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ISTiKLAL 
~ Sene : 2:No. 244 
Başmuharriri: 

- Fi atı 

Nizamettin Nazif 
--- ---

Pazartesi 28 Temmuz 194? 1 
İdardume: CataJoaiu, Nuru

osınaıriye caidesi Na: 36 

Gürriin En Son Haberlerim Yeı'1'ı• 
Siyasi Akşam Gazetesi 

3 
kuruş 

Bugün 
2 inci sayfamızda: 
Makedonya (Büyük tarihi 

~?rnan - Nizamettin Nazif) 
ı~ana (Edbei roma:n - Emil 
lola'nın şaheseri - Hamid 
Refik) - Dünden Bu,ı?üne 
(FJkra - Ensari Bülen<l) -
liabbabc (Büyük tarihi hika
~o - Ensari Bülend) - Gü
lliin Siyaseti ($ekip Gündüz)· 

3 üncü sayfarnızdaı : 
Rremlin (Yaşanmı.ş büyük 

l'ÖPortaj - Nizamettin Na
~ - Asker ~özü ile (Sadık 
bUman) - Her gün bir fi-kir 
<Acin Yurdakul) - Son ha
~l~r - Şehir haberleri. 

4 üncü sayfamızda : 
Ranlı Lokanta (Roman -

hiünir Süleyman Çapanoğlu) 
Görünmiven Katil (Büyük 
Zabıta rmnanı - Faruk Fe
nik). 

~----~--------~ 

Bir hakikat 
niçin kabul 
edilmiyor? 
• 
iki taraf da 
dermansız 
kalacak! 
Bu harbin bir 

lluzafferi olacağını 
sanmak hatadır 

Nizamettin Nazif 
lıus • Alman harbi olanca 

•iıldeti ile devam ediyor. Her 
~n bir kaç fırkanın imha C· 
11ldiğini yüzlerce tankın ve 
4tl'Yarcnin tahrip oulnduğu · 
111.t öğreniyoruz. Bu korkunç 
bo~ru madan bahseden resmi 
tebliğleri göz kırpma
dan okumnğa alıştık. Fakat 
ben, gazetelerimizin b~ sü-
1ıtnlarını ve askeri sütunları. 
Ilı dolduran hayreti makul ve 
1ahii görmeğe bir türlü ahsa. 
~.adını. Ajans biiltcnlerine 
~Qı gezdirdikçe yabancı mat-
llnta da ayni hayretin haki~ 
~lduğunu gördüğüm halde yı. 
e ahşamadım. 
l\ıııl Rusya hakkında dün

ranın, bugüne kadar ne ~·an
h· hespalara ve ne korkunç 
d 1t~ gaflete saplanmış bulun
! lt~nu his!'cttircn bu hayre
i e. ıstirak, her devlet adam! 
.~~ll, her politikacı ve gazetccı 
1tı-.. • ·d· tc \:u utanılacak hır ha ısc ~· 
ıl eder. 

b ~.~ hayret, Kızılordunu?• 
l Utun tahminler üstiinde bır 
0~Yannıa kudreti göstermiş 
b.ttıasından doğuyormuş. Bu 

? su..... . . •.•• rızmuı ... 
~i 1layret! Gafletin bu derece
~~e hayret! Ortada bir siir-
14ı:t \·arsa bunu kimin hesabı. 

kar kaydedelim? 
Sovl·etlerin, miidafaa vası· 
~ \·e kudretlerine ait olan sır
~~11 Pek muhteşem bir dik
llıt le saklayabilmiş olmalan· 
l'j tllı? \"oksa dünya hadisclc
lt- (!trafında uluorta fikir "'ÖY· 
b~k cür'etini kendilerinde 
~( nların bugüne kadar boş 
Ilı '>a gezdirmiş bulunmalarına 

ı. 

~}i"rı,. lde her ikisine hird<'n. 
I~ r tr • k. 
~ıı . ~n:ıl Rusların ne nıs ın 
tııı:ıllııtecilcr oldukları <liinva
tl!ıı· lllalümudur\' Demek aln
b1ı• ıgen Sc.rviceıı i de, Gesta
':kl'u da Romnm·anm mc~hur 
it .. llt<ınsa'sını da atlatmıslar. 
ı~ Övlcsinc atlııtmtc;lar H 

~lltı O.~lara kar ı kırk giin da. 
h"t abılmeleri hile diinyımın 
lı-h;~~rafmı ha:yretlcrc gıırl<e-

1"or Q . 
l"l'i ~e~cc~dc ki dün. gnzde
't'tı j;~·~ h2.ırıımıharrirlcrin -
hJ1 

1 rı söyle bir mütoleada 
11 .... '">nnktRn bile kendini a-
'"''°<ır: 

' :sl)VVet ordusunun bil-
1 tahkimata. bol mal

·a d · ve motörlü vasıta. 
Vanarak. Alman tanr

• ·r v ı., •p U"Ull - rin{' \'U

. '· -~v la C>tm·;. bulunarak 
~ .. · ~ r-· • rruka\'cmet nr-

..ı rı "C h. dövüşdü"Ü-
~e>kti ~ • ·;~ c>tl :~mC'l: ıtr-, r ... 

Harp 

Büyük Okyanusda Amerika, in giltere, Fransa, Japonya, Sovyet ler Birliği, Peru, Şili ii.slerini 
göstreir harita 

Uzakşark 'ta -----·- Mühim bir haber Efganistan 
Say g on şehri 

Japonlara 
teslim edildi 

Tokyo'da bitaraflığını bir 
T U r k f daha nan etti 
Sefarethanesi 
yandı! 

