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Nizamettin Nazif 

Sah 22 Temmuz 1941 

0Un0n En Son Haberlerini Yertr 
Siyasi Aktam Gazetesi 

C-ıı · ı pderilen mek-ı 
lapl. B.pnahanir adresine 

gönderilmelidir. 

3 
kuruş 

4Mw J '•.P lı c' >+Al IMD alan ftlelanndan biri .. 

Birleşik Amerika 
------------------hariciye müsteş'!;_ 

rının beganatı 

" - Avrupada 
kalan son 

müstakil dev
letler de 
taarruza 

!l ğrıgacaktır,, 
---+---

Birleşik Amerika, 
ispanyaya iaşe 
maddesi ve tıb 

lavazımı c önder .. -
meğe devam 

edecek 
Londra 22 •B. B. C.• - Ha

·iciye müıteşan Sumner Velles 
~u beyanatta bulunmuştur: 

- Avrupa6ia kalan son müsta
,dl devletlerin de taarruza uğ
·ıyac:aklarma dair hazırlanmış 
.Jlinlar etrafmda Hariciye ne-
aretine malltmat gelmi•tir. 

MoskOYa ikinci bir :zs;:: R us R E s M ı ı 
londra Dlabilak mi TE 8 LJ (il _J 

Boşnak 
taburu 

Sovyetlere kar
şı harbedecek 1 

Fakat Bay Sumner Velles bu 
levletlerdeu hangisinin taarru
,,. uiranıak arlfesinde ba1un
luiunu söylememiş ve bu taar
uz planı etrafında izahat ver-

mek istememiştir. 
İSPANYA VE AMERİKA 

19 uçak 
5,5 saat dDşta 1 suren bir 

Bay Sumner Vels General 
'ranko tarafından yapılan son 
eyanata temas ederek demiş
ir ki: 
- Birleşik Amerika İspanya. 

•a kayıdsız ve şartsız bir yar. 
hında bulunmaktadır. İspanya. 
un, demokrasi düşmanları ui
unda kan dökıneie karar ver
niş olması İspanya:va yolladığıakın! 

Pttoskovaya ilk 
bombalar atıldı 
t'angınlar çdm.Bir 
~ok ölü veyarahwır 

o - . 

17 Alman 
• 

tayyaresı 

d .. t••' il§ u. 
l.onclra, zz (A. A.) - Mosko 

'- radyon bugün l'I haMri ya~ 
~: 

200 Almm _.,_-. din ıc 
te ~va ımntak ..... Diifu 
t~e U.bbüs etmqm. Faka 
~ dqmdaki müdafaa 99bele 
lraaından ıman tic 1tet tayyı 

~il ha.O bütün 'bu kuvve 
lilllakfirtülmüffflr. 17 Alınan ta 
>~ düşürillmüştfir. Anin 
~lbbalardan Moskovada bm 
~lar cıkmıştır. Bir eok y~ 

t-1• \'e ölii vardır. Hic bir aske 
A~fe isabet vW olmn11ştı 
I~· beş b11(1lk saat clevaı 

~-t-ır_·~~~~~~~-

Japonya 
hindicintye 
Saldıracak! 

loll1lra 22 (A. A.) - Re 
~er ajansının Uzakşarbaki 

§ ınuıhabiri yasJTor: 
}jj Japonyıtnm ~emel 
ır harekieti haldunda hlır 
~n he,,ecan, munk -

kremlin sarayında 
Ueçirdiüim geceler .. 
~itto\iyerin solunda 
1\ Staıin ve sağında 

alinin oturuyordu 
~izamettin Nazif 

, 

Leningradı 
botJıbalamağa 
gelen Alman 
filoları 
püskürtüldü 

Çok tiddetli 
muharebeler 
devam ediyor 

Me.lr.o.a, zz (A. A.) - Diiı 
Polota • Nevel • Nevogqd · 
Smolemt • Volinsk ha~ 
çca eid4etli muharebeler olmuş. 
~ur. Cepl.eain d1ier noktaıann. 
Ja mtllıim hadiseler olmamqtır. 
~ tayyareleri ..._anu 

hava kavwtlerine " tankbn. 
ıa aiJr ZUVfar ~r. Pa. 
ıar ve PQarteai stlaJeri dtalmaı 
ava kuvvetleri Leninıra .. a
tuı etmeie leıtebbla •tmittlr 
~akat biltiln filolar, bava kuv. 
etlerimiz tarafından danlediJ. 

ntitir. BiriDei hUemnda U Al
tan tayyaresi dtqilrillmtqttir. 
!.dnd hticamd 8 tanaze byı.e. 
en Almn1ar, 6cıbdl hir akma 
alk,..ma•qianbr. ' tanare
ıis d~· 

kat.en ortadan b11amı i8e · 
de iyi malimat alan Singa-

purdaki mütahider, yakJn. l 
da Hindiçiıırde ~·~ı hidi -
seler obnaeına ıntiıl• ıeıt • 

mektedir. 

Hırvatlarla pek meşgul olan 
B.BİTLEB 

Zagrei> 22 (A. A.) -
Sov,ıetlere ıuu.ı mücade· 

leye i~k ~tmek mene 
Zagrei> ve civarından hare
ke teden müteaddit gönüllü 
lbtalal'ından 9C>IU'a §'imdi ~Ik 
bofnak gönüllü kafilesinin 
de haneket euiği bildirilmek 
tedir. 

Kafile paısar günü Sır•Y 
bonuidan ve bugün Hırvat 
merkesindeıi aynlmııur. 

Devlet reiei Pave~ göniillü 
leri bismt befYi etmiştir. 

Hırvat orıdll6ll gön iill üle'
rimıı 1mmındanı Albay .Ma 
lmlj de l>ugün harebt d!Diş 
tir· 

Hı"at haYa kuvvetleri 
kumandanı alNıy Kaen. Hır 
vat hava cii&iitamlarile bir
likte bundu evvel Şaik cep 
hemne gitmİflİ.r. 

....::uz iQe....maddele, 'le tıb leva
·ımının yola çı!kanlmaması i(in 
ir sebep teşkil etmez. ---o----

lngiliz 
Ginesi 
---ü---

Amerikan 
askerleri 

gönderildi 
Bir zırh fabrikası 

yapmak için .. 
_., o 

Pensilvanga -
da bir şehrin 
yarısı yıkıldı 

Londra, 22 cB.B.C.> - Son 
hafta içinde Birl~k Amerikanın 
aldığı müdafaa tedbirleri araaında 
en mühim olanlan tunlardır: 

1 - İngiliz Gine"sindeki üaae 
Amerikan aekerlerinin gönderil
mi! olması. 

2 - Muazzam bir zırh fabri
ka11 kurmak için Pensilvanya· da 
bir ıehrin yanGnın yıkılmaaa. 

Yıkılan binalar arasında bazı 
ufak fabrikalar ve büyük apar
bmanlar vardır. -----·----

.-ıTARIHTEN BiR ~ APRAKl

Hazreti Siileymamn baş gözdesi: 

CERRADE 
ı:;:_ !_A ZAN -::1 
~T BUle.!!!.I 

• • 

Diri devrinde lranın küçük Asyada hükômdar naibi olan 
Sirüa'ün sevgilisi Aspasiya'nın macerası bugün bitti. Yann 
aynı sütunda Filistin güzeli " Cerride ,, yi okuyacaksınız 

J)uıı gece .beyaz saray ıkG i tıu masası b .. şm ıian ()C!t m :ih · m b 
mesaj okuyan Ameri ka Cüınhurreisi Roozc,·clt 

Ruzveıt lsvec 
mDhim DEMOKRAT 

bir mesi!j bir dev~ 
neşrettı kalaca 
--·-0---

Amerika 
ordusu "faal 
vazife halinde 
hazır,, bulun

malıdır! 

lsveç Başvekili, 

işçilere b;r nutuA. 
-~ 

~gledi: 

- 6 itaraf~z. Bizi 
Demokrasiden 

ayırmağa çahşmal-. 
çirkin bir narekeitt 

Amerika kıt' ası ~ kl 1 ""? (A A) 
----- !:)Lo ıo ın ~... . · -
tahminin jevkin<f! D. N. B· İtı'' çU)aşHfaili lfao 

860n ~-eç demir sanıl'pi i~
bir tehlike lÇ~ çileri öniiııde bir nutuk ö. 

dedir. lemi:;: ve demi~tir ki: 
- İ:,veçte 'Lir ~ok l~'.ı~ı ... 

Almanya, asker ıerin ınütuleaıarına se\.rnrk 

adedince de üstün.. ,·1e sevmemek duyguları ha· 
kimdir. Bu duygular, ı:ııdc 

lüğü muhafaza dahili vazi'f~timizi değil. <'C 

etmektedir neıhi mı>ml~ketlerlc olan mil 

Vaıington. 2 2 ( A.A.) - C~m • 
hurreisi Ruzvelt, kongreye hıta
ben yazdığı meAajı, dün gece, 
Beyaz Saraydan radyo ile halka 
okumuıtur. 6 dil üzerine tcr~ü
meleri nC§J'ediler. bu mesaıda 
Cumhurreiai ıöyle demektedir: 

cOrduda askerlik hizmetinin 
bir yıl daha arttırılmasını istiyo
n·m. Zira Amerika, bugün, bir 
yı! evvelkinden çok daha büyük 
bir tehlikenin tehdidi altındadır. 

nasebctlerimizi .:ı .. alakada:
ıebnektec.'.r. Fakat tweç hii· 
kiuneti için muhnhbet . hiç 
bir rol O) nl) am:ız. Is' eç 
münhasıran milli ımcııfaatlc 
rinin tayin ettiği bitaraflık 
siva etin'İ ötedrnbc-ri t:fı ip 
eıt~iştir· Maaıırafilı İ ''CÇ hu 
siya:-et.iııin te~bitin~ enter· 
na:.yonal ~·aziy ette vukubP • 
mn~ olan miihim deği~il.1' k· 

· ]eri nazarı itibara almak 
mechuri~~tinde kalmıo:tır. 

Ilanf"'on i~'ıc!: milletini 

Belçikanın milli ---
istik' ô. l g_ünü -
nıünasebetile ... ------

Eden bir nutuk 
söyledi! 
---o~--

~- Bu sefGrde mu• 
zaff~r olacağız. 

Fakat tu sefer, 
suthtiçck sağlam 

et iref\~ere 
deyay' cc- ğ rz ~-

Lo·ıdra. 22 .. n. B. c ... - Belci. 
t :ınm nı'Ili i"tiklal günU mün·a. 
'\Cbcti ile İng-iltere Harİcİ\'e na
zırı Eden. Belç"lrn ınilletiı;e rad
yo ile biı· h"tnbcde bulunarak 
şöyle dem;ştir: 

11- Son otıız yıl ic;in<le Bel. 
l"'ka iki c:lcfo miili felakete nğ
ı ~ınt -tır. Fakat emin olnwlıdır 
J-i bu sefer de nihai netice a,·n· 
ol~cnl;:hr. Y'nc hürrivetirıizc ka. 
vuşnccksm1z. Bu ıo:cfcr <le J?atip 
"'clcccf"z. Fakat hu sefer suJMi 
çok dalın emin cs~slnr iizerinde 
knr:ıcııl7ız . 

Eden. Alman tazYikJnrinc bo. 
~un eğmemi olan Kral 1.efl
pold"drn itay:şlc bahsederek 
nutkuı•u bitirmiştir. 

Belçika Başvekili Piyerlo da 
'>ir nutuk söylh•crek nihııi zıı. 
"nrdcn C!!1İn olduJ:rımn bildirmi~ 
tir. 

Konı?o'nun merkezi olan Lec
""Oldvil'dc yapılan bir tolpantı. 
' ".halk müttefiklere tnyare he 
ı:yc ctmcğc daYct edilmiştir. 

---<l~-

Holandada 
Almanlara 
karşı nümayiş-
ler yapılıyor! 

Nevyork 22 (A. A.) - Ta" 
Hollmıdndıın gt'len lıal.ı•rlc· 

re göre Eiıırvmven ~ehrin -
el · bir tel,.iz ınal.."ine~i fah • 
r'.k. ının 4000 işçi i Alman 
larn kar);ı ııiimayi ,.ler hazır· 
Iıımı~lardır· ,l\leııe.d.:lmesinc 

rağnı~n nüına) i~ilerin elle
rinde Hollanda milli ba~Ta· 
ğı hulunclnl-ıta id11. 

llü) ff~ nı~l-ya~ta tevkif al 

yapılmı~ır. 

dcmokraı:i nizamının müda· 
faa~ından yazgeçinınck br • 

~cHhiisiinde bulunan unmr· 
hırı takMh edeN•\ nutkuna 
nihayet 'enui§tir. 

Eğer kongre bu teklifi kabul 
etmezse Amerika büyük bir teh
:ikeye girmif olacaktır. Zira ge
lecek iki ay içinde orduyu terhi
se mecbur kalacağız ve bu müh
lik bir hata olacaktır. Erlerin ve 
ordu subaylarının dörtte üçünü. 
böyle bir zamanda terhis etme~ 
bir cinnet olur. Bizi, pek büyük 
bir tehlikenin tehdid ettiğini bili
yor ve inanıyon:m. Fevkalade 
ahVlll içinde bulu,1duğumuzu gör 
mekteyim. Almanyanın garp ya
rım küresine karşı olan tehdidi 
artmaktadır. Amerikan ordusu
nun faal vazife halinde her an 
huır bulunmasmı isterim. Al
manya, Avrupanın bir tarafından 
ötesine ve nihayet Asyaya doğru 
yürümüştür. Bu devlet, yalnız si
lah ve malzeme bakımından de
ğil, asker adedince de üstünlü
iünü muhafaza etmektedir. Nazi 
entrik11.sı her hadiseden iatifade 
etmekte ve Ame&ika milletleri a
ruına soğukluk katmağa çalış
maktadır.> 

• ~· • 
1 
...... • ı ; , ·"' •. "'~ r; ~ · · ~ ... , · :· .. • ' • · ~ · '.. · · • 

. Birkaç 

Türkçenin 
edası ... 

