç ;n..a ın ) anın n- " ... ı · d Dünyanın en muhteşem tiyat· * Birkaç aydanberi Anado- 'crtleri, norma cemıyet a n · 
ki hekç.ı·,.,...: uzun süren bı" r d d-~ b·ı ~ ; - rolarından biri olan, Bal,oetater, luda turneye çıkan Şehir Tiyat· "11lll an anr c..·ue ı en ycgunr 

- Şim~ ne olacak? de.' toplantısı o gün, dünyanın beş kıt'asındaki rosu artistleri d ün ıehrimize dön ~a;;ı ten;sil dediyo~d;ı... .. ı 
di. ; 3 memleketten gelmif, 2 5 00 ih müılerdir. er ce ırc en. a a arını guze 

~-...... Ha lıa onu inkir et d6 _ Ne olacağı filan yok. i- Rio-de-janeiro: 21 (A. A.) tilalci ile dolmuştu. * İkmal kursları kayıt mua- rt<>stermelc, hayatlarından mem-~·ltıııııı olsun. Utanmaz :an he· kisi de mahpU! e>ldu diye bek~, 3ugün burada toplanan Ameri- Birçokları. kanuni müsaade a- melesi bitmiştir. Fakat môzereti "un oldukları hissini vermek is-
i lıt d .. l' k · ıan nıilletleri bitaraflık k omis- lamayıp re•mAı bı'r sı'yaıı· faaliyet- olan talebelerin müracaati ka- tei{indcn do~an bir ifade dalga. 

~-...... Pek o liadar iler'i gitme 
~~ 11 kaç ı;iinlük arkada§l~ 

.ı nuna ığını soy ı)"eee -sın . ceo-vap .. , erdı', " t kt 'd' '\ftl)ıp l K l -ııı:.ıan kıya • rnnu Peru hükumeti tarafından te b ulunmak hakkına malik ol- bul edilecektir. sı a&ma a ı ı. 
, ayıp ıe. ı ıg ;a • Kadının yüzü birdenll1re de l p l * Bcykozda •porcular ı'çı"n bı'r Biz bunu cnbucak anladık vr ltıd ıazır anan ve eru .imanları ile 

1 
ınıyan ve binaenaleyh noizli çalı... o İk •n utan. ~iııi- Belli idi ki gençlere deın, mrasularına multarıp devlello. n>'Y• mechuT kalan k~miteleri• kay<khane yaptırılacak ve U.tüne •özlerhniıdn hayranlık dolu ha 

• 
1 

genç birbirlerine söz ye- te,~kıif edihııelerine acımı u. e ait denizaltıların gim1elerini mümessili olan b u 2500 ihtilalc1 kaP.alı bir jimnastik salonu ilave kı larile buna cevap ''ermel tr 
t l~tıııcğe çalı ırken kilbar su· - Btn. davamdan vazgeç· n?.neden kaı:nr.name suretin' murahhas, Çarlık devrinin en olunacaktır. '{ecikmedik. Zaten sayin acUivc ~l~l Lir kadınla lıııliu<len. eY· sem ne 'Olur? dedi. nuz.ake~e etmıştı_r. parlak günlerine ait hltıralarla * Belediye Taksim civarında bvekili Ha a~ Menemenci, bi .. <ık 1 Bınleşik Aıner.ıka murahhası dolu 

0 
muhte,.em tı'yatroyu, mev- büyük bir kapalı yüzme havuzu aba şefkatinın bütün sıcak Yll· 

• ol<luı;vu anla~ılaıı on a tı - Ge""le .. ıı' .ı. 1ra'- ırlar dı')·e Ch ı F ,.. d kl ld d b ' l'kt g t• 'la :ıo .._:!ır' .. , v • B. ar es enwıch, ı:eru .kara: cut dünya nizamını ve soıyeteyi, yaptıracaktır. Kıl} mevıimin e su nm n ı arını a ır ı e c ır 
İ, tında bir kızcağız o!ılara. cevap aldı. sulan hud?dunun gen<ŞletıI_mesı kökünden ataoak hi< müthi• ve •podon hu.ada yap•lacakbr. m; tô. O, daha Hk hamlede, bil 

l<it ~k bakıyorlardı· Kadın İh~Jıar lıir adam he< ik; bok!nnd'!1'1. nporunu komısyo· ben,.,.;, bombaya, cehennem * ilk mektep mualHmled ;ç;n liln resmiyet sıkıntıların• orta ~· •~le liif ulanlara yüz vere• genoo: na vemııştır. Meo;ele uzun uzn· mak· .· d .. d.. .. . . . hamlanan k•dem ı;.te•; Vekilet- dan kaldm,·ermôş; dudakların. 
"1:1 d v·ı ı· Il .. le dıya münakaşa edilmiştir. ınesın_e. on ı_ı:rmu~ gıbıydı. r,e tasdik edilm••tir. Kıdeme İs· .:lan .h. iç_ eksik o.lmıyan nazi.k t.c 

~h nsten e~ı < ı. em O) - Siz lıiirr.İ) etiniı.in kı)" Bunların ıçınde yuzlerı yırtık Ja- - .., b 1 1 h "lled' k tihknk kesbetmiş olanların zam- essumı e ıepsıı:e v: epımız<' 
~ııJ ıyorum ki Lu gihi a• metini lhilıniyorsunuz, diye SÖ- mıı.ikalılar, fesli Suriyeliler, Mı- lan birinciteşrinden iti\iaren ve- serbest hareket nnknnlarını ka-
~1 llr ~ikaycl edip malıkemc· ze bn~lndı. Onu i ti mar c-<ler i- Bir mühim- sırlılar, Çinliler, Japonlar, Alman r'leccktir ı znndırınıştı. Memurlara amirli ~ <ı~~llaktan da korkarlar. itte n'iz oluğu tc\kifhanede alır:;ı lar, Fransızlar ve altın kordonları ı *Üsküdar emniyet müdürli.iğü ne hitap etmediği gibi.' kendisi. 
~ ~u«J_ en. "'e.nçl.erı.·~. k.iuı .. h.i.l'ir nız. Uer kurmn eli ''enınez ..:u. mat treni• ış·ı~l zengin sığır tacirlerini andıran binası yıktırılarak, yerine bir !1~ pırıl _pırıl yanan b!r kadcl· , .ı " . ~- ; ; 1 i ile, Meksikalılar vardı. k ıçınde hır bardak lezız korul 
diı,~ 111.lUr ılerı gımı;ını du:un· Hadi bakabın lbir daha vaı)flla· Bu kongrenin arılııı, Moskova park yapılaca tır. . b · l f kf b' ""l. • b h y * Orta ve lise talebeleri için er ~!ı. sunan.' )'~ mt a .on ı• 

