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• - Fi atı 

Nözamettin azif 

Cuma 25Temmuz 1941 1 
idarehane: Caploiha, Nanı

osrnaniye caddesi No: 36 

Günün En Son Haberferini verir 
Siya~f Akşam Gazetesi 

Gazetemize gönderilen mek- ı 
tuplar Bapnuharrir adresine 

gÖnderilmelidir. t 

3 
kuruş 

uzveltiıı 
•o •• uyu., 

endişesi ... 
Acaba b i r le ş i k ________ ,_, __________ _ 

Am er ika, L ô. tin 
--------------------Amerikanın kon• -frolünü ele alabi-
----------------------lece k mi? 

~-~------ Bayan 
• il 

i nı 
'"? 

ııır 

Nizamettin Na-:if \ 1~~:ı•~~~ 
Şimali Amerikanın ce· 

,)lhi Amerika) a itimadı 

Belediye ile Vilayet; fikir, neşriyat ve 
güzel san'at!ar alemimiz bu büyük 

hatada müsterel(tirler ! 
talmt)~r mu? 

Dün Va:ıı'İngtondan ge
len ha'herlerdcn, fürle~ik 
Amerika genel 1.'1.lnııay 
dın~m general l\Inr§a • 
lın bir k"Olırisyonda .şu 
6{}zleri siiyledi{;-ini öğr.en· 
dik: • t 

<cCenuhi .Amcrilkada ba 
zı memleket! rde N:azile
tin ilıtilal çıkaıunaları ih. 
tinıali '\.-ar.dn:. F, r.aza, Ko 
loıdbiya, Boltlya Bre
Xily.a dfNietleri hunlar a .. 
r asında gösteıfilchüir .> 

General foreal'm bu 
&Özlerini teyit edecek ala 
illetler yok de611rlir. F-ara 
~a )ine dün geç y,akit f;'C• 

len bir 't!t'llgraf haberi, 
Buenos Ayres'te polisin 
hir ço-k Alınan taraftarla 
tını ıevh-if ettiğini, bir çok 
\'cSıkalar elde edildiğini 
bildiriyordu. . 

Brezil)i<l Cenubi kne 
rinkanın en büyü'k devle 
tidir. Ga. t geniş ve !bere 
kctli topı-ağa • · olan 
bu de" }etin nufusu kııik 
nıiLyondan hirnz fazladır. 
Bir cok yerleri ga)Tİ mes 
kundur. Bir gok yerler.İn· 
de halta girınıenıiş onnan 
lnr vardır. Bu ınrorılcket· 
le halUın olan ziiınre, ha· 
tice dt'lınokrat bir çehre 
!;Öı.ıtermek-ıc Le de haki· 
kırıte bu mcmle'k~ dikta
törlükle idare cclilındkte· 
dir. 

Brezilya, A'•rupıı har: 
Li başladığı gündenherı 
nirlesik Amerika cumhur 
teLi tarafından, Aıncri • 
kanın umumi müdafaası 
~afındn ilcriy e süriil -
lllil§ hiiLün fik'irlerc taraf 
tar göziikmc'Jcle heraber: 
Alnıanya ile olan ıniina6C 
hetiarini eıkla~mıak ve 
aınimilestirmek i{•in hiç b• ı; :>' • 

•1r fır~atı ilun:ıl eımemı~ 
lır • 

Faraza, !bundan llir 
lı .. d lu det C\"\ el, Ln) ipzig 
ergi ine i~ral ... Nlecegi • 

lli re .. ·ı ı· · Al men hı < ım11~ ve 
llıun) anın propaganda ne 
~areti, bu lıucli C) i ~u :tarz 

t
.'1 l>ir izah ile Han etmi • 
ı: .a 

~Harp ılolayıı:;ilc Brezil 
~.:ı ile arnın.ızda h'iç ilıir 
t=arj ıu'ühade1c ol)nnmak l beraber iıı.ı hül-iımct 
~)ip:~. scr«>'isinc i§.'tiraJ1 

k e:aguıı bildirmek neza 
etıni gö;;ıcnuistir. > 

r tek masumane Jıir ha· 
r c 

1 
t g'Li göziilmıekle be-

r:,ker ~r zil) anın 'böyle 

111 
~t gı11i gözükmekle iıe 

d erıkanın midesini bulan 
•rınıı~a kafidir. 

:> Yiıl!~ lıir miidclrt evvel 
erı ·ı 3 1 ı e El ... uator ıtra"tn· 

,, .. JJir ilalılı ihtilaf ol • 
h ı.ıl 'c ) apıl::ın tetkikler. 

l ı· r-, •• 1 ı enin Japoıı)a talı 
i 1

1 ll • putlnk vercligin i 
\ t lıııi .tir. 

ıı 
1 

•• alt ıu n... Japonya, 

(r:uu, l :;ı; ık nrktaki ve 
'-' v· . 

mı kmd s yfnde) 

N!ZAMETIIN NAZİF 
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58 Alman 19 
Rus tayyaresi 

d .. t•• ' uş u. 
Moskova, 25 (A.A.) - Sov

yct Resmi tebliği: 24 temmuz 
günü Jitomir ve Smolensk, Por
hov, istikametlerinde azgın mu
harebeler olmuştur. Cephenin di-

ğer kısımlarında mühim çarpı~ma 
lar olmamıştır. 

Smolensk civarında kuvvetle
rimiz, çok büyük taarruzlara gö
ğüs germektedir. Cepheye yeni 
gelmiş olan bc~inci Alman fırka
sı tamamile imha edilmiştir. 

2 3 temmuzda tayyarelerimiz 
56 dü~man tayyaresi düşürmüş
lerdir. 19 Sovyct tayyaresi avdet 
etmemiştir. 23/24 gecesi beş Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

e dereste 
sula rna 
işleri 

1937 yılındanberi devam et
mekte olan büyük su işleri proı: 
ramına it projelerden biTi dahr 
tamamlanmıştır. Mendiresin sai 
ve sol kısımlarında yapılmaktr 
olan fenni tesisat ikmal edihni 
ve N aızillı ovasına merasimle ~ 
vel'ilmşitır. Bu tesisat sayesind 
Menda-esten alınan su ile bfüü 
Nazilli ovası!1ın sulanması içi• 

0 ovada su ısale kanalları vı 
sulama şebekeleri açılmıştır 
Bunun neticesinde zirai istfüsa 
Jiıtımız arta~~ ~ib~ ç-~ftçir.ıiz de 
bundan f ov'kalade ıstifade ede. 
cektir. 

j 
ı -

bir maceraya atılncnğı anlaşılan Japon'.'·anın donanması 

Japonya 1 ALMAN ~~SMi l· 

nezaman - TE~uGı _ 
Ru Mevzu fakat 

syaya çetin ınuka-
sa ld ı- vemetler 
racak? 
Almanlar 
Moskovayı 
aldıktan 
sonra ... 

Şimdi Japonya, 
Hindiçiniyi ahp 
----()----

Singapur'u 
Arkadan vurmak 

için çahşıyor 
Şanghay, 25 (A.A.) - Ja

ponlardan müzaheret gören ma· 
halli Çin makamları, İngiliz men 
balarından gelen haberlerin Han· 
kovda neşrini menetmiştir. Röy
ter ajansının mezkur ~chirdeki 
bürosu ile «Central China Postt 
adındaki İngiliz gazcte.-i kapntı!
mıştır. Zihiren bu müeır.ıeseler. 
Çinli müstahdemlerinin grev ilan 
etmeleri dolayısile faaliyetlerini 
tatil etmiş gibi görünmektedirler. 
Filhakika Röytcrin Çinli müstah 
:iemleri 1 5 temmuzdanberi vazi· ı 
fesi başına gelmemişlerdir. Bun· 
lardan birinin sivil polis tarafın-

•• •• gorugoruz 
---'O---

Buna rağmen ha
reket, plan daire

sinde inkişaf 
ediyor 

Bcrlin, 2 5 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: Bütün şark cephesinde Al-j 
man ve müttefik kuvvetlerinini 
larekatı, mühim bir mevzii mu
.avemete ve yolların fena olma
.ına rağmen, mctodlu bir şekil- ! 
-le devam etmektedir. 
Savaş tayyarelerinden mürek- 1 

·ep mühim teşekküller, dün ı;ecc 
Je Moskovada müh·m asker'i 
ve iktisadi tesisata her çapta bom 
' !\ atmı!llardır. 

l\!ll!lllll!lllJl'l!i1l!I• 

dan tevkif edildiği öğrenilmiştir. 
Salı günü vaziyet daha ciddi Şark cephesinin yeni bıısku-

c mandanı ~IAREŞA LİST 
bir safhaya gİTmiştir. O gün« en __, _ 
. ral China Post> gazetesi ile Röy K ı • d 
~erin müdürü olan Mister Archi- rem ın sarayın a • 
bald'ın Kankovdaki evinde as-

ceri makamlar tarafından tahar- O"r. ·ırdı·u .. ı·m OACtller 
i) at yapılmıotır. \1 ' . '1 U 11 

Central China Post gazetesi Nizamettin Nazıf 
nerkezi Çinde intişar eden ye
ane İngiliz gazetesi olup seneler 

icnberi muntazaman çıkmakta-
(Y az151 3 üncüde) 

dır. Hankovdaki Japon makamları bu 
Şanghaya gelen haberlere gö- taharri keyfiyetinden haberdar 

e taharriyat esnasında evin m~ · t olmadıklarını ve bu hususta biç 
)ilyesi de hasara uğramıştır. ~ı- bir mes'uliyet kabul edemiyecek
ğer taraftan bildirildiğine gorc lcrini beyan etmişlerdir. 

Bu haber doğru 

ise iş berbat!--
Rus cephesi 
insan yiyor! 

---O>---

Almanya, mütahas
. sıs işçilerini bile 
ceph(;ya sUrmüş •. 

Londra 2S (A· A.) - İk· 
t•isadi harp nezareti tara ın 
dun thiıı ak"aııı ııe~rrılılt!ı\ 

~ ~ 

bir he) anııanıe) ~ nazaran 
Stn]el Ru!'yanın iFtiHi::ıı Al· 
maın anm ı·çı bakıının<lan 
ınar;ız kald;~ı mii:;ıilfın art
tırnıı"tır. Senenin lın:-.ındun· 
heri ~~çi miktarı gittıık<_: e a· 
ıalıııı \C Auupn kHn~ıııın 
her bir tarafından geotirilcn 
amelelerle bıı~ıııklaı· doldu· 
rulımd., i~Ll'tlllııı'•:ıir. Kftılll· 
ım:,aııi ve mart a) ların<lıı 
Almama lıii" ük 111iktımla a· 
nıcle c~lıbeuı~i~lir. Silah falı. 
rikalarıııda nılitdıa,d i~çİ· 
lcr lıilc a;:.kcrı.· alınmı~tır. 
A k1trlik c;ağımla olanlar • 
dnu ziraat i~lerinrlc !;Ok a:1. 
in an kaldığından 1111 i)er, 
iht!.varlar, kadınlar, cocuk-

• J 

]ar. )alıarn·ı i~r;ill'r \C lıarp 

amatya 'da bir 

esirleri tarafınd:ı ) apılıuak 
tadır. Alıııanya<la }ıir mil· 
) on 800 hin i :;Çİ bnlım<luğu 
tahmin eılihnekteclir. Bun -
lardan 380 bini İniuat i~lc· 
rinde ~alı;;mnktaclırlar. Ya • 
hancı amel~ da'İına khli•~,cli 
jc;J•erde kullanıldı~ınclan 
hunların da çoğu İngiliz ha· 
va kuvvetlerinin homharJı
manları neticesinde 'ukulm 
laıı lı:.ıt1arın tamirinde kul • 

J 

Dun. bir tarihi sıma göçtü. E- ı 
vet, tarıhi bir sima. Hatta inkı· 
lap tarihimizin bir siması... 1 

Bakırköy hastahanesinde uzun 
bir can çekişmeden sonra elemli 
macerası nıhayet bulan Bayan 
Afife Türk tiyatro tarihinin en 
büyük kahramanıydı. O, Türk 
ı.:ahne edebiyatını yabancı kadın
ların çetrefil dilinden kurtaran ve 
bu yolda genç1iğini, istikbalini, 
hny~tını, herşc:yini feda etmiş o
lan bir kahraman. ·dı. 

En koyu irticaı goğüsliycrck. 
meşihnt fetvasına dayapan impa
ratorluk polisinin devamlı takip· 
lerine ve iki günde bir tevkif c-
d·ı . 
.~·mesıne ve sahne hayatının bü 

tun nnnkör tecellilerine rağmen 
kendinı sahne inkılabına vnkfct
mi ti. 

Dün bu .kahraman kadının ta· 
butunu, aktör büyük Behzad ile 
aktör iri Sadi ve iki üç gazeteci, 
bir bekçi mt>zarına götürdti. 

Acınacak hal 1 
lstanbulda, böyle müh;m bir 

~ahsiyete layık bir cenaze alayı, 
bir milli cenaze alayı :rapıl ması
nı <Jü~ünecck müessese yok mu
dur~ 

Belediye Reisliği niçin bu mü
him vazifesini ihmal etti~ Vil&
yat, neden :ıamımında bu ·., l". 
yık olduğu ehemmiyeti vermedi? 

San'a{ nıücsseEelerimiz, fikir, 
dı::biynt ve güzel san'atlar alemi

miz uykuda mıydı? 

1 
Bu büyük hatoimızın, bu affe

dilmez unutknnlığ:mızın. bu a
!' bımızın karşısında utanarak 
bn~cğclim . 

N!ZAMETTİN NAZİF 

Yuzı nileın 'zin 1-mmctli 
rüknü. tarih siitumımm: 
muharriri, gfüidc nıüdcl·
kik ve miivcrrih İbr 1 im 
Hakkı Kon:ıulı yaptıl!ı A
nadolu se:rahatincien a\'
dct ctm;ştir. 

l\luh~rrir arkadasımı", 
Ankarntfa abideleri teHt'k 
etmiş ve hu mc~·anda bn7.ı 
ınetriık abideler de kcr-:fct. 
miştir. 
Kıymetli müdekkik \'C 

ınfr~errihimizin ~ azılnrını, 
:rnlnnda nc~rctmci!e bnslı
~ acnğız. 