Satırla ... 
na sebep diye gösterilen f97ler 
yerinde ve doğru değildir. LiMn 
d i n a m i k bir miieaıe...cfT..; 
ek ve parça bilgisi ile -alfabe ve 

• grameri kudec:liyorum- öğrenile-
• mez ve öğretilemez. Onun «bü-

Hamid Re/ık tün• halinde idrakine varmak ıa-
. :rımdır. Bo.hıettiğim genç miuli 

T amdığun bir genç var. Yenı bunun en açık delilidir. Bu paç, 
harfler neslinden olduğu bal- a!lcak, bazı kelimelerin teliffa 

de türkçeyi doğna söylüyor, doğ- haklarını veremediğinde tiipbe 
teliffaz ediyor do!J'U yazı- olmıyan yeni alfabeyi bildiii, 

;-:,.. Fara.sa g~e tesadüfen vamer okumadığı ve muhitiniD 
ıia~ımm kibr~ ~cak 0 _1· l..""Uvvetli telkini alt~da da bulun
dum, bütün b•~etl~ nazik ınad•öı halde, ~adır r~~~ 
b. lıtanbullu• edası ıçmde ha- bir kr.vraytfla lısanaı bunyevı te-
ır « f d" rak • öyle bir caman e en ım ... » ıekkülünü id sınma enyor. 
~~ ..,..tı ki bayıldım! Sade bu kadar mı? Bu idrak, İfa• 

I ACA AJDİ senç, kendinden yqça de tonuna. ses ve,mimiklerin mi· 
K S büytik ye saygı göstermek istedi- na ile alikalı sabasına kadar aİ· 
- ii kimselere «beyefendi» diye rayet ediyor. 

Reval yanıyor 1 bitab ediyor. Bu genç, kendi neı-
Çoc:ukluitımda, Abdülhamlde linia olmı~an bu ti~irl~, ku!lan- Fransızcayı, İngilizceyi, ara1'-

düşman olan hatibler, kulüpler- ma y~rl~n, §ekillen ve .~ce!ıkl.e- cayı ... doğru, güzel ve minah 
de, sokaklarda şöyle bafınrlar- nle birlıkte. nereden oğrenm1_1! ıekilde konuşan yabancı karp
d . Mektepte mı? Hayır. Evde mı? smda duyduğumuz hayranlık, ço-
ı:_ Revalde bizi paylaşmak Sanmam, çünkü kendisine b_u cukfonmıza bizim gibi konupna-

i(in toplanmışlardı... yolda ömek olacak yqlıc:a bır lan lüzumunu ihtar eden ve on-
Diln radvolarda spikerlerin kimsesi olmadıiuu biliyorum. lara b~ m~l~k~yi kuand~ al&-

sesleri şöyle uğulduyordu: Şu halde?... l{a şekillen ıt.ınde, çok aunnez, 
- Reva) yanıyor! Nereden öjrenine öğrensin bir muvaffakiyete istihale edebi-* -hayat bir mektep!ir- m~le • f~- li~; el"!erir ki li~ı öl~ ."!e statik 
Yanar tabii. Revale bu yangın radadar ki, inkılip nesillerınm hır müessese d~ğil, ~ütun .c:anJı. 

b:r milletin ahını aldıiı l{iin- türkçeyi dotru k~n°!u~. ~.aza~- lı~an .ve ~~~yetlerile birlildıel 
denberi mukadderdir. daldan hakkında ilen surulen ıd- dınamik bır muesaese olarak • 

••• dialar belki doinıdur. fıak.at bu- larrut bulunal.-. 
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Sahife 1 

En &n Havadis'in 
Edebi Tefrikası -87 

~ 

~2M'l1i1D'l««~!.,...._._~ 

EN SON HAV ADIS 

1 
Kitaplar arasında: 

Çocu tarım ıza Bir Güzel Kadın ve Tarihten Yaprak 
muaşeret dersleri 

1 Medeni dün}~sının her k~e- A s p A s y A 
sinde muaşeret adabı, çocuklaıra - -
en faydalı ve lüzumlu bfr bilgi _ _ 
hatta. bır mm halinde öii'retil-

22 Teınnıuz 1941 SALI 

İmralı'da iki 
gece, bir gü!!, 

Mahkumlar 
adası .•• 

Bu sözleri söyleyen adamın 
omuzlarında Yarbay 

epoletleri vardı: 

~ı:=·her aile reisi ve her öğ aı·r gece aske~er Aspas~ya' lzmir marş• ile retmen muaşeret usuııerini öğ- 1 "Sarı urdelam,, 
renBi~e~e ~~~~~~\:!~~11:~- ' ' şarkısı arasında 

!~~~fdi;;ı~~d~·~ ~:ı~tcbuhi~~ ehı"şton m·abed"ınden kacır a bir akşam ziyafeti hemmiyetli mevzu üzerinde du- - 2 -
rulmamış ve çocuklaırımızaı o- Bekleme çok uzun sünner!!· .sen Ferdi süikastlere taraftar değilim 

amma ..... dedi- bu merkez kumanda· 
nıda artlk çekilmez oldu .•. • 

kıuttwrulmak üzere bir eser ya. Karaya çıkarken, önümüzde bif 
ı:ılmam~ıtı. geçitresmi yaparak denize açılaıı 

Uzun zamandanber.i, bu ihti. k d o 1 F 1 k balıkçı armadasının MannaraPl,,'1 
yacı önlemek üzere bir çok tet- .as e n e r, g z e oça 1 1 tertemiz derinliklerinde a~ 
k.i'.kler yapan ve bir Ç(lk yaban nefis stakozlarla harikulade ldiı 

Müellifi : Nizamettin Nazif Cl dillerde bu ffi€VZUa ait yazlı g z. m o 1 d u·· gV n ye rı· bu 1 m a k 1• st barbunya)aTdan mürekkep ~ 
rmş eserleri toplayıp, mini ter U U nah.sulleri, usta bic ahçılığm n-u 

Selan'iğe yeni bir subay, bir 
öğretmen. veya bir münevver 
genç gelmiyor mu) du hemen o 
gece Mustafa Kemalin etrafın 
da halkaya dahil olduğu görii.
Hiyordu. 

Kurmay yüzha~ı Mu:;tafa 
Kemal. adeti., ınüne'\'Yer genç· 
liğin bir lideri haline girmiç--ti. 
Daima o konuşuyor \;6 etrafın 

dak'!lcr dinliyorlardı. 
Nazım bey, bir taraftan E

::.-al pa~aya, h!r ı.arafuın da Sa· 
raya raporlar ~ ağdırıyordu- Fa 
kat lıiç bir mfuı'bet delile dayan 
nııyan hu raporlar, galiba hi· 
raz da ilahi bir te:oadüfle ne· 
ticc:.iz kalıyordu. 

.Mare~al vekilinin ~ilciyel et 
meı\. için İstan'hula gitmesi da
ha ziyade hu yfuıden olmu~u. 

................ 

............... 

Nihayet Y ari>ay eon ı;özünü 
.. lec!: 

soy x-· 
- Bir .tek .çare varıdır. ı ... ıı. 

2/lllll derG:ıal öldürmek; Ua-ıını· 
ıllr· 

Dinliyenler, birer ha§ hare-
keti ıile hu eözleri la"'<lik etti· 

ler. 
K-0ltarında'ki sırınaL'.ırdan 

yii2ihası rüt'.be~inde olduğu an· 
la~ılan bir ıoı.ıhay; . 

- Sadık bey-efendiye hal 
veririm ... ..([ed~-. Ferdi :ıui
ka;ıtlara aleyhtar olabiliriz. l• .. 
kat bu adamı öldürmek 
bir memleket vazueııi 

biyem'zle muaşeret adabını tc delerinden geçirilmi§ olazak ~ 
lif ederek, maa.""İfimfae ilk de: k müze kondu. Sulak bostan~ j 
eocu>k muaşeretiıne ait eser ve Fskat Mazendran o adar geniş bir Dike idi ve bu ülkede yetiştirilmiş sırık ~ 
ren muharri'l" arkadaşımız Is k körpecik hıyarlardan v.e ~ 
:<ender Fahrdtin oldu. o kadar ço "yüksek çnıar,, vardı ki... clmrali soğanı> llftl rslah ediko'fı 

Yeıni neşredilm cÇocw:darı ·ı nev'inden yapılmrı aıe...-. -1e' 
mıza muaşeret dersleri,. eserın Maamafih Aspasyam~.~ vazn,·Mı "• :1 ten SODt'a Ard'işirin sevgiliı,İ ol· .nsı, halis buğdaydan yapma ek- ı 

~özlerini birdenbire bwlUUUPWı- ı l ~ wn d "' h L ı.·ı,· d' C b L!_!_ ' · -~ bugün 'baştan\başa· retk:k etme· ugunu er.nıes ıtH1•r 1• ..!en~ nek.le birlikte, U İç~ 900.--' 

fırsatını buldum. İtiraf etmeı" .an hayal kırıklığının devamı- E Daravus hu cüretim:len bahası czz-et ve iştihalann ~ 
na da gönül razı olmadı. Kızın nsari Bülent d gerektir ki, bu eser cidden uzu· 

1 
k k 1.<> ti' ... ____ ..;... ____ , __ -.! nm Winlun" e dehşetlı" ~-ı·r kı"11 yapıyor u... • 

- aç arını o .:ayara i-ve et : rr- " bu d L _.ı.,.ı.ı.,. ,,.. zamanın tecrübelerine dayana "' d'·-...a..·ı Herkes avete ~ - Belki bir çaresini buluw'Z· 8 n~ı ~ğini nasıl oluyor da A ,_J ı t ____ ı..-..ı. ~saslı biT tetlk:ik ve tetebbü ma - • cahet etti. ç mtue ec. mJP.lll""'."' 
tliraz bekliyelim.. sezemiyordu't Acaba kadın da h b ı b ı~--- 1- bit 

"ulüdüT. Ve hakikaten günün buiıııde · ıa ire am ar arını oşa ~ .. 
ıvremkkr-ti-mimn, çocu'klarırn ' Iran tahtının buhmduğu sa· ayni cüreti gösterebilıecek m1

: .ştiyakla, yemeklere saklırch; fJO 
"" lm işin bir çaresi bulundu. A:r· 1 · ı _ ı. __ ,... =-=~ ·.ın bo··yıe bir esere şiddetle ir ı... on yUz mermer, yu·· ı porfir '\16 idi? At'ıpasiyanın «evet ben dl' tüp konuşu ar~, yewnp ...... ,.--. 

Jeşirin iki oğlu vardı. Biri .,,u L._ı_ ..L. ~ 
yacı vardı. Şimd-i, yapılac... uaravustu, diğerine Ohos di- yüz yeşil somaki fJÜlunla süslü istiyorum» demesi Ardeşiriıı Ju ... Nihayet sofra ~ ~ _...

1 oir iş k:ldı: okulların müfre-0.. yorlardı. Ohos piç demekti. Bu idi. Bu sütunların arasını dol· sarayında Arde~İ'ı:'i çok gülün~ Aşağıda, çiçek tadıiaa ~ .. 
rogramlanna bi:r ders ilave e prense memlekette niçin bu adı duranlar nefeslerini kesmişler bir hale sokmıyacak mı idi. Jaki bir meydan °~ 

nek. takmışlardı? Bunu bilen yoktu· h kul çık hava tiyatrosu ~ 
B 'l':-~~ du··"en bu'r \'~ ep, uk ke&ilmiÇ,lerdi. Bun- Hükümdar, 00zde:-inin ogwhı i / ı · h Jk k · ~-.. 1 --'-.l- ı..;.,-.. u, maarlJ..Uuu.e .,. , Fakat İran sarayında doğan ço- l' r:ı- r..o onı a ı, ıy~ ,,_ 

tur. ifedir. (Milli Talim ve terbh ;:uklar içinde bu adla anılan ilk lar genç Daravusun sol ık.olunu le olan uıünage-hetlerinc gö ıJir hususi değişiklik yepmlli$ 
Bu sdbayın adına eyetıi)ni.n ve faal. kıyıp«~tli M. prens bu değildi. Ardeşirin ba· yovaş yavıış kaldırdığını ve yuma'lıilir mi i<l'i? üzum görmeksizin, yemek ~ 

bey derlerdi (1). .rü V.eki!imiz Hasan Ali Yücr bası ikinci Daraya da halk ohos parmağı ile lbir kenarda ayak· Bütün lbu sualler brr yıldı 'arından vücude getirilmit aofi" 
S .ı k h f d" 1. ·rı bu mühim mesele üzerind leı:·d, onun ..ıedesi birlnci Dara- d Asp . .1 h k eatrlan doldurmuılard:a. Yetr ~ « auı eye en ı> ' ıye u ta uran asiyayı ı~aret et· rım süratı e er esin beynin · ı ._,, -~ -~ 'uracaklaırını uml!yoruz. d - .amıyanıar, ~iıuıyet ~· 

bahı.ettillh ihü'\,°ük rüllbeli ~UJba) · ah 1.. ikt ki ·ı ,a a.. ki tig•ini uördfiler. Boguw k bir ses .ıen gN-erl1um Asparya a?'!ır ai.hı wd k orl rch ... __ .ı-.,.p o• ; · Iz aı uzum yoı ur , aı Ardc~ir hu j " çocuğunun crw u -~ . v v ::ıag aş uruy a • ~ 
tse Mana&hr vilayet merkez :~uı ve solrnk muaşeretimiz he hirbirin'.i. rekenıediğini görüyor işitildi: tahta yakla~. Büyük bir neye bir noktasında, ipltte beifııa ,.-, 
heyetti. reisi bulunuy«>r<lu (2). eıknse büyük bir ihmal de\"!"€ :s - Bunu! can i"'inde olduğu, bacaklar:; v:ırlak demir halkahmn _..,,... 