ıı- ın er a a için büyu .. k bir bayram vesilesı' t l de hır f h l k h ~\ Y • V bir kıyafet talimatnamesi hazır- ~p~ı ıç n ınca"? a t!' n 
e: 11<lın 'Liraz uıalı~up Lir hal Gençler 1>ayram sevinci ile olmuştu. lanmıştır. Ucuz bir kumaştan ya· \? ~kraın c.dcn kolo~ı l!a~kınd~ro 

güle oynı) a çıkarlarken birden edı·ldı·•. 1917 ihtilalinin beşinci yıldö- oılacak olan elbiselerin bütün ta- bırılc de hır dost. bır ll!'itna .~ıl · 
~'-Bay Jıakiııı, dedi. Teyze• akıllarına e ki münakı.ı:nları nürnü de gelip çatmış olduğu için İcbe tarafından giyilmesi mccbu- konu~uy~r~u. Ve sonra ~o~C· 
F gl'ç' k d .. d k. l h D d :ıı- " halk, komintern'in dördüncü ri tutulacaktır. Elbise ile beraber rck, .h~pımı-ıe, bu~ada .. g~çmle-
~l.iıdık~~n~d ten . önn) or n gel<li ga i a. ur ular çekiız- Londra, 21 aB. B. C.• - "e- kongresi ile ihtilalin beşinci yıl- talebe kasketi c!e giyilecektir. eek ık~ ~ece \'C bır gunun 1 or 
~~il 0 > ıskelcsınden çıktık. ıııe La§lndı. Sendin hencHm. telcr. tar~fı?dan, Çcko~Iovakyn· dönümünü birlikte kutluyordu. * B" .. k .1 . 1 .. saatlermı dolduracak tetkik me .. 
~ i'~'n)a bineceğimiz zaman l ken ben de yÜrÜ)'Üp ~itti in bır muhımmat trcnı berha,•a Moakova uğulduyordu. d .uhtun -~a Vs1• 1:rın ça 

1~bml.~ mu galclerini anlatıvordn ... 
"' lll ,. • • .ı t er ııı. ılnıno:tur. 22 varron tamaınilc K sa.a esı. e_nuz ı a.yete te ıg e- ~"~N BATARKEN .. t~. eenç ı>e .. ıınıze takılcıı· Mitat Perı'ıı :-" . . . t:t omüniıt devlet merkezinde- d 1 T bl l , .• u_ \_ qltı."ay 1 . k i . . . ( . l tahrıp edılmıştır. k' b b ı mcmıştır. e ıgat yapı men ş· d' '· h'l 1 k l '41 • a , ırı 

1 

ı \ ı ütün üyük elçiler, orta el- h . . d k' 800 k . b" d . ım ı, tiOrşı sa ı t e, ·n ın ~ Hner en > • e nmız e ı ta sı ır en ış- · h d" .ı .. b' · · h ı· ~ ~f nk 1 • l . . sı:va ve umu uz ır çızgı .a ın-
1, 8 at cdelli ir miyiz~ cıe- 1i1UV1l YJ\Til.XOJ.~"'\" A31ld ç·• •ı } "t•b• • lıyecektı.r.. . . . de uzanan Mudan~nın slH\ef b~~~- çıkarmadım. Tramvıtya ŞARTLARI 1 orçı ' ca 1 ını Du"nkerk bombalandı' * D!lsı~~er Cetıyetının ~Ilı~ gitwde kovulaşar~k. ı::itı?idc ~i-

•'U 11:te,1 sonra tam ıhilet ala- Ak arı•· Smı'al Okullarına • •hb ı kongrcıı du~. top a~mıl}dt~r1 ·• erı· linerek ye~ini u<;uk bir knranh-l'll~ L'J ıı t t Jen knrara gore. sagır, ısız ve v t k t kt d' V .. 
l4d ( l etçi ( izin biletiniz. fi· dE'\' alll .. eden \e vu8ları azami ıs 1 ara O k" l kt b' bu den yıl b ~a er e me ey ı. e guneo: ~ l u .ı J • or er me e 1 1 a- adamızın gerisine doğru sür'ntl<' 
~4\ L t ui. Beıı 1 .rar ettim. A tah':ı11 çağı olan 20 yn§tan faz.la f Dört Alm an tayya- şında açılacaktır. batmnktn devam ederlten. ~ccf" 

'-... .ll gençleri göstererek: olmıyan Lekfır \C )ardıma nazırı yaptı . resı· d u""şu··ru"" ld ü! * Çocuk Esirgeme Kurumu tmralının 51rları ·ve mlibhemL 
·~~ı·, 1 ltı hunlar aldı, d~) c öy h l b de Pre,·antor- . Muğla ıubesi bir çocuk yuvası vetleri içinde aX-ır nğır üzerimi. 

mu taç ta e e n d d Londra 21 «B. B. C.• - ingıl- k 1 t'" • l ... Oııı ) mu 'e) a Sıınatory~ a te o- ~erenin yeni İstihbarot naıırlı · Londar 21 (B.B.C.) - Brltan- urmu' ve açı ma orenı yapı • ze cökiiyordu ... 
'1tıtt ıtr ıhı kıır§ııııızn gcçrui~, , 'ıler'ıne he..: e''ı' ~ılıbı)·e raporla gına, Basvckil Ço"rrı'l'in 1,arlu. u kuvvetleri dün Dilnkerki bom mıştır. Sahilden, )'trtınak ister gibi ~ )orl <l • • . ... * Bu hafta içinde tehrimize hanrcrelerden ta arak gulg-ule 

1 
~titıe ar ı. Biz <le Qmnuıı H- .

1 
l.. ,..ö terilenlerin de ~ento katibi Sir Brendon Dru- 'atndıman etmiştL Döl.'t Alman iki bin otomobil lasti~i gelecek- hali~de hnva:,·a yükselen ve ya. 