Fransız • Japon 
anlaşması bugün 

imza ediliyor 
Saygon 27 (A . .AJ-Dün 

Hindiçinideki Japon heyeti 
r<!U ~eneral Somita üç kara 
ve deniz 51rl>a) ı ile Honotİ· 
den Sa) gona muva~alat 
Ayni ~amanda 3 Japon hoın 
bardnnan tayyaresi ve Ja
pon ordu una mcn:::up miitc 
addit lam) onlar da Sa)go· 
na gelıııi:ı;Lir. Bu Japon)aya 
Cenup Hindiçinisinde aSkc· 

l 

ri ınah'iyette kola) lıklar te· 
min eden anla ınaJHn tat'lıi· 
kinde ilk adım; te:;kil etmek 
tedir. Bugün~ yarın , ·eya 6a 

h günü Japon harp ve nak· 
lİ) c gemilerinin de ınuva.a I 
lutı beklenmektedir. Fran-
ız 'kanalları Saygondaki tay 

)Bre lUC)dantnı 28 temmuz 
dan ~·Yel Fran ... ızlar tarafın 
dan tahli) e 1cd'ileceğini bil· 
<lirmiştir· 

Tok)o 27 (A. A.) _Hin 
diçioinin ınü tereken müda 
faa ı hakkıbdalH Fran<>ız Ja 
pon anla:ı;ma51 lıl!~ u i koıni· 

Bir başmuh:ırrir nrkadnşı. 
mızm mnkalesınden aldığım 
bu sohrların aynını, istisna. 
sız, dünya mat?u.~tının bütün 
si:\rasi '\e askerı sutunlarından 
cı~ıbızlayıb c;e~m~k m~mkün. 
diir. Holbuki hadıscle~ın kay. 
nakları hakkında ma!u~ıat sa. 
hibi olan bir insan, ~ki yıllık 
muharebelerin seyrıne bak
tık<"a umumi bir h.ayrct uy~n: 
dır~cak scbcplcrın hcpsını, 
çok daha hnklı olarak Alm~n
Ynda bulur. Asıl hayret edtle. 
~ek cihet, Rus ordusunun. Al
man harp tekniğini ka\'ramı 
olına ı değildir. Alnıanlar!n: 

• v• ·ı iki bir Rus askeri tcknıgı 1 e 
'ıldonberi sayı"ız muvaffa
kh·etlcre ulu. mı,. bulunmala-
rıdır. . .. .. 

.E\·et. .• Zira bu teknık butun 
hu nsiyetleri ile Rus marka
sını t:ı ır. Bu harp tarzı. dün
ya askerlik ıilcminin diişiln· 

ı 
c1iil:ü ,.e sandı~ı gibi ölen Al
man Gcneralı Fon Sckt'in ta· 
sa''\'urundau doj{ınamı tır. 
Ruslarm, hir akın ile gnrbi 

1 

Avrupayı koıniini tleştirıne!i 
arzusuna saplnndıhları ~iin
lerde bizzat Ruslnr hırnfın • 
dan düsiinülmii~tür-

Sefir ve katipler 
kurtuldular 
---o---

Tokyo 28 a.a. Of i; 
Türkiye sefaretane
si, bir yangın neti• 
cesinde kısmen ha
rap olmuştur. Yan• 
gının sebebi henüz 
malum değildir. Se
l ir ile Sefarethane 
erkanı sag ve salim 
olarak kurtulmuş
lardır. Hasarat mü 
himdir. 

te tarafından yarınki toplan 
tıcla müzakere ed'ilecektir. 

Anlaı.ma yarın imparato 
run huzurunda ta~t:İk oluna 
caktır. 

1921 de Varşol'a önforindcn 
geri çekilmeğe mecbur edile~ 
l{ızıl akının siyasi ve aske~ı 
şefleri, çok daha siddetli bır 
harp tarzı ile yeni bir akınd~ 
bulunmak kararını ,·erdl~Ierı 
zaman moförlü Jnıvvetleri ile 
tayyure1e.ri ile \'e beşinci k~.ı 
teskiliitlnrı ile yeni harbin bu
tii~ esaslarını tesbit etmişler
di. Eğer Lenin'in öliimünden 
sonra Troçki • Sfalin nıiica-
dclesi Stalin'in değil, Troc;ki
nin zaferi ile nctieclennıiş ol. 
sa~·d ı, 1928 • 1932 dünya buh
ranı esnasında, Ruslar, A,·ru. 
payı, hugiinkü tarzda tasfiye 
ctmi:. olacaklardı. Yani bugün 
garptan şarka giden akın o za. 
man nrktnn garba gitmiş o. 
Jacaktı. 

Ezeli İsliiv • Germen miiea. 
delesinin, başka •theme• icr. 
le yeui b=r tczahürünii bize 
gösteren bugünkü Rus • Al
man harbinde. askerlik fenni 
bakıınından. dikkati <;ekmeğe 
layık olan cihet şite budur. 

Parasüt, tank l'e tayyare 
km·yctJcri ile. maskelenmiş 
bataryaları. sabotn i ynıuna<'!a 
memur beşİn<'i kolları. her ""· 
··i. her şc~·i ile b !rliktc Rııs i. 

Pc::.aver 28 (A. A.) .. 
Evvelk'i ak~arn 1 ah.ilde reE· 
men bildirildiğine göre Ef. 
ganistan lbugiinkii lharp kar· 
:.ı ında bitaraflığını ilun et
nıi::tir. Bundan evvel de hi· 
taraflığını Ha netmi~ olan 
Efgani.:.tan bununla sıti le· 

fcldıümleııi 'İzale etmek i ti· 
)or. Tebliğ1le Efgani:ıtanın 

~ıütün muharip <le' Jetlerle 
ıniina::ehatının fevkalade sa 
nıirni olduğu Le) an alili) or. 