l ~ tad. du. Kendisile kard~i arasında Y 1, ı _ ı._ ..L. t-" 
Giinle geçiyordu· Diğer dört }.&~inin Ü.ÇÜ d : iQinde boca ama.ıs: ır. Ardc~ir hiç beklemediği hir nın titroo'.ği görülüyoridu. Yü Jığı trapez direk eri ~ . 
Merkez kumandanı Nazım, a:ıkıer-di. Bw1lardan ~iri, pala AHenin ve ailelerden t.eşekkf geçen vakanın bunlar arasında cevap karşısında ·sendel·er gihi zü hi-cabından kıpkımuzı k •uzi bir suhne vücude ~ 

,;:eıa·m·kteki faalı'y,,..; ,1·ıe 1·sı.::ı... kl l . ~ · · .ı, den ccmiyetl'lli~in inkişaf \ da tekerrür etmemesi lçin b.İl' ld K l A d . 1 ti. Burada, keman, k... no;ıe..--•· ..ı "... 1l1J bıyı ı >ır to~u t""n"""nl Hı'l· . o u aı;ıları ç tıldı ""engı· sa sı' mı·!!lı·. r e.~ır e e:o·· .... !!:o''.,.,e ıre ~ı ·ıı· d ı. __ ,__ ı-. 
r:o -ı:r-- rızibatını temin iÇJ·n. muaıo:erf karar verdi; kendisinden son· ' " a ' ... • - - v " v " v ag ama, zı ı ar~ "\l!le ~ ••• 

dat idaroesinin h~ il:>ir tim~ Yusuf Ziya bey. ..ıabını 0·· <n-enmeae mecbur ol · rardı. Maamafih zekası bu dar mem~k irin gözlerini kapamıs l an mürekkep harikulade ooJt" d ed ·..ı ,..,. Fi ra tahta Daravusun geçeceglnı • • 
6ali halini alıy<>nilL O erec e Di~eri a~ı taburu biıılıa5ı· Juğumumı kahul ctmeliyi2. B; ld' d" . 1. heyi kar~ılamak imkanmı bul- tı. mi ve insicamsız bir saz tak.ttO~ 
ki Sultan Ahdülhamide koa111 !arına nıahsru. iiniforanayı ta~l· ·csyetede veya büyüklerinin Y halka hi ır ı. yanı onu ve 

1 
• du· Giilürnseıneye çalwarak: Ardeşir sesine çok teıhd1:ık~· nahktlrn hüviyetine ait~.~ 

olan umumi ne.fTet, )ava~ ya· d '1ıl!lda buımunu karıştrran, ayak aht ilan etti. owı hir ahenk vercr-ek devanı eu: eri de silip süpüren bir t:e.t.İılOlr'-
ik d 

~· 4.:- yor u: -"-' · · ı rım anasının babasının bu'inU Eski İranda 1bir prens veli· - g uınuz ~edi- his ancak \'e hassasiyet ifadesi içinde çeJı• 
\as igı.' ·ametini egışu...-· R · be 'kt'd ._.ı 1 dt - Seni kararını hemen ver •clerı· rnunı'sl"""'"'• -1-"'.°'°:::. _ __ı;; b~i1 ' • em21l Y· a da:yarcasına uzatmaı'k. say,gı ahı ilan ed'ildiQi zaman hüküm ı - 1 arımı~ua oları bir iitt: a · ""Y"'""" au~ 
1:fl-İ~li. Ihtilayl hıldataryaları ıç_:~ Sonunc'Wm biraz kısaca ho) ızhğını ~steren çocuğa, bu lK dar kendisinıe: buluna'bilitiz. Bu ık.adan bütün meğe davet ediyo.nım Eıöylc. vekarlı sazendeler elinde. 

1
ii 

Istanhulun ız sarayını ~ lu :iıdi. ek€tkrinin ayıp olduğunu söy hu'"rriyetine .,...ı 1·p amı'l bı'r ka • Çahuık. 11öylel başlangıcın hazırlılc.lan içincle 
- Dile benden ne dilenıin? ~ .,ifil " ı ka sotı"' ğil. Selaniğin merkez kuman· Te{,'l'Oen Tt'\'fik hey. iycbilmek i~in, bunlaırın nede· dındır. Onun hakkında bir kö Foçalı kız !bil\.in lıir halde, li.iyordu ... Seyirci er, pe z l--

danlıvı bina-ı:ı mev"ut ıbir hede-f L' yıp okluğunu anlatmamız la Diye sorar ve o da ~ir ~ey a• inlter ıribi mırıldandı. n başltyacak müsamerenin ~~, 
ı:r Sivil olan cise LuTnuna .uır 'l;İndır. Bunu anlatabilmek içi rardı. Bu şey ne olurı:ıa osun le, bir cariye mu.attıel~i yapa• "' namış hazzını biribirlerinc n-.. 

g.llii gözükmeğe başlamı;tı. . pene; gözlüg g~irmiş, uraşı u· ·se heır aile reisinin ve her ö~ hükümdar onu reddetmez, dıer nıayız. Bu arzunun yerine ge· - Daravnsu ~stiyomm. :!tmek istermiş gibi kulaktan kıt" 
«Sinek ufa'ktır amma, mıde zamış zayıf yüzü 'ile hir eırp etmenin elinde böyle bir eser hal verirdi. tiı'Hebilnıesi aoçak kendisinin - Ne dedin? Bir daha tek· ğa fıEJldaşıyorlardı ..• Biz d&: 

bulandırır» derler. da-ı·-lını andırıyordu: ~ulunması, icabında ona mür ı'stem....,.;le mümk' un·· . .Jn.. rar et! vctliler yerlerimize otU'nll' ot#çalt .. 
• Mo<t Ardeıiir•in anaşı hu kararı i· "'.. uon. k b .ı dı. Nel Nazun da ufaktı amıoo, mı,. v!1:."r.. tercum·· ·anı Falırj aat etmesi sarttır. '" - Dara·vmm i~orum. waz oneer a91a el' 

u.. .... Ço ~-ı~,. -ı...ıA kA b' ..ı · ',t' • ı'tmez de ... hal Dara,n•"U Daravu., de•hal ---L-hele ""t ~ .. , y h ı 1- -""" de bulandırıyordu İ!itte. cu~ı.aı!'.ımıza tı.llı a 1 if \' ;ı ır I§ L' ·...., 'tı' •• 0 
• lllllAıl "' ArdeşİT hlr kü'für sevurarulr ıııyor<lu? . a ut ne er çaµnınn;,, 

İhtıililin sıhhatını korumak, bey. 'plin ve ciıddi muaşeret usulle ve Aspasiyayı çağırdı. Baş ha· h .cJ f l d . d r Ju ki! ... lzmir marşından tu ~ 
-.: te~kin etmenin faydalarını i şa verip uzun uzun konu§tu • _ O h ld bük' •· d ta Un an ır a 1

• gen"!: a · 1111" ı:ıuz da sarı kurdelem şarkı-' • 
ilıtilil i,,.;n çalı~nlann ilk va· h' ik -ı.. ı·· .. .. zı·""~ il e um ar1m, larla ve ko" 0 "' ;..:ı.1 bir "ar .. atle k d __.,, ".I'~ - Sadık: bey, kısa ır si' ·iit· ma uzum _gormuyoruz. .. ' lar; Daravmmn ıhahasından As bu kad k di . . 'sd ':!:- 5.u... " varıncıya n ar, y~r ~. zaı ..... d t 
zi.feıı.i değil midir? Düşüııiltıiiz tan sonra, tekrar !SÖZe •baı;:ladı: 1-ıer cocuk ba'basının bu ihtiyar d v ı:ııa en ımı 111 en a· sal'Ondan ka~. izcrinden atlıyarak bize ka fJ 

bir kere !hir ilıtilal cemiyeti k1.i ·e {2.dar yakından ve şiddctl pasiyayı aramaeına karar ver- ra ıgımı. söyleyiniz. Ertesi vim Aspasya kı,~am· !clcbilen parçalann hepsi. Ni~ 
__ .1 - Bu karanmızı bii}itk hir .Juudugwunu (form·· ,,.,·te'." .ı·;ı:. <lı"1ler. Arde~ir ......,0"'1unu veliaht Ardeı:: h ·· d · • " o-- J k b ı d M·ıu 1 ııı..-midesi hulanıym-, buna nıu:.u ı ' ı-. '°'11... _,, - - v... • .~ır aş goz :esmın use• yan İrant.nın veliaiıtı nrens Da ·et ra ıs aş~ ı. ı o_yun a " 

siiratle tathl.""e mecburuz. Se- Menı.Jeketimize - Y. eni harfl" ı'laAn e.ı-rken hu'"kum·· darlıg~ının _, d -ı h z.~ rA b" w h 1 k JırıJ tahamınül edilebilir? uc ~ıJll e ~g unun u hıranna &~a ravwnm ~fil ohnuırn•. ~ın ırçogu, ayr~n ı uyarı Jı, 
rezde 1-ıkan son vak.'ayı bili· rin kaulü günündcnber~ - t- saltanatının •bu'"tu··n debdebesı·· h ld ı-.ı k ,_ ~-.. ak! bir muvaffakıyetle ovnall" Bunun irindir 1ci bir gece, ~ · a e ıçer "'Uİ. Fa at yine a.eR• X ; J f3ıJ 

'S yor mu.sunuz?. ...~aray, bu ir-.in ;nam do!-csa:rı dok.uz ıkııfap hecF . .. k · · "~ . ll·ı<>landı ve tekraTlattınldı. 
h k l · :5 • nı gosternıe ıstenıışı;.ı.. dinı tuttu. Aspasiyanın onu. ter ~ _.] • ı' 1 - "'" 1' Manastırın üyüoo ev erm· tiahkliki.ne de hinba§l Nazımı .,,. etm;s olan a.T'kadaşım1z I• İranın bütün satraplarını, .tUUe§Ir ran ta;:1tının İİolÜn· rada düettolar ve kanto-lar da~, 

den tbirinde altı M) yanyana k .. ~ I ,·ender Fahreddin Serıtelli'rı," . ~~h. etmiye cesal'et edemiyece- de otururken bütün İranın göt ik değildi. Hele carap N.ılı,. 
h 

. k ~ ntelllur etıne uzere :uu unu· • 1 son••...,nı• e=ri, bence. Tür~· Iranın idaresi altın<laki ülkele - nı san J_ h ıı"'" gelmi~ ye u ı.Ş -onu.şmaga d ..u.......... "'"' gı __ E ~ra:a..: ~ len .. · .. önünde .şer.efin·e· süriilc .dm da birinin, şaşmaz bir a t' 

b 
_, U yor· Eğer Nazım Sereze gi er· .... mivdinc sunulmuş en kıymr rin valilerini, gene-ralleri muh- y Satrap kar'""I ohnağa h k lek h udreti ;,.inde, Minakyan rePe ~ 
a~amı .. • el · l ı ıh d · b' h <l .. ......ı· •• ..., TIVU eyı ır turlu·· uııııta .,.... e~ - - ı:.e- me:-ı eyı e e a ırı;a un arı - 1 r c ıy"-"-'ır. ı·f h ı d I kl ı ·· k 1 -.ı d · d ·~· b·ı· eıJJ Bu altı kişinin ıbeşi bıyıklı ~ te ı arp er e yarar ı - ar go- la. yı .. ~ııe ! <liye bağırdı -sevgi ınadı. Fıreat kollamaua ha~l··· uvann an ınşa ettıgı • ı ırı 'fi• 

Çok fena neııioeler çıkabilir.' IÇ_ndis{rJ cemiyetimiz namı ru"'lnıu··~.: kahraınanları '- ... p Be. 1 b ük l o .. asıl niçm' ezberinde kala.n-
h!·n· sakallıy·..]ı· t t ı.. ·~ t · · • ~ : t11 ... · ı uy o~ umus ve ve1!-L~ dı. • '· ' fll' <.ı Merkez kumandanı bey, şimdı .,,., eı~r'<.ı{ e meyı msanı ım.- va- D o muKı- rad, ve sonra Peruz veya ŞıJto' 

Sakalh Jronuşuyor, diğeri.eri d l k h k zife bfürinı. lı!i~tunda toplamıştı. nıııı a~avus seni kendi~ine Bir iki ay so.nra Bahilde 1>ir ran «hanım> ]arın maruf ka" ,..1 
Ye ka ar karan ıgw a il ur .şı -ı. Mu"...,;U' St"•.Ieun1an Çapımo!!lt• Parl001r alaylar yapıldı Hal ,......em ı._ d · --1' y ı· h ı.'·w <linliyorlardı: "' J •• - "'"" • • ve~..... ı ucn en ıat.,.,.ı. e ı • i-syan ç.vk,tı. Asuryalılar İran ho !arından biril:isini, bütün a.J1."" rİ' 

_ 13\r ihtilal cemiyeti lii- yordu. Eline bir ip ucu geçin· · k.a 'büyilk ziyafetler verHdi, ni alıt <>lduğu için hu hak keodi- yudllnımından kn-"·ılmak 
1 
• .,