Birkaç 

Bir harfte 
be enen 

keramet 
Hamid Refik 

O rtada «V» harfinin paylaş.t· 

v 

• 

ç 

••• 
ony~ 

0 n'de 
cıt e ile 

v 

şmaga 

dı! 

Hin istan 
işç leride her 
şeye katlana· 
ca V'la mış ... 
Cunl ing, 25 (A.A.) - Çiı 

mahfiılen, Pasifikte Japonya ta· 
rııfından yakında ynpılacak hare· 
keti luyik olduğu ehemmiyetin ve 
r!,!mcsi huğusunda lngiliz ve 1~-

ıiku hiikumetlerinin nazarı dik. 
ı~atini cclbclmiştir. Bu mahfiller 
de zanncdildiğıne göre Japonlar, 
cenubi Hindiçiniyi işgal ettikten 
sonra Japon ordusu Siyam ve Bir 
manyaya doğru ilerliyerek Sin
gnpuru arkadan vurmak istiyccelı 
ve Almanlar ce:ayet Moskovayı a 
lırlıırsa So\'yet Rusyaya da hü 
cum edecektir. 

* Simin. 23 (A.A.) - Hindh 
tanın istihsal mıntakalarında yas 
tığı bir tetkik seyahatinden dö 

1 
nen Yeni Zelanda mümessili M 

1 

Picot verdiğı bir mülakatta Hin
di tandaki fabrikalarda çalışan 
jıı;çilerin parolası: ~Biz de h'"t 

1 

şeye katlanarak çalışmağa devam 
edeceğiz .. sözlerile ifade edile· 
bilir> demiştir . 

atırla ... :::_ - 1 

Acaba muvaffak olacak mı? Eğcı 
insanların ta cskidenberi «mana>: 
ya verdikleri kıymet onlan biı 
muvaffa.lciyete götürebilmişse: e. 
vet. Götüremenıİ§se, «X» in mev· 
hum değerini afnmıyan bir fara· 
zilikle, propnganda edebİy•tını 
sembolik bir fasıl ilavesinden bat· 
b:a birşeye yar'amaz. 

aile facia 
laıııluıakta<lır, ı 

lamamasındl'n doğan bır 
ihtilaf var: Biri bir b~<ağt~~ ?.'8:: 
pJ.§mlj bir tarafa çekiyor, .. oburu 

1".'r.1'~$«1~~ bir tarafa. Almanlara gore bu 
_ «V» harfi %ııferin bir remzidir; 
1 İngilizlere ~öre ~e, aiı:ıan esareti 
altına girmış milletlenn kurtuluı 
idea11crine delalet eden bir işa
ret ... 

Sembol sirayet hudutlarına ge· 
nişlettikçe hakikatin gerileyece· 
ğine inanmak larım. Nitekim öyle 
oluyor. Dikkat ediniz: Almanlar· 
la lngilizler orasında muharebe. 
nin §iddetle devam ettiği sıra· 
larda lif tan çok vukuat vardı , 
timdi biri aialdı, öteki çoğalma 
da ... Hangisi hanuiaini bastıra 
cak belli değil! Eğer <<iikırdıı 
galip gelirse, bu, demokrasileriı 
hakiki bir zaferi olabilir. Böyle 
bir calebeden ne beklenebileceği. 
ni düşünmeğe bile hacet yok. Yir· 
mi üç ~enede iki dünya harbinin 
Rcıtını tadanlar. bundan, bekle· 
aelcr bekleseler, yeni bir felaketin 
zuhurunu bekliyebilirler! 

ı ... 
rarengiz bir ö m • 

i Y eş ·ıırmak ne içmişti? Acaba nişa 
sı ı tuzruhu diye içt·ğ· ney ·? 

-
Snmalynda, tramvay cadde

sinde 52 numarada oturan Ali 
Y eşilırmcı.k adında biri ilaç zan
nettiği tuzruhunu içerek zehirlen
miştir. Garip bir tesadüf eseri o-

larak dün de Alinin nişanlısı ayni 
suretle ilaç zannederek içtiği bir 
maddeden zehirlenmiştir. Her iki 
nice:anlı, birer gün fasıla ile hnsta
haneye kaldırılmış ve tedavi al
tına alınmı~lnrsa da yapılan bü-

ti.in gayretlere rağmen kurtnrıl
mnlnrı mümkün olamamış ''e öl
müşlerdir. 

Adliye doktoru l likmet Tü
ı~er, cesetleri muayene cd rek 
gömülmelcri11e izin vermiştir. 1 

" Şnrk cephesine tayin c<!ilcn yeni 
Almnn kmnnndaııl&rmdan 

GENERAL ROMMEL 

Bir harften beklenen keramet 
nedir? 

P i t a g o r cular rakamlara 
kıymet verir, H u r u f i lcr harf
lerin gizli münasebetlerini keşfe 
çalışırlardı. Bu, bir «dünya görü
tü,. dür. Halbuki bugün iki taraf 

: propaganda tetkilatlannın paç~: 
· &ına ynpıştıkla.--ı harfcik, tabıı 
böyle bir görü;ün vasıtalı-mı et
miyor; olsa olıa, iki taraf men
Gublr.rını cılız bünyesinin pamuk-
ipliğile bağlamak gibi sudan bir 
nz.ife >·üklenmiş bulunuyor. 

Onun için alfabenin bütün harf 
)erini seferber etseler yine birşey 
olamıyacağına inananlanu ba!ın· 
da ben de vnnm. 

Bize öyle harflerden teıckl· 
elmiş bir kelime lwm ki. • 
ifadesi ıu olsun: Yenme~ 
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%5 Temmuz 1541 L"'U?rlA -------~------..... -----------~ 3•' ,, -
En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası-90 Bir G""zel Kadın ve Tarihten Yapraklar! \!'-dliye Röportajları: 

Böyle terbiyeye maşallah 1 
maşallaaaah ! 

--~---

ERRADE ••• 
adırazam arnavut Ferit Paşa 

hünkarı etekledi .. ~ 
sonra bir ihtilll çıkmış Oturanlardan biri: "baba, 

dedi, dikkat et kan göm/e-

Ab ü amid, Hüseyin 
Gönderdiği rapordan 

Hilmi Paşanın 

kuşku lanmıştı. 

·· ı ey m an, canını gOç ğine damlamasın!,, 
rt8f8bilmİŞtİ.u. .ı r-::Yazan 

1 Mithat Perin \ 
Cerrcide'nin dört kardeşi vardı. Bunlardan bil "''"'''idi. ttsı.ılk bir .. da bal• ... a.ı .. ce •lr:a, c.ı-ııo 

kamburu (ıkmıil bir hali vardı. bitir, sonra eline yetmif Ura ~ J Müellifi : Nizamettin Naz~f 
ralı Hiram'ın süvari kumandanıydı. ~!~~:~0~a::r:ı~~e~~ş~~~::: !~t~::ıı:.~~:~.z~~ 

ha ötelere götilren sayılacak e. Öteki daha alalı •·••• lılt' 
Siir fo ınfo Kemal, ünil<>mıası divan durdu. 

1 .J azameti niı:ıuetinJe küçü • Pa<li~ah, bir hafta adını an· 
pey eksiklikleri vardı. olacak: 

- Efendimiz bir mezmur •· Bunlar yetişmiyormuş gibi - Canım, dedi, iman ~· 
hangi ile konuısuyorlar. Efendi; titrek ellerinden birile bir men· lemeclen yüüryema. Bele 1'11 
miz büyük sözler sö:vlerler. dil tutuyor ve sol kaşının ilze. iı; tut. Ondan soma ~ 

u , e zav.ııllılaştık~a hayağıla- madıktan sonra, La~ vezicini hatta kemikle~en ,-iicudümle Yazan : :;-ı ti: 
... m m,ıre~aia: yanına çağırtını~ı. . te'krar o tatlılik, uysallık belir ı 
• _ .l'n .. am ... ·Dedi- idare llu· Bir hafta huzura kabul edıl di ve bir tekir kedi sokulganh· Ensari Bülent 
~ur fuğu~uz uuntakada zatı şa memdk !bir sadrazaın için epey ğı ile Süleymnna yakla~arak .._ _____ 

3 
______ _ 

hane ( *) ale)hİnde harek~t uzun sürm~ bir ccheınnenı a- dizler.i:ne uzandı; • • 

ClJıle i!e cı'ı'ret edecek Lir fert zahı idi? - Bana tatlı q>İr Me7.mur 0• dir! hk 
~ n Ve akabinde asabi bir ka a· 

J, ıhınah'ılcceğine btn inanını • A-cahu hünkar ,neden onun ku! ... Bahanın anneni sevd~ği ha fırlatarak bir perdenin ardın 
vc.-m. \ crilm't~ olan jurnalda, la, bir haftadaılbeı'i karşılaş. günlerde yazdığı Me2llımrlar· da gözden kayboldu. 
; apılncnk ilıb r ı .mrada talı- roak Jüzmnunu lıi etımemi~ti? <lan birini... Süleyman ha ını arkasına (e· 
kil ... i, kuranu.ş bulundu· Çünkii Sultan .A:bdiilhamit _ Vnz ı;eç canım ... Benim virmeden bağırdı: 

1 H • • ı etlerı' p~1- "'enı· du·· _.ıu··ğı·ım· }lı·r pa .. ,.a,ıı söy - Gel güzel! Gel kızına! Gel! • • _:1 ı ag"lam ıaını anı.anı ıazr ı ~ me~· <Glı • ':ıı .1 ·ı· guuuz ınu.ıuı ın cı - :ıı k' Beniisrnil hlikümdarı sevgl •· 
, e lıalka telkin etm'i:ıı olduğu • gul lbuhıuu) orlarJı. İeye)'İın de dinle· Sanırım 1 sinin ikidebir nükseden s.inirlili· 
nm:. sadakatin der.ecesin'i ko • Makedonya m~lesi. hakkın bu hahmnın mezmurlarını a • ğni, gelip gcçisi hiddetini pek i· 
]n) Jıkla :meydana !;ıkaracaktır. da umumi müfettiş Hüseyin ratınaz. yi bilirdi. Buna artık alı._mı"tı. 
İ terseniz, yapacnğım tahldka • Ililmi p~anın gönderdiği U· Ve Cerradenin saçlarını ok· Kaç kerre Cerrade burnundan 

d b ld u h f I ı· ~ı"a ok 1.._.a, go'"z1erine bnka ha soluyarak, kaşlarını çatarak hid 
tın netice:ıini ize e i iri • zun rapGr 111r 11 ta evve c ıne ~ ı :. ı l detle sini kamalara sarılmıc;tı. 
rim· Hatta yazncağını raporun geçmİ§ ~·e Ahdülhami:di pek ka dudaklarını genç G.iıH ının ile he heeeey! Onun hiddeti bir 
bir uretini de zatı devletin'ize <liişündümıii§tü· p~be memeli kulakl:ırı~ı~ ei~r dakika bile sürmezdi. Yüzünde 
("'**) vemıcfA. .fikrindeyim. H~}in Hibni pa:;a kom'ite- ıe ü..tfle, lınfif, ü.ilcr gıbı hır en tath tebessümlerin, en ~np-

Bu SO
··-ter, lbrahiın paırnva l . . h L l l se-le ~n.y}emeP.e bnı.;ladı; kın vaitlerin dolaştıiı göriiJiir, 

:u -...-• erını yeni "'eni arer..el el" ıa· <:ıı "'"" cı 11 ld v 
_ ıı / _ E'' Emirin kızı! Pabuç . ve az ev\•e tama~·a sarı ıgı aY· 

ralıat bir ncies aı:dırnıı~ı. zırlamakta o1duk1arın.dan hn-h· nı ellerle hükümdarın a)nını ok· 
Gözlerinden fevkalade uıem seden raporunda lıü:n!kara ha· larla rfuüyü~ün. ne güzeldir: şar, dizlerini oğardı. 

nun olduğu anla~ıhyorıdu. cSe u ~ahsi fiJdrler hil<lirm~ti. oyluklarınm 'hiçimi 1.ıün:r~ı Fakat bu seCer beyhude bekle 
ni bura)a ilah mı gönderdi'?• bir ü.stad eli ile ifleıunı§ gıbı· di Siileyman ... Cerrade dönme-

} . . t Ahdülliamit, raponın OtH· .:ıııı·r. Göh' eğin J:erlbetle dolu te- di. Dönmiyeeekti. 
giihilerden yüzbaşıya e ını ~za ha_ a bu 1<>n kıemı ile faz1a il· u ); · 1 

K l "--" 1'i kerlek bı'r tasa benzer... Cenade lsrail ev atlarından 
1.1. 'c M ll6tafa ema vu .e

1 
sdı· gilt'nmişti. C d · dcğidi. O Erdün nehrinin earkın 

karken mare§al, avucu 1 e e .. • Bura) a ı;elince erra e çı~ da ormanarla örtülü bir da~ın. 
.. 51 .. deki :tile vurdu· Her madde uzcrmde ayrı ay diklenmi:ı; bir kedi gibi seygllı· Cil'ad'ın yanı ba,mda doğmu~. 

mu a lu un ·rıh Nu--.ı.lın' rı dunnuı::: en ufak kelimeler· · -"' kil" :ik · 
G 1 ere n-uıu • ., ıcı"nı'n dizlcrınuen çc · ıp uz • Erdiinle sulanan bol ,·erımli o· 

e en em de h' .. ı ·· · 1 k " . lın ı emretti n ın tur umana ar çı ·arma· l ,·nlnrda at iistilnde dolasarnk 
hcy'1? çda~kik~ı a ın ünifo~a. ğa çalı§arak taın bir hafta dü· a,_ı. Sus! -diye ıhaihrdı· Bu ki bilvüınü~tit. Baba!'lı deniz-lerin 

Bır a a eonra .. .. •· o-
1

_,_ .1. ,.. biitün felaketlerine aöx.üs ""er· 
l d h bu unm~ur. . . · lmu 0 WJı ır, "' " ,. 