Bıçakla bacağın· 
dan yaraladı 

Ba-kırköyünde 'taşhan cadde
runde 76 numarrada oturan Ah
med ile ötedenberi bir mesele 
vüzünden arası açık bulunan 
Osmaniye köyünden İbrahim 
Ertüç dün Bakırköyde karşılaş. 
ınışlar ve lkav2aya tutusmuşlar. 
dır. Kav~a bir anda büyümüş ve 
İbrahim bıçağmı çekerek Ah-
mede saplamıya başlamıştır. 
~av2aya kaışan İbrahimin -ar
kadaşı Bedri de tabancasını çe-ı 
;:erek Ahmetli bacağından ya. 
ralamıştır. Yaralı Ahmed teda
vi altına alınmış İbrahim ile 
Bedr yakalanarak tahk~kata baş 
lanmıştır. 

cadı olan bir teknik'i, Alman. 
l::ır almışlar \'C başka yerler
de de rnuvaffakiyetle tatbik 
ctt~ktcn sonra, şimdi bu tek
nikin patent'ini ta .. ıyanların 
karsısına geçrni~lerdir. 

Mukadder sual şudur: 
Acaba Ruslar, nazariyesini 

kur(iukları bir harp tarzını, 
tatbik ede ede tecrübe knzan
mıs bir rakip karşısında ne 
dereceye kadar mu\'affnkiyet
lc kullanabileceklerdir. Mu
harebelerin scurinc akarak 
~ııs • Alman harbinin miis
takbel muzafferiyeti şark cep
hesinde aramak clol!ru ofomı
~ acağına inandıi!ınıız için bu 
ya;mmzı ancak şu elimle ile 
bona erdirebilecek bir mevJd. 
deyiz. 

Acaba ne kadar da;rnnahi. 
leccklcr. Acaba, her ikisinin 
de takattan diişmeleri için kaç 
haftn Yeya ay beklememiz IU
zım gelecek? 

Almanlar. bu harbin ;JO a. 
ğnstosta hitcceğini, e\'vclcc 
çıtlntmı olduklnrına göre. iki 
t:-ır:ıfın c1a 30 ağustosta yere 
~erilmiş olaclli\'ını tnhmin et. 
nıck do~rıı olur mıı? 

NİZAMETTtN NAZİF 

Mohilef 
de2 Rus 
fırkası 
imha 
edildi 

342 Rus tay
yaresi düşü

rüldü 
23 bin esir alındı 

Tasarruf 
bono lan l -01-

J b .. k Rağ et gıttı çe 
artıyor 

Tasarruf bonolarının satışı 
bütün memlekette olduğu gibi 
~ehrimizde de bütün hararetile 
devam etmektedir. Bugüne kadar 
İııtnnbulda satılan bonoların u
mumi vekunu 1 3 milyona kadar 
çıkmış. bulunmaktadır. 

Bu yekun halkımızın milli mü
dafaa ihtiyaçları için ne kadar 

Bcrlin 28 (Rad)o) hassas davrandığını göstermekte-
Harp tebliği: ' dir. Çocuklar bile kumbaraların-

1\fohildte ınuha ara edil dan çıkarttıkları paralarla tasar-
. 1 ·kı· Ru fı k t ruf bonosu almak irin müracaat uuı- o an ı r -a:.ı a- ~ 

• · l d 0 lrı•,; 23 etmekte ve vatan hizmetine bu ıııaıuen 'mı ıa c ı ... ~, e· 
161 80 suretle katılmak için çalışmakta-ir alınmı~tır. top, 

O k dırlar. 
tank dafi topu, 75 ·am)"on Anadolunun muhtelif mıntaka 
elimize geı;nıi~tir. larından sehrimizdeki bankalara 

Cenup cephe.sinde dü~ · büyük mihasta talepler vaki ol
manı takip hareketi devam maktadır. Bunların yekunu da 
ed'i\;or. Şiıııendife.r lıa.ttı. ho. alakadarlarca söylendiğine göre 

• k birkaç milyondur. Şehrimizdeki 
)"Unca rical ıeune · 1 uyen ~tışlar daha ziyade S liralık ve 
dü,.uıanın te;:eh!büsü akim hı 25 liralık küçük parçalar üzerin
rakılnıı~, miihim dii~m.an dl'-ı olmakta ve halk kapış kapış 
kuvvetleri tahrip edilını~ur· lS milyonluk tasarruf bonoları 

Beri in 28 (Rad) o) - bitmeden elinde hiç olmazsa bir 
Neı:redileıı telbH~e söre 25 ve tane bulundurmak i~in bankala-

ı. .., rın gişelerine koşmaktadır. 
26 temmuz günleı'i Alman 
hava kuvvetleri 342 Sovyet 
tayyare ini tahrip ctıni~tir. 

Bunlardan 17·1 Ü hava mu· 
harehc~iııde, 168 i yerde talı 
tahrip edilmi!tir. Alman ha 
ya kuvvetleri Sov) et geri 
hatlarına ·ve l\l~kovaya da 
taarruz etmiştir. 

__ .._.. ....... ~~0 ........ --------

Ha va dan 
taşınan b1r 

'l:abur 
V•ıfington 27 (A. A.) 

Ofi: 

Libyadaki 

/talgan kuv
vetlerikuman 

danı 
değiştirildi 

Roma 28 (Rad~o) - İtal 
yan tebliği: 

Libyadaki İtal)an km.vet. 

lerıi kumandanı general Ga
rihaldi ha ka hir \ azifcyc 
nakle<lilmi~, ) erine ge.neral 
Ettore Pasdico ta)'İn olun • 
mu~tur. General Pa~cli<·o. E· 
ge adaları kumandam idi. 
En~lce i~panyada bulun • 
mustur. 

RUS RESMİ 
TEBLfGİ -

2 mu • 
rıp 

1d 
ba rı 
----o-----

Bir Alman 
piyade alayı 
imha edildi 

---o~--

104 tayyare 
düşürüldü 

Mos!;ova, 28 (Radyo) -
Sov) et resmi tebliğ~: ~ 7 temmu2: 
da askeri kuvvetlerımız Smolcnsl 
Tevcl, Jitomir hattındaid muha· 
rebelcrc şiddetle devam etmiş· 
tir. Diğer mıntakalnrdn işiara de 
ğer bir hadise olmamıştır. 