1
...._ vererek, duruş ve el hareket1e9İ' 

ce neler ,.apabilecel'Tini anla· E • t h V ı· h b b ı d "...... u:ı. LL "' ...... 1 d b"tü" hu5'tl zum~uz tethişlerden çelcinme- J ı::r m n; ye umum ayet sıra e li'I tın a as n - sin en .. nezed. ilıemeg. Bis. sen'.in nii~Ierdi. Bu isyanı haetırnıag•a ne vanncıya .:a ar u n 11151 
!.l • ..:} l ğınl mak :2K>r değildir. d h' d'l kt b lunınasına . k ] h yctlerini canlnndırarak okuttlbi' 

lidir. Zira bir .ınn a, yıw a· (Daha var) müd •• rÜ geld İ. an ır ı e. e u bır .-o e ır cariye olmadığını ınemur ettiği orduya veliahtı hepimizde hayretle kanşık 1 s' 
rm toplu .bir halde hareket e- geldi. SÖY.lı!ere~ bundan vaz geçme- hanandan tayin ııetti. Ve Dar.r memnuniyet uyandırdı. Orta..\, 

1 kI · 'tı0t' Be Emniyet umum müdürü Os- DaraVlıs m•etı"n adlllllarla · t dk A _.ı · et 0 " dip rba~araM.. ece ıerı ı" ı.ı· • n man dün Ankaradan şehrimize s~nı 16 e 1 
• uusuoua ıtır~r vue kuvvetle Bal>ile yollanınca bir eski direklerarası havas~ J· ~i 

Ierıdi suikastlara aleyhtarım. (1) Biliilurra Meb'us ve biı gelmiştir. tahta yakla§tı· Ardeşir oğluna tı. Karar vermek sana d~r, derhal bir kaç asker ,gönderdi. müştü. Soruldu ve öğrenıl 1 rıı' 
Yalnız, lb'ir ıa·kım ha.itıi~ler o· yük zengin oldu· Cerrahpaşa· MEKTEPLERDE PASİP KO- sağ e1inin ayasını göstererek: Daravusllll karısı olmak mı !is· .Aspasyayı tutttıvdu kahinlere bu arap Nuri vaktile tuluat ~uıit: 
lur ki hunlara ani cevaplar daki '1ne1jhıu Bulgur palasın RUNrıurA TEŞKI'LATI - Bu avucum UZ' bütün kul tiyorsun? &ki hayatına de • l'eeliın e.ı...:. d- ..Jı· ı:.: '. panyalarında suflörlük etll'l~şılll 

' sahibi. - ıu. .:u ' vu JU • sonra nasılsa elinden bir •t' 
\'ermek lazımdır. larınıza merhamet, inayet ve vaın ·etmeği istersen seni h~ - Bu kadın fıtni insanlar a çıkmış ve talih onu buralar~ Jo 

Bu adamın oonuzhırında (2) Geçenlerde Aı•rupadan Mnarif Vekfrleti önümüzdeki refah saçmak•için lhalkolunmu§ linıs .. e zo. rlamıyaca .. ktır.. • rasında dola~amıyacak kad."r mış... İstanbul hapishane51"ı.it 
rd d ··nd 'iu.. 1 ders yılı başlangıcında bütiin 1 ovı l. htımı ş d h ı - " il Yaı!hay epoletleri va ı. o ı-ou zaman, vatana ;avu~- mckt~plcrdc birer pasif korun- tur. g uı?uz ve ve Ul' • z ını ı . er (e8 go:dennı ge'nÇ güzel ve ilahidir. Onu Behi§ • bulunduğu müddetçe koyu .,,,. 

- Nimmın yola gelme8ine rrntk heyecanına doyamı:yarak ma teşkilatı viicuda getirilme- Daravus dıle benden nıe dıler. kadına dıknrlş ne cevap v~re- ton mabedinde hizmet yeis_ içinde yüzen bu ad~rİl· .. ~of' 
vefat eden itilaf partisi liclc>ri. . 1 . ? . • hekl' d o s· .. e ~e • di, lmralıda, adanın neşe 10

. d" j)ıtimal ydktur. -diye clıevam et sıne tıırnr venni~tir. sın. ı ceğını -· ıyor u. ntın ırus (Devamı 4 üneü sayfada) ı cusudur. Bir b~ka hususir_etı elv 
ti- On~ etrafımın ha~cl~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~- wndfil~egüzdyemekp~a~,,~ 

le .çe,>:irmerine tahammül etme-; karnavalın son gününde •Mar- lerlc, terliklerini sürüyerek, ka l'.'m®~&2:·~a*11•11•mw+Mil11S·:CM!l:~:1w•••••••••••••••••• .. 1 ve~ tavuk gib. gtd kl öt k. te olmasıdır. Onun bu sa~a. ,e· 
mi:ı: de mümkün <leğildir· Eğer diGras•, ~ulnuvar •B~ule-Noi- im bir sesle: «IJeğil mi ya! İn- ı A N A 0 iri yan kız, ~~ıyı:;kı :er~ ~a~~rct_i ~irincisi kadar bı:t• ı. 
buı;iin, derhal harekı6t edip ik· re• adlı kbo! mteyh~nhebsınde, ~.er san giizcl ohmca neden sev.il- mest eden bir olgun kadm hiki- vm ~rmıştı. .. . . rJşı•' 

lı&'l k . meçatrna ır ezga aştnı gos- memeli?; terancsile sahneye gi. 
111 

m:iJeti t · · tmekteyd' tk· _ Nihayet musamere bitt!· 1'il" 
tidarı ele ad. 

1 ~e ~·a1Jlye;-e teriyordu. Elele tutuşmuş, hal- rinc~. handeler büsbüfün arttı a l [:JJ !,:..__ r ci perd: 7~en herşe~ k=- ku~lar.'. b_ir:takı~ hen~esı b~~ibİ' 
Qlıı.aydık der ım < ıraz a· ka olmuş maskeli oyuncular, na ve hanımlur yelpazelerini yiiı- [1 __ , Mü e ili f 10 ı Türk~ye çeviren: 1 d' .• .. b h .... 1 w b 1 lcnn bmhırıne ıl3.vesı ve J-ıJ"' 
ha ıheldiyelim. Bu kat1puı; ka· ka"rata refakat halinde ökçeleri. lerine doğru tutarken, sağdan Q E~IİI. ZOL H!l\DD JiEFiK ısme l1IU a goru mege ~ aş an- rinden tarhı halinde açılıP ,,1'• 
buğu da büyük sıelinii'ain önün ni birbirine vurarak, şarkı söy. soldan birkaç oh! oh! sadası i ı. ========= - = - maşlı; sa~ede ~atah. ~z~ ve e.~- natlan~rak, toplanıp sık1şıı

1 

"'e 
de tekedenip ~er. Fakat va- lüyorlardı. Bu. ad.i .m~nzara o tildi. Lüsi, locasında okadar şid garip bir raksa kalkışınca, ça- delikanh kıyafetinde, elinde ıan ~· !: b1r na~:r. : 0

;:: dk önce garip şekillere girdit~ıiııde 
. b kild d ::.:ld'i Kuv derece hoşa gıtmıştı kı, oywı detle gülüyordu ki Karolin He- maşırcı kız, ilahlar ilahının bur eldivenler, unlar ~ rö- ~ yamama kd' 6 

yo - sonra, bir sıra nizaTDl da 
1 

zıyet u ~ ~ e0 '": .r. . tekrarlattırıldı. Ve yeryüzünü ke onu hafif bir yelpaze darbe. nuna, alaylı afaylı ·Benim tom. zünde tek gözlük, başında yeme- !u~u ... : Alk'! ve .. ta.: ır .~opla?1ası koğu!ilarımn yolunu tuttulard~}ııJ 
vetlenmemrı; 'içın, hidi:;elerm t.anımkla haksız olarak öğünen sile susturm:ıO-,n .mecbur oldu. bul babacı .. °'ım• diyerek. bir tek ni iri befı'birliklerle kaph ~--- ıçm fOYle bır donup gulmesı ka- Şimdi boııalan sahaya bif 

.ı ~· ' •~ fiyd' MAh t laM h k · · · ' de in'k.şafını ·beklemek için uayan Iris tarafından idalale uğratıl- O andan itibaren piyes kur. me savurdu. Febüs, raksın deva ta,kın, balıkçı kadın kvafetinde w '· ~ u ça are etını yap çok aydınlık vuruyor, tepe ~ 1 şl• 
marnız icap oe-diyıor. Nazımın ~·~ ilahi~~ meclisi, tahkikata tulınuş ve biiyHk muvaffakıyet mı müddetince, Minerv'in kase nihayet arzıendam edebilen Ve- h~ vakit, o~kestr~ coşuyor, ga- yeldeğirmeninin, hafif riid.~rüliİ"' 
fena h'.klarından kurtulmak i· gırışmek uzerc bulunuyordu. İ- kazanmıştı. Bu ilahlar karna\.·a; sunduğu sıcak şorap bedellerini nfu'ün boyuna pefİltİ takip edi- lende':' ıalerıye, ta kubbeye ka- tında, ağır ağır döndüğü g~ ı.ılıJ' . ı lahlar, tanılmamalarını temin i- Jı, çamurlar içinde yüzen Olemp, öderken Neptün, nefis çörekler yordu. dar bır sıcak dalgası yayılıyor- yordu. Ta uzaklardan köPe. <J' 
çın tek çare vardır .. · çin tebdili kıyafet etmişlerdi. bütün bir elin, bütün bir tezyif. ikram eden ~·edi sekiz kadının Nana, o kadar beyaz, o derece ~u. Meyhan~ b~losu telılikl~rini ı.1alan işitiliyordu. Arade.b~~· 1'0' 

G<Y.derl.ini, arkada:ı)arının Ü- Jlipiter, şalvarını ters giymiş kar nazım. nefis bir ziyafet bük ortasında azamet taslıyordu. yağlı ve .semizdi, genİf kalça.lan ıdar~ e~e~ı bır muvaffakıye~ bir sığırın böğürmesi, ya b;du·;.' 
zerinde dola§tlrarak .her ibiri- ve başında tenekeden bir trıc, müne geçmişti. Sı>ygısız!ık hum İma ve gılzet dolu sözler sar- ve ifadesı kuvvetli çehresile, tem- te11kıl etmıştı. O, yol-boyundaki yunun melemesi duyul~Y0 ö"tiJ• 
ne uzun uzun ve dil&atli dik- Dag~ver. ~al~ :kıya~etinde ola- ması, ilk temsillerin müdavimi folunuyor, masum kelimelerin ıil ettiği §absİyeti o kadar rnuvaf- dere kenan.nda Venüs'ün otur- Gitgide ortalığa sessizlık ç a çe• 
. rak ıçen gırdı. Fcbus posta ta- üdeba ı. filesini sarmıştı; efsa- mana.Iarı, mmkanm cuşişleri ara· fakıyetle canlandırabiliyordu ki ma~mı tasvır eden bu sahnede Davetlilerden çoğu odala.rırı ~ı.ırıJ' 

1ı haktı. . . . tarı ve Mincrv Normandiyalı ne tahr'fc u!{ruyor, kadim su- sanda, tagayyüre uğratılıyordu. bütün seyircileri bir hamlede tes~ tam ke?di alemini bulmuştu. Ve, kilmiş, bahçede, rıhtı~~~.'..·ni te' 
Onlar M>.mh]er.ınden emın sütnine kılığında göründüler. retler zirüxcheı· ediliyordu. Neuımandanberidir halk tiyatro- bir ett!· . kl~tin ~ aksı.r~kları, neylerin da burada, gccenirı serın 1:~irJ1le: 

adamların soğuk kanlılığı için Zirzop bir İsviçre amira!ı üni- Jü!lik.r lıi • budulay2, Mars bir nun bu derece saygısızca ahmak- Latıf hır bebek olup baş\Qda raksan nagınelerıle, Senklu pa- neffüs ederek uykusunu ~i"i ı.~1 
ete. harekıetsfiz duruyorlardı. forması taşıyan Mars, büyük mağd,ıne rlöudüriilmiiştü. l{rali- lığı çamurlanna bulanmamJ,ftı. Bu söğüt dallarından bir İklil, aır. naymnı hatırlatan bu kaval mu- ğe çalı'}an, ancak birka\,· l,ütı.ııı 

H eket;:;iz fakat .metin H handelerlc karşılandı. Fakat, yyet bir masharnlık ,.c ordu bir hal onu teskin ediyordu. tında ince muslinden bir fistan bu ıikiai onun ,nevadan çıkan sesi mıştı. Nihayet, elayak us rıi.i"'ıJ' 
ar - - 'dd tl:i hareketlere Neptün, sırtında gömlek, başın- eğle cc mevzuu teşkil ediyordu. Fakat bütün bu kepazelikler lunan ve Dian'm mônis bir ses- için tam biçilmİ§ kaftan hükmün- çekildi ve ada, dalgaların. pB~ 

her an en ~ı e da bnlon gibi şişkin bir b::ış!ık, Ki:~i'k b'r çamaşırcı kıza bir- orta!mda, he11eye rağmen, vak'a, le tekvalaıııu yükselten Roı Mig. deydi. zişleri aras:nda ses~siz ;.n"sı::fJP' 
hazır. ~mkaklarına yapıştırılmış zülüf. denbirc tutuluveren Ji.ipiter, ink,baf etmekteydi. Viilken, §ık non, unutulmU§tU. Butlarını dö· -- Devamı VaT - ketsiz kaldı IIAI\f....., 
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[Ad iye Röportaj arı:I 
Arkadaşııi_ ... karısına göz 

koyan adam! 

Mahkemeden çıkarken hala 
söyleniyordu: "ben onların 
ağızlarından girüp burun
larından çıkaca; ım ! ,, 

azan-:---, 
f Mithat Pe:l!!__ 1 

- Biz samane gençleri gibi 
odeğ.iiiı1, ümaıı, f1re11t '.bulduk· 
ç• ~~e doeta gider, onlar.la ho 
be eder, Jıatır ornr 'akit ge· 
tİririz. Allah, elimle ku urlan 
tıı ~ilip atsın liir .arkttdu§llll var 
dır. O da sık ık hana gelirdi. 
th arık.ada_. kardefı.en daha Y~ 
~ıııdır derler. Doğrudur, do • 
ttudur ama, her insanın sütü 
lenıiz olmaı. 
Koııufan dertli adam Bmra· 

~a gelioce sustu· Gözlerimin a· 
)·•ğındak.i )rrtık paçıılı pantalo 
tltuıa ırtındaki dirsekleri eri
illi~ ceketine ili;iğini görün • 
te· • . 