~ ... 1 lrıtlU\ a" d·.ln ı'ııd?..... On- rı e uzuıu ı:ı • ld v on ta-..·i ncdilmsı'tı'r vcısı du" ~u··ruı ilci" t' s· t b'I t 5 b' k \l .: • t-bı 
0 

ugu " · sı ın s•ur. ı{. ır o omo ı acen ası ın, morlara c&rpara , sonra, tekrar 

1ıhl it pe · · d B' · 'k <ligv er talebcnın 11 Salı k i 'hb D f' ı d b d 7 " "llt . ~ıırnz eıı. ız gıttı ·· 1 ı stı nrnt nıızırı u ı __ 0,___ resmi müeııeae er en iri e o·crb·e gelen kalın, tok, erkek 
lıla.t!ıtL!;ıt.ti: ilıayet baktım ~j şartlar dahilinde bu ıııuc~ e ~r Cooper, Britnnya kabinesi na. bin otomobil lastiği sipariş etmİ§ sc ı :rin hep birnğızdan İstiklal 

-......""' ~ıLı <leğil döniip: de teda'i edilmeleri Manr'ıf \e mına Uzukşarkn gideceldir. Başın ı yarmışlar tir. marşı okud.ukları isitilh.-ordu. 
~t· l\.a l l l k kaletince uv!!lın .,.öriilınii§tiir. Duff Coopcr, sabık Ticaret nı. * Sürpagopta üc. gündenberi n.nnu kısa b.ır s.essizlik takı'p et-

i " "' e eriııı. ıcr m un "" ı:ı • Yı•ııı'kap C kı 1lf l d' tl ıt>tıı • ~ zırının, ~ şım_di }{ahi rede g'(jrınelı 1 :a r 1' e ıme ın aranan define henüz bulunama· t~; ~onr~, _tız hır kampana sesi. 
t<ttıı ııez, h1:1ıli i~iııize gidin, t~ oldu~u ::.ı;\·asi vazifeye benzer gazinosunuu çalı~an İrahim oğ- mı,tır. Hafriyata bugün do ele- <;nkutu ıkı.ve biçti: mahkômlar 

Onj * Beykoz fabrikasının yaptı· bır vazıfe görecektir. hı Siil(') mıtn Kem~l Pa~a cad- vam edilecektir. veınet!c <'ağırılıvcrdu. • 
tt'b· ar ise ) .. nn · · n ğı ayakkabı fiyatlarına yüzde - ,,.. d • l _ıı . * Mışırçıırşısının hal şekline Pc.knz !; b' d ı lıu l .... >eıı ) uz ' e ı .ıı 10-15 nisbetinde zam yapılmış- S ~ mı en geçeeı."-e n Ll) nı ) erde 1 k . onra ız e sofra bnşl-

A "Lık >Utun yılı,..Ular. tır. ovyetlerı•n or1 ı" n 1 ifrağı işi üç ayda tamam anacu ·- nn oturmak i\zere odnlnrımı~"' Ilı <ı, ~ 'Q' l ~a ısıın arkadu~ı Hilmi, Şf'\k('l d .... 

1ltı, b. tnlıaınınüliiın kalına· * Yirmi dört saat zarfmda EB • • ve l\lerıululı tnrafındaıı )ıı'ı"cıı- tır. a~ldığımız -ınmnn. eminim ki ~il nır l ı· .. h l ıÇ Si... * Deri fiyatları yükselmeğe hepimiz şunu düşiinmckte idil*: 
~.cııllt c-d 10 l memuruna um- mu te if fırınlardan 2 bin 800 tııu uğra~ nrak lııı§ ının yıırıl<lı _ başladığından, Fiyat Mürakabe MAHKÜl\lLAR ARASINDA 

l"tı 60 
erek .,ikayd ettim· On bozuk ekmek mUıadere edilmiş· Moskovo; 21 (A. A.) - Sov. ~ıın iddia ctııı'iftİr. Komisyonu bu hususta bazı ted- h11 

l tıra l d'l tir yetleriu sabık Berlin bfö·ül' el- 1 1 k . Bu" GECE!? ... .ı.tt ı'L· . lltrn) a ı.ı:etir ı er. · D 1 · · 1 • Yaralı Cerrahpıı '" ,•t ·1 ı·,ı tıılıu- bir er n ma · zaruretı karşısında •"Ialık<ıımlnr arasında bı'r ·"e-
'lJrl! li:lı-tnd ~ * ün ta imatnamcye aykırı çisi ,-e Haricıre rnmi~cr muavi. ~ 11 

k ı 1 ~· 
11 

.. ~ eıı de drl\ acı) un hareketleri görülen 42 esnaf muh ııi B. Dckanozof dün gece l\los- ne ine lwldırılmı!i suçlular ya ·a mı~ ve a ım satımın 1 İcaret ce r.eçiı·erektik! Fakat bu nac;ıl 
k l 

Borsasında yapılmasına karar ver bir ·"ece olacaktı? Bell'ı denı'l'. 
telif cezalara çarptırılmı,.tır. ko,·aya ,·asıl olmuştur. a ıınmı"tlr. · t' P> "' ,. :ı. mıı ır. Bereket , ·ersin ki yeİnekten son-

Tam bir ihtisara tabi tutuldu. 
ğu taktirde, ceznda gaye •suc
luyu ıslah• dır. Bu safha, ce
zanın infazı sa(hnsilc birlikte 
yiirür ve neticelerini ortaya kor. 
aJslah edilmiş bir suçlu• kar ı-
sında. «cemiyetin bozulan mu
\ 'azene ini iade•, cbaşkalnnnn ib 
ret tc kil etnıe• gibi eczanın tali 
\'e mütemmim hütiin ga:orcleri 
elde edilmi~ sayılabilir; t•ünkü 
ortada artık ne su~. ne de suç. 
hı vardır. Fnkat bu usnliih" a 
\•atmak na ti mümkUn olabile-
cek? Aıı'nnevi sistem su~lunun 
cismani hürriyeti iizcrinde va
naca~ı tchdidlerle bunu temin 
edebileceğini snnır. Hepimi
zin Hiylcrini iirpertcn Mfı-

sik hapishane bu tııhdi-
din bilinen Irnrkunc; vası-
tnı:ıdır. Halbu ki lmrah. cismnni 
hiirriyeti talıdid unsurunu. büs
biitiin ~·okcclen demiyorum. in-
snnileştlren, cc"onm • ken-
dine has şartları içinde • 
iı fazından doğnbilccek ele-
mi. :reni , .c nln hir ce
miyet disiplini içinde ynsamnk· 
tnn miHevellid hi.- bir ik \·c tc>
-::ınlit ~uuru icinde eriten. bir 
t:ıraftan yıkdı!Yını bir taraftan 
vnpmak suretile yeni ha tnn 
'llıtvazene kuran bir tasfiye ci
'•nzı ,.c bir ruh imal:ithanesiclir. 
(ii.irülü:rnr ki. bu sistemde. ceza 
"ehri öldUrıııe vnsıtnsı olmP.lı
•an cıknrılnrak tedavi ve "fa va 
c•ta 1 holinc konmakla. ceza :ı 
rlfıletinin bütün istekleri yerine 
"etirilmiş oluyor. 