ını ,,__u"tı·ı·n 81AUa arı a a " nnn l"ın "'azı ...,. • dı' x.ı· her halı"nden hel)ı' ı·r aemı'-
nlıu'd w. • "h' arlak Makedon" a i-.leri Kızıl Sul· "' " kl h " srrba egışmış gı ı p , _, _ " '" Süle)ırnan soğuldknnlıh 8 ciydi ki kimbilir hangi sebebden 

.. 1 · · f · ·· ük bir -.nç tanın lA."\U'Witu unu arttırıyor· _ Tahmin :t baknlmı. · • ve nereden konup ırelmis, bura-..-0z erının eıu son " - .l 'il.• ked ·ı · · 0 od . .sti uu. uıa - onya çetecı crının .dedi. ya yerleı-ip Filistinli bir krı:la 
tr'hny 3

) a gırmııı:tl • h. eme. kanlı ve oemr tar.thlerin'i en _ Babanın anana lıeğendir ev nmisti. 
Mare~al ona, ta ı ır 6 

• • • b'I d ""} • d'? Cerrrdcnin hef)si erkek dört 
_ Oğlwn ... -dedi. Mustafa ıyı ı- en ° egı mır 1 

• mek için yazdığı Mezmurlar· kardeşi vardı. Bunlardan biri 
Kemal !beyefendi, aıenim ~alısi Bugün dağba:Jarında yol dan daha iyilerini sen kimin i· Sur krah Hiram'ın sUvRT'lerine 

f . . d" Kendisinıe fev- kesem, Rodıop Balkanlarında ~ın ya:ıcfuilirsin? Elbette be • kumanda ediyor, ikisi de onun 
nt a ımn 1r' tk·· h ·ı · .. l .,. · ? ,r l d b l l ..J 
k

. ·~ ;ı_ • ··;;ıerilınesio'i İ'Z&Z oy a!'an çetecı enn • uç le~ nim icin ... clcg:l 1111. J_ anı ı yanın a n unuyor aruı. 
,uauıe wa) gı go · k• lli h · .. 1 !b ... Dördüncü erkek karde,i ise 

"e ilkram ed•ilınesini İ- tiyorom. ~anes11;;t~· a b1~{.u; hta~ U· yor muyum? hilkümadr Süle}·manın karde,ı 
Flllkanın biitiiu subayları, a ge 1 1~ n e 1 e u -ez. - Yanılıyorsun snnınm. Adonun arkadaşlarındandı. 
... fo tafa Kemal ibeyefendinin atılacak hır !bomba, araha~ını Görmiiyor musun? Bu §iİr «Ey Süleyman sevgilisinin dönme. 
iste1-ini tarafından ·ve. rilnıiş değil kendLin'i ve sarayını ha- Eınirin kızı!, cliye l1a,Jıyor· De sini heyhıtde yere bekliye dur. 

tJ • d' B"" ] h' · E · · ~ hitap sun, Cerrade has ahırdan bir at 
hl·r eml·r gibi derhal veruııe ge· vaya uçuru'Wtt'ır ı. oy e ır mek ki hır mınn ıuzına 

J l } c;ekip gizli bir kanıdan sunı ıec-
tirınderi lazımdır., k'"llruntu içinde hu unan p,;_ )dii' e<liyıor. Sen ise... miş ve hurmalıklar arasında 

,hamide Hüseyin Hilmi pa;:a- - Neye durdun devnm etsene. dört nala kaybolmustu. 
• • •••• ......... 

1 nın raporları .. u tavsiyede bu- -Neye de\'am ecleyl mcnnım? Ertesi gUn Süevman, babası. 
~~·a·~i'~;tlÜi-urmay yüiba~~ Iunuy<>rdu; Bir emir kızı değilsin tnhii.. nın eski rnul(annilerinden olan 
ıu. ı:ı- _ - Olauıaz mıyım? veziri Asara hadiseyi anlatınca 

üzerine aldığı işin ) üzde doli:- «Muntazam kıtafarı ~le jan- sözünün :randn kesilmesi ve ihtiyar adam basma gelecek be. 
san doku-zunu daha ilk merha- darına kuvvetinin göstereccfr bu hırçın hnl Süleymanı yavnş layı hi!!setmiş ıcibi: 
lede haı:.armıs hulun11yordu. k I yavaş sinirlendirmeye başlamış- - Efendimh~ ... bUytik bir ha. :. - her çalı~kanhk ,netice iz a · ı· 
B ·ır kaç rriin 60Drll iee, işin tı. Yüzündeki güliimsemc Si ın- tada butmdukarına inanmalı. 

" ma~a mahlrumdur. Makedonya di Bax..-d d J 
ötesi kend'lliğnclcn haşarılmı~ 15 

• ,..u ı: ır ar ... 
çeteleri ile h~a çı!lwıak için - Olamazsın da... Ve i1ave etmisti: 

oldu: sadık kullarınız ara ından eli Cerradc bu cebava feci hir mu - HUkiimdarlar !'&rayda ohı. 
«Tahkikat netio$inde (1) silah tutar adamlar ~erek llir kabelede bulundu. ffr zıplayış- ranlım dost saymak ve sara:vla. 

'·er_:ıı·~ı· rapor» suçlu biılha~ıyı l ta nyoğn kalktı ve İsrail dc\'le- rmdıın ~ıkan1uı yaiatınnmak 
• u e çete ,.._,.kilatı yapılınası azım h" k"" d t ·ı T. 11 ınuhakkıik bir felaketten lkur· -.,; ti ıi um arı, s:rnı O,r..'ll arı pey ,,::ızifcl<?ri olduğunu unutmama. 

·~A· dır.• ga:ncri Slilcymnn hazretleri- lıd,rlnr. 
't'·trdı. Jurnnlı veren 1uıra et.- 'it .Aıhdüınamit., ömründe ilk nin suratına havkırdı: . Siilevman ~lümsemiıı;ti; 
mi§ sayıldı. Şiddetle cezalan· -defa olarak thir vezirinden böy :-- Ey .kandırılmış ve katledıl- _ r-.•ns'bnttcn , ·azger.de Asaf. 
dırıldı· l hi . l b ] 1 mış bır adamın karısın- Cerradevi bulmıva clllt!?. Onun 

K d. t--'1·asında sarava e r tavsıye a mı~ u un"· ~en "'elmi~ çoban Da,•ud'un c'u"şm"n'.ır.md:ın korku1mn7. RÜ· en ı mın UK " _:ı B . -' f 1 .... " W• • " ... 

d'" k d ulunamıya· yorou· u ta\• yeq ı enn • · olS-lu! Snnn baş c ılmcsınc bu ka zc] kı:r.mn ben bilirim. O beni se 
11_?11°~ t~ abaı~ 

1
,lu orta ilan de üikmü , derlıal Hii·e)in Hı. d;r mağrur olma! Bo m. \'Cr. Seven dil!;man olma:r:. 

cagını ote .~n .. erı 1 al mi pa~ayı azlederek j tanl>ula dnkl nltın tacı alın koU.n. Ve "e!;ine ahenk vermeye ~a. 
e .. nıekle hobur1enen mare§ ça«ırtmayı <lii iinm'"!lt" H tC nnı bağlamak ve Bcytullah ış- Iışarıık Ha,·e etmlşti: 

•pa n i e, bu neticeden ııonra, 0 .~ ··om"~ d w:.1 b u:o ~· ada terinde çalışnn nmclebnşılr.rın - Ev hi.,.P, <liismanlık duyan! 
padi nlıııı çok yüksek ilt!lfat}a. U:ı;U u egı (Duna arar a dikenli kamç!lariyle döğc <lö<c B11 hi<ıle b;l ki yanarsın. 

:> ~"- ld Ct'amı t'ar) seni ölılürmck 70r h:r Cl'V cll'·;ı. v,.,.;,. .. :.. •• 1 .. mukol.l'l,. ... -: •• 
rına ınamıar o u. 

Vezir Asaf şüphesiz «biiyiik rlne doğru inmeğe çalışan bir dil ün. O işte mtnaffak el d• 
söz• de11ken İsrail hükilmdarllt kan çiııisini önleme2e çalışı. fazla kazan. 
istih7a etmek istememişti, Lakin yordu. Ben de yaşla &ir ama oJdll• 
on ıUn sonra hadiseler SUley. Bu hareketi yaparken onda ğumdan, kendi kendime dar ff' 
mannı ne büyük söz ettiğini •· bir fevkaladelik görmedim. Be. gençlere sırtımdaki seıneıeri' 
çıkça ispat etti. Şöyle ki; ri tarafta ise yirmi beş, yirmi tecrübelerinden istifade ~ 

Kiidüste ~·üz elli bin isd çalı- alh yaşlarında bir delikanlı He bir iki söz söyleyi' nuihllt e4I" 
eıyordu. Bunların hen<si de ya- erkndaşı sinirli sinirli konu. u. yim dedim ve: 
hancı tniJletlerdendi. Davud ö- yorlar ve arada bir ihtiyarı gös. - Bana bakın hele evJatı.s' 
lümilnden önce Beytullahı yrıp. teriyorlardı. diye söderini keitim. Onlar .ıt· 
t~rmıya ve büyüyen krallığına Ne konuştuklarını anlamak ı. denbire hayrete düşüp ne dl· 
layık bil' pavitaht kumuva ka- cin belli etmeden yanlarına so. yeceğim diye baktılar. 
rar verdl~i ~aman, buna· Jbım kuldum. Yaklaşırken de kim. Ben de nasihate başladn8. 
olan ta~ları, hareları. mabedi ''e den: - İnsan, dedim, bir ~def 
~arayı süsliyecek altın, gümfü~ - Son zamanlarda ihtiyarlar yalnız maddl menfaat bekıe-.' 
yakut, zümrUd ve zehercetleri i!)i azıttılar. Belki bu ihtiyar da nıcli. O işin insaıta haz vae~ 
bir kenara Yıihnııı ve bu büviilr bu delikanlılara takılmıştır, di. tarafları da vardır. 1-te ..ı.t 
isi a;ı nıa~r~fla " bitirmek i~in ye düşündüm. maddi eksikleri taınaınJ•, if• 
memleket dahilinde bulunan vı> Halbuki genelerin :"·anına yak ter. Hatta bazı insaa&mla .,
hancıları zorla smele ''anmı~ı- la!iınca vaı:iyetin öyle olmadı. manevi menfaat ötekilMlea ,... 
karar vermisti. Babası ·ölüp de ğ'ını anladım. Uzun boyluca, sa. ladır. • 
sm~wman tahta cıkınca onun cW rısın \'e asi bir tutam S8('.I sağ Halbuki siz daha şinulidea _, 
sündliittl Şeyi tatbik etmcvi doq.. ~özii üzerine dokru iidsmüı? o. kazanacajhnızı dil$ilnlyon1111_. 
ru bulnıu" ve miktan , :üz elJl lan delikanlı hiddetle arkadaşı. Size yuıkhr. Bele ltlr (8~ 
bine hnliğ olan hiitün yablm<'tln- na: başlayın ve f~inise iki eDe !:a' 
rı KUdtiste toplam•11tı. Bnnlarl" - Ne karışıyor yahu. diyordu. rılln, nıuvaffak ohm, Allah .,... 
pek fena m•mme)e edh·oritt• Ben bugüne buglin t)'niversite yüktiir. Çabşanlann mftkt19b' 
Muc:ev1 nöbetçileri en ufak bir mezunuyum. Senelerce kitapla. nı verir, dedim. 
~':mbellik •. bir yorgunluk ve~,., rın arasına gömi.11, oku ondan Sen mi bunu söyledin .ı-· 
ıtıraz seztM"r mi. bas1vorford• sonra. ızcl ne yapacağını şu ih· dhn? .. Bir kıyamet keptu. $111,_. 
kamçıvı ... Hic p;akava e.,lmivor- tivar köhne kafalı heriften sor. rı :vok mu? Banı: 
lardı. ftlnaenalevh ·hu bih·iik ir OJ:lcak is mi bu? - Bre ihtiyar, sen ~ 
snn yığınını deııhf"tli bir kin ,,,. Öteki claha sakin bir halle: b k Be ü · •te ~ 
nefret sarmıştı. Cerradt>rıin fi. - Cnnım, ihtiv::ırlnrm kı•su. n ' n nıveru 1,1 

d .. ·' • yum. Her halde senden dah• 
rarın an on riin <ıflnrl\. bir gece- runa baıkılmaz, dedi. Onlrm çe. düşilnüriim. Sen kim olayo,.
~:arı~ı bu :Vilz el!i bin lcic;inin nö. nesi dü .. Uktür. Zavallılar son d b! k ., ....__ _ ,ı, . ·14- h -< ıı ze nrışıyorsun. __.. ...... 
bet(ı re irıf.-nire ıutld1r"ıldaT• ·lcmlcrinde fazla gavret sarfe. mın aiı:ını yırtarım. Sm 41,e .,.. 
'\.'C onları haklar hııklamll7. S'i emediklerinden biitiln kuvvet. ıo>- • , .. ırmaz mı. . 
leyman ın uyu:van a•kerterini br !erini çeneye verirler. (Biz ihtiyarız) dedi)'lek ele ft• 
hzladıkl:m görüldU. Hadise r Genç:Crden ttzakle~hm. Çiin. nirden azade değiliz ya! .. 'fil' 
kadar ani olmuı-tu ki. eğ-el' l'!~e kil bu işte mağdur ohm ihtiyar de cevaben: 
Jcn:n h~llerinden hir müddet. ndam oldu~una kanaat getir. - l\ln~aallah m.-Dalı, dl' 
tenberi ııilphelenmekte olan ''"· mistim. O blr eli ka~ının iistiin- elim. Sana böy)e ders verdil~ 
zir Asaf tam zamanınc12 yetiş de: diğer elini de yara .. ını kap!l. sen Üniveni.telerde böyle ~· 
ynemiş olsavd1. Renfüırnili~ "a yan koluna yardım il;in alttan biye gördünse, vah halimöe-
ir ve ıbetıde hükümdar ve JU'"· tutmmı vaziyette yürliyol', yii- - İste oj{lum bu sösünt ._..
gamheri Sillevman. vatak od:-. rilrken de içinden mırıldanıyor. ının üzerine bir yumıııfnıl ~· 
!'11tlda çm;ıplak yakalanıvereccl· d rulmasına sebep oldu. Neyte .,; 
ti. u. ti · d t t zim yaralanmız (•bak _._ ' 
Bere~et ve"tsi.n vezi~e .. ~.ille ... ~a~1'i:'i~~ın zerın e 