- Ya evlatlım. dedi. L~f o
tııya gdecek hel biraz sabırlı 
0!· e d.i}ordum? ... lLı herke
itn 6Ütü h'ir olmaz kimisi de sü 
lU ıhoı:uk cinı;indendir. Bu ar
~da~ sel zaman, ·ı zaman, hi 
t: gün a~1n gelmeğe koyuldu. 
\alıi hali c! iyice olıııııdığıır 
dan biz de: 

- Allahın oha dır, bu • 
fort,u11 ~iu, ne huJursa anca 
beraber b~a beraber yeriz o
lıq. dedik. Hanmı da r&zı oldu· 
~i yl~ b<1yle d '°" 
\e kapılandı. &in alt kannda 
lıı,l bir ora '\ardır <>nU da ona 
\'erJik. ,Artık eTin deınir'b e§ 

~~ ı gilJi bir y oldu. Benim 
V•n ul<lukça i}idir Allah hfo 
it' herek v~nrin r I ur 
~tıip gidiyorur.. 

Tie.n-«ie iştigal eL~ğimden 
ıallıan zaman tar-av~ gider, do 
l~l.rtm- Maıfun ya i~ iştiir. başı 
bo~ hml'kılmaz sonra serm.nye 
Yi kediye yükleııiı. 

Derken elendim uuttnıya • 
~hen yine Anadoluya gitmi~ 
' giderken hannna: 

- .Aman lıtınmı dikkat ıet 
~ ark.adaşa kôtii muamele 
tı... d . . ''ile o da in nn .e·vlUdı ır, mca 
4it d-..J· .:oulDl. 

llanım: 
- Sen merak etme, dedi. 

~lliıı aı'kadaşııı benir Jünya, 
ı\ et karoe~~ eaydır. 
ti.a~ı da: 
- Ben gidryonım hanım 

~el All•h sonra sana .emanet 
Cdinı,. 

Sanki ·..n~isler gibi o Cla: 
~ Biç merak etme karın l>e 
d· dünya ahret kız brde illı· 
it, <led' 

1. 

ı "ilen de huzuru ·alp ile yo
~~ Çıltım. Y aı artik 55 nmn, 
~ teki toprağız dere tepe de
tt.ı ~ gezer 10.,.:ırı7.. Şimdiki 
d tler gillİ, Biz gençüğiımz • 
ıl~ı ( ncih · ri l) de~ldik. Aylarca 
~ a~ttn, ti.iıccarlarla ~ünı 
~ a~fler yapUm. Elimde olan 
bı tıtf•turaların da lfrr kımru
~~ •ttıın. D6ndüm ı;eldlın. E
l~ g"J<ftlın lr'i_. ..... : ıt>T yok· (Al 
~ !ilab) dedim. H ın Anka· 
~ il telgraf ta çekmi§lim. O si· 
~ .. •kıl1ına arkada ım geldi. 
~ıtlindfızkri de evd olacak 
~~ Ya. ,Çıktım güwl hir yı • 
bıtı '!11· Uzerimde ı fkjrleri al· 
lf.r d Gard roba elimi uzatınca 
~ t ne si)reyim. · 

lltııdda?1 burada yirıe durdu. 
di. l:let~ıden .kuduracak gibi İ· 
-hı ellıydi ki, özii ·esmesi 
llı,~a~ ~ötii lbir ~af çıkart -'it 

1 
k ıçıntli, Cedimden taha

~~tnı çıkurdı. Bir sigara bana 
tı. ·\ ..] kk" . 4 raua te · ur ettnn. 

....._ E ed' ~ ta~unı1lah -O ı. 
ftl' () lkılniti yaktım, bu e • 

n .. te ek.kür etti. 

'c t~lece kar§ıhklı teşekkür 
•i~"t ~uruIJırhJardan ~onra 
let'"-~a.n d rin hir nefe 9C 

~ar söı.e lba.slndı .. _ . 

- Gardrop tanı takır ... Bir 
§ey yok az'.zim. Hiç bir §ey bı
rakmanıışlnr. Bari in n ineal 
eder de içeride bulunan dört 
kat clhi eden birini ibıralır. 
Bir rakım çamaşır bırakır ... 
l\e geur!... Hepeini ahp git· 
mitler. 

Evin ~Çınde kuJunuu~ bir 
kaplan ~ dola ıyor, :sataıa · 
cak ad m, kavı a edecek insan 
arıyof'4lıun· O anda hiWn hanı· 
mın ne altı kaldı .De ü9tii. K.en 
di :kendime , 

- İnsan bir ):eTe ,gider de 
e'\'İ l)öyie mi bırakır? Kimbiliı 
kim Q,unları çalıp ~ diyor • 
dum. Odanın ortasuıda dola · 
§'irken göz.lerfun HirdenbiTe ;k,ı 
midinin ayna ına takılm&§ ibir 
mek-ıULa dlişti. llenıcn alıp hir 
detle "açtım. İlk iki satın oku· 
dmn. Bizim adapn yasun 
idi. Fazla kuyamadım. Olan· 
la-r olmuştu. Bu y.a~n sonra 
muhalle rılarmm clil pesen· 
gi olacdktık. 

Arkada dediğin böyiıe olma 
}L Be le kargayı gösiinii çı· 
karsın derler ya. • o da daha 
iyisini ').apmamış. Eırd~ bana 
ait ne Yarsa ahw · üsteli.\.. 

Zm·allı admn 8Özön bura1t1· 
na gelince Y uf dili twtoldu. 
Üstelik dediği zaman yalnıs pa 
tanı mı .alıp ~ .diye sonlum. 
O ise iın hu alime: 

- Daha kötü, daha kitü ... 
Ke§ke bütün eer:vetimi alaydı 
da heni bu ya§'tan 60'Dl'& rezil, 
riisv.ay ctmesey~ dedi. M~ktu 
bunda utanm:ı.dan bana: 

cK.annLı · k, b1r müJ. 
det kendimi toparlayana ck.a • 
dar üst hasa iht!i:yactm olduğuı. 
dan nin elbiseleri.Di Ye diğn 
cşyalannı ahverd' Kusum 
bakma» diyorda. 

Knrura !bakma ha... Öyle 
Ya... Tepene vuraal«r e1ı çı • 
kannıyacaksm. 

İ tünaı caiz değil. 
Bel lmğlmna ~ 
Zira gözü ~ 
Sırtındaki poetuna 
Lakin hi~ baba dosau )&l· 

nız ıpostumll2a dci;ıl, karımıza 

da göz koyrnu§· Fakat... Bm 
de onlnrm ağzından .girip '1>lll'· 
nuııdan çı~ğını. Bere:k t ço 
luk ÇôC1ık yok Herifi eYt"ela 
hU'Slz <li} e ) akalnttını. Ondan 
sonra dn Jıir una .davuı. 

Ona yedirip iı;irdiklerimi ağ 
zından, hurmından t;etireoe • 
ğim. Hele o karı yok ınu.? ... o 
nu da rahat dürttü, elin serse
ritıine brçtı. Bizim eski zaman 
}arda böyle herzeler yenmezdi. 
şinıdii ksnlnnn canı s1kıhaea 
cc:yayı toplayıp kaçıyorlar. 

'"' Bu ırada mtibaşir kıslk e· 

6i ile -ya Iı adamı çağırdı. Y a~ı 
diyoruı~, çünkii o elli h~en 
dmı vurmn ına rnğmen altını§ 
beşlik :falan va~ı. s~~ulan 
gönn için pe§Dlden gıttim. 

Suçlu erkek ancak °';Uz &leş 
kırk ) a larıuda, kadın ıse an
cak otuzunda vaiıdı. Bu vaziye 
tt.i görünce lbirdenhitt ~a§ırdım 
Adam arkada diy~mlu. Bu 
ge~ adam. Olur a... dedim· 
Ya kadın ... Koca 'le araların
da en nşatrı otuz ya§ fark n~ 
dı. 

* Mnhkem .s:ılonundan ~ıkar 
lıırkcn vaşh adanı hiilii: 

İtimat caiz değil bel bağla • 
nıa dostuna ... Diy.e bellediği 
!ıir iknayı ıtekrarlnrken bir.az ev 
vcl ihizi dfo) yen :ıklı lıaşıooa 

hir .adam al~k ~le: .. 
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Yakın Tarihten_bir sahife;6 -- A.tlantik 
okyanusı 

Amerika, 
bu denizde 
Almanlann 
uvvetlenme 
sine imkan 

Odun iaüarı 
Murakabe komis· 

yonu koyduğu narhı J 

değiştirmeğe lüzum 
görmedi "Krem in,, de 

T r o ç k i söz alda 
Zinoviyef'in sağın 
solunda Sta;in ot u .• 

Pol Bonkur'a benzeyen bu Adamın ince, yılan 
ıslığı gibi bir sesi vardı. 

Ü(üncti Enternas~ •ııiti• 
daimi komitesi ile dkdiha
cü milletler aru1 konpe
nin. riyaset d\vanı Mhfteile 
yer almıttı. Bir zamaeler, 
dünyanm en büyük raks ve 
tağanni şöhretleriain çi~ek 
yaimurlarına, alkış tufan
lanna tutulcluklan l»üyi.k 
sahnenin öu tllnfma. ılbtti 
siyah örtülü, dor, uzun bir 
masa konmuştu. ika masa
nın tam ariasmda Zinovi 
yef, yer almıştı. Sal tarafı. 
na KaUnin oturm~hı. So
lttnda Stalin bıyık buru
yordu. Ağzmda ptposu ve 
çen~inin altına katran 98-
rülmU.. gibi bir vehim ve 
ren eakalı ile Kari Radeik 
mımtnm tol tarafmda, en 
ueda bir iakeml.,.e ilişıniıs
ti. Bunını sağında Japon. 
yanın meşhur ihtilalcisi, 
doksanlık ihtiyar pNfe9Öl' 
Zen Katayama başım. önü
ne eimiş. bi~ ayılmtıdriı 
uykusuna dalmıştı. 

Stalin'e yakuı sandab•· 
lardan birini, Almanyanm 
ihtilô.l anası adı yerilen 
meşhur Kılira Zetkin dol
dunıyorct.. 

Muamn ariumna amfite
atr halinde dizili !lltldalya
larda, Krzılontu ın.n.n
danlardan bazılan, ..e ,,_. 
bi Avmpada ihfilll v.-.. 
den hareketlerill INerıeri 
oturmuşlardı. 

r=:-_ Yazan : ---:-:-t 
L!:!!!!!!11ettin Nazif 1 

Wm ..... ı. 
Orkestra JJMl'Vltiincle 

Kremlin muhafıdarmın 
fanfar talmmııa ait lletle
rin ~lan (lkıyordu. Sah
nenin bir keDMTU yübek
çe btt hitabet kinüsü Jtoa. 
nıaştu. 

* Herkes yerini aldıktan 
sonl'a bu gonk sc&i işidiJdi: 

Roi& yoldaş Zinoviyef'ia 
ayaıia kalkbiı görüldü. 

Bu, Fransır.ların, meşhur 
zübbe ve zeoperest eski na
:ıırlanndan AVtt'kat Paul 
Bonkur'a 'bemiyen ince 
li bir adamclı. Gayet ırür k1. 
vır.Cık uçları, açık bir alnı 
ve pek i~e ve Defret ,·eren 
sokak bir seıJi vardı; 

- Yolda!llar! - dedi • fi. 
~eti Komünist En~rnas
Yonelin Dördöıttil cihan 
kongresini a<ıyoTUm. Si2i 
Şuralar cumhuriyeti i~i 
ve köytü suııfı namma !it'· 

limlanm. Her blrin~iD şah 
. 8UMla yarınki bilyik dün. 

Ya ihti16Hnin bir mümeMi· 
lini eörmekteyim. 

Btt sözler, her n00cnse, 
opera binasını doldurnnla
rın ıfti11ekli alkı~ları Ue kar. 
şıladı. Ve akabinde bugün 
Sovyetler Butiğinin ıresnıi 
marşı olan Entemasyon:?l' • 
Hı ilk notları işfdildl. 

Mnt'1 ayakta dinlendi. Bl
Jen otunnam17.a imlt n bı
tince, Zinoviyefin ı söı
rakmadı; 

için Pahnronni n1a~ (1) 
çalıı:aa~aktır. 

ICremlin fnnfarı bunu da, 
opera kubbesinde d.chha 

akisler yapan bir gürültü 
ile çalınca, yerlerimize otu
rurken Zinovi ef'in o inci! 
yılan ıslığına benzer inl 
bir daha işittik: 

- Yoldaşlar! söz, Harbi
Je He!k_ Komiseri Yoldaş 
Troçld nı:r~dir. Uzun çizme. 
leri ile imparator İkinci 
Vilhelm'i andıran bir 8 • 

dam, en müfrit askeri talim 
hocamndan on nunıara <lla. 
cak rt ve 11zun dımfo.rln, 
sahneyi bir bastan bir bnşa 
ı;:eçerck hitabet kürsüsU ö. 
nüne geldi. 

Bir alkış tufanıdır l:;optu. 
(1) Mırtem mai"Ş!. Şope. 

ninkini tercrJı ~rler. 
-(Devamı vnr) 

fstanbu! l\füddeiumumiH:tin. 
den: 

İıttanbıtlda bulunduğu anl şı. 
lan Hıu;sa C. Müddeiumumisi 
Recep F.:rklltin mcmuriyctimlze 

1 
müracaat ctm .. ı. 