Sosyetenin kollcktivist karek
tcri. şn.,maz bir ais nizamın H
"7crinc miie ses o nıasındadır. 
l\fo7.İyi, suçu ,.e suçluluk günlc-
~·ni hutırlnmnnın ve yeni ruh 
depre yonlnrı içerisine düsn e
nin müe ·sir vasıtası olan tenbnl. 
1 ıı-. hu •töbckiirlnr cemiveti•nde, 
ltöki.i kazınan ifrittir. Onu yen-
1Ck icin clatılan is aletlerinden 

tutum•z da istihsal ,.e isfhliık 
mı:ıddelerinc ''nrıncaya kadar 
herşey. hero:ey, burnda birlik ça~ 
Jı.,ma ve ihtiyaçlnrın nuıl;sulii 
olarnk ortaya çıkmnktaj bu fark 
1 · 1nsnııs klan ailesinin «birimiz 
hc..1limiz iôn,, düsturunun çnrh 
Jarı arasından gccmektedir. 

.. tınralı• bu itibarla miisbct 
ve patenti ~·lizde,iiz ti.Irk olaıı 
eserdir. 

HAMlD REFİK 

ZAYİ 

Dördüncü Şubeden almış ol
duğum 1 7 79.C numnralı ikamet 
tezkeresini kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eski inin hükmü 
yoktur. 

Adı·es: Tophane Karabaş cad 
No. 1/ 16 Nurettin Ceovi~ 

• •• 

~~atih a kcrlik şubesinden al
d_ı,gıın tcılıi:s tczkcremle niifus 
cuzdauımı kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hiik
mü yoktur. 

Rize Yeniköyiinden :122 
doğumlu Mehmet oğlır 

İmdntgünrloğdu 

J 
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İstiklal· En Son Havadis'in büyük zabıta romanı : 78 Bütünlemeye kalan 

1 
0 1 t 0 . y 11 1 1 tm 

tal b ev e enız o art . ş e e Umumi Parasız ilanlar 

1 ~ Ö R ~ü!~e~eYF!: fe~ AT I L 1 
Bu sütımda is arama, i5 ,-rr 

ıne, evlenme teklifleri ve ~~c~) 
21 Temmuzdan 28 'temmuza kadar muh· mahiyeti haiz ohnıyan kuçıı 

L. ekuıe - ~ıa Müdürlüğü llAnları 
ısc "e -ortao · ı:.on ~uııı. -

mı.da :ka-natıtla bütünlemeye 
knldıi;-ı icjm devlet Of1l;a okul ve 
Ibc ,L.itirıne imtihanlarma Ey
i ul<lo batlıyanlamn '\ ~ lbe 
bitirme, dcvlıet ortaokul imti· 
.hanlarına ginııe<~c hak kaza
nıp ta o ) ıl girme)·iıl ~ ) ıl 
girmek istiycnlerin inrtihım 
haklarıııın :;u saretlc hesap C· 

dilme i alakadarlara telbliğ e· 

ilanlar parasız neşrolunur. 
telif hatlara kalkacak vapurlann isimleri, iş istiyenler: 

"-Bu iş, Binbir Gece masallarını andırıyor. kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları ı il 

h *Hemşire mektebi mcz 
rı tunlar uu)wn. E'imde her türlü eıı 

Bundan birşey anlıgabildinizmi Tomi?,, 
de (Karadeniz.). Galata rıhtmundan. Maçka ömer·Rü~tü pa~a 

Karoi:ıdeniz•haltma Paı.artesi 17 de (Tarı), Perr;.eınbc li ı jck::-i~ oıı Y-clparım. 

- -Burada bulunc.luğuııu:m 
hana bildirmi~lerdi. Jiınınfo 
diyordu. 

Siz lıer cina~ etin içinden çı 
karııımz zaten. ·eden OO) le u-
ğur::: uz )erle~ mıknatı_ gibi kcn 
dine ~eker. l!;'teıı anla) an Mri· 
nin !bura) a vaktilc gelme ine 

duğru_u çolJ.ı ııe\indim. Bizim 
daha erken gelmemize inıkün 
olmadı. H er hnldc )mdi) c ka
dar siz :i:'i lıallctmişiniz-dir ... 
Katili <le bize Le linı eder,.,ini1.. 

Clarck on - Parry gülerek 
bazım ~alladı. 

- r aLili)clrm hakkındaki 
(fü;:ünceleriniz, heıı'i :;ııııarı ı -

} ur-unuz, Ton). Fakat l>U i.,tc 
hiç bir netice) c vanua<lı~ınıı 

itiraf etmek nıet!hur'~yetiıı<lc -
~ım. 

Her ne i c ... İ~te o ıla, ~urncla. 
...-\) ni zamanda anahtarla ka 

pının ki:~dini açı) or. V c ce e-

din bulunduğu çnlı~ma oda ı
uı gö:ıteri) ordu ... Kütüphane· 
o<latimı da gö::tcrerek: 

Burntla tla icap cflct"cık j,tic
\ apları yapar~ınız. Ben si:.ı.:i hu 
o<luda heklcriın. Cinayet ~alıııc 
ı:'i.ni İ) icc bir gözden g~ir<lik
tcn \ c İ;ı;in öteııini cloktorn bı
raktıktan ::ıonra gelip beni hu· 
rada lrnlursunuz. Size i)n e n 

noktalarını birer birer anlatı· 
rıuı. 

Ancik uzun lıir tecriihct.lcn 

1er ) azmakla ıuc~gult.lü. Her 
halde o <la notlar alı ordu. 
He·r ik'hııiı: <le, şimdi ;rnlattıl ... -
ları ile ilk ifadeleri ara::ıında 
Lir nk-ııklık, bir tezat ara~tırı· 
yorduk. Fakat onlar nokta~ı 
nokta ına H) nı lıika) e) i ta· 
manıl:ıdılar. Tlıonıson onları 

::ıkı bir sorgu) u çeki} onlu. Fa. 
kat en elcc Liltli~lcriıu'ızden 
fazla hiç bir ~ey öğreııeıııeı..lik. 

! 'iJıa) CL her ikisi llİ de t;ÖD• 

dcrdikten wonra Clarck~on • 
Parrv ıııcslc.kta§ıııa <lön<lii. 
YüzUnü hııruflur:mık \ C lıafif. 
!;C gülerek: 

- l\fükrnımcl dc~il ıı.~ ?. 
Jedi. Biuhir gece ımıwallarını 

andırıyor. Siz bundan hir ~ev 
anlı) a'bildinit. mi Ton)? " • 

Şi:;ıııuın eııspcktör arkatla~ı
ma tuhaf ttdrnf J:ıakı}ordu· 

Her halt.le onun cidtli k<>nu~up 
'konu~ıu:ı<lığıııda tercddiit e<li· 
)urdu. 