T ayyarclerimiz düşman. havı 
üslerini ve meydanlarını şıddetl• 
bombardıman etmişlerdir. Hnva· 
da ve yerde l 04 Alman tayyare 
si tahrip edilmiştir. 12 tayyare 
miz avdet etmemi,,tır. 

Son Moskova hnva hücumun· 
da düşman. 6 değil, 8 tayyarı 
kaybetmiştir. 

• Baltık filomuz, hava kuvvetle· 
rinin iııtirakile yaptığı bir dola;ı· 
mada 2 düşman muhribi ile 1 
düşman denizaltı ını, 2 Alman 
nakliye gemisini batırmıştır. 

Bir Alman piyade alavı tama• 
mile imha edilmiştir. Hücuma 
geçen bir Alman fırkası çember 
içine alınmış ve bu fırka 4,00~ 
ölü, 4,000 yaralı ve 3,000 esi 
vererek harp harici edilmiştir . 

Bu muharebede birkaç düıin• 
tank, 42 antitank top. l 2 ağır, ' 
hP.fif dafi top, ve 20 mayn atv 
alet iğtinam edilmi tir. 

• 

lngiltere üzerine 
bir hava akını 
Londra 27 (A. .) -

Dfr:manın İngiltı·rc iizt>rinıl 
diin geceki lııırn faa liy et:i 
cok •kiiçiik ınik};a~ta olınnı:· 
;ur. Snffolk ~ahilfode hir 
ırn ·ta)a honıhalur atı1mı ~· 
tır· llaı:ıarat 'c telefat ) ok· 
tur. 

Ta)) are ile nakledilen lkı 
taatın birinci taburu ihdas 
cdilıni~tir. Bu tabur, zııbit, 
zabit :ekili •e er olmak ü~e 
re 550 k•i,.iden mürekkt>ptir. 
Bu tabur: Panama kanalın
da !bulunmaktadır. Ta·hur, 
para~i.il~i.iler ve ta) yarelerle 
me::ai birliği yapacaktır. 

Dün geceki Rus 
tebliği 

- Bugün başladı! -~ 
Bir güzel kadın v;f;;.ihten bir }!aprak 
serimizin üçiincü büyü!<. hikagesi: 

l\Io~kova 28 (A. A) -
Bugün öğle Üzeri ne:;redi 

len Sovyet tebliği: 
27 Temmuz gecetıi Sov • 

yet kun etleri Snıolen~k \'C 

Jitoınir i:::bikaınctlcrinde nıu 
lıardbclere anudane ibir :::u· 
r ette dc\atn etmi~lcrdir. 

Tepenin <liğer istikamet 
ve kı~ınılarında muhtelif ha 
n•kat vukuhulmnını~tır. 

Sov' et lıava kuwetleri dü)· 
maı~ın zırhlı cüzütamlarına 
ve tayyare meydanlarına 
darheler indirnıi:.lerdir. 

İsveçte Alman 
askeri taşıyan iki 
tren berhava edildi 

Londra 28 ( . A.) -
Mo::korn rad)o unun bildir 
diğint' göre Alm_an a~keri • 
n'i hamil olarak h·ve~ tariki· 
l e Fin lcindİ) aya gitmekte o· 
lan iki tren lJt>rhava cdilmi:. 
tir. Alman hükumeti hveç 
nezdinde protesto ederek 
trenlerin lıiınıın•ı.i için nıÜ· 
c ,.,fr tctlhirlerin alınına~ını 

talep -ttmiftİr. 

General Dö Gol 
Beyrutta 

Bı-) rut 28 ( A. A.) 
Iliir Fran~ızların ~tı:fi olan 
genf'ra l Dii Goll ge~c ıı cuma 
giinii Be)ruta gelmi~tir. . 

HABB ·~ • • 1 
1 

On üç aıı.r evvel Şamı teshir ederek bir Emevi hükümdan- 1 
nın hayatına hükmetmiş olan güzel kadın ---.. 

---Yazan--
1 · Ensari Bülent 1 

----
1 ··- :. .Birkaç 

Gençlik 
• 

vegazetesı 
Hômid Refik 

O•• nümde, adının delilet ettiği 
mes'ı~J ömür çağının -bir 

çiçek derneti kadar renkli ve gü. 
zel manzaruile- bütün itinalannı 
biraraya topladığı anlatılan bir 
enete var: G e n ç 1 i k • 

Haftada bir çıkan ve sade 
cençliğe değil fikir mevzularile 
al.ikalı herkese dii§ünce ufukla
nnın aerin lezzetlerini getiren bu 
dergi, büründüğü tabı kisve~inin 
ihti§amına laik bir muhteva ne
faaetini de birlikte cetiriyor. tıte 

Satırla ... --: 
~ 1 

re.sini! bizzat bünyesfoden taıan 
b?l bır aydınlık içinde yıkayarak 
bı:ı<: tanıtıyor. İıte gazetenin yıl· 
<.taz ve çalııken müessi:ıi ·dos 
h .m. 1. Orhon'un pişkin k le 
minden çtkan «Ne için? - Mu· 
kaddea harp» serlevhalı etüdü. 
Sonra birçok yurt, dünya ve ce
miyet meseleleri ki, zekıi, hassa. 
gİyet ve tecrübenin kaynaklann· 
dan fı_şkırarak, tahlil ve terkibi11 
yollannı dolaıtıktan sonra, VU· 

zuh içinde hal neticelerine erdiri· 
Jiyor. Bu arada «şiir» in tesir pa· 
yı unutulmam•ş ve ona da yer 
verilmi~. Hasıh neresinden baksa· 
nız, olgun ve ihatalı bir görü11ün, 
susuzluğumı iliklerimizde duydu . 
ğumuz bir «terkib» in güı:el v .. 
muvaffakiyctli neticelerile karfı 
lıt§ıyorsunuz. 