·vermiyecek 
Bolivya taarruza 
uJrarsa Birkşik 
Amerika yardım 

edecek 
Londra, 22 cB.B.C.• - Ha

riciye müsteşarı şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Bolivyadan Almen sefiri
nin kovulması, bir beynelmilel 
hadise yarattığı takdirde fürlctik 
Amerika, Bolivya hükUınetine 
trun bir mlizaheretle ve yardımda 
bulunacaktır. Garp yarı küresi· 
nin Nazi tchdidlerine kar11 mü
dnhıam için Atlantik Okyanusu
nun Birleşik Amerika ve dostla
rı tarafından kontrol edilme!İ la
zımdır. Bu konttolün Aı:nerika ile 
gayri dostane bir vaziyet devam 
eUİrenlcrin ellerine geçmesi A
merikan emniyethıi tehdid eder. 

Ziya Günün mirası 
Ölen profesör Zlya Giln'ün Ü

niversiteye teberrU oünl oldu. 
ihı ervetin tayini itin tcnflz 
heyeti yakında bir toplnntı yn. 
ı>acaktır. Tayin edilecek bir giin 
de heyetin huzumtoıda hakim 
marifetile Emniyet Sandığında 
m rhumuıı kıymetli cvraktnı ,.e 
parasının bir k1&mını havi bulu. 
nan kasa açılacak ve ~ervetinin 
hakiki miktarı tay.in edilttek
tir. 

f 

Fb·at miirakabe komf5yonu, 
dün odun fiyatlan mevsuunu 
tekrar ele almış ve fiyatları bir 
daha ıözden geçirmiştir. 

Geçen sene odunun nakliye 
ücreti çeki başına 90 ila 100 ku. 
ru iken bu ene bu rakam, 180 c 
c;ı'kmı tır. Geçen sene toptan ve 
perakende odunun çekisi ara. 
sında lOS kuru fark vark~n bu 
scqo bu Cark yalnız 25 kumı İ· 
lavesile 130 cıkmışhr. Gecen se
ne odunun perakende kilosu 2 
kuru iken bu yıl • yani JMqem
be günü kab11l edilen yeni nar
ka göre - 2,5 kuruş olmaktadır. 

Btt hesaplardan sonra fiyat 
nıürnknbe korni!yon11 fiyatları 
değiştirmek IUzumumı duyma. 
ın tır. Çekisi toptan 430, pera. 
tende 560 kuru.ıs olarak ıe<en 
e~mbc tcsbit edilen yeni o

dun narkı ipka ed.ilmişti?. 

Lozan g··nu 
Lozan zaferinin 18 ind yıl

dönümüne rastlıyan önümüzde
ki perşembe günü Üniversitede 
ve titiin Halkevlerinde merasim 
yapıl:ıcl'ktır. 

Ba vddl ~ffk Saydamla Ve
killer ve sayJavlar toplantıya 
da' t edilnıi~lerclir. Mer.asinıc 
sna. t7 de Şehir bandosımun ça. 
laca:i,ı istikllil marşiyle başla . 
nacıak, blluhare t'Cktör Cemil 
Bil el aLManı ıü(in lartlttyo. 
ruz!•, prof~..ör Tahir Taner 
(Adli bakımdan Lozan~fofe
Eör lckki Hikmet Gel ( A
vukat 'zttylc Lot.an), Ordu 
mbe'usu Ahm~t İhl8ll Tokgöz 
(Gazet et gözü l Loan), Hu
ku fnkülıo.i trucbesindesa Sa. 
biha Ateı ve MUZ5ffft Erer 
(Gençlik güzüyle Lozan) IM\' -

tuu etrafında birer söyle. vtte4 

ccklerdir. 

.. 
Meshur baş Salyapinjl~ 

meşhur sopnıao MecdaDo
va 'mn ve sayısız diler gü. 
zel sesli insaıılann lhen:f
ni yıllarca abe.ttinniş olan 
tiyatro kubbesinin altında 
ise, dünyanın be$ kıfnm
dan ıelmlş, S1lJ1, siyah, n
roet', kumral, balar N!ll\ti 
•marahhu- 1ar bi?er ~ 

- Bu yıt, s1nıf :mücadele
sinin muhtelif cephelertnde 
verdtiimi-z kurbanların ha

. tınüwına saygı göstermek 

RRUF9 ONOLA .. RfNDA llNIZ 

Müteferrik 
ıtON'l'ENJAN İŞLERİ 

1stanlnıl, İzmir ve Menin ih· 
·acat .e ithallt~a.r 'birfilderi a
ra.sında ~nlnn tanzim e' 
mek mekla4ile ..,miıuizde, bh 
toplantı yapıluaktır. Mtiza~cr~ · 
ere ~ etmek tısere ıanıı 
ihnınt ve itbdat(JIH birliii na· 
m111a İmrir tilectı~ Ce~· 
det Ala97Mı ile Pelmtl Stf1tS9t· 
oilu şehrimize ge)mişlel'dir. 

iZMİR FUARINt>A MAAıtiF 
PAVİYONU 

Bu seae &mir fuaruMlald :Ma· 
:ırif plW)'ODUnda Gui Terbi~e 
enstitüsü resim is şubesi de ıŞ· 
tirak edecektir. AyrKa orta O· 

kullarla Kız enstitilleri ve Öğ. 
retmen okutla.rımtzın re8İftl ve 
yaıu dersleri faaliyetine ait fi. 
kirler verilmesi maksadty\e tn. 
lehe l'esimlerite el yaularının 
teşhiri de k•llrift4tuı1murtır. 
Bunlar okulların her ırnıf suhe. 
lerinde tıe(ilecek ve müesse~<' 
b....,. muhtelif talebeye ~ıt 
obııak iisere %5 • 3t •t resırr 
ile 10 • 15 adet yaudan ibaret o. 
l~aktar. 

TÜNEL SEFERLERİ 
TA TtL EDtlJYOR 

Tünelin kayışlan eskimio ?l
d.ğundan ağuetoa.un on betın
den itibewen ederler muvakka
ten tatil edilecek, kaN geldik
ten aonra tekrar eeferkre batla
nae.ktır. Amerikada.u söaderil. 
mek üzer.e iki t!ind kayı§ı hazn-
lanll'llfbr. T'undde çalt§an 20 
memur tram•ay idareeine devre-
diloccktiı-. 

Bir çocuk boOı.:ldu 
Yeni.şehirde Kantarcılar soka. 

iuıda 17 numarah evde oturan 
yaşında Vortahi isminde bir 
(OCak bah(ede oynarnalkta ike11 
aiu açık bulunan kuyuya diişe. 
rck bo&'ulmuştur. 

- Behey gafil, dedi. St:n a· 
te~le barutu ) an yana koymu~· 
un. 

Milat Perin 

~&;; , * Dahiliye Yekili dtin Yalo
vaya gitmiştir . * İç Ticaret Umum Müdürü 
Celil Gannaa dün Ankaıadan 
gelmif, Tic:aTet Ofisine &:iderek 
bazı tetkik ve temaslarda bulun· 
tl'l\lıfbtr. * Dün Defterdarlıkta tebliğ 
memuru almak üz:Me bir imtiha11 
yapdmqtır. İmtihana 50 talip İJ 
lirak etmiıtir. * Betiktaş Halkevi temail ko· 
lu Ankara, Sivas ve Kayseridc 
temsiller vermek üzıere dün şeh· 
rirnizden hareket etm~tir. * Sürpagopta yapılan define 
arqtırmaaı hiçbir netice verme
rni;tir. Define sahipleri, araştır· 
mada devaın etmek üzeTe müte
ha ... bir Rusla temas halindedir
ler. 

*Terfi müddeti gelen kaptan 
ve malUn.isderin imtihanlarına 
dü.n ba~lanını§tır. imtihana 35 
kaptan ve makinist iştirak etmiş
Lir. İmtihan üç gün sürecektir. * Adliye Vekili dün lstanbul 
Adliye&inde bazı tetkiklerde bu· 
lunmuştur. Vekil yum ak§am An 
karaya dönecektir. * Bdediye Reis Muavini dün 
Kızıltoprak., Üeküdar, Kımklı ve 
Çcngdköy semtlerindeki fırınları 
te!tif etmit ve matluba muvafık 
görülmiyen fırınlar hakkında za
bıt tutulmu,tur. * Fatih yollarının in~ası için 
.Belediye ~tçeeinde taheisat ay
rılmıştır. Tramvaya amut olım 
bütün yolların hepııi tamir cdile
cı~ktir. * Haliç İdaresinin tasfiye i~i 
bir ay İçinde ikmal edilecektir. 
Tasfiye heyeti dünden itibaren 
faaliyete geçmiıtir. * İstanbulun ağustos ve eylül 
aylanndalci kahve ihtiyacını kar· 
tılam:ık üzere yeniden İstanbul 
adına 15 00 çuval kahve verilmio
tir. Bu kahvenin mühim bir kıs· 
mı serbest satışa verilecektir. * Şişlide abidei hürriyet cad
desinde içkili lokanta İ§leten. fs
piro, Oimitri ve Garbisin dük
,;:anlarının pis oldukları görül
müş, üçü de cezalandırılmıştır . 

* Ke onizin ıniiMıtd TA~ -etinde 5, !5, 100, 500 ve l'fM)t lirahk' tıt!amıf !Jonolari.altıiz. 

* Bir tasarruf bono~u almaık iyi ıb'ir faizle hem kendi menfaatinizi ıkonımak, hem de 
.Milli Müdafaamn artan ihtiyaçlarını karşılamak j~n dcvide para ~k:raz etmek dunektir. 

Devletin menfaati si21A ele menfaatiniz ve kir.ı • 
naz ır. 

Bono vadeleri kısa faizleri pe ~ndir. 

3 ay vadeli b'.İr ho.nonwı faizi % 4 
6 ay > • > % 5 
12 ay > • > % ~ dft'· 

* Fuizler .bono kİy;ınctfoden ten;Ql odilmek 8W'6tile pçşin ödenir. Yani bir e ftde
li 100 liralık hir tasarruf bo nO'SU için 94 ıira verecek ve huna mu'.kabil hir ::;ene bODra 

yiiz lira nlacaksımz. Faiz pc§iıı olduğu jçiıı faiz nisfPİ hıtkikatıe % 6 değil bir,u f.laha 
yiiksek % 6,38 dir· . _ 

Bono vadesi geldiği zaman paranızı geri al.rrAk istemez niz vadesi gelen ~ 
) eni ihir hono ile depstirir "c aradaki f nizi hic d.efa daha p C§in alabilirsiniz. _ 

Vadr. dolnıadaıı paraya i htiya.cuıu oluntı herhangi bir bankaya müracaat ederek 
Lono faizinden yüzde ) arun fedakarlık ') apmak sureti le h oooyu iskonıe ettir.it: -.e der
Jıal para)a kalhedehilirsiniz. O halde, 

Paranız dai.ma p«Toclır4 

* Bono faizleri Jıer tiirlü ns:iınden, vergiden nma.ftir. 
~~ .... * Satın alırken, J,nşkıı ın:ı dcvreder\ren, vadcein'de bedelini tahsı1 e<ler.'ken muamele •e 

merasim yoktur. Bonolar hH miline malı u tur· Haz'ine kef iJdir. . 
* Tasarruf. hon~larını Liitii n )Jnnkabrla uhe ve ajan lard an, Milli piyan;;o ida-re::ıiıti.R 
re mi Entış gışelennden \e ha nka ol mı yan yerlerde mal andıklarından alabili~iniz 

ranızın e emin kasası devlet kasasıdır. 

araları bir tasarruf bonosile seferber 
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::ıayfa: • EN so~ HAVADiS 22 Teınmuz 1941 SALI 

istiklal • En Son Havadis'in büyük zabıta romanı : 20 Aspasiya M •• • J f 
(Başı ikinci 99yfada) u J e ----mur ediyorum. Mabudun bul••-- e 

1 G o R ~ür~y~=en~F~NF! AT 'ı L 1 
Parasız ilanlar 

Eu sütunda iş arama, i$ ~ 
me. evlenme teldifieri ve t1 _-ıt 
mahiyeti haiz olıwyan kfiÇU' 

Gözlerini açarak haykırdı: "Cinayetin 
Esrarlı hiç bir tarafı yok. Katil kendileri 

fakat şüpheleri izale için bu hikayeyi 
.,, g d u r d u l a r !,, 

- Bana da Ö) le geliyor ki.. - Size mnüz !tir Se)"<lren evi iy.tce ara~ırınız ve yah:lız 
deJıi, bu fazla a~ikiir.· Eğer Lat bahsetmeıni~tim dedi. Ôlüniin düğmeli bir kadın pal.toeu bul· 
tiıııer, Sir Georıgc"u öldünnek avucunda yaldızlı bir diiğme ıııağa gayret ediniz. Hk ıe.vvel 
iste e)di elinin altında '~tediği vardı. Üzerinde de liplikler Madam Lat6mer'in odatıına 
kadar farsal 'nrdı 1\c hep~i de vardı. Her halde katilin elhise bakınız ... Ve ... Durun... bir 
muhakkak ki lm ckildcn daha sindıen -kopmu~tu· şey daha söyli} eceğim ... 
miikemmeldi .. Me ela evin ya· Tlıouı.on dikkatle dinl!iyor- Jimınic hıma bu avdekıi di-
mbaiJnda'k~ ~u uçurum bile !bir du. ğer niznıetkirların ~imlerini 
cinayetin m~hul kalması için - Bana da gösterir miı:ıi • ~}fer misİn'iz? 
birebir .. Cina) etin } apıldığı 0 • niz? Dedi. Clarck on Parry: 
dada kendi mendilini, kendi - Yine avucunun !içine koy 

k .]• .. l ri . _]tnn. sı·zı·n "aZİ'-"eti oldug"u Q'mi - Ba~ka kimse yok dedi. haoçerin'i, ennı rove ve nı u y J t:ı Yalnız Mıetrdotelin kızı Alice 
}Jırakına:-ınn imkiın var mıydı? görmenizi istemiştim. 