- J inuıtie dedi, lnınlarm 
kn ırdıkları ) alanlara heni tle 
mi iuaııdırııı ak jsti;. ur:ıuııuz '!. 
Siz sahi<l.cn iİııunı) or musu· 

'ıl ııuz ... 

Clnrckson - Parq onun göz
lerinin icine bakarak: 

- 'Evet dc~:li. Ben ~ahı:aıı ~
nam) onun. 

'I'lıom:::oıı oıııudarıııı silkti: 
- Biz, poliste, iri lıepimi.G 

elen dalıa kahili):etli olarak ta· 
mr<lık· Fakat 'Lu sefer görü) o· 
rum .: .. .ıi hu)alirıizi fazla j~lelİ·· 
~ or ' e al ... ıl 'e mantık hu dutla· 
rını a:;t)Orwunuz. Ştt sizi iki ı:u· 
attir ıııc~gul eden mühim ınc::ıe 
IC')i hrn, iki d«l\.ika i~in<le hal· 
letmi:: hulunu)orıun. 

Arkadu~ıuı hir ı:Jlgara )aklı. 
oturduğu koltuğa liyiee göıııiilc
rek '\ c kirpikleri ara:ıtndan 
eııspektör'c bakarak: 

- En candan te'.brikl eriıııi 
sunarıın aziz <lostunı, dedi. 
lle) ııiııizin rekor elenecek L'.ı 
siiratlc i)i) erek ~ urdığı ııctfrc
yi öğren bilir miyim? 

Enspektör gült•rd •. : 

- O kadar 'ba it 1 .. i.. diyl 
ceHıp \ Cl"d~. Bunu na ıl olu1 
ta <lü:;iiucıucdi~iııizc doğru ı 
lıa)reı tcdiyorwn· Ilahikalen i 
şin c:::rarlı hiç hir tarafı ~ok.. 
Lattinıcrlcrin :ınhıttıkları hc1 

masal.. S1ir Ceorgc'u onlar öl
<liirdiiler \ c ~üphclcri lıertara. 
ctmc'k için tle lbn hiki't) C) i uy· 

durdular. Bu ;ün gihi a~i l ar.· 
Clarckboıı - Parry Lir ınii<l· 

el t dü:;üııiir t;ibi durdu. Nilıu 
) et : 

(Deı•amı var) 

clilı_ıı~;tİT. • . . 
imtihan talimatnaınesınm 

2 nci bcııtlindc imtihan ba~lan 
ı;ıcmııı der~ ) ılı ö~nu olarak 
gÖbterilmi~ olduğuna göre Ey· 
.ıiltlc imtihanlara ba:;Iıpnlar 
dört 'imtihan hakkımfan lıi~ini. I 
ertcwi yıl Haziran devrcsmdc 
ha h\'anlar kC".Ga dört io1tihar 

~ . . 
hakkından Iki mi kaymetuu• 
-.a) ılırl:ır· ------

16,-10 Müzik: Trio; 19,00 Kc 
:1Uşma; 19,15 Köy havaları; 19,3. 
Haberler· 19 45 Fasıl hcvetı 

" • 'J 11 W, 15 Rad. gazetesi; ~0.45 ha 
.ümküsü; 21,00 Ziraat Ta. ; :n . ı 
Şarkılar; 21,25 Hoşbeş; 21,45 Mi 
zik (Pl.); 22,~0 Haberler; ~2.4 
Dans Mü. (Pl.); 23,00 Kapanış . 

TiYATROLAR 
Film Rcj!sörü 
VEDAD URFİ 
Yaz Temsilleri 

Bu Ak~am Bcylerhe)indc 
KA !!. 

Pazarıcl) i giiııii ako:ann Suadiy 
;-enyol Çıu~rd'ihi Tiyatro~uuıh: 

Ilk Defa: 
YALNIZ İNS\N!!. 

Biiyük E~P.r 3 Perde 
( V rdat iİ rf i temsillere 

=at iştirak cdec<>lı·tir.) 

Bartuı hattına Çar~amba 18 de (Çanakkale), Cu- kak No. 34 Rabfa· 

İzmit hattına 

MudanJ a hattın~ 

gandırma hut;-rJ 

Karabiga hettın;ı · 

İmroz hatuna 

İaııir birınci sür'a~ . 
İı.mir ikinci ,,ür'at 

martcsi 18 de (Anafart.a). Sirkeci * 
rıhtımından. * 17 va!'lında orta meJ.-tt. 
Salı ve Pcrşeınbe 8 de (Seyyar). J • k 
Tcphanc rıhtımından. mektep me.zunuyum; az da 
Poz.ar, Pazartesi, Salı 9.50 de, Çar· lo bilirim. H~usi 'eva r~ 
~.amba, Perşembe, Cuma 16 da (Ma- müesseselerde 25 lira· ücrt1 

rakaz), Cumartesi 14 de (Sus). iş arıyorum. İstiyenlerin Ü( 
l'ckmil Mudan.ra postaları Galata ınan rünıuzuna müracaatiıırl· 
nhlımınm Karaköy cihet.ine yana-
~ır ve aynı mahalden kalkarlar. * 
P.azaı-tc~i. Çar~a.mba, Cuma 8 de F. K. B. Ji,.e ve orta ınckl 
(Sus), Galata rıhtımından. Ayrıca talebelerine Türk(_;c \cya }'"r (ı 
Çar§amba v~ Cumartesi 20 de (Kon- .,ızca olmak üzere riyaziye ... 
ya). Tophane nhtnuından. zik ,.e ]i.,an der~leri "erilt 
Salı ve Cuma 19 da (l\Icrsln). Top-
ll:ınc nhtımından. ı\IP.ktupla ~u adreec ınüral'~ 
l'ıızar 9 da (Seyyaı·). Tophanı:. rıh Galata, Lüleci Hendek f 
lım111daıı. pa<lopulo ap. 108 Zeki. 
Çarsamba 1:! de (Bur!'<l). Cumarte- * 
:ıi 12 de (Ülgen). Sırkeci rıht:mm- Eski ccza~•ıcını, ceıahanelcril1 ~ 
d:>n. rinde l ... alia ve ·a müdürü me~·ııl 
Pnzaı- 16 da (İzmir). Gaiata rıhtı- larak çalısabilirim. Adresim: ~ 
nıuıdan. gaz adası Köykiıhyası sokak ecf) 
Pcrşcr.ıbc 13 de (Tırhan). Galata Mi:Ltiyadis Alcksiyadis. , 
l'lnlımıııdan. 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her türlü maliınuıt a~ğıdaki telefon Evlenme teklifler1 
numaraları ynzılı Acentelerimizden öğrcnilebiliı-. 
Galata Bac: Accntcliitl Galata Rıhtım, Limankr 

~ Umum Müdürlüğü binaşı 

Galata Şııbe 

Sırk-:::ci 

1 Devlet Demir 

aitında. 
Galata Ttılıtım, M.ıntaka 
Llınan Reisliği binm;ı al
tında. 