kıymetli Hukuk Profesörü ve Is- DüşEnce seviyyemızı irtifaı 
tanbul Halkevleri ~kanı Yavuz c!oğru götürmekle b:rJikie genç· 
Abadanın «Loz2.nın mana ve liğin fikir haysiyyetini kurtaran 
değen» bqlıkh tetkik yaz111. Sa- bu İli.ota mahsulü eser, tam bir 
yın ilim adamımız, bu satırlarda, alakaya layıktır. Eğer yaıamau 
takrirlerinin irtifaına yükselcbi- için bunun ~art olduğuna inanı. 
im bir sarahatle, «l.oun» m çeh- yorsak ..• 
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Pa işah Hüseyin Hilmi 
paşa mut aka devirmek 

istiyordu. 
~~~---=--===== ....... w..ı-

Müellifi : Nizamettin Nazif 
~foıuna/i l·u Enver 

bey lıahkuuia, saraya akset.· 
m.~ ba.:ı nuılümat mevcut· 
ıur. Faraza, biliyoruz ki bu 
umumi nıüfetti§ Hüseyin 
llilm-i JXl§<Ulllı hususi kur· 
11uıy lıeyetine mensup bulu· 
ııuyordıı ve Hüseyin Hilmi 
f>a,.a~ çıkan lıer fırsattan is· 
lifade ederek bu $Ubayın 
Rumeli ıriltiyetleritıde 3eya· 
hat ctnıesi11i kolayla.5tıracak 
ı·azifcler yaratıyordu. 

Sadrôzmn ba§UU önüne 
eğmiş, dalgın bir ıavır takırı· 
mı.~ıı Sultan, henü:: bir iki 
11cİes ç.chıiği sigarasını l>ir 
tabağa atarak vırlcmtalı ku· 
tu.ıuıda11. bir ba§kıı sigara 
çekti tıc :;<?ki bakı§lı göile
ri11i, istifini bo::madmı dıı· 
ıwı Ferit pa§aya diJdlerek 
devam P.tti: 

- Binb~ı Enver beyin 
hu s<>-yalıatlerinde ne gibi iş· 
lcrle me§gu/. olduğunu öğ
renmemiz kabil olmuyor. 
Hana si)yler misiniz Ne
den, Hüse,in. Hilmi ~ 
lıcp bu binb<l§ıyt öteye beri· 
ye sevk.ediyor. Acaba ıımu-
mi nıüfettişük hususi ku.r
maS'' heyetinde bu gibi işleri 
ba.şarabilece-k b"§ka subay 
yok m.u? 

Ferit p<qa, yarı dalgın, 
yarı iirkerck mırıldandı: 

- Efendi.mi: de biliyor· 
lar Td en. :eki ve maliimatlı 
suhayl<ır arasından seçtikle· 
mi=i ve sadakatleri ~üphe
götürmeyenleri Selclııiğe gön 
dermekteyi;. 

Abdülhamit, sigarasını 
·yakıp bir nefes aldıktan 
sonra gözlerini tavana di
lrercl~ bir müddet di~ündıi. 
Verdiği cmıabın nasıl bir ıe-• 
sir yaptığını anlamak ister 
gibi gözlerini kendisine di
ken .rodrii::mrıı bir müddet 
flıd~-.ede bırahtı· Sonra her 
lcelimc üzerinde duraraJ;. 
ve her hece i ayrı ayrı söy
li y-crek .5unlan söyledi: 

yi/ı JliJmi pa§O)'CI bir halef 
teklif edenıediTu:.· 

- Padi.,,Wı.ımu e/endimiz 
irade buyurduk/art anda 

Bu Ferit pa~a ne ot. a
damdı. Y arab! Abdülhamid 
daha ja:da scbredemedi. 
Jı.ayhırdı: 

- P~a! llala geı1eliyor· 
$Unuz· Haki ağzınu:dan bir 
m.rmzet i.~mi çıkanuıdı. 

- Kimi teklif edebilece
ğimi kestiremiyorum ef crul.i-
mi: 

- Her nı.evki için, sara
ya ,lıer güıı, yüzlerce adam 
bulup tcl.Zif cdebiliyorsu· 
mı: da neden bana bir «üç 
vilayet unu.un mü/etti..~i> 
bulamıyorsunw:? Bir dalıi 
midir bu Hüseyin Ililmi pa· 
§a? 

- Esto.ğf urullaJı efendi
mi:. 

- Çok mu zckü.lir? 
- Sadık bir kulumwlur 

ef eltılli.mi.: 
- Sadakat, -:rmlakat. ıY<f

dakaı! Ağzınızdan bir sada· 
ha Jü..~üyor, '1udakfaruıı=
da bin sadakat beliriyor. Dik 
kat e..lini: pa§a, asabilqiyo· 
~unı İster misiniz ~imdi 
si::e bi.r irade tebliğ ede:,im. 

- Efendimizin bütiin ar· 
wlarını canla ba§la i/aya 
hazırun. 

- O hcilde, e§yalarınızı 
ıo playın.c. Y unn Sel.aniğe 
luuekn edeceksmi::· Si:i 

- Neydi o Hüse,-iu. Hil
mi ~anırı va::ife$inin a<lı? 

- Üç villiyeı umum mü
fetti§i> efendimi:. 

- Evet Sizi o vazifeye 
memur ediyorum i§te. 

Eyı·ah post elden gi· 
diverın:i§ti. Arnıcwul Ferit 
Pa§antn yü:ii, balmumu gi· 
bi sapsarı kesilivermişti. 
Anla§ılmaz bir h·aç !.elime 
mırıfdanarak pa<li~alıı etch· 
ledi. 

Devrinin en zch.i adamı o· 
lan Abdiilhamit, sadriizomı
nırı, beynin.c kıır§urı yemi~e 
döndüğünü derhal lıi.ssetti. 

--..-.. - -- -- - - - - - -
- -- - -
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m SON ffAVAUIS'" ,, 
GUME Bir Güzel Kadın ve Tarihten Yapraklar 