ı · . .ı Knight ıgeceleri gelerdkJ bura· Bir adamın )ipheden kurtul- Clardkson - P.arry e ı,.c ce· 
· du da yatıyor. mıık için Lattiıuerin anlattığı se<lin elini !?ÖstCl"lyor · 

nezri beğenip İrana ·büyük Jü 
tuflarda ihuluııacağını tahmin 
ediyorum. 

Anası Parieatis hunu haber 
alınca çok ~dı, çok sinirlen· 
di· Ardeşire hu sevdadan vaz
geçmesi İÇ.in yalvardı. Fakat hü 
kümdar anasının yalvarı:.ına 
ağır hakaretlerle muka·ı.t>le et· 
ti. Bunun üzerine Parisaris cm 
niyetli adamlarından htr kaçı 
ile Daravusa hadise~i ı,.ildiP<li. 

Valiaıht Balbili 11M.1hasara el· 
miş bulunuyordu. Harbi yü · 
zii"tü bırak~ ocdu.yu peşim 
takarak babasına saldırdı. La 
kin hu Ardetir belki kalpb'~ı 
;ı;evksiz, ik.aba bir adamdı, ama 
"'eyliyelim ki harp dooin uı 
mağlup etmek onun için çocul 
oyuncağı gibi bir §eY oldu· V. 
nat!ıl karoeşi Sirii5ü Fırat kıyı 
sına çömeltti ise Daravusu d. 
öylece 9i)mel't1!i ve kardeşinh. 
kafasını nasıl kendi eli ik ke 
ti •ise oğlunu da öylece kendi c. 
le kesti. 

d ....__,.l " ·ıa· o·· ı.. .. Te~ekkiir ederim. Baker ı:u gi-hi 1>ir 'hikaye icat c "'"ı ıue- Enspektör ıeğı 1 · ıınun Bir müddet sonra bir gec 
sine nasıl ~htimal ver'.İ)OtSU· kapalı avucunu açtı. Sonra doğ Alic.·e Knighfi de ibulunuz sor· Beılı'i~on mabedinin kapısı ,_ 
nuz?. Bizim, hu nkşam, 'bura· rularak eliyle urkadU§ımın o - guya çekini:&· Ortalarda görün· rıldı. Kırk elli asker Aspaı:.iy: 
'a geleceğimizden kat'iyyen muzuna vurdu ve açtığı a\""\ıcu ıned'iğine bakılırsa galiba hala yı yakalayıp kaçırdılar· 

* 

jha-bel"i voktu· Rol yapma'k için brih-tercli. uykuda ... u~r halde nerede, Bunları mabede kim saldı 
hazırla~mağa vakti olmam~-tı. Calarek.eon • P.arry möthi~ ne yaptığını iyice öğreniniz. mı~tı? Acaba bu j~i Ardeşiri 
Biz onu ö)le peri~an ihir halde hayrete d~~. lslık çalma- Ben de buraları bir lkere da • emri ile mi yapmı~lardı? 
bulduk ki... ğa başladı. ha gözden geçire>yim bakalım Bu suaHer hep cevapsız kı 

Arkadaşımın royfed'ikleri _ Olur şey değil! Dedi. Şu Gözümden '}j.ir ~y kaçırdım dılar. Bu tarihten 65 yıl soıır: 
T.bom=on üzerinde iıü- 'bir ıte- 'ı M k d 1 b.. ··k ı· k d 

w ·-s diiğme tahmin ettiğim gihi göz mı· a e onya ı uyu s en t 

sir yapmanu~ı. ı" göriilür, elle tutulur, maddi En, pektıörün hal ve tavrm- İran da hiikümdarlık eden },' 
- Bunlar, dheımııiyetsiz daki memnuniyet, kendini he· il.aı::.ka Daravı mavgliip edip u; rlih b. bir ei ... im değilıdi§... yok olu· " ~ J 

§eyler, dedi. Ortada sa · . _ır \erm~· ğeDİ.§ gözümden ık.açmıyordu. de doğru yol açan.\en şiın<li !\( 
me ele vanr.ı 0 <la kaullenn Clardkson - Parry ile olan dost- ıenderan vilayeti olan topra! 
tem)iz ~denıiyeeeğiftir. Bu oda Ağır hapse malıkiun. olan, }uğuna rağınen iU anda metllek larda onun bir mezarı olduğu 
da çıkılacak Jıiç cbir menzer bM- aSılmde bakımından kendini ondan ÜS· nu duydu. 
bulunmadıvgını iz de teslime- G A . '"ld" .. 

· tün görü,yor, ve buna için için ~ya spa~)~yt o urun 
diyorsunuz. Şu ilıalde Lattıme· En pektnr !kendini ç.abuk seviniyorou. Bu her ha~inden lermı§, Ceeedını koyduklar 
rin hikavesi başından sonuna to.Jadı ve giilmeğe başladı: belli idi. Bütün odayı, çok e- l laııt kırmızı taştan yapılmı~ 
kadar yaiandan ibarettir. Sizin ın h h'" ""ks k 

- )inunie dostlarıwz Latti- :hemmiyetli bir adam tavn ile mış ve unu.. tr .Y. u e . çına ani ol~ ıgelivenııeniz, orta• 1 l 
t1a kalan mendil ve silahları :meder ne yaptıklarmı bil~or- bir dolaştı. E~yayı teker teker rın a tına goınm.uş ennı§. .. 

_ 1-.. 1-ar. Her halde bdtn cekıetimn gözden geçirdi· yaradan ban- Makedonyalı lskender ~z~ 
yok eımderinc mani vmıUştlll'· • . v • nd'lı: l Foçalı kızın hu kırmızı lahdı 
Ve üzederin!den üphe}i at- clöğmesmm kopmuş okhıgunu çerı çıkanh. Me lu, r«We ve· . huld k . edi B' J · ı· . · rfl nı urma ıı;t · ır ço mak i~ de bir ma al uydum- farkederek alk fmatta ge ıp O· n ve hançen ayrı ayrı za ara 

1 
d . 

1
. b. k 

:t-'
11 

k 1. k . ·· çınar ar evıl"( ı, ır ço yer · vermişJerdir. Doğru u çok ga· nu aldı. koyara po ıs mer ezme ~n· 1 ik ld F k t M d . 
rin "bir masal.. Fakat eizi bile Amdsa-m sadece güldü. dermek •Üzere hasırladı. Yere er azkı }· ~~ "1-1: 

3.~lkn ~cf' 
,.-,.. -:ıı-- .. •• ak !1: • ran o anar o--~ ·ı.nr u c ı 
iknaa muvaffak olduğuna ha- Ve· yuzuk&yun yatar par.a..eyı mu h "Ik d .. k k 

1 kılırsa pek te !ena bir ma al _· Bu odadan "ık.arken ka- ayene etti. Bozulan halıya ya- vek du u ek e yu se _.:ıçınka.r 30~ ~ bak o a ar ço ve ayısı:ııuı. ı, 
değil..· pıyı kilitlemiştim. Lattimerde- kından b. nun toprağını aktarpıağa vr 

Clan~on :. Par.ry 8?5a=~ ki anahtar da hala ~i~·-· O ~m işlede .. ~eı§gUlken be~ her. çınann~an hu sırrı ~orrn ~ 
madım hır mutl:det ~ Bu odaya nereden gır~ ola· arkadaşımın yuzune wakıyor ğa Iskendenn ordu~u "'e ıradc 
içti. Niha~et: . Mlirier? duın. Yüzünden .~e ~ü~~- si kafi gelmetli. - BİTii -

- Latttıner, dedı. Gece saat H L ld n ~ı. h' !!ünü anlamak mumkun degıl-. . . :~ı...nd•w• - er ua e •ıl'll~a ır a • " 
onda, yam cmay~ın. ~ ıgt mıhtarlan daha olmalı. <Ka • di. Gözlerindeki manayı <>- Sahip ve Başmuharriri: 

tıaa tten bur.ada degıldı.· K.apıc:-1 kadar gı· _ı --'- aEıagıw da ki kn<lu. Ve <:evap olarak sadece 
ml. · kulübesi d idı p&ya ~ :. 

Tho ıs<>n tın n e · sofada bulunan adamlarından b'ir göz kırptı. 
NİZAMETTlN NAZİF 
Neşriyat Direktörü: 

Oba kadar orada kah~. Lı· • • .. _ı ) Haydi Baker (Devamı tXJf") 
EngpCktör yine gülmeğe uırmı çagıruı· ' 

Stl'KR'Ô SARAf;OOLU 
Vatan matbaası 

haşladı: 
- Şu kaptnın di'bindeli ku. inhisarlar Umum Müdürlüğü ilinla.n ~ 

lübede oturan adamdan uıı Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7 /J Teminat 
Ura Kr. Lira Kr. şekli 

Eksiltme 
Gün Saati Lah9ediyorsunuz? dedi. Doğ

rusu çok ~ağlam .a')·ak.b&l· Bu 
1-~1• fi ~on go .. rdüğünı zaman h;- Toz pompası 
.u.cıı- Blok karton 
mi Brvee itli ve mücevher inr-

300 Adet 
1500 Kg. 
100 > 

315 . ..- 24..- A. Eksiltme 
Pazarlık 

2917/941 
> 

9.30 
9.45 

10 
sızlığı~<lan dula} ı ağır bap~e 
ma'hkiım olmuştu. Keml'i ini 
de abdiaciz cnselemİ!:tİ.Ö Bu 
ak§am onu burada görür gör
mez tanıdım .. Batta o da beni 
tanıdı.. He rne ise.· Gece eaat 
onda onun kulübesinde !bulu~ 
duğunu i bat etse bile Lattı-

:ı... _ _ı:_ kanaatiıni sarsa-mer <De.I•UIJ. • 

nıaz. Bu cinayeri Qnlar tertıp 

Telefon teli > > 
> fincanı deve 

boynu ile beraber 160 Adet > > 
Muhtelif demir leva2lftl8iı 12 Kalem -- -- > > 10.30 

ı. - Nümunc ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve milden yazılı mabeme hizalennda gös. 
terilen ti8Wlerle satın alınacaktır. 

2. - Toz ~n,.., mubmnmen bedeli, muvakkat teminatı binanda yaı:ıhdır. 
3. - Ebil~~rhk yukarda yazılı gün ve saatlerde Kabetaşta Levazım ~ubembdeki Alnn 

ko~~~~ listıesi simi gıeçerı. ş1lbeden perw ahnamğl gibi nıümuneieri dıe göt;ile. 
bilir. 

5. - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde tıeklii edıecek1ıeri fiyat merinıe % 7,5 güw:nme P&ra-
larile birlikte mezk\ır komisyona müracaatları. 5749 

Litvanyadan yeni gelen müteJıassıs kimyager tahta kurus ilanlar parasız n~lmıur. 
Pire, güve, hamam böcekleri, Sivrisinek cc sair haşaratı im- • I 
ha eder çok müessir bir ilaç icat etmiştir. iş istiyen er: 
25 • 59 kuruşla, DEZENFEK TÖR, sizi tahtakurularından, 
50 • 100 kurusla, ASEPTOL tahtakuruları ve pirelerden, 1 * Ilemşire mektebi meıu • 
100 kuruşla, bir litre ilaç talı takurusu, güve, sivrisinek ve nuyuın. Evimde her türlü eP • 

bilumum haşaratı imha e?~r. . . . · ek~i on a anm. 
25 kuruşla BLATTOL, sızı hamamb&eklermden kurtarabılır. ıJ ,.

1
Y k Y .. P Rn..ft oı.J1 t'1' 

1 St • 1 K lk • • 1-th • .ı.1 aç a omer -s'•"4 par anıs av oro evıç ıma a anesın kak No. 34 Raliia· 

den tedarik edebilirsiniz 1 * ı..et 

K 1 * 17 yaşında orta me•~ . omisyoncu ar aramaktayız mektep mezunuyum; az dak': 

Beyoilu Galatasaray Büyük Bayram ~okak No. 44 

• .. • - ·, ' .. ~ : - •• 1 ' •• 4.' " - . ' ' ~ . 

lo bilirim. Hueusi yeya r-"1 

müesseeelerde 25 lira ücretlt 
i~ arıyorum. İstiyenlerin Uç · 
man rümuzuna müracaatlar•· 

* F. K. B. l~e ve orta mektel' 
talebelerine Tiirk.çe veya rı11; 
~ızca olmak üzere riyasi~ . 
zik ve lisan dersleri w:ırilit· 
.Mektupla fU adrese miirad,c: 

Galata, Lüleei lkndek pr 
padopulo ap. 108 Zeki. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM &ki ecuıyıcım~ eczahanelerin b~ 
0

Ber yenaekten 10nra rüı>de uç dtıfa muııtazamb ~ınde kalfa veya müdürü me&'ul 0 

dislerinizi fırÇ3laY\IUz. 

- • .. ... : ~. • • • ... . ' - , • • ...... - ."" 1 - • • - • 

---- ·- . 

[Devlet Demir Yolları ilanıaNf 
1.8.941 tarihind'en itibaren hernevi madeni ve kimyevi gU'brclen 

D. D./204 No. iu tarife tatbik e<.lılcccktir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (6017) 

'arak çalışabilirim. Adresim: BUi'; 
"'az adası Köykiıhyası sokak ec1" 
'\1iltiyadis Alekslyadis. 