0 
uran ar- Elverir ki o yarayı 9(aalaı ~ 

~·!' . azretlerme hır goml:' _ Baba, dedi, dikkat et knn buk adam olsunlar.. i' 
.ovı<l1rn kıhncını lcusatarak Jf!? •• 1w • d ı k Anlaşılan ihtivnr adam, kils 
1. bir ka d h' L • • gome gıne am 1yaca • J _...c 
ı l>ı an şe ır rarıcınc <'1 

.. }eğine d:.ımhvacak. derdini bizlere anlatınca IJJ~ 
k11rmı-. ve orada daima hR:r.·• ıomd b" ··k ·b. w kk 1 sükibıet buldu ki, ·"'-e ti~tr:-
t.. 1tnndurd ... tl d h' . A am uyu ır scgıı anı 3 .... 
ı•\ l15rll a ar an 1r 1"· t ki . bacakları Uzernde yiUlr ,.. 
birtd:rınişti. Amma "" olduvrr 1 a. ,., 1 · •ttf s----d"' 
k ..Jı'•i ld d - Zarar yok, div. e ce\•ap ver- .en~ !:rın l'anına ıı • .......-~ 

enn " "e o u, Ilükiim ım• -Op elimi de seni affedn...-
kortarahildi. Fakat kendisir. -li. J{an bu, yıkanır gider. evladım, dedi. 
Jutrfaramadı. TA•ll Atını atlar Fazla güçlük çekmeden adam ,. 

h vak'ay1 anlatmaifa başhu!ı: Ne oldu bilmiyol'Um. GeDC: et 
ken ayvanın bö(rUne ti~ ~Jr - Efendim, dedi, Biz artık dam da ~yaptığına pişmandı. Jf.,, 
birden flanlandı. O ıtnda etrafı. merdivenlerin sen bnsamnldarı- halde ld, ihtiyarın uzattltı tt_ıı 
"'" sarılt'11hnı da anladı. Karan- k Eld l ,_ · rek eli iri avu .. lan i .. ine a1•'1"pr_ 
J1

kla!'dnn frıikır" .. bir •iı'ru·· ada.,,, nı cı ıyorU?.:. . en iş ge mez ,;ı "' "' LI 
. 1 •• " cahşalım. Böyle bir adamın ~·eri öptü ve alnına toydu. ih11 

ı;~er1ne sa dırdılar, kılıcını al- de, kahvedir. Zamanımızın bii- menun bir halle mınldandı: 
tfı1ar. bir temiz dank attılar vP ilk hl ,_ h d · · - Ha ı.:öyle, berhildar ol!.=.._ttf 
ıkaJ'«a ttıh,mha edip Davud )ut- Y r ıusmını ka ve e ge(ırı. "f Mitat PW 
fosinin altındaki zindanlardal' riz. 
b irisine attılar. Bugün de kahveve gitmiştim. (Anadolu) 

Anıa. hava malftma... Sıcak. 
Ne olmnsh,? R•ı amele na51l llavdi Beyazıttaki nçıkhava kah İzmia'de ı:rkan Anadolu si' 

i11vın .-tmişti? Slilevmanı ;st'!- velerinden birine oturalım de- ·kad~muz 21 mci De4ir h•Y': 
n~edHde-ri nnlaınlıvtmfo. Peki dik. Derken bu 1render ıtt-ldi. tına ~irmiştir. 30 yıllık haY', 
fakat kimi i~tiyorJarrlJ? Konu~uyorlardı. Eh biz ihtiya. tı, memleket ve millet ui?tu!'6' 

Ne istiyorlardı? Kendisini ta- nz artık, her şeye kulak kabar. da daim imüca<h!le ile .ıecı"'t· 
nnntıııl"r mı,•ıfı, tanımamııJlar hnz. Aralarında şöyle bir mu- yurdun kültürüne htzıne~ ~
"""dı? Tanıdtll\1'8R naıd bir a. havere Je(iyordu. Şu sarışın miş olan refiıkımıizi teDT...-
kibet haznhvo,.lndı? yok mu, ötekine, eder ve muvaffakiyetler dfıe" 

- n ... v•mı v.r - B' .. ..J d" d C l . '" .. - ı. nrıel', ıvor tt. .:ı ıs <;a. rız. 

' L.:.. ad ret içinde çıplak. Hafif .,--..k· 
tabakası. vücudüni ..,......._ 

Her taraf memnundu. Dün· 
) a kunıl<lu kurulalı hiç ibir 
t •lıkiknt raporu, böyle herkeırl 
p '. dlrir bir son verıni~ de· 

Yü;abaıı ı Mutafa Kemal iize. 
ı'me aldığı ödevde muvaffak 
olmuştu. 

bir itimadın panltılarını taşıyan 
tatlı ve kadife renkli bir çift gö
zü muhtevi bikir bir çehresi var
dı; solsun yeıil renkli bir ipek 
entari ve ötesi beriai elle çukur
lattınlmıt yuvarlak b.ir •w ~pka 
giymifti. Gecenin ıeruılıgı ren-

etmeie lüzum olmad$nı le· 
rnin ediyordu. Fakat biraları
nı içip bitİrmi§ olan iki yeğen, 
il§Urneğe başladıklarından, faz
la duramıyarnk çıktılar. O za. 
m~ Stener'le baıbaJa kalan 
Mınyon, çenesi avucunda, ona 
doğru sokuldu: 

NANA 
ettiğini anlamq ve fazlaeile 
k1ZUarak teliıa düımii§tü. 

Perdenin açılacağını ihtar 
eden darbeler vuruluyor, yol 
gösterici-kadınlar, giren kala
balık ortasmda, kürk kaplı ve 
ağır palto kumqmdan elbise. 
leri geri vermekte inad göste
riyorlvdı. Para ile tutulınllf al· 
kıtçılar. Etna dağında bir 
gümiif madeni içinde oyulmuı 
ve iki yanı çil paralar gibi pı· 
nl pırıl ptrıldıyan bir mağa. 
rayı söstennekte olan dekoru 
alkıfladılar. Nihayette, Vül
ken'in demirhanesi bir yıldı
zın er\abunu temsil ediyordu. 
Dian, ikinci meclisten itibaren, 
Venüs'le Man'a meydanı boı 

taydı. Yuvarlak omadan_, G 
be uçlan birer ok sibi ~ 
ve dik duran memeleri11- 1'İ" 
muon göfaü, teh~_,,, 
çalkanma içinde ~-' 

ADDÜLHAMİDİN FİKRİ 

Lo odanın ortasında ayakta 
duran padi~ahı göriinee Sad· 
razaın Ferit paşa, bir Hacivat 
g_[bi eğilip kulıkarak, yerden 
temennalar çatarak yakla§tı. 
Onun el ine yüzünü gözünü 
siirdükten sonra geri geri çekil 

(**) Padi§alıın şahsı akyki· 
nr.. 

(***) Altıe.sinize ın8nGsın.a
(1) Büyük nutuk .'!tf uıkı/cı 

"<emal,. Sahife 522. 
~; kapının önünde elpençe 

ıini tan:amen uçukJaıtı.mutb. 
F OfOl'İ, onu ırörünce: 
- Hah 1 İtte Saten. 
Dedi. 
Oh ı Bir 10kak aüpirıesin.den 

bqka nc.dir ki! Fakat okadar 
çapkmdı ki, Oftu kona,turmak 
bota gidcbilirtH. 

Caseteci, lllraydane ı 
- Ne yapıyorsun orada, 

yahu! Saten? 
Di,.. aordu. 
Saten, .ukQnetle, h.ftket-

•İs: 
- Çile dolduruyorum! 
Cnabmı Terdi. 
Dört erkek, aıahzuz, rülüı· 

tüler. 
Mianon. tiçüneil P-rdeoin 

dekoru yirmi dakikadan &ıce 
deiiftirilemiv~ • çin, acele 

- Anlaıtldı, değil mi? de
di. Saten•e ıideceiiz. Sizi o
nunla tanl§lıracafun ... MalUın 
a, aramızda .. kanının kulaiına 
gitmemeli. 

Tekrar yerlerine dönen Fo
teri ve Lafaloia, ikinci mevki 
localanndan birinde müteva
zıane oturmtl§ bir giizel kadın 
gördüler. Dahiliye Nezareti 
daire müdürlerinden, Lafa· 
lois'in Muffat'larda tesadüf e· 
derek tanunıf olacağı, ciddi 
tavırlı bir beyin refakatinde 
bulunuyordu. Fo eri'ye göre 
bu, adının Madam Rober ol
duğunu sandıPı. fazla değil, 
daima tekbir, kerliferli dostu 
bulunan «namus ve iffet erba
bı» ndan bir kadındı. 

il 13 ıı Müellifi: 
EMİL ZOLA 

Türkçeye çcvi~ı -
HAMto REFiıt -

Fakat bqlannı çevirmeie 
mecbur oldular. Dagene ken· 
dilerine tebeasüm ediyordu. 
Nana, birkerre muvaffak ol. 
mUJ olduğuna göre, artık ken
disini gizlememekteydi; seyir· 
ciler arasında muzafferane do. 
!aşmaktan zevk duyuyordu. 
Genç lise kaçkınına gelince: 
Nana'nın kendiline iJka ettiği 
hayran faşkmlık içindel kol
tuğunu terketmemiıti. ıte ta· 
mamdı! t,te kadm dediğin 
böyle olurduh .. Ve bunlan 
dü~ünerek, kıpkırmızı oluyor, 
eldivenlerini gayntuuri olarak 
giyip giyip çılcanyordu. Sonra, 
yanında oturan Nana'dan bah
settiği için, onu isticvaba kal· 

qh: 
- Affedersiniz, efendim, 

dedi. Bu OJnayan kadmı ta· 
nıyor mu.unuz? 

Daıne, har.et ve terecldlid· 
le: 

- Evet. biraz ... 
Diye mınldandı. 

· - O halde adresini biliyor 
musunuz? 

Tevcih edilen bu ıual olıa
dar çiğ düpniiıtü ki, buna bir 
tokatla mukabele anuaunu 
kendinde duydu. 

Tok bir eda ile: 
- HaJU'l 
Decli. 
Ve aırtını döndü. Kumral 

delikanlı bir münasebetsizlik 

baraknut obnak için bir seya
hate göz YQDırnası lizımgelen 
Allahla pazarhia giripnif bu
lunuyordu. Sonra, Dian'm yal· 
nız kalması akabinde, hemen, 
Venüs geliyordu ..• 

Salonu bir r&te aaratı: Na
na ~plaktı t Etinin mutlak kud· 
retinden emin, sakin bir c:esa· 

genİf kalça1an, beJu ~· 
baldırları. bisılı tekmil ....,.. 
dli bu hafif tın tabab• ... .:A, 
da bir köpük beyubit ~ .. 
mektUf oluyc:ınla... ~ -, 
galardan zuhur ede11 ~ ~ 
lanndan batka örtW ~· 
Venüs,dü. Bu sefer ıalkıf ırk'" 
dı. Artık gülen yoktu. iib• 
çehreleri ciddi, buruıtlal' ~ 
tez; ve titrek, Nlyua ~ .... 
ağızlarla, seıırindi. G_,.t ~ 
tif, siıli bir tebdid il• -~ 
b. ~..:.- . .,......,~ 

ır ...... - esm..lf4l bit 9": 
du... Bir hamlede, ~ 
cuk hüviyeti içinden. d &it• 
nin sar'a nöbetlerini ~ 
likte getiren, seYkİll ~ · 
ufuklarını açan bir ,,, 
hüviyeti fıtkınYordU·•• ) 

(l)evan" -"' 
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Ruzvellin 
bnyii 

endişesi ... 
,,de geçir iği ec r Büyük • ve mı 

(Ilaşı l iuci su~fndn) 
Pı ifHrtek.i Alımın) n de· 
ınektir. 

ra sız Nazilerinin Reisi olan Dorya ile hegecanfa f es'i e 
ir ·kte Kari Radek 'e yaklaştık~ Boliv) ayn gelince, hu 

tle\Let in ılıün)c ine Al • 
lQan ajanları tıırafındnn 

\'urulan nnzilı1~ şırıngala 
tının ne tahaımııül edil
nıeı: neticeler verd1.ğiııi 

ihir hafta evvel cere) an c 
den hadiseler n!;ıkçn göı:.. 
'ernıiştir. B'Olh > a hükfı • 
tneti hiç hir teşrifata lü • 
tuT.u görmekri7'in, nemhı· 
deki Almanya orta elçi:.i· 
tıi ıl'Wimı§tur. Tnhü Al· 
trıa~·a da buna ayni tarz 
da dürü~t ihir cevap ver· 
bl'İJt.ir. Yani o da Berlin· 
deki Bolivya etçi ine pasa 
Pol't]arını vermiştir. Ko
lQnıbiyaya geJinoo, bu dev 
\dtin bütün aSkeri rebler.i 
Al.anan daıstu olmnkla ta· 

O tarihte pek ateşli bir komünist olan Doriyo sordu: 

Yol ş Lenin niçin bu toplantıya gelmedi? 

llılllnıgtır. . 
Sonra, unutmamalıdır 

lci. oesru'bi Amerikı:ı, «Li • 

ıtin. Amecika ı> dır. Fn .. ~"S't 
la}yanln Ye Fıı}anjlar fa. 

hnyaiHUQ «Lalin Ameri 
~ demetleri üzerimle~i 
llllfuau oriiıhiındir. 