-Garip bir 
• 
1 rar .•. ••• ABE 

---o---
Fiat m~raka- Ş a m, C e V i Z y Ut t U r U 1 m U Ş 
be k?m~s!!.onu hindiler esili kazlarla dolu 

v.e ıhtıkar... bir ç· ·ğe benziyor ... 
Şu koss koca 

şehir üç memurla 
kontrol 

edilebilirmi ? 

Her ev yirmi dört saatte bir kiler 
sömürerek yaşıyor. Nedir bu iştiha? 

İbtikirla mücadele edebiliyor 
muyuz? Ediyoruz, diyebilir mi
yiz? 

Sanıyormn ki, bu iki ıuale müa
bet bir cevap veremeyiz. Zira 

Şam, havasında altın uçuşan ve altln teneffüs edilen 
bir şehir, -~tin torbalarını pathcan dolması gibi 

yutarak yaşıyan bir devdir ... 

böyle bir iddiada bulunmakla Şam... yazan : 
kendi k~ciimizi aldatmış olaca- Ezan se-leri, saz ve dar-'huka ı 
ğ!IllW biliriz. rJeslerine karu .. 'l) or. E\ ler<leıı Ensari Bu .. lent 

İh':ikarn karşı açtığımız bir aa-vaı vardır güpheab:. Ve bunun .,akrak kadın kahkahaları, fı§· :.--------------= 
biricik kuvvetli tarafı, ihtikara kıran {·:~kiyeı sularının şırılnsı, - 1 -
~ı .dı1)'duğu~u~ .'omuz .nefret~ 1 oynak göbek huvalnrına te~po 
tlr. Bır nefret kı bızı umumı -hatta ı tutan zillerin !'tn"ırtı-:,ı gehyor. 
.ımilli- biı· seferberlifie tahrik etmiı G • 

0 

bulunmaktadır. Fakat ihtikirın ece.·· . . . . 
ka?ltsında hnIA Alman taarruzu- Gökle talıak gıbı. h~r ay var. 
na uğraml§ bir Leh ordU3u kadar Bar sokııkların ıkı yıınını 
vasıtl.\Sm~ kaplayan yiik ek duvarlar, bu 

D~kkı:.t ediniz, t:kuvvetsi~Z» hıil)ıalı arrdmlıkta, hir kalenin 
<femıy~~.; <tVasıtı:_t:ZlZ» dı?"O· ~ki Urll araSlndan g~jljyor• 
rum. Çünh"U &snn mueı-.delelerıne ı__ • • • 

aklın olan ~ey nrhk kuvvet de mu§ veırnmnı verıyor· 
değil, vasıta. ' Duvarlarda ne bir pencer'<', 

Nedir bu vasıta? Tank mı la- ne Lir cumba. ne bir delik ,·ar· 
zun, tayyare mi- Top mu? Ha- dır. E' !erden , o:1rn klara "ön· 
yır, ihtilı:ôr ile m~c:ıd~}e, b.ir bari? lün aradığı en ufak sır sı~ıı-
ve darp mesclesı degıl, bır zeka . l 
meselesidir. Şiddetle berşey kar· yor. Ve IJnı pcnceresız duvar?" 
şumda muvaffak olur, kurnazlık rı ile ı:.okaktan her sırlarını gı'L 
kal'§ısında muvarfak olamaz. Zira 1 li) en evler, kulakların 1~aptığı 
k~~dık, .cörünmiye'! bir §eydi~. İ esrarlı bir hal alıyor. Teceesüs 
Bu oyle hır s?sycl .mıkroptur kı, ı 4f'Srarlı •hi rlıal alıyor. Teccssü 
onu ancak dıkkat!ı ve devamlı J 
kovalamalar sonunda zeka yaka· artıyor. Mera~ a:ı~yor. R~ı me· 
lıyabilir ve ku."ltazhk, ancak zeki.' rak vıe te<:essus ıçm~e m an, 
önünde dizçöker. havayı yanık karanfJl kokan 

Zekamız mı yolı?.. \bir ı:ıe~ıvet lbufu.ısu ile karısı!k 
t · d' Id'k s·· l' ~ 

0 
• .~te tıım _ı esasa gc 1 • 0~ 1• teneffüs ediyor. 

yelım: Zekamız da vnr. F~at ıh- Ş l .. .. Ş • l 
tikar a müca eye tahS!.s ettiği- Bu am, mgunun am ı < e-
miz miktan t115avvur edilemiye. ğildir. Tam on üç asır cvvc ki 
cek kadar azdır. Evet, zira ancak şamdır. 
üç ki,Şidir. Beni Ümeıne lınlifelcrinin 

Şu koskoca lııtanbulu aÜ§Ünü- payıtah1ındayız. 
nüz t Bu ~birde yıllaı-danberi çö- l A C 

kı · la 'btik.. bekes'ı Bn pavıtn ıı, \rnpnnın ,c re enmıı o n ı ar ~e • ' . .. 
nin ne derece tecrübeli bir yılan nılbu, Sahraya Cczırctulara • 
olabileceğini dü~ününüz! Her biri maline; Sahraya, CeıJ~rctiilarn· 
bir hinoğl~in olan .muhtekirleri ha, Irak Suriye, İran ,~e Ma,·c· 
ruunu:ılu tacırlerden,. ınsa.~ı ~~~: raünnehre hiikıneder ... 
lardruı ayırd e~nın guçlügunu H. · · · l c: 
d" ·· ·· üz! Bir d• bu •ehirde ih· ıcretm 98 moı yı ı ... ~ıı· 
~un .. :.- • l ·k· · ı:r l'f S"l tikirı kovalamak için kurduğu· mın ıa ·ıını :ın ı e u cyınan 

muz mücadele t~li.tmın kad· Bin AhdiilmeHktir. faııe\i ha· 
roeunda ancak üç tan1't kontrol lifelerinin ved'.ncisi, Mervan 
memuru bulunduğunu tasavvur oğullarında~ Sülcynıau Bin 
ediniz ve sonra, geliniz bu ,ehir- A'bdülm rk 