S~keci, Yoku Salonu. 

'otları ilanları 

42;:)62 

40133 
~2740 

6032 

Genç, güzel, temiz 
li~e tah::ıilli, ıccncbi li~anınıı 

vakıf "-c ailenin rahatça {; 
·t·I 

nıc~inc yarayacak bir Dl'". 

15 Ağustos 1941 t.arih"nd n itibaren: 

para sahibi, iyi bir aile kızJ 1 

evlenmek ic;in: 30 • 38 yıı~~ 
da tlürü:t ahlaklı, en az Jı 
tah::ıilli, i~ ve meslek ve)·s 
muriyet sahihi bir bay i!trıı. 
mcktcdir. Re~imle ve yaz1 

1 

Cailc) remzine müracaat. ~ 
na:,Iİhine reı:.inılc izahat "efl 1 - Banlı:•ö jolcıı 1arifelcr.i ile zalıiı·c lc.rilcsi hariç olmak üzere, 

i~nıiryollaıı csa:; l.arift>leı inin 6 olan enı5<1lli, nakil ücetforlılc münha
ır olmak ve tarif" vahiti-cri ile hasıl zaı b•ndan c.ıkaeak Nınlim kc .. ir!e
i s::mt!.ın" ibliığ <ıdilmek şartiit' <'6, 3~ c çıkıırılae<ıktu·. 

cektir· 

• 29 yac:ında orta bovlu ~r ~c 

oııra edinilen ·bir Labct ve sii· I 
ratlc TJıoını:ıon adamlarına c· 

Türkiye Cumhuriyeti SiNEMALAR 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 

2 Film Birden 

2 - Aııahat tarlf<-lcrindcn D. D.: !'l, Hl. 11. H, l \ 16. 17, 18: 19; 101; 
O:!, JO:), 112, 2!H, 20::!, 2"J, 20 !, 205; 206; 203; 211: 212; 213: 2Hi; 

'.:!17, 22Q. 222, 2:'.3, 224. 225, 226, 227, 228, 22:1. 2.'.lO, :31. 2:12, 233, 23t 
<:Maktu i.ıcretlere ait 111 ünci lac:mn 23G, 237, 23S, 239, 240, 211, 

'M2, 243, 241, 215, 24{;. 247, 230, 251 ::.J2 25.1. ~;;. 2:l6. 257, 2.)8, :?:il>, 
luuaan\',. - .cSursn tarifd~r:ndcn: :r.r. B. 1. 3. 4. 5. 

cim .. \r~em baş n;ür~tti'pl-; 
Aylık ~clirim 100 liradır.. ~ 
yaşıma u~un tem!z blr aile 

mirler 'erdi. Aradan çok geç· 
mc<len de kütüphane odasınu, 
) anımıza selı.li. Arkada:.wı: 

- Mrrktuliin erkek kardc;.ıi 
Sir Ra) moııd Brocklebaıık'ı si 
~ç tak<lmı ederim, dedi. 

Ra},nond kcııdi~iııe Sir den l 
ıliğini isitnce ga)Tl ihtiyari doğ 1 
ruldu· Clarcl'"son • Parry, 
Thoııı on ·a hit-ahen özüne de- • 
'\anı ecli) onlu: 

Bi.ı: hu ak.nın Sir 
Georgc'u t!yarelc gclnıi~i.k. 
~lcLr<lotelle karısı da tam o es· 
nacla onun öldüriilıuii;: olduğu
nun yeni farl-ına varmı)urclı. 
Derhal onları sorguya çekme-
nizi '\ e lıil<liklcrini SÖ) lctnıe-

z· 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.COO Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirnt ve Ticari her ne-ri banka muameleleri. 

Para biriktirenlero 28.80{) lira lkrnmiye veriyor 

' 

1 - Tosun Paşa Türk~e 
f) - Güzel Esire 

Be~ikta.~ Suat Park 
Sinemasın.da 

2 Film Birden 
1 - Lorcl ve Hardi 
2 - Esir Tüccarlar 

* Çemberlitaşta 
1 - BEYAZ GÜL. 
Türkçe sözlii Arabca şarkılı· 
Oym,y:ın: Abdiilvchab 
2-ALTIN SOYGUNCULAJtl 

Ramsun - Çarşamba tarifelerind"n: S. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, D, 
Erturı.ım hudut tarifelerinden: .!.:J. :!O,, :n 

numaralı hu<.:~ı· ı ve tenzilli lat'ifc:erc göre her mc~fc k:in tahakkuk 
~decek nakil ticrcUeriııc '" 5 ;;.am yapılacaktır. ~·a.:La tafsiliı.t icin stas-
ıonlara müracaat edilmesi. (4280) 

* Mulıamırıcıı bcdC'lı (:l8.0GO) lira olan Hl kalem muhtelli clcklrod 
;sıstl941 Perşembe günü sa;ıt 15 de karalı uı.rf usulü ile Ankarada 
da re binasıııda satın a lınac~ktır. ( 

, Bu işe girmek i~tyenledn (2850) liralık mmald.at teminat ile 
"anw_ıun .t.nyin ettiği vesikaları \C tekliflerini aynı güıı saat 14 de ka
dar ~~mı"Y<>n Reisliğine vcııııclcrl Jôztmdır. 

•;cırtnaıncler (100) kuru;ja Anka~·a rn ITaydarpa~a veznelerinde 
satılmaktadır. (5729) 

- -
Sahip ve Ba~muharriri: ı · 
NİZAMETTIN NAZİF 
Neşriyat Direktörü: I 

ŞÜKRÜ SARAÇOliLU l 
Vatıın matbaası , 

ENSON HAVADıS 

le eı,.·!1ennıek arzusundayıtll·· ~ 
Evlenmek arzu eden bayati 

da aradığım ~artlar :;unlardtr·· 
1 'Türk olması, . 
2. Hiç olmazsa orta tahsili 

ması. ,,,. 
3. Bir C\·i veyahut y lık bit r· 

ri ohnası.. J 
Talip olanların En Son }'fa'' 

~azetcsi (AKŞA) runıuzurıa. lı' 
fotoğraf \'c sarih adı·es.!Crilc 
ilkte müracatltırı. 