B1' itibarla Rüzveltin 
~ güoleıde Bir:Leşik A
~ hiiyük rehlikıe 
Ye yıklaşuğuu ~ildinnesi 
lli, eenUbi Amerika dev· 
letJer~i bu nazi hare
tetıeri~ yakındun alaka. 
dtt addetmek doğrn olur. 
k'~k Amerika hariciye 
fi, hu:gün, Pasifik, Sinı;a
~~ Milli Çin; Hollanda 
liiadi&tanı ve Dakar'a ka 
dar cen11hi Amerika dev· 
leııer.ini de koııtroE al ın 
dil huhmdurmnk vazifesi 
lıi yüklenmis bulunuyor. 

......__ NİZAMETI1N NAZiF 

lzmir haberleri: 

Atat .. rk 
meydanı 

Genişletiliyer. 
lramvay kavisi 
kaldırılacak 

·~-· H'!, ....... ~··dr 25 (Hususi) - ~"-
~ meydanındaki Atntürk 
lıt'ı d~nmı tanzime başlıyan 
~ e~ıye buradaki tromvny 
~;ı1nin kaldırılmasına tarar 
~erek '\"O keyfiyeti trmtı\'DY 

Boyu, çenesindeki sivri ta
to r sakalının sekiz. misli bü
yüklükte, ufok tefek, elli beş· 
lık altmışlık bir zayıf adam, 
yavoş yavaş sahnenin onune 
geldi. Yan localardan ve pa
r<ıdiden tutulan projektörle
rın bol ı,ığı, çok miyo_p olan 
gözlerini k mU§tırdığı için, bu
ru an gözkapaklan, yuzune 
ülüyormıış gibi bir eda veri

' yordu. 
Sol elinde, iki ucu da açıl· 

rnamış bir kurşun kalem tutu
yordu. Bunu sağ avucuna vu
ra vura bir müddet sahnede 
dolaştı. 

Acaba bu da mı bir büyük 
hatip idi~ 

Gözlerimi ona dikmiş, baş
tan ay ;:;,a kulak kesilmiştim. 
Fakat bu intizarım beyhude 
çıktı. Bu. köy kah'9'CSinde nasi
hat veren mütekait bir evkaf 
mümeyyizini andırıyordu. O
na, bir hendeac meselesini izah 
eden bir orta mektep hocası 
da denilebilirdi. Hiçbir jest 
~pmıy.or ve gayet monoton 
konusuyordu. Okodar hafif bir 
sesle eöylüyordu ki ön sıralar
da oturduğum halde sözlerini 
güç işidebiliyordum. 

Zaten tek kelim~ini bilme
diğim bir dille, yani rusça ko
nuşuyordu. Faknt salondakiler 
onu dn bir hcıyii alkışladılar. 
Zira yolda~ Kalenin, bugünkü 
gibi o gün de Sovyetler Birli
ği Devleti Reisi idi. Yani bir 
nevi Ruzvelt. 
N~e bakımından, be

şinci yıldönümünü idrak eden 
bo!şev:ik devletinin en büyük şe 
fi Kalicin olmak gerekti. Fa
k t hakikat bunun tamamile 
akci idi. T ovureş Kalinin bir 
...,nrnvanchuı başka bir ıey de
ğildi. Dünya topraklarının al
tıda biri üzerinde hükmeden 
bu devletin hakiki hnkimi Le
nin' di. Kalinin, baba bir ihti
yar olduğu için şöyle böyle ha
tırlanıyordu. 

T roçk\. misilEiz cerbezesi, 
her nn yeni bir tezahür yapan 
sivri akıllılığı ile, §(>hretini her 
kafaya mıhlamıştı. Yahudi 
milletinin, Hcız.reti Davud' dan 
sonra çıkarabildiği ikinci ce
sur kavgacı idi bu adam. 

Daima gülümsüyor, fakat 
di lerinin s i;lamhğmı ve siv
ril" ğini i b:lt etmeğe her an 
hazır bulundu!hınu da hisset
tiriyordu. Bundnn dolayıdır ki 
Kalinin kadnr silik ve sönük 

Yazan: 
N izamettin Nazif i 
kalmaması için hic;bir sebep ol
mamakla beraber yahudi ihti· 
]d.lci, Sovyetler Birliğine hük
medenlerden biriymiş gibi gö
züküyordu. Yoksa, bütün sa
Jn\ıiyetler Lenin'in elindeydi 
ve Lenin, Kızıl Rusyanın tuç 
giymeğe lüzum görmiyen, ya
hut tenezzül etmiyen mutlak 
ve biricik hakimi, kızıl çarı idi. 

Üçüncü Enternasyonalin dör 
düncü cihan kongresi reislik 
divant ile ıcref tribünlerinin 
yerle§tİrildiği opera aahnesine, 
üzerine yaldn:h orak-çekiç ve 
y:ıldrz i§lenmi§ büyük bir kızıl 
bayrak fon yapıyordu. Bunun 
önüne yüksek bir ıehpa ve 
sehperun üstüne Lenin' in bü· 
yük bir büstü konmuştu. 

Bütün kordiplomatiğin ha
zır bulunduğu bu pek mühim 
toplantıya devlet ııcfi geldiği 
halde, yahut devlet ıcfini de 
gönderdiği halde, tovareı Le
nin, iştirak etmeğe lüzum gör
memişti. 

Hemen bütün nutuklarda o
nun adı geçiyordu. Kalinin' den 
sonra söz alan takma sakallı 
leh lideri, fransız Komünist 
partisi namına konU§Rn kama
rad Monmousseaux ve onu ta
kip edenler, nutuklarında mut
laka ondan üçer beter cümle 
ile bahectmişlerdi. Ve adı geç 
tikçe salondakiler aya&a kal
kıp alkışlamışlaTdı. Halbuki 
Lenin'in Tesmi mevkii, ııadece, 
Halk Komiserler Heyeti reisi 
olmaktan ibaretti. 

Evet bir halk komi•erler 
heyeti reisi, yani bir baıvekil ki 
yanında devlet reisi ıolda pıfır 
kalıyordu. 

Birinci celse tatil edildiği 
zaman, kendisile tanı§tığım 
bw fransız komüniste sordum: 

- Lenin neye gelmedi~ 
Son yıllarda adı bir hayli i

şitilen ve ııimdi cFransız Par-
tisi> adlı bir nasyonal sosya
list teşkilatın lideri olan Do-
riyo idi bu. -

- Ben de merak ettim. -de
di- Radek·e soralım bakalım. 

O analarda, Sovyetler Bir
liği baş~ehrinde pek şımartıl
makta olan ve ç:mesinin al
tındaki kara kıvırcık sakalı ve 
pek büyük camlı gözlüğü ile 
bıyıkmz yüzü bir kurbağayı an
clıran Karl RS.dek, ellerini pan 

talonunun yan ceplerine sok
muş. genig adımlarla, opera
nın holünde dolaııyordu. 

Doriyo, yanına yaklaştığı
ma zaman, parmaklarının u
cuna basarak bir iki kere Yfl'l
landı, gerindi. Sonra; 

- Biraz rahatsız... -dedi-. 
Fakat Kremlindeki toplantılara 
iştirak edecek. Mühim bk nu
tuk hazırlıyor •.• 

- Devamı var-

* Vali Lutfi Kırdar dün Be
şiktaoa giderek Sinanpa~ camii
nin açılması için yapılan hazırlı~ 
lan te.tkik etmi)ilir. * lstanbul Yerli Mallar Paza
rının eylül sonunda açılmaııı mu
karrerdir. * Beykozun Güllük mevkiin 
de çıkan yangın genişlemeden 
söndürülmüştür. * Marif Müdürü Tevfik Kut 
bir ay mezuniyet almı~tır. Kendi
sine muavini Faik vekalet edecek 
tir. * Mavna inşaatına hız veril
mesi kararlaştırılmıştır. Bunun i
çin, Limanlar İdaresi İzmirdeki 
tesisata ilaveler yapmak için ted 
birler almıştır. Müdürlük Ho.liç: 
teki atölyeyi de takviye etmek
tedir. 

* Üsküdar iskele meydanın
da yapılacak şark kahvesinin in
psı i~i bir avukatla şeriklerine i
hale edilmiştir. Müteahhitler, kah 
veyi iki sene kullandıktan sonra 
Belediyeye terkedecektir. Prost 
kahveye ait planları tamp .et
miştir. 

*Dün bir altın 25, 77 den mu 
amele görmüştür. 

* Bazı gazeteler İstanbul mey 
dnnlarında bulunan güvercinle
rin kaldmlacağını yazmışlardı. 
Bu zararsız hayvanların serbest 
bırakılmaları alakadarlara bildi
rilmiştir. * Boğaz vnpurlnrı ücretlerin
~e tenzilat yapılacaktır. Köprü
Üsküdar ve Üsküdar-Beşikta~ fi
yatlarında birinci mevki gidişler 
de ve dönüşlerde 1, ikinci mev
kide gidiı ve dönü !erde 1, 5; gi
di!! ve dönüşler de ise 2 kuru,, 
tem:illt yapılacaktır. * Tek çift taksi usulü kaldırıl 
mıstır. Bütün taksiler bugünden 
itibaren işle veceklerdir. 

;esine bildirmiştir. 
\~ tatttrk meydanıın bu w.in- s 1 
~ıe~li seyrüsefer için mah- a a so a ile mi ö dürülmüş-
~, 

0 
\t göriHmcktc, aynı zaman 

* Floryadııki büyük plaj, or
tasından bir lağım geçtiği için 
muvakkaten kapatılmıştır. 

Büyiik bir 
kayıb 

~~:~~ ~:~~a~:1~r::: ··, yo sa eceli mi gelmişti? 
~l" "'-anevra yap~ndıldnrı ile d b' d 4~ .. Bun an ır mü det evvel ar-
~h Sliriilmcktcdir. Trnnıvny kadn ı sürücü Şabanı aopn ile ha 
1~,\1Erı için durc.k mnh::ılli o- ından yarnlıyarak ölümüne se-
'ii.tı.L, lhamrn sincınnsmın ö- M h d 
~ıı~k~ ıneydaııdan isffnc!c c- hep olan e me in duruşmasına 
" ·•ıesı dıı~:..uı '~ d' nöbetçi B'rinci A v•ırccza mehke-,.A... ~.. nıe HC ır. 

·~,\J SANTRALL~DA YE- mesinde devam edilmiştir. 
t . Nt İNŞAAT Suçlu. demiştir ki: 
~~·~ 2a (Hususi) _ Gnrnj «-Şabanı l nsden öldürme-
1\;~lındc bir marangozh::-nc dim. Ölümü bır kaza neticesidir. 
~~ ~'llhane inşa ı muvnfık gö. Daha doğrusu 0 eceli gelmiş, öl
'lııl\ U~ ve ıniitenhlıidc ihnlc müştür. Ben. koyun sürücülüğü 
~ llıuştur. yı:ıparım. Haydarpaı:oıd~n. sürül~-