de bizim ihtikarla mücadele ede- c 

1 
• • • 

_,_ 
bildiğimize inanınız! * ıt:•• 

Gariptir ki, Fiyat Murakabe Ram~zan ayımlayız ... 
Komisyonunun nazariye He meş-1 Ca~ııl.ere akın eden ın anla. 
gul olan azası, asıl iı görecek faal j rın kııııı ttik.na'Z, kimi gcfüekli 
kadronun iki üç mi lidir. YD.Di ve ı::iınıandır. Dn kalabalıkta 
sekiz on ki§i masa batımda otu· zav;l insana rastfonamıyor 
rup «tnlidavclci efkar» ile meı· · · • •• 
nnldur"' ve u·· k' • ·ı k t eh Şnm, ce\ iZ yutturuhnu!'; Mn-ı;.- Ç ljlle OS,OC8f - , wl ·• ~ 
rin aktenlabileceğini de veh· tlılerle, ) ag ı 'e heSJlı ka'Zlarla 
mdmeL-ten geri durmamakfadır. dolu hir çiftliğe benziyor. Ca. 

Bu neye benzer bilir misiniz? mi kapılarmda1d qıol kandille. 
Bir ordu ki üç erden mürek- rin mğmda göz katmer katıne 

keptir ve başmda on ki~ilik bir :.: ' r 
kurmay heyeti vardır. 

AskerW in her devirden çnk 
hayata htıkim olc!uğu ve haynh· 
mıza nazını o!maı:ı lilı:ımgeldiği 
bir devirde askerlik fenninin gü. 

İhtiknrla müc~dele edebilmeııi 
için, bu ~ehrin, en m iki yüz mu. 
rakabe memuruna ihtiyacı vnrdır. 

olımı~ enseler ve gerdanlar gö· 
rÜ)or. Allahın evine ibadet nİ· 
yeti '.ılc gelenlerin ~mrunların· 
da, hep kabarmış hindi ibikle· 
riniıı gururu 'ar· 

Bu gurur. içten gelme değil
dir. Şamlı sokağa çıkartken ır· 
tına ipekli entari ini nasıl gi· 
ye~ e, hu gururu da uratına 

öyle )npıştırır. Ve, yağ tulum· 
larını andıran göbekleı':) le. d~ 
risi üfiirülnıii<• manda hutlnrı· 
na henziyen ;.ağlı kaJçnlariy le 
§ll lıaıltallar, hil'hirlerile sözlcı; 
ıniş gihi, lıep krıflıannı~ baha· 
bindi adımlar atarak yi.irü-rler. 
lar. 

Bu gurur, İ lam imparator· 
luğu pnyıtnhtınc.1a ) a~aıuanıu 
gururudur. 

Şam ... Heın:-.eıhriler':ne, <JC~· 
ni '• en değişik -ze\ ki erle "Ü lii 
bir refahı avuç avuç dağıtan 
~elılrdir. A .. ya) ı, ~ uup:ı 'e 
Afrikayı nefes aldırmadan la· 
Un eden ordular, ellerine ge· 
çcn ccrvctle!l'i hep im şehre gön 
<lcrirlcr 'e tierdnrları 11 kervan 
kervan Le) tiilıuale yı<rdıkları . o 
servetı saray, gene ken nn ker-
van yağma eder. Haliieuin ha· 
zan ıhir ttfüe~f>iiıııii, hir il1ifau, 
hazan !bir hırsı, bir kini, bin on 
bin, elli hin altına sarılı olarak 
bu saraydan çıknr; I-Calı tatlı 
konu:an hir nedimin, giizel 
rnkseden q>İr sevgilinin veya 
baygın :hakı§lı bir <lc~anlıııın 
kor.ağma gider, kah eli kanlı, 
gözü kanlı, kafası kanlı bir 
haydudun inine ulaşır. 

lur, harman gibi savrulur. Şanı 
havasında alt.ııı uçu:;an, ve al
tın teneffüs edilen şehirdir. Bi
ri ap§ırdı mı 'bilin'.z ki genzine 
altın tozu kaçmışLır .. Bu eelıir, 
bu devirde ba~ka benzeri gö
rülmiycn L•ir <levtlir. Altın tor· 
ıbalarmı patlıcan dolması gibi 
yutarak ya.ar. 

Bu akın yağmasından lıi c 
almak mı istiyol'6unuı? 

Kolay ... Bu.nun 'için so:Kak
ları dol'Cluranlarn em;eledni, 
göbeklerini ve kalçalarını şi ;i· 
ren sihre akıl erdirmeniz kafi
dir. Bunlar niçin hö) 1 e- ~i~n.'.~
br<lir'? Çünkü hepsi boğazıııa 
diişkündür. Dı, niçin bu lıall. 
)ığını hu derece boğazına dü~
kiiı:rdür? Bunları FC>fra 'ha-şm· 
ela görmek in~ana korku 'eri
yor. Şaıu, Lir oturuşta dol{lu
rulıuue iki :kaz }İ)"~b·:Ienlerin 
bile i~tihaeızlıklnrına hayret e· 
dilen bir §elıir olnıu':tur· E' ler 
de tencereler durmadan kaynı· 
) or, sofranın biri bo§alınca, he 

~i kuruluycr. Ağsı ve ıni<1c i 
1.;•:r an dinlenmeyen 'bu halkın 
ömrii ınutf aklarda geçi) or. 
Bunlar, et sah.anlarını, böbrek 
ve tatlı tepsilerini, tencereleri, 
ve kazanları silip supuruyor· 
lar. Her ev yirmi dört ıı:aal!c 
bir kiler sömilrerek ya~ıyor. 
N(dir bu i§tiha? 

Bu i~ıiiıa bir illettir. 

Beni Ünreyye pay ıtathtının 
lıem~ ehribi, Halifeııjn gözüne 
girmek istediği anda hu illde 
tutulur· Zira, Süleyman Bin 
Allıdülmelik, emri ahmda ya~ı