• . 1' 
J 17 )"a~ııı<la) un ho) uııı .. ~ 
I tir. Kwnral, ke::ıtanc gözlıJ}~ 
1 ve lisenin ikinci ı:ıııı ıf ıııdıı 0 

maktayıın. Eılehi}ata, 1'~ııt'd~ 
) a dü:;kün ı;ok ha:,:ıa~, ark9 •• 

1 J-d"kl . .. ,,ıı arınıın ~ ı · erme gore e 
bir gencim. 

\ Ya~ı 17 • 18 araf:wda. :~ti 
Hn 'en kumral "'Üı;cl b1' - . " 

11 izi ta\Sİ} c ed~riın. Bizim 1ıu· 
rada ıııe' cudiyerinıi:l ucalıa si· 
1.:i rahat ız eder mi'! 

Thom-on tfo-Lç.a::ıua : 
- Kat'iyyeıı .. <li) e cevap 

\erdi. A)lll zamanda kapı)" 
gitıni~ 'c adaıularıııd:ın lıiriııe 
,ine kNı kı n emirler 'ermi . 
;i . .Az onra uda) a Lntt!iıııerle;i 

Ziraat Bankasında kumharalı ve lhbars:z tasarruf hesapla· ~ 
rında en az 50 lir.ı.sı bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile a~.ağıdaki pl.na göre ikramiye dat11tılacaktır: 
4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 
4 > 500 > 2.000 > 
4. > 250 > 1.000 > 

100 adet 50 Lira1ık 5,000 Lira 
120 » 40 > ~.soo > 
160 ) 20 » 3,200 > 

tLAN FiY ATIA.RI Kuruş 

Baslık maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 > > ıt 200 
3 > ) » 75 
4 » > > 50 

/_bone Şartları: Türkiye Hariç 

Bat, Di,, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kmkhk ve Bütün Ağralannız• Derhal Kesel 
icabında ftinde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINOC.N SAKINlNIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

} anla tanı~mak isti) oru111• ri' 

] 

Bi .... biriıııivın kar~tr 11' 

aııfayıp ileride kuracıı~~ı 
) U\ a hakkında konıı:;l~ J 
:<ınra nisırnlanmak fikt111j 
~ iın. ~lüracaat cd<ıcelde.' 
"]!... tahsil ~art, orta tah~il 0(, 
.. ıhilir. Ciddi tekliflr.riıı r 

j,Ctfrdilcr. ----------~~--~~~--~-----------~---~ 
\ 40 > 100 » 4.000 > 

için için 
'llıom on·a d.ı ],ize anlattık ~ 

lurı Garip bikaye)İ olduğu gtbi 
aıılattılur. A6ızlıırındun ~ıl-.an 
her kelinıc) i not edi) or<l um. 
rkada;:ıın <la kağıda Lir ;;e)· 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde: 50 lira. 
dan aşağı d~m.iyenlere ikramıyc çlt\.t w. t.akdu'Cle io 20 faı.. 
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylô.l, 11 Birinci.kanun, ll 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ' 

Senelik 
Altı aylık 

1 
Uç aylık 

Kr. 

1000 
550 
275 

Kr. -1700 
1000 
500 

Emlak ahm salim 
Her nıuhitte ~atılık aparlı· 

111an, ev, ar,a i::.-tfiyenler 'c r111-
Jak . atmak diliyenlerc yazıha· 
11eınızde azami kolaylık gö ... te-

a ı;,ıplı uçları pü"kiillü L•irüıi 
aldı, lıe)be ine oktu· 

llunbruı lıep~iııin hır~ızlık 
ınnlı oldu~u rnuahkkaktı, Luırn 
imam 'artlı. Fakat, lıunu na· 
ı:ııl i lıat edchileeck 'e luııı6i a· 
t.luıııa ait olduğunu ııa::ııl mC}· 
rJ amı çıb.arııcaktı ·~ 

Etrafı t ıb:ik ettikçe, her .. ey 
lcmli::ıi11c )Cl ak.ı lıir .ck!.ldc ı;ü· 
zii1...ii\ur, her tnraf, lıer k<;.c 
her hJr b.ct ı.iiplıcııini çcki)ur
<lu. Hele, J>odrunıa inııı 1, o· 
ru ıııı tetkik ctıııd. .. her taruf ı 
ara~tırnınk i!;İft. içi İ!.'İnc sığıuı
)Or adeta deli ı;iJ,j oluyordu. 

Şimdilik bunu imkan olııı ı· 
dığı i~in, Jıu ara tırına)t ilk 
fır att.ı ) apmak iiv.crc, loılaıı
tadan n) rıldı. G id<'rkeıı ma· 
<l:ııu .Marıcıı rtelli ki: 

- Çok uzaklara gitme Jn
I...ar .Brı~ma yiııc hir fcJiıkct 
gelmesin. 

- Uzaklara git.mi~ cccği111· 
Ci' nrcla dola-.aca'k. e~ki do t· 
larımı z'i are~ edip bir kaç ııa-

a! -.r. :C~~~~~~~ Aylıık ıoo 

ra topladıktan sonra ) iııc Lu
ra) a gehceğim. 

Ki;) ler<le, n ıhi) e ıuerkcı;. 
!erinde c.l olu~ırkı•ıı, fırsa t clüı:.
tüki,:C hrörü;;tüğü, l.onuştnğu ;. 
<lamlardnn Pi)erhil ıhakkın<la 
maluıııa L Loplnıııayu !;alı_ı~ or, 
a"'ızlarını arıvarak. Lir ~ey öğ-o • 
reııınc~ · caJı ... ı-; orılu. c ... ~ . 

Du arada Jnrııc) de lJir otel 
<len ~ılıalıle) in ~ıl ... tığı lıaltlc 
bir <lahu "eri döıııuh en lıir re::· e • 
-aıııdan foılı,clL'.ikr. Rc~ııaıııııı 
Pi) edıilı: 0".İnlif;iııi görenler de 
'ardı. 

Ilımdan ha.ka, iıir <lonım; 
t:ıcirinılen ılc hahscuilcr . Pi
ycrhilıkkiler. açıkımı ac;ığa il· 
ham edilmemekle hcrnlıcr, h~ 
larında imalı ' e §Üpheli c:üır;lcr 
!::Ö) lii) or1ımlı. Tucirirı, cesedi 
nehirde lnıluıııııu~n· \ e adam 
ca~ızın Pi) cr'bilc gir<lig:ııi ço
banın hit·i görıuii~tii. 