;=vlenme teklifler!; 
Genç, giizel, temiz abli1'1' 

lise talı illi, -eıcnebi lisanını d• 
vakıf ve ailenin raha~a geefıtı' 
me~ine yarayacak bir roik~r 

lstanbul Belediyesi ilanları: para sahibi, iyi bir aile kız• 1 e 
T·1.. İl<k temi. evlenmek için: 30 • 38 yattJJ' 

_.. ..... beL -- d d.. .. hrkl Jjst 
4800.00 JŞ7.50 İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar sa a uru!'ll a a ı, en az 

4856.40 364,Zl 

920,&:5 69,06 

ri hastalıklar mücadele merkezler talı~illi, i~ ve mesl-ek veya o:ı.~ 
ne Kasımpaşa ve Balat hal'k ha muriyet sahibi bir hay it;teo_1 t 
mamlan için alınacak 245 toı ıncktedir. Resimle ve yuı ~ 
kirp'le maden kömürü ( . ~o· 
Cerrahpaşı, Haseki, Beyoğlu V< aile) remzine nıiıracaat. tl 
Zührevi hastalıklar hestanelerilc nac'ihine resimle izahat yer· t 
~ynepklı.mil doğum evi, sari has- cektir· 
!.alıklar mücadele merkezleri ve JI. 
Beyoğlu şube ve mevkileri için yaı 29 yaşında orta boylu, bi~!!; 
tırılacak evrakı matbua. cim .. Va7li.fem b&ş miire~ip...-· cı 
Köprüler tfımiratın<la kullanılmıaY. Aylık geliriım 100 liradır.. 1';_ 
üzere a'lınncak aliıt ve edevat. yaşıma uygı.m temiz 'bir aile kl' 

Tahmin bedeller! ile ilk temiıınt mikdarları yukarda yazılı işler le evlenmek arzusundayım.. ,,.
1
, 

ayrı, ayn açık eksiltmeye konulm~tur. Şartnameleri Zabıt V<' Evlenmek arzu eden hayal\"" 
mua~liıt müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 25/7 /941 Cuma da ara<i".ğım şartlar sunlardtr .. 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılaca-h."'tır. Taliplıerin ilk temi- 1 Türk oinıası, .. J 
nat mak.lbın veya mektupları ~ 94.! yılına ai't Ticaret odası vesika 2. Hic olmazsa orıta t;absıh 
larHe ihale günü muayyen saett.e DainK Encümende -bulunmalan. ması. _

19 
(5639) 3. Bir evi veyahut :riık bir 'P 

• • • ri ohnası.. "-. 
Üsküdarda Ayazmada Veli oğlu ve Selimiyede çe.,cınıei kebir Talip olanların En Son Hav ol' 

cami, Şair Neslmi, Daya kadın, Bey lerbeyindc Çın.ar 9?kaklıan a~i .. k~I- • ~aze!esı (~) rumuz~ bit' 
dmm, Kavak iSkelcsi yolunun bir kısım şose ve Ş~sı ~camı onun 1 ~tograf .. ve sarih ~ 
deki rıhtım korkuluğunun inşaatı Jt,apalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- ilkte muracatlaN. 
nulmuştur. Keşli bedeli 14910 lira 35 kuruş ve ilk teminatı 1118 ?lra • 
2S" kuruştur. Mukavele, eksiltme bayındırlık i.şler~. gen~, ~usi ve 10 
fenni şartnameleri. proje keşif hulfısasile buna mutefem diğer ev- 17 yaşındayım hoyunı 1.;.~ 
rak 75 kuruş mukıd>ilinde Fen İş !eri Müdürlü~den verilecektir. tir. Kumral, kestane göaliiy ... 
İhale 4/8/941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Enc~ende ya~ı1:1cak- ve lieenin ikiııci sınıfında .>~ 
tır. Taliblerin ilk tıeminat malrouı: veya mektuplan ıhelle tarihinden • _ _., 
sekiz~ evvel belediye Tun işle~ Müdürlüğüne. müra~tla alac:ıaıkla- ma~~Y1~· Edebryata, B'id,r 
n fennı 'ehil~ 941 yılına ait tıcaret odası vesikaları, ırnzah şartne· ya d~kun çok ha888e, ark•:.,,ı 
me ve kanunen ibrazı lazımgelen diğer vesaik ile 2490 numaralı ka lanmın dediklerine gör.e ,..... 
nunım tarifaıtı çevresinde hazırlayacakları 1*?klif. mektuplarını ihale bir geacim. 
günü saat 14 e kadar I>mmi Encümene vermeleııi 18.zımdır. l IS d ,,,rt 

(5952) Y a4Jı 7 • arasuı a 
- - ------------- şın veya kumral f,"Üzel bit .,, 
ENSON HAVADiS l TiYATROLAR yanla tanışmak istiyorUDI• _!.i 
tıAN FİYA'l'LABI K\U'U.! _ Biı'hirimiıin karaıkWP" 

anlayıp ilıeride kur~ 
yuva hakkında kon~JI' 
sonra nişanlanmek f~~: 
yiın· Miiraeaat edeeeKIP-, 
ilk tahsil prı, orta taheil dt 
lahilir. Ciddi teklülerin (f 
ten) runmma miiraeae~ 

Bqlık maktu olarak 
1 illci sa~ santimi 
2 > > lt 

3 > > lt 

4 lt > > 

500 
300 
200 

75 
50 

/.bone &rtları: Türkiye Hariç 

Seuetik 
J\ltı ay lı:k 
Üç aylık 
Aymk 

için için 
Kr. Kr. 

-1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Film Rejisörii 
VEDAD "ÜBFİ 
Yaz Temsilleri 

Bu Ak§am Beylerbeyinde 
KAN!!. 

Pazartesi giiııü akşamı Suadiye 
Şenyol Çınardibi Tiyatrosunda 

İlık Defa: 

YALNIZ iNsAN?ı. Gelen cevaplar: 
Büyük Eser 3 Perde l - • 1 

(Veda.t Ürff. ~e biz- R· F. ye; mcktubunldll-' 

ebni~lerdir. Ve .eğer .adam k~n 
di&i vunııadı) a Sir Goorge u 

:at iştirak edecektir.) baamızdan ald1rma. ,,,,,/ 

--------------------------------------------------------------~ 
karısı vurmuştur. 

Arkadatım miinaka .. aya de
va metmdk i tenıeıli: 

- Kendilerini dcı'hal tıwl{ f 
edecek mis!iniz? di}e sordu· 

Thomson: 
- Evveli gidip bir oda) ı Ye 

ce edi mua}e.ııe <le)iın. Adanı· 
}arımdan hirlinc m.ada nöhet 
beklemesini öylcdim. Latti
merlcr de i)İ ınu1ıafaz.a altın. 
dadır, 

Cl3rckson - Parry '.)'3\'a:. -ya· 
vaıı; ay ağa kalktı: 

- Eh ö·de ~ c Jıa,di gidiy .. .. 
odaya bakalım .. dc-di. 

Biraz sonra sofadan gcçmi§ 
\ıe cinayet <>dasına ıgelmiı:tik· 
Kapıda dok'torla ka~ılaştı'k. 
Cesedin muayene ini bitirmiş
ti. En::-peb.'1Ör: 

- Doktor, izinle birazdan 
görü)irüın... ŞiımH, Jimnıie, 
bana gö tereccğiniz mühim bir 
şey var? 

Calrckson • Pnrry thiraz dü-
ıündükten sonra : 

Fe~ctln, Jaltara verdiği bal- En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 58 ~ok yaradı. cinayet ile Şarlo a- ne atfed.iyorlarda. 

ta, ık~ndi inin adam öldürmek 

1 

N L 
1 

LO KAN TAi ~~~:ı~;;uıı;:ş:;~~un ~~~ Ma~=:~ diyordu. Da~ f1":1~ için kullandığı balta ıi.di. Sabı· KA eru -H .. 

kah halta! _ tığından ~üphelendiği 'için, ci· rinde kara .kara diitİIDIP~- ~ 
Jakar lokantada daha lazla nayetin işlendiği yere kadar zum yok. Bu al'ılk: ilı~~W· 

1. • • l ı ·~1 • • •• _,_ adı gitti. Tahkıik.at yapb; ve Şorio duk. BilJ«len şüplı~:,.. kalnıaA 'ı~..ın, on ar n ııraennı go • .... • • yacağını dü~ünercw.. nı de- L-1.1 •• _.:ıa au··pheler uyandlnı • O zaman F..tııi .. ....::.ı.--k ,,,.. •• rdım ediyor ça}l§lyOr taclnln hoşuna gıttıp l'ÇUl, OD8 eviren : dJ Pi üaAIWBU :ı ~ pa:ıa-
ruyot, ya ' y --1

- de rdi ..ı-reden ~ "gı'~ı· Bu a ona ye~hi· c-L delı'JLr eMe etti. . vap v.eriyordu. ~ 
du. ıt.fak. adı mah21Cni tet'kik et ~lllCIJi: ve . ~ ·~ S Ç Al Ma _,,__ 1 ...._ ıe 

.n - d d b d k ıaır. apano u nn 6~ rten t-..nı§. §te Ve e--ı· vünu·· liyona gıde - ş::.;..ı......ıe----~· · k f h . kere daha gÖl"· en, ı.Un an un an onu~~ _ d LloÇC c- .. ~ -
mc ' ırını ır l k ·· .. M 1 F t' Şarloılugu bura a? geliyor. rek ihütün ögr" endiklerini, i~it· nirler ama, öyle • •••· mekti. Bu arada, belki, bir ei· .ar.kent, l!IO~..ıı: Ba~~ e e ı§e 1 ııkıen re B 1 h na kendi l tt ka Y'"" 

w d .. it ıntı a ettiru:ı. UDtarı tanıvıp Bana bunları an atı 6 n- un arı 8 an a 1• tilderiui al.ikalı Jll& mlara bil ki yakalansak ta giy_.., :1 ·_J 
na yete şahit olacagını a um tanımadığını aoıdu. · dirinin ve karısının iyi adam. - Bana 8t'yyar satı<:ıhk yap dirdi. madar. yaşlılara eiilll _.,-
ediyordu. Fakat bunda te a : Lokantacı: lar olduğunu söyledi. tığını ıSÖyledi. Yanında bir çok ffrilmez gaJii.ba? . 
düf kendisine yardım etmedi· _ Dostluğum yok, diye ee· _ Onu Len de tanırım. kadın eşyalan vardı, Çar§ı ve - 6 - - Pek farkında d~. 

'ilıa}et h~yhesiııi -sırtına has vap verdi. Yalnu isimlerin; i· - Şarloyu mu? evlerin kapılarını çalarak &aU· ŞARLO YAKALA:NIYOR - &.n öyle zaaacdiyva-
tonunu eli™: aldı. Pi)er~il ~itivorıun. Bazıları merlıamet- - ~vet... yordu. Ha~, onun hu taraflar -. Zanla 001 .. mn? _....J.J 
hakkında yeruM ve ha~ka,_ınalu- Ji i;ıS!ln olduklarından hah6c • _Nereden? da bulund~gu günlerde, civar.. Lokantaya. müşteri gelmedi- . llö. arkadq b.ir ee_y~, t 
,nat almd:ıoklill artenlc Fetı~ a~ey derler bazıları da hain ve hk· - Piyeri>ilde~... da bir de oınayet oldu, Ewıı<le ği zaman, ilki kafadar Marten- cı-nayet meselesnde ııered ~ı' 
~!~d~ f~' ;r .t~pl~mak,l le?'. cız olduklarını söylerler. Ge .. - Doğru mu? nıiinzevi 1bir ömür yaşayan pin le Fetiş, başha§a vererek, de~ derlerse, o zaman ıııadaJll 
t~S~~ ~~~ ~~:• )~~=y:.~=-mı ~nlerdc orada çalı§IDı~ Mr ~- _Neden yalan olı;~~· Hem tii ıbir ihtiyarı öldürdüler. Bu le§iyorlar, es'ki günlerden hah ten müdahale eder: * dam geldi, Jmrada yemde yedi, onun asıl adı Şarlo degıl, Pas- adamın kıymetli müceV'herleri sederek vakit geçiriyorılardı. - ~a feyler! eııifdi· 

'.Iiesadüflcr Jakara yardım Bir kaç gün de IWyümüzde kal kaldır. VıJldiile a§k ve para yü· de vardı. O gün buraya gelen hazan lokantayı yıllar ve yıllar Diyerek onlarla et) artık ı,aı 
ediyordu. Klermonda Lir lo _ dı. zünden bir kadın öl<Iürmüş 18 Şarl°' bunları bana anlatırken olduğu ve bir çok 'Cinayetler iş Bazen de ili doeC, ~d 
kantadan bir parça ekcnık i te - Kimdi bu?. sene kürk cezasına maJAiım ol kariUere l.ağnet ediyordu. Çok ledilwlcri halde, takibata uğra· işlerden vazgetsmek •bu j~ 

P . ...ıL!ld 1 ıı;ı ırık mu··teessir ve yorgun go"rünü • mamalarına ıo.a~ı,,·orlardı. Ve gösterdikleri zaınan.' ·. .!!..ol! : mek iç.in girdiği bir lokantanın - Adı Şarlo imi. ıyerw e muş, cezasını tamam am ~' ~ :ı _ J 

1 
ıWP-

ahibi ile !hemen ah1>ap olmu~ gar .onluk ediyormuş. işler ke- m~ hapistıen çı:kuktan sonra yordu. . . hu talihılerinin üstünlüğü il_e doğru olmadığını 1 en f)ll) 
ı._ 11.. • • 1 ·-.ı - L:.. • bul Bu malümat Jdkarm J"tne beraber, kurnazca hareketlen- rtlk : · .CIJaho tu. Şarlonun çenebazlığı lokan sat gitıi~inden izin ve~l'C&". vu l8lD1 a t&l.l'q uu 1§ amı- :. 

• 
~t. 