>,~ı led•:ve otobüslerinin iht'- ri getirirken Ş banla bırlıkte hır 
~ ~'tını knrşılamok kin ma.- dereden geçiyorduk. O sırada Şa 
4tt. 'lıeıPosu da yaptı .. ıJmclrtn- banın nasılsa 8yı:ığı. k_nydı, . düş
~ . lllllnrdnn iki·kiicük depo tü. Bunun üzerine sınırlendı, ba
':ş.aııta bitmiş, bilyül; de- na hücum etti. Ben de kendisini 
~ ın asına başlnnmı~tır. hafifçe ittim. Ş:ıban bun~ bu ka
lij{ltıııliASTANESİNİN EK- darln bırakmıynrı:ık bıçagını çek 
~-~"1' 'l'A ıAI'tILA.~IYO& ti. Üzerime 8 }dırdı. Ben de elim 
~~~~r ,}s (Hususi) - r. de' i söğüt çubuğunu sağa ~ola 
il ~ ı çocuk hnstnnes'nin ealıamcğa bn !adım. Çubugun, 
\' ~ef ışıklı z'l, sin~'lll, dnhi- Şabanın baıına ını, omzuna mı; 
,:h ll\ak~n, siperi s:ıikn, nnt n, neresine rnstladığını bilmiyorum. 
~~t~hlh~c hatlarına nit in""nnt 

1 
11' İl<i .~de ihale cdilm' ·fr. Sonrn bernberce bir kahveye gi-
al\a<!llJs.~Unc kadar inır,ınata baş rcrck hnldnrımızı pı:ıylaştık. Ve 

'ltaııt ır. burada aremızıı buldular. Bizi 
• t1~1's ~hanenin J nlorifcr, Kli- bun tırdılnr. Aradan üç gün ge· 
')'a~ı°n tcsi<mtınm planlan çince S banın fı.ni olarak öldüğü-

lllnktadır. nü i ittim. O muhakkak ki ecelin 
~ den öldü: bunda benim hiçbir 
~ flcrın hıksirim yoktur.> 
\ h~ b a.nat makinesi kullana B ·· · . 1 
~ t erler· • .h 1 d unun uzerıne reıs suç unun 

\ , 'tıncktedı~ ıml tı Van an e- karakolda ve sor[:;u hakimliğin-
~ r'Cck. ır. agusto~tu şo-
~ ,~ el .tir .. $imdiye kadar im· de alınmııı ol.a!' ifadelerini ol~ut~ 
~~lff ~ı ktti girmiş ve yirmisi muş ve kendısıne bunların dogru 
~~ i~t·h olanıamıştır. Bunlnr j., olup olmadığını sormuştur. Doğ 

~'>11 11 ,:..., ~nda dn muvnffnk 0 • ru olduğunu söyliyen suçlu, tıbbı-
1·•~n -,,.,,. ........ ı l 1 ,.._ , ~1~ " """'" • • ..... rrl·~ 5nı..,~ ... ,,, 

rnr etmi§tir. 
Mahkeme şahitlerin celbi için 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Eyüb cinayeti . 
Mahkemeye dünde 

davam edildi 

Tezyinihat san'atl· 
nın sn son üstadı 

Ahmet Kamil 
Akdik vafat etti. 
Güzel San.atlar Akftdemisi tez 

Yini san'atlar şubesi hat profesö-
Eyüp cinayeti muhakemesine rü Ahmed Kamil Akdik vefat 

devam edilmiştir. Dinlenen mii- etmiıtir. 
dafaa §ahitleri Kudıi' nin ölümü Ahmed Kamil, tezyini hat san
aırasında vak'a mahallinde bu- atinin nadir yetiştirdiği simaların
lunmadıklarını ve Kudsi'yi öldü- dan ve en son üstndlnrındnndı. 
'':nin kim olduğunu bilmedikleri- Senelerdenberi Güzel San'atlıır 
nı aöylemi§lerdir. Mahkeme. gel Akademisinde, yorulmak bilmez 
miven müdafaa ~hidi Saniyenin 1 mesaisile açmış olduğu bu güzel 
celbine ve bıçak üzerindeki kan milli san'atimizi öksüzlükten kur
!ekelerin~ ait llbhıııdli raporunun I tarınıya çalışıp didinmİ§ ve bir 
ıstenmesıne karar vermiştir. hayli genç tnlebe yetiştirmicıtir. 
b 0~.~~a. 31 temmuz per§em- 1 Yarım asırdanberi Türk ısnn'a-

e gunune bırakılmııtır. tine eşsiz eserler ihda eden mer

Adliyeye memur 
ah nacak 

' Adliyede açık bulunan 1 000 
kuruş maaflı mahkeme zabıtka
tipliği için bir imtihan açılmıştır. 

İmtihana daktilo ile aeri yazar 
ortaokul ve ~İse mezunları girebi
lcceklerdİT. imtihan 29 temmuz
da adliye binasının adli}•e kütüp 
hene salonunda yapılacaktır. 

---o---* Belediye Reis Muavini Ri
fat Yenal mezuniyetini ikmal et-

hum, bıraktığı eserlerle san'at ta 
rihinde ebediyen yaşıyacakıır. 

Şöhreti milletler arasına yayılmış 
olan Kumil Akdikin ölümilc, Tür 
ke h6.s bir ince san'at olan hattat 
lık snhnsında yeri kolay kolay 
doldurulamıyacak bir bofluk bı
rakmaktadır. 

Milli san' atimizin bu eısiz: iis
tadı bugün Gelenbevi orla oku· 
lu karşısındnki 6 numaralı evin
den merasimle kaldırılarak Eyüp
ıultnna götürülmüs ve aile mezar 
lısına defnedilmittir. 

En Son Havadis; merhumun 
ailesine. dostlarına VP onun san-

Dön Lozan anla~masınııı 
18 inci yıi dönümü mfuıaee 
betile mtmleketin her tara· 
Imda, büyük meraırin~e kut 
lanını:tır. Saat 17 de Ünh·er 
sitede yapdan mermıimde ha 
riciye vekili Şükrü Saraooğ· 
lu Maarif Vekili Haean Ali 
Yücel, Örfi idare kumanda 
nı ''e ınebuslarımtz hazır t>u 
lumnuffaroır. 

Rektör Cemil Bi~enin a· 
çıs nuilkunu müteaklp, Ba· 
ro reisi Mekki Gelenbek, Or 
Ju nıdbu u Ahmet İl15an 
T<:>kgöz, Lozan nıuahedosi· 
kıylllerin' tebarüz dtirmİ§· 
letdir. 

Toplantıda hazır 'bulu • 
nan :-ayın vekillerimiz ga-ıe· 
tecikre Lozan günüue ait ik 
tbaslarını şn tarzda iiade et 
nı'i~lc.rdir, Sayın Maarif Ve
kilim.iz. 

lla~aıı Ali Yücelin sözü: 
Türk Illill.re&ine diişen bii 

) ük sulh vazifesi Lozan an
la ma61lll açtığı imkanlar -
d•;n d<>ğan bir uyanıklıl i · 
çin Lozan uıuahede~i Tii&
lerin g&,1;ümle olduğu kadar 
bizden de ba~a milletlerin 
de nazarlarında husuşi liir 
önmn taı;ıma'.ktadır. Bugün 
İ hm bul .. Univertlitesin.le bir 
tiürii genç hepimizin hal ve 
huui h:itiıfuale olan yakın 
ıhir ma.siye bevgi n alaka i· 
le tekrar baktırdığı için doğ 
ru ve güı:el konu::an arka -
da.Jarıma pek ınü.t~eldu
rmı. 

Hatırluıudk halırlannıa • 
nın icra-ıdır· Bilhassa genç 
!erimizin Lıi hakikatı he> 
canla duyımlj obnaeını g'Öt'· 
mele.le milltehirim. 

Apcak: milli sava~ların so 
nunda elde edilebilen bir 
harı~ "·eerikası olarak tarihi
mize ve dünya tarihlerine 
sı6refle geçen Lozan muahe· 
desi ve hunu baı;.aran kahra 

~ 

manlar gönüllerde da1~nıa 
~ükran duy~larile anılacak 
lardır. 

Hariciye Vekilimiz Şiik. 
rü Saracoğlunun nutku: 

Lozan Illuahedui hir ha· 
rı~ temeli ve bir ~ullı ha~ları 
gıcıdır. ÇÇünkü anc~ o 
güııdenlıeri bugün hur~ulu 
Jıatip}e.rin iza hettikleri gi
bi e:-aret z'incirlcrini kırarak 
kendimize . ve geleceklere 
tmn mana~iyle sahip hulu· 
nuyoruz. 

l\filletiıni~in bütün kabi
liy etl:criııi inki~af imkanına 
malik buluııu)Oruz. İı.til...4ha
J•in a ırların içinde Tiirk mii 
Jetinde bulduğumuz sağlam 
kudretli 'urlığı anralk hö} le 
hir temele <laya}ahilirrz. 

Çiinkü ilmi ~i} asi. İ!tti • 
ııı::ıi ve iktisadi direktifleri 
ile mii~lıet yol ılmgünkii ')O· 

luınuzdur. Eıninjm kıi Türk 
naeilleri Lu me~aleyi elden 
ele ebediyete götiirecckler
<lir. 

Eminönü Halkvindc saat 
21,30 da yapılan mera imi 
Parti reisi '-'C İzmir mebuen 
Reışnt l\limaroğlu açın~. mü 
Leakrl,en Eminönü Ilıılkevi· 
nfo faal rei~i Doktor Yavuz 
Abadan Lozan ınualıede i
ni toharüz ettiren bir lıita· 
lıccle ~unları &Ö} lem iştir: 

lbugiUı ~in de yarıu için ue 
hakiki teminatını tı~kil ~
deu aı'\!ııli temkinli müsta
kil Türk eiyaeetİRİn temeli
loz:mda at~dı. 

O günıdenhcri her biri ha 
rı,. ve anln!'~ma yolu ile istih 

" lô 

ııal ed!lip en ınülıiınlerinin 
yıl <löniimteri halıLlı bir i a· 
betle ayın ayni haftasına 
rastlıyan zaferfor. Hu uğur· 
lu ha~langıem ,.e yolunu 
ırf reel müla11aza n hilhwi· 

Herle milli menfaatlere isti· 
ııaden kıf.ııdi lk.enclin" t~ı) in e 
<len miistakar bir ımkiıınet 
politika ınm en lırbii netice 
_idir.> 

Ya\ uz Abadan Lozanın c 
henmı'iyetıini ve lüzmnunu 
veciz ifadelerle anlattıktan 
onrn hitab"5ini ~u !-özlerle 
bitirmiştir: 

<Lozan eşsi:ı \C mükelll · 
ımel bir eser halinde teına· 
yiiı et1iren belli haşlı ebep 
bünye indB herhangi iılenl 
Jİr anlaşmanın hıi~-z olmcl. 1 

icap eden :bütün vaı,ıf!ıır ek 
ik:_iz taşıma dır. Lozan mu 

nlıeclesi insanlık '°·e fikir h:ı 
) atınrrla ezeli ve eh~i kıy • 
met taşı) nıı iiç büyük lıuku 
C,i prensi.ye dayanır. 

'Mi.tl:avnt, adalet, emniyet 
esn.ları Lonznnda en , iik· 
,:,ek tahak..ıı.-uk imkanına. ka
vu;ınuı:Lur. 

Lozan Türklük için bir· 
zafer, dünya için bir örnek 
tir. İnöııü kahraman Lozan-

dan t.epeler'inc erken kar dü 
'i>en yüksek ~ahikalnrı gibi 
belıaz ençlnrla döm:lii· 

En ön .siperler.de hareka
tı takip e'<lcn enerjik gövde
si iizcrind~ İnönü kar§ıla';"' 
nn~ Ln,.ı ona gençlik için f&
nıgı•t 'e gayret tin~ali o«lu. 
Ilir olgunluk abidesi ihtişa· 
mını verd~yordu ve Yeriyor. 

r·ka 
. ımı 

Bir tezg&h 4 ayda 
30 şilep yaph 
Nev)ork 24 (A. A.) 

Kalüonıiyada Todd ~gih· 
larında İngiltere h.esabına 
in§a edilecek ilk otuz §ilebin 
15 ağu tosta denize indirifıe. 
cckleri tnhmin edilmektedir. 
Bu suretle lıu vapurlar bu 
11Jw.rfı1ıa lb1'ndirikllklerinde 

CI 

dört ay onrn denize indiril. 
mi 1mlunacaklardır. 

Deni:r.e indirilmeğe ama· 
ele ayrıca üç tekne daha var 

dır. 
Maine eynletinıle Port -

lım<l'rlaki 'l'odd te~Iıınn· 
da <la lıu vapurlara benzer 

ı 
otuz )lep iıı u .adilıudktedir. * T tılebelcrin memur olma~ 

ları h kkındaki kanun Belediye· 
ye tebliğ edilmiıtir. Burada ça-
lışnn memurlara ya memuriydİ, 
yahut tnlcbcliği tercih etmeleri 
bildirilecek tir. 

ah,ö"e "m 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 

defa dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

Çünkü; Unutmayı ız • 
ı: 

Bakımsızlıktan çürüyen diş 
lerin difteri, bademcik, kıza- ~;i~rt'.~~~~~~~~~I\ 
mık, enfloenza. ve hatta za- ~1 
türııeeye yol açtıkları, üti

hap yapan diş etleriyle kök
lerinde mide humması, apan
disit, nevrasteni, sıtma ve ro
matizma yaptJkı fennen anla
şılmıştır. Temiz a,ğız ve sağ
lam d. ler umumi vücud sa,ğ
lı.ihnın en biirnci şartı olmuş
tur. Binaenaleyh d~le.rinizi 
her ~ün ık.abil olduğu kadar 
fazla - Laakal 3 defa - (SA
NİN) diş ma.cuniyle fırçala
yarak sıhhatinizi garanti cde
bilirslııiz ve etmeliôiniz. Bu 
suretle mikroplan ;imha ede
rek di~lcrini'zi koru~ olur- g;,::;.;;:;;...:..1...-:~=~~~~===ı 

DIŞ MA 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 
Sabah, öğle ve akşanı her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi jırçalayznız 
Eczanelerde ve biiyük itriyat mağa

zalarında bulunur 

lsıanbul belediyesi ilanları 

«- Lozıırı yani Tiirkiye· 
nin de' letler c:unin:ırna do· 
ğn~nnu ifade e,Jcn ıııii~es
ııa ~~ıvmete hu iz Le) nelımılel 
hir '~:,.ikadır· Yepyf'ni ~~as
lara dayanan inkıli~ı Tiir
lk1' e Cmırlnıriyeti 'iya11et ve 
tliİ>loıııo,..ınm ilk muaı-zam 
zufer ıtbidt·~irlir. Üç giin e,-. 
yel :\Iontrö anla~ma:'.'ının 
diiıı <le Hatayın anayurda 
ka, nşnınsıııın ın~ut yıldö-

Ye§llköyde kam çocuklan kur t:..1rma yurdu fainMının tamiri açık 
elksiHmeye konulmuştur. Keşif be deli 9391 lira 40 kuruş ve ilk t.emi
nal.l 704 Ura 36 kuruştur. Keşif ve §aııt!oome Zabıt ve Muamelat mii
diirlüğü kaleminde görülebilir. İhale 2817/941 pazartesi günü saat 14 
de Daim) Encümende ynpılacaktır. Thll.plerm ilk teminct rna~-bırz ve
ya mektupları, ihale tarihinOOrı sekiz glin evvel Maarif Mi.klürlüğüne 
müracaatla a1e.C41kları forıni ehliyet ve 941 yılıno ait Tıcaret odası vesi-

1 

kalaı·i~ ihale günü m\Hl:YY~n scuıoe Daimi Enciimcndıı bulunmaları. 
5796 

* 

•••• 1 

Pasif Korunma el tulumbalar.ı için alınacak 110 adet a1A lıort:ım 
kapalı zarf •usulile eksiltmeye kanıu lmu.5tur. Mccmuunun tahmin bedel.: 
6545 lira ve ilk teınanatı 940 Ura 88 kuruştur. Şartname Zafbıt ve Mua· 
m~liıt müdürlilğü keleminde görUfo bilir. İhale 2817 /941 Paza~si ;fuıli 
eaat 15 de Daimt Encüme~ yopı lacaktır. TuUpJcrin ilk tem.inet 
makbuz ... oeya mektuplan 941 yılına ait Ticaret oda ı ve "k lan ·e b· 