Kti) liiniin Jıiri ıll', lukaııta· 
ııın fırını hakkııı'1u ~unları sö~ 
lcdi; 
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TAi -
- Ak~umılaıı ::orıra, o taraf- """"'==::...ç~~=""'"'.=====~=="= yardımda Lulun<lular. Param 

tan ge~erkcn La('adau ııiınsi) ah evıren : vıır bugün. 
Ullıuanlnr pÜ~kürdiiğünii görl- .. 11. _).. Çapanoğlu .l\larteııin karH itiraz ell'~: 
tliiıu. - Paranı ::akla. Her giiıı 

- Kı. günleri, ak-;a ıudan - Herifler bal giLi I~atil! uö)lc kıt-ıııet cıkma.G· Kc at 
sonra o taraftan ıge~erkeıı. Artık :;iiplıcııı ıkaluıaJı. Öl<lür- ı;iinkr dı· olur.~ 
bum umu tıl nnıı) ;ı mecbur o- <lüklı-ri adurnları ) a d ert·) e a· - K c_ut günler ıııi? .. . Siz 
Juyor.Juıu. Bat'adaıı f>'·nı-irn lı tıyorlar )Ulıut fırııı<la ):tkı)or- ,ar.kf'l1 <lii"iiııınrııı lıilı·. Allah 
ıJuıııaular ~ıl ... ı)or H etrafa· iğ· l:ır. j\~ır koku iıı an eti koku- r:•:t.l olsuıı lıir J..ar<lc~ gilıi hakı
rcuç, ~ığır bir kol ... u )ll)tlı)or- sum!aıı ba:l ... u hir :;ey <le~il. r~ıp ı~ıııarlaıuakla ıw olur :>arı
) ordu. Ş'i.ıııdi f ırıuı gözden gr!_;i rıuck } 0 rsun uz lınııa. Bir Urnç ~i~e ~a-

Bir lıa~h.a~ı da lııı Ü)lüııiin liwm. J,j't ... Size kur~ı minncllarlısı· 
sözünü tekit ctrni ti: Bu kararla Pi) crlıilc ılön . mı öde) cıııeın ki ... 

_ Kı;: ı;ccckri Pi)crhil<lı' <lü. Kapı<lan girer ı;irmrı: ilk O t!iİn. smllleriııi ııc:c w eğ-
(;, le ule , a!,arlar ki, lıucalar· 'İ) l\; tİ~«' :-l'::lenınck olılu. lence içimle t;<'~inlilı•ı-. 
ıl;ın f ıik~r:ın kn ılı-ıııılı ı.luınıın- - Bf'llim :,i) alı ~iiWııı ! Ili- J uk:ır Pi) t•rlıil<lı: lıir ka<: r.ii ıı 
Jrır .d,ılıa uzaklartıaıı göriiliir. ?.e iki )ı;c :.arap getir. Her zu- kuldı. Bu ıııii<ldet içinde <lo Ll:ı 
Faknı pek f n:ı lı.o~.ar. Gu 1 ilıa. ııı:ııı ı:ıiztlcn içmek. ~emek ol - rının BH'ı:g ıı li) etleri ııılcn i s l'İ -

iı· 'ar.ı criti,orlur J I" ,...ect•l<'r'i·. mn :ı ! Bu::iiıı el .. lıcııdcn . .. \1 forle rıfrr<'k fırını !!:İ.İ:r.cle11 ı?I' • .. ., e . .. c ...... •J ,_.. 
Jakar, hu malimı.ıll aldı!-..· Jalıa §Ükiir. ii~ a) <lır ht•ni gör- f'irdi. F~ıkat iiplıe•ini ı:f'l,eı·e ·, 

tan sonrn, lıiikmiinii Hrıııi)i: illi) cu Jo tlarııu, ufak tdek lıiı· :eye ra ılamadı· Yalnız kij-

rilir. 
F'atih p<Jrkı kar~mnda Dül

ı;<"rzadc Camii fütündc Kamil 
Pa::a e;okak No. 6 
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tü, ıui<lc lıulau<lıran Lir koku 
burnunu <lol<lur<lu. Baca)a 
baktı, orada da bir :;ey göre • 
ıııcdi. d'iııi kurumlara ::ıürdü, 
Lir par~a kurum alarak par • 
makl:ırının ara~ında eul1, Juju 
cedi 'c yağlı olduğunu sördü, 
kemli ık,·ndiuc: 

-- Odun kurumu bu kadar 
yağlı olmaz. Bunda lıir i~ 'ar. 
Biraz 1 it~ıda ala)' 1111. zabıtanın 
i~i:ıc) arar, tahlil ettirirler. 

L' , nek hir ;:n uc kurnın a· 
lamı.... Lir ki'ığı<la k;) du. 

Bülüıı gayn•t1rrü1e ra~rncıı 
lıu<luruma inip, <tra;tırnıa ) a· 
pamadı· Yalnız ;ece .Mıırtcnlc 
karı~ı 'c Fctiı: uyud uktau ~oıı
ra. J..ulktı, lıiilüıı odaları <lola~ 
tı, lıt•r tarafı gö.ı:den ~··~irdi. ~ 

l\lt'rdivenin ı;a)el dik '\C ko
ridorların karanlık olu')u, o<la 
kupılarıuın i.,; taraflarında ~iir 
rnc "' J,ilit olnıa\ l"'l nazar <lik-• > 

katini !;<'kti· Faktıt, a~ıl alaka 
'c t.likkaıin'i ~eken, tahtalarda· 

ten) runızuna nıürac~ 

Gelen cevaplar.; 
Jl 

R F. )C; mcktu:bunuııı 

. ·baamızdan aldırınız. __,/ 

'9( 
ki ::ıi) ah lekeler oldu. vı.ı ıe~ 
larda da hunlara bezi} cJJ tıı 
ler Hrdı. Siliıuoi) , c ı..11ı 1 J 
olmalarına rah"filll'll ) ine ve .. 

ı.ıı·· 
luyordu. Jakar bunlur111 ıit 
keleri oldu6una kaııuat ~c 
di. 

Jakar 
-- Duvarlar, dö~cnıclc: > 

le ba~rırıyor <lcdi. «Bur3
' •• r' 

lı U··1 ıJ •• ıı l 
müstantik gclsiıı, 
ınevdana l'lkar ! > l• 

B• . .. ~ el l' . 011.ıı 
ır ;uu c, 'ctı~ . ı1 ı1 

ı 'ftt' halta uzatarak ~u tek 1 

lunnm:Lu: 1 .r' 
- Do.., <luraııı .Allıı ~ ı·· 

J • ·tll 
mez. l\Ia<lana .Jlartcıı ıı., 

raz odun pd ılr 
Jal..ar haltıın .ıldı. e' 

• dı!ll ' 
!:lkll· oduıılan )arıuıı .. ı,.ıt· • 
'\el, ballanın sapın•• ı, ... ~~il · ııı ı; 
luk lekeler. l1ir alev ~1 

• 

1. k J•iıır· ne r·urptı 1,<!rn ı cıı 
• K 1 k 1 . .ıcJi . - an c c crı 0 ) 

(Da1ıa raf 