r .,., ... ,.., lhrazı 1·-,.,,,.., 1 ~~ • · • ı • ft 
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Sayfa: 4 EN SON IIAVADIS 25 Temmuz 1941 l."'U~L., 

İstiklal • En Son Havadis'in büyük zabıta romanı : 22 

GÖRÜNMEYE KA 
Parasız ilanlar 

Bu sütunda iş arama, iş ver. 
. ınc, evlenme teklifleri ve ticari 

.. J de. 11 ."ParasızküçÜk' . ·ıilanlar servisi 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik maııısmaııı;:m:d mahiyeti haiz oımıyım 1tüçük 

ılıinlar parasız neşrolunur. 

Bu aşk ve cinayet vak' ası gittikçe çatal la- İşistiyenler: 
• Aileler nezdinde alafr:ın-

Ş Z gOr, esrarlı bir şekil alıyor. Birçok ~:n:ed:~;ur~:ri~~~r;;~ 
h l h .... d • l J • k J muntazam tamir ve akord meç U a lSe erue ışe arzşıgoruu. yapılır. Beyoğlu Aynalıçeş-

me Çekiç soka'k No. 21. 
- Eğer, ev sahibi isterse... ceremiyorsunuz.. çin başka bir isim takındım 
Raymond •Aman efendim ne Genç kız ona hiddetle bir ve böylece baloya gidebildim. 

demek!• der<ken !Xr hareket baktL Sonra dudaklarında bir Sonra söylemek istediğin. 
yaptı. Clarckson - Parry söziine gülümseme belirdi. Ve gü- den fazla şeyler söylemi~ ol-
devamla: Iümseme ile yüzünde fevka- duğuna kani olarak yine o 

- Buranın havasından hoş. iade bir değişiklik husule gel- somurtkan halini aldı ve: 
landım. Bu eski şatoda hayalimi di. Şimdi karsımızda eşsiz - Şimdi bir arzunuz var 
ok ıyan bir seyler var. Hem de giizefükte bir geç kız vardı. mı acaba Sir Raymond!. De-
şu esrarengiz ölüm vak'asını Sonra bu gülümseme birden di. Odalarınızın hazır oldu-
halledeceğimi nmuyonnn. yok oluverdi biraz evvelki ğunu sanıyorum.. İsterseniz 

Thomson iş arkadaşını süzdü: hiddetli hali1;1i tekrar takın- size yol göstereyim .. 
- Daha hala kanaatiniz .ıe. dı ve hırsla cevap verdi: Bu •özlerle genç adam bir-

i;işmcdi mi? diye sordu. Ben fik- - Peki!.. Meğer ki Miss denbire kendine geldi. Nere-
~inizi değiştirdiniz sanmıştım. Brown imişim ... Veyahut ba- ,ıe bulunduğunu bir zaman 
Ben isi hallettiğime eminim. zı tesadüf dolayısile bir kaç için unutur gibi olmu~tu. 
Her halde mahkeme heyeti de zarnıın için Mis Brown olmu- k 
bu sureti halli tatbik edecektir. şum bundan Sir Ryamond'a Arkadaşım saatine ba tı: 
N 

? 8 · - Saat üce gelmiş.. Dedi. 
• e çare ki düşüncelerimiz uyu. ve arkadaı;lanna ne... u sız. Uyumak vakti gelmis sanı-
şamıyor Mösyö Clarckson-Gar- ]eri alikadar eder mi?. rım .. Artık bu akşam başka 
ry .. Haydi eyvallah .. Siz de ge- Genç adam soğukkanlılığı- bir şeyle meşgul olmanın sı-
liyor musunuz doktor?.. nı toplamıştı; birden: 

I~ Polisi temsil edenler gitmişti. - Tabii beni alakadar e- ra:a~. ,!!~d gen~ kıza başile 
Yalnız bu gece burada nöbet der .. Diye atıldı. Sizin .. Efen. ' 

1 
bekliyecck olan polis kalmı tı. diniz .. olmak dolayısile ala- •haydi!• der gibi bir isaret 
O da giderek bir koltuğa yerleş. kadar etmez amma.. Sizinle yaptı .. O öne düstü.. B'z de 

•ti ve düşünceye daldı. Bamford'da geçen sene bütün arka•ından yukarı cıktık. Ei-

Bi bir _,.e dans eden bir banka ze odalarımızı gösterdi. Ve: 
, z ücümüz kalmıştık. Bir .,- _ Sir Rav. mond, dedi. ya. 
'mu""dd t ko ... d t---.ı k memuru sıfatile alfilmdar e-
l e n~ma an o ...,.u • rın sabah sizin kahvultınızı 
Hepi · hı' e d"" ·· ·· duk der .. O geceyi bütün ömrüm-mız r s Y uşumıyor · hazırlarım. Eğer içinizilcn hi-
Raymond kendini her halde, ye. ce unutmıyacağnn .. Beni ala- risi de yemek nisirmesini bi-

. ... d'"· şk · t kadar etmez de kimi eder?. •· ' 
nı k~en ıkgı şut a t ve cınabr_el Sizi bir daha h;... göremi~ece- liyorsa mutfakta da her se :i 
va asına ap ırmış 1• Ben 1 e ~ , hazır ederim.. Bu, yalnız bir 
bu hikayeyi kafamdan bir za- ğİmi sanıyordum. Ertesi ~ l!!Ün icin böyle olacaktır .. 
man atamadım. Sir George'un hakkınızda yaptığım bütün a. Annemin, bab?.mın öğleye 
batıra defterine kaydettikleri de raştınnalar boşa çıkmıştı .. 
ıh hik• k z·b · · Ne nerede bııluodum•nuzu ne doZ,.u dönecekl<'Tini um •vo. 

u a--···e arışıyor. 1 nımı ... -- rvm ... B~n giil'~iizleri prof.-. 
h·i"' me«•ul ediyordu. Thom- kim oldui;unuzu bir türlü öğ- sör Sümnıervilic'nin evl!'de 
son'un vardığı netice ile bu iş renememiştim. çalışıyorum.. Onun için ku-
kapanıo gidecek mi idi? Yoksa Genç kız güler gibi oldu. suruma bakmnınanın rica e-
arkadaşımın da tahmin ettiği gi Sonra hiç ses çıkarmadan derim. Profesör 0 kmlnr ha-

* Eski eczayıcım, eczahanelerin hi· 
rinde kalla veya müdürü mes'ul o· 
' ırak çalı,µ bilirim. Adresim: Bur
ıraz adası Köyk5.hyası sokak ccı.acı 
Miltiyadis Ale~iyadis. 

•• • 
Türkçe. Almanca. Fransızca 

ve dak.tilo b:Jen bir ecnebi rcs
·am is arıyor. Dışarıya gider 
Büro işleri veya vezne muame
latında çalı mak istiyor. 

Ressam adresine mektupln 
müracaat. 

* Bir Üniver;itc müdavimi, 
Türkçe veyahut Fransızca Fi-
2ik, kimya deroleri ve orta· 
mektep tale'belerine riyaz'iye 
der,leri vermd.~ tcdir. Arzu e· 
dcnler •Ders> remzine müraca
at. 

Evlenme teklifleri: 
Genç, güzel, temiz ahlaklı 

lise ta!ı:silli, ~cnebi lisanına da 
vakıf ve ailenin rahatça geif.n· 
ınesine yarayacak bir miktar 
para sahihi, iyi bir aile kızı ile 
evlenmek için: 30 - 38 va,ın· 
da dürii t ahliiklı, en az• Üsc 
tahsilli, i, ve mesl k veya me· 
muriyet sahibi bir bay istenil· 
mekt~dir. Resimle ,-e vazı ile 
(aile) remzine müraca;t. Mii· 
na,':bine re.imle izahat verile· 

bi birçok mesele çatallaııa<ıak ve RaY.mond'un sözlerİıı'İ dinle-
cim<filik bizi mmeçhulümöz O· di Genç adam gülümsiyerek: şin tabiatlı bir adam ki hnr "" 
lan bir çok, hadiseler de r.;e ka- - Ya o yanınızdaki Bolshie sabah muhakbk saat yc<!'ne .,... 

cektir· 

:konuşacak mıydı? İçimden ismindeki adam kimdi? Si- i<e ha•lamıs bulunmam la- 17 ra:ındayıın boyum l,7C 
el L.. p • · dcd"kl · · ı ··t d' 1 ı zım .. Yoksa kıvametle~i kooa- K arc ...... n arry nın ı erı zın e mu ema ıyen meşı:u o tir. wnral, kestane ~özlü,,üm 
-'·· ı. Th h ksı ık d • ·· ·· h t d ı· rır .. Bu mecburiyet olmasay- " , çuuooca.., omson a z ç 8 • 1111".ıınU gonınce ırs an e 1 ve lisenin il.inci sınıfında oku· 

cak gibi geliyordu. Fakat böyle l!!ibi olmustu de!il mi "1'is dı tabii sizin işinize bakar-
olduiu takdirde, hakikate var- Brown?. Yani Alice demek dım.. nı:ıkta)ını. EdcLiyata, sinema· 
mak için hangi yolu takip etmek istemiştim.. Rayınond da bize •a'fe. ya düşkün ~ok ha sas, arkadaş-
ecap ediyordu. Bu suali doyunca genç kı- din!• der ı:ibi baktı. Arlrnd~- l:ırımın dediklerine güre güzd 

Sofanın nihayetinde bir kapı. zın yüzü kıpkırmızı oldu. sım gülerek onun endiscsini bir gencim. 
1 d • · 1 · Derhal: teskin etti: nın acı ması fu;üoce erunl bu- y a·ı 17 • lR ara ınJa ~arı· 

rada bıraktı. Basımı çevirdim. - Benim hiç bir şeyim de- - Şarli e ben e as!ı:cr · -
Himıetçilerin dairesine giden ğil .. Diye cevap verdi. Beni ten yetiştik. Dedi. Hatta size ıın \eya kumral giizel bir ha 
!kapının eşiğinde bir genç kızın Bamford motörle, sizin ınotö- sunu da söyliycbilirim ki Şar- yanla tanı;mak istiyorum. 
durduğunu gördüm. Sonra ya. rünüzle Sir Raymond, o li usta bir asçıdır. Mükemmel Birlıiriuıi:ı!in karakterini 
lvaş yavas bize doğru yürümeğe götürmüştü. Kaptanınız Mite- yemek pi ir.:.:_. Bu hususta o- anlayıp füride kuracağıını7 
b 1 d O ki k be b .. heli di. na itimat edebilirsiniz. Ben aş a ı. ya asır en n u- yuva lı~khmla konu,tuktan 
~·ük bir alaka ile onu tetkik edi- Genç adamın neş'esi gel- de fevkaHide omlet pi,irmc- · 
ı·ordum George Brocklebank'ın mişti. Gülerek: sini bilirim amma.. Onunla 'onra ni~anlanınak f;J<rindc· 
tarifinden bu genç kızın Alice - Onunla barısmam lazım, rekabete girisecek kador el•- vim- • lüracaat edeceklerin 
Knight olduğunu tahmin ettim. dedi, •ni sık sık balolara gö- ı:;ı.. Kahvaltımızı dokımb İlk tahıil ~arı, orta talısil de o 
Cok güzeldi ve halindeki kibar- tiirür mü Alice?.. i5teriz Şarli .. Beni saat cekiz labilir. Ciddi tel-liflerin (ye· 
ı k · t" • azı" t" ·1 üthı" - Hayır .. İlk defa no""tu··r. bu•ukta knldmrsmız.. Bara .ı ıç ımaı v ve ı 1 e m s ~ ' ten) rumzuna miiracantlar 
bir tezad teşkil ediyordu. Fakat müştü. Bir türlü izin alama- '1cak sütlü kahve yapma~ı 
hareketlerinde bir ürkeklik se- mıştım. Onunla l!!itmeğe razı da unutmazsınız sanınm. İ0 • 1,68 boyundayım. 19 ya-
>iliyordu. Yüzü endiseliydi. Ren oldum ve hiç kimsenin de başa düşmüştü .. Naçar kabul sındayım. Bu sene liseyi bi-

. tirdim. Yüksek tahsile devam 
ıri sararmıstı. Tertemiz bir siyah bu kaçamağımı duymaması i- ettim.. (Devamı var) etmek n yetindcyim. Tatil 
elbise giyın.isti. Bizden bir iki münasebetiyle bir işte çalıs-
aclım ötede durarak: -maktayım. Anadolu!uyUm. 

- Beni affediniz, dedi. Ben ~ e ç k Yaşı 19 u _ııeçmcmiş esmerce, 
Alice Kniebt. Polis bana dedi t uzun boylu bir Bayanla tanıs-
ki ... Mösyö ve Madam Lattimer --- en l l l mak, anlaştıi'(ımız takdirde 
hakkında. .. Bir şeye ihtiyacınız nışanlarunak ve bunu mütea-
olup olmadığını sormağa gel- kip 3 sene tahsilden sonra ev-
dim. le,runek istiyorum. 
Konuşurken hepimizin yüzü. Günün en mühim eseri : (Kadıköy) rümuzuna mü-

ne ayrı ayrı bakıvordu. Yeni e- racaat. 
feodisinin kim olduğunu. kime Degv ı·şen u·· nya 1 h'tap etmesi icap ettiğini bir • 28 ya ında. boy 1.60 ka-ra. 
tiirlü kestiremiyordu. ka.!;lı. elii gözlü, iyi ahliık sa-

Raymond'nnn arkası dönüktü. } azan; Ahmed Hamdi Başar bibi bir gencim. Ayda elime 
Onu gelirken görmemişti. Sesi- 70 lira .ııcçer. Ev kadını. te-

Litvanyadan yciıi gelen nıiite.bassıs kimyager tahta lmrusu / 
Pire, giivc, hamam bötcl·lcri, Sivrisinek cc sair ha~aratı im- 1 
ha eder çok müessir bir ilaç icat etmistir. ' 
25 - 50 kurusla, DEZE.~FEKTÖR. sizi taht2kurıılarından, 
50 - 100 kuru~l:ı, ASEPTOL tahtakuruları ve pirelerden, 
100 kuruşla, bir litre ila~ tab takurusu, güve, sivrisinek ve 
lıilUmum hasarctı ; "'!ha eder. 
25 kuru la BLATTOL. siz; ham. mböccklerindcn kurta~obilir. 

Stanislav Korollteviç imalathanesin 
den tedari edebilirsiniz! 

Komisyonc ar aramaktayız 
Beyoi(lu Galat.1s2ray Eii}·ü.1< Ranam sokak No. 44 

Tü:r. -iye Cumhuriyeti 

Kuruluş Tarihi: 1838. - Sermayesi: 100.000.COO Türk 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari bcr nevi kınka muameleleri. 
Para biriktirenlere 2S.~00 li.-a !kramiye veriyor 

' 

f 

Ziraat Bankası:ıda kumbaralı ve ilıbarsız tasarruf hesapla· il 
rında en az 50 lirası bulunanlara der.ede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki p).na güre :kramiye dağıtılacaktır: ! 
: adet l.000 Lıralık 4.000 Lr. 1 100 adet 50 Liral.ık 5,000 Lira f 

~ 500 > 2.000 > 120 4C ~ 800 
4 " 250 > 1.000 > > ~ > ~ > 

40 > lOO ,. 4.COO > lGO > .. o ıt 3,200 > 

DİKKAT: Hesap.carındaki paralar bir sene içinde 50 füa.. 
dan aşagı o.u.;:aı..yeru~l·e ıA ... amı.ye çl.ttt.ı.gı takru.rı.ıe ~o 20 faz. 
ı~si!e vcrılece!tt.r. 

Kuralar scmccıe 4 defa 11 Eylul, 11 Birineikfuıun, ıı 
Mart ve 11 Hazlron tarihlerinde çekilecektir. 

~~~ 

a.ş, l>i~, ,:Jez ... e, ,Grip, Bom.a.tizmcı. 
Nevralji, KırıL.'tık ve Bütlin Ağrılarınızı Derimi Keeeı 

icabında gUodo& 3 k3.şe ııınab!l\J". TAlı:.LITLERINOEN SARINrNll. 
HF.R VERDF. rli.LU '1(~TrL~RI ISRARL~ ISTEVhilZ 

* Kırk yaşındayım mu.lıahf b·r 
rüzgar ile yıkılan yuvamı ve
n.iden kur malt istiyorum. Ay !ık 
kazancım 80 li~adır. Memurum. 
Rsıh siııara içm m, zevki sefa
yı çok severim. GUler yüzlü, es
mer 32 yaşlarında bir ev kadını 
olabilecek Bavanla tanı 'T. k 's
tiyorum. (En· Son Havadis) de 
A. C. K. rumuz:Jc. 

ENSON HAVADıS 
İLAN FİYATLARI 

Başlık maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 
2 > > > 
3 > > " 
4 » > > 

Kuruş 

500 
300 
200 

75 
50 

/.lıone Şartları: Türkiye Hariç 
için için 
Kr. Kr. 

ni duyunca birden döndü ve Günün en mühim eseri: miz aileye mensup iyi ahl2'klı 
<;~ı" km dikkat ve merakla süz- Dahran ve intikal devirleri - Kapitalizmin doğu~u ve ha- bir kız veya kadınla evlen _ Senelik 

tışı - Yeni nizamın ana prensipleri m.<::'k ist' ·o~um S"nşın ve,·a 
mei(e basladı. Gözleri karşıla- · • .. = · Altı aylık 

Gelen cevapla: 1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 Şınca aen• adamın biraz daha sa Tevzi yeri· Ünı"versı"te Kı"tapevı" Fı" 80 kr kumral olmasını tercih ede- (,\ile) rumu7ıına ıı:ekn ınek u··ç aylık 
rardl~hı ve' konıışurken de sesi- • • • riM. S. A. rumuzuna müraca. • - Ay'.ık 

" t tııhu matbaamız<lan alılırıııız. 

açıyoruz. 

;ş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan sonr:ı iş ve i~· 

' çi arayanlarla evlenmek 
istiyenlerin gönderecek· 
!eri 'küçük ilanları neşret 
meğe karar verdik. 

Biz, diğer gazetelerde 
olduğu gibi gönderilecek 
ilıinlara bir <le kupon ya· 
pıştırılmasına lüzum gÖI" 
müyoru::· Karilerinri:: yal· 
nız evlenme ıehüfleriııe, 

ohun.aklı bir yazı ile şa· 

rih aıireslerid koymalar• 
~arttır. Ciddi addedilemi· 
yecelc teklifleri neşretme· 
mek lıa1'1'ını muhafaza e
diyoruz. 

Mektııp göndnecek o-
lanlar, lu:Jldarmda azami 

1 
bir ketumiyet muhafa:PJ 
edi!eceğine inanabilirler. 

Ikram~yeli bilmecele· 
rin neşrine başlıyoru~ 

Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bize 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye stokundan is
tifade edece'klerd~r. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

SiNEMALAR 
Halk Sineması 

BUGÜN 
l\latine 11 de, gece 8,30 dı 

3 Film birden r 
1 - Tarzan yamyamlot . 

asında. 25 kısım birden s;rp 
2 - Kara kedi. Bırriıı ı;.s 

of. ır 
3 - Giirültülii tiyatro • • 

nedi. 

TIYATROLA~ 
RA$İT RİZA TİYATROSV 

Bu a:kşam Şenyolda eıl 
- VeHnin çocuğu - Koııı 

3 perde. 
Yarı na'k.şam Taksim 

Altın tepede , 
- Bobst.ll - Komedi 3 pet", 
Halide Pişkin temsillere ;stl 
rak edecekiir. 

* Film Rejisöra
VEDAD ÜRFİ 
Yaz Temsilleri 

YALNIZ İNSAN!!. 

Piyes 3 Perde 
BOBSTİL ŞAİR 
Komedi 1 Perde •:il 

(Vedat Ürfi teımillere ı, 
rak edecekti·) 
~~~~~~-_./ 

Sahip ve B~uharri~: 
NİZAMETTIN NAZ"' 
Neşriyat Direktörii:tJ 

ŞÜKRÜ SARAÇO('.;J, 
Vatan matbaası 

nin titrediitini farkettim. ·---------------------------P-. ________________________ .:_ ______ _ 
Tabii Clarckson - Parry ile ----------------

ben ses cı~rmamıştık. Söz söy. Fetiş ceplerini aradı. Bir En Son Havadisin Cina_qel ve Macera Tefrik:ısı: 60 J<e,ti, burnunuıı ucunu dor•ra- H d h r oıı' 
!emek Raymmıd'a dü$Üyordu. kaç franktan ba~ka bir şey çık- " - ayır a a yaşıyo 'dC ' 

B'
·r an tereıldüt etti soura bir- .,._.. b" dı. Biçağını vüctıtliiniin her ta birdenbire dc.,'•İl, eziyet e 

madı. Fakat mU:uını ır , y den ayai(a kalkarak l!!enc kızın k B rafına soktu, çıkardı. Fakat öl- de öldiireceğiın. 1, · buldu: Hüviyet vara ası. unu tııı karmına geçti. Büyük hır he- düresiye saplamadı. ı· · b · · z3 · 
•. ·ecanla·. görünce artık dilencinin zabı- - } ı ama, u ı~ı, u .,..Jı , ]akar, dcheleniyor, ağzı l M"" · f ı ıı ~ ır 

- Aman yarabbi!. di~e ha•.·. taya mensup bir adam oldu!;'ll· d""l k . ge nıez. u~terı a a 1- l , ·• y l D 1 im men ı ı e apalı ol<lıığıı i<;ın i- B d k eh!' kC ı. n 

hakkak siz Mis Brown'sunuz. ]akarı '--druma indirıliler. ruyu "Ö)leme!· hakkında ha - evıren: Fetİ'j kudıı.ruıu~tu. Yerinde niltiler Loğuk boğuk çıkıyor - va sıcak olduğu için fırı0 . 1,,ı 
kır.Jı .. Eminim. Muhakkak. Mu- na şüpheleri kalmadı. - a an söyl'iiyoroıın. u(:; 1 Ç · j ~ey rn adı- ura a tutma ·ta t ' J~ o· 

O 1 · · d · d" · t' uu 1 \ y ~ ,r I..' Ç ~1 • dıı- Diltnci •·ırpınıp inledikre o"Jil ı 
göz erını eyere ın ırmış ı. Aı;,ozında'k:i !bezi çıkardılar. Mar y~r ". ''." _okrn karı,mam· Bi- ~Vl. tJ • apanog ıı duraml}Ordu. .ıurap hic hir > > yakamayız- Bodrum Jı lı 

~'r 7nman cevao vermedi. Her zım ıçın kime haber verdin? '---- gu··ıı bu kadar lıiddetl .. nn1.ını·,. FeLi: kahkahalar oanınıyordu. d 1 ·· k k htı3 11 
ı.,•;~.ı·'l fena halde sıkıldı~ı ten sordu: L .. Bir aralık l\larten mereliven ° u. go:ınece yer 

3 Jıı 1 

1 
. AğlıyaraP., konu•tu: lokma edece."iz. İ,' ence iônde kız.ıuaını~, ·ah.i olnı."m•. ıı. Sı" 'Orımn Nehl:'e atmak tB 

0 ~ 
}.rl!" i~i. Nihayet, göz erıni kal- - Hafi_ve oldu.,,"unu ,,ı;y_l_e - • • • • lıa .. ınclaıı Iıa~.fKırdı: ' ' · ' J>I~ 
d ' - Sefime ! . taıı verecek.in· r,·ıılı .. Takıırın oııııızıınıla·.ı tu•.. .. k" ul 1-']m" 

8 •I ırınorlan: · l rd" I t U • · •~ ı· ı I' L. ı· · d I b run u s ar çeru ı~, ı• mı,, e ı. nanmamı~ ını· ~ - · l - ıeı . · e ı.•.. şın a ıa it • • e 
- Miiwö, dedi.. İsmim Alice tın;de çıkan hüviyet varaf.,ası, - ' e er söyledin? Jak.ır. kin ,.e nefretle parlı, rak l\Iartene: • sürüklrmez. Bilmem iJd ıı · 

K~i~ht'dir. Emin olun ki yanı- - Şundan bıınılan, kijdii- ııın özlcriııi :Martene ~·vire- -Şu herifi, dedi. Bına lıı- medi ııı'ıl Yukarı gel artık: sak? 
1 

bunun doğru olduğunu gö,te· - Daha hitmed·i. 
ıyor.unuz.. den. ı·o!culıırdan duı u•,ı 'i•.ittik rek: .Jk' 

!JI' 
Kolay, sen ıneral. e 

METRDOTEL KNİGHT ri)or. Artık 'inkar edcmez0 in. d ·ı d l fiq; • Martt'n merak etti a:ag"ı in-
D 1 d f b 

lcrinıi: - ,...1 1utz. he11iın t"gı' Pl İ, - ""Tc ıapac;ı! ın? 
Bu inkar karşısında Ray- oğrııru.nu söy e, on e n u· di. ]akara ya'kla~tı, e~ilerek 

d 1 d - k b" 1 Bı"r ~--''·' ·.·olcuları '"'ıı1ı 0··1. •ı"zı"ıı dAkıırtulmanızın iıııkiım On 1. .. . 1 1 c·· ı· mon şa•a a ı, ne yapacagını rasını tarassut etme - ır :ey er "' • • , ~ - a Jtr su prız ıazır a- haktı. orı.ti;';ii ınaıııara cid -
~~sırdı. Bir müddet genç Inzın öğrenmek ~in geldin değil mi'( dürdiiğiiniizü, fırından fona )oktur. Hiiküıııetiıı gözii bİzfo, dıuı. Sen ıul,arı çık, ötes"ııi 'rn den feci ve korkunçtu. Dilenci 
,·üzüne baka kaldı. Clarckson Aklına, hayaline gelmi•ecek iı, kokular rıktı.,~ını. füerinizıl<'; Adliyenin eli ner~- na bırak. · ı · d"d"k d l 
Parr" bir beklenmedik bir şe. , - > • I k B nın et erı ı ı · di ik o mu:tıı. , ' k ] k ] k · t - Sonr.• ne olılu? ı1 i,e ı·akanıza snrı ara · c- - Pekı', ılı ·•·«n o' un. •'ı0n Ad ··ıd k k k;lde onun imdaına yeti.ti. ence ere maruz a ma ıs e • " U L aın o iirmeğe . anı csa • 

h kk d 1. k · 1 d I ı<i iilıliirelıiliıııiniz. F 'at inti- "d" · t ı 1 • Koltuğunda doi?rulup başı. mer.sen a ·ımız a po ı-c <.Öy· Ja ·ar -.e ıııi ~·<arına ı. • ar ı;ı ıyorııııı, ne ı enen Pi" mı~ o ıın LY1artrn'i, gördiiğii ikan 
nı yavaş yavas kaldırarak: ledlklerini llize telkrarla ! ten cletli ki: l anıtım alnc:t!.lar. Piycrlıil hak M:ırten git "kten sonra. engi Iı manzara :;ar.:tı, iirperdi- Feti 

- Sevgili küeük hanımım Jakar titrek bir se,le cevap - Çekinme ı.öyle ... Artık kınıla hükfıınettc ılosy:ı \ar. zi;yoıı i~l·eıırclerine rahmet o- ~e dönerek: 
"" d;ye bize bir sürü ma•al , ardi: · · · k l · k • Lo.kant •nın uit·.ııa li-;nıı kon • 1 k 1 1 · A k · el ll anlatıyorsunuz?. Sonra hak. cnın ıçın urlu oı•un ıııı aııı ~ "ulnca - ı rec ı c ezıvet yap - - rtı · yeti~ır ecli erif 
kınızda çok fena olur. Henı de - Kiı:n..eye bir ~ey söyleme yoktur. Elinıiııde•İn. Kemikle- du. l:nı L•iyonda olan fitil ılc ııuy a ha~ladı. Sopa il 'uııılu, ölnıii,tiir. 
hic de yalaıı •iiylemesini be- dim. rini kırıp, et•;ni lokma atc:len<li. Pr.tlaına. ına ela lıir a}aklarını ~i:led;. kulaklarını Arap gururla cevap verdi: 

Ben düşiindüm. 
- Ne yapacaksın? V 
- Gece olsun, çııval::tl~ı 

ginürür (M azan) nıaııa•;cr'ıı 
barabekrindcl,i nıaJıze!l 
birine atıveririz. 

J . 
ı., 

" p, 

\ 