yanların zekalarını, middeni • 
nin tahauunülleri ile ölçer. Bir 
,eı:.:r, badukatine bu halifeyi İ· 
naudınnak için ~ııtilıasını her 
au tavında tutnıağa mecbur
dur. Halifenin devlet i~leriııde 
dü.1üııcclerioo d1enu11iyet ver
diği büyük dostları, İ) i ) rınek 
pişirme~ini hilen ahçılarıdır· 
l~e hu payıtahtta mevki ve 
ervet ~ahihi olmanın yolu hu· 

<lur. 
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A m erik a ill 
lngilteırenin men" 

f aatı Asya ı k::r& n dB 
menfaati mı dtr 1 

1 

Yazan: 
Şekip Gündüz 
.-.------------------~ 
İntizar, kötü şeydir. Bunt1

11 

için insan. nckadnr büyük olur: 
olsun bır tehlikeyi be •• lcmcktetl 
o tehlikenin gelip çatmasını cet' 
cih eder. .. ııl 

Uzakşnrkta infilak edeceS1 

hissettiren volkan karşısında 0' 
ayni temenni izhar cdılebilir. 

Uz:ıkşark hakkındaki Tok1; 
Vaııinı:;ton ve Londrııdan ge~. 
lclgroflan okudukça insanın şof 
le bi\ğıracağı geliyor; ~· 

- Eeeh... Beklemekten bt 
tık efendim 1 Ne olacaksa olsıl~ 
t3elli ki harbedeceksiniz. Ne d

11
1 

ruyorsunuz öyleyse? Daha ne'. 
bekliyoı sun uz? Sarılınız sila~~ 
rınıza, &aldırınız biribirinize.. ef 
ıriniz, parçalayınız biribiıinizı .; 
scliiml ~ 

Ağırbn lı bir gazetenin en ;~e1, 
kinli sütunlarından birinde boJ p 
ı..ıır ea'a ııc ·onuşm k belki gt'I~' 
gibi uöztikür. Fakat Uzakşark rıı· 
d;selerinin inH.:ıfındaki kapld 11 
bağa yürüyüşü, inuanı zıvanı:ı ııp 
çıkanyor. Kırıp devirerek, yıı1>1 e 
~·ıkarıık maksndını, hedefini J;:t 
hünerini gösteren Japonyanın tıı· 
§ısındn. Biricşik Amerika ile .. ıı• 
gilt.erenin takındı!:ları çok di.İŞ~ıı 
celı şa\nınç oyuncusu tavrı ar 
ıniiz'iç bir şekil aldı. ., 

Sovyetler Birliğinin Alrntıfl~ 11 
ile hatbe giri~mi~ olmasını, Jıı?;e' 
yı:.nın cgüzel bir fm:ıııh adde 

1 
bildiği bir devirde. AlmnnY811

,. 

Sovyctlcr Birli~i ile meşgul ohtı< 
sı neden Birle~ik Amcril·ada ~· 
lnailteredc cgüzcl bir fırsat» 8 

dcd·lmiyor? .1',. 
İngiltere ile BirlC§ik Ametl. 

ya Asya üzerindeki menfantl.er' 
koruyubilecck bir vaziyetted!fı et' 
yahut de:ildirlcr Eğer değı ', 
se Japonynnın arndı.,ı ardan 1' e' 
rını pren.ip itıbı:ırile kabul etı11ıı. 
meleri neye yarar} Eğer '~~ı· 
fnatimin adını vererek G~.1 J;C' 
paklı ileriye sürdükleri şeY! tef 
ruyabilccel: bir vnziyctte ıse 
neye duruyorlar~ e' 

Sanıyoruz ki İngiltere ile Arf! e 
rikanın teşebbüs kudretini. r 
Japonyaya te~etmekte ohn~ ~f 
cmerıfaut"miz> dedikleri şeY1• • e 
:ralıların, kendi ı:ıenfoatlc~1 
uygun bulmamcktnb ısra.-Iarl .e 
Bir asra yakın süren müst?rn A' 
ve yarı müstemleke devrinın. ·lef' 
ya milletlerinde müstemlckecıj,.r' 
ve nüfuz mıntnkaları arıyn~ j)f' 
kar~ı her türlü itimadı silip stı1' !11' 
müş olducunu unutmamak Jaı1 

dır. J;~ 
Japonlar, adalarından !i'11ş• 

l;ıt' a Asyasınn &yak basarkeıt rııı' 
cıl bir antipati ile sarılacaklıl ei 
biliyorlarsa, İngilizler ve Aft~' 
kalılar dn, bulundukları ye~ e 0 
ve gidecekleri yerlerde aynı1şıı,rccede bir antipnti ile knrŞ' 
caklımnı bilmektedirler. ıe(İ 

.::ıs 

nı , .. 
ac 
Ilı 

eır» 
> j{j 

ol 
Rİ 
kı 
le 
hi 
oı 

alı 

be 
Ç( 
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- Üçüncii. ordıı sıibay· 
/arının hepsini ba§ka ordu
lara dcrğıtnıak mümkün mii· 
diir? Mümkün değilse umıı· 
mi mü/etti§ pa§anın yerine 
tayin edilecek meziyetli, ::.e
lti, nıalümatlı, yabancı dil 
bilir bir devlet adcmıı bııla· 
maz mıyı.::.? 

Sadrazam yııtlmndu: 

- Görüyorum ki .. · -dedi
Bu t<ı)-in sizi pek memnun 
eır:ıec~i. 11albuld 11üseyin 
llümı pa~a SeUiniktcld nıcv 
/dinden pek memnun gözü-
1.iiyor. Nederı? 

(Dalıa var) 
. lünç bulacağı böyle bir vaziyete 

Kendi kendimizle alay etrniye. 
lim ... 

ENSARI BÜLEND 

İyi ~elıze yet..i~tiren huhçıvaıı 
}arın ve giizcl tatlı yapan ahçı· 
}arın hiS"Sesine ele Jm yağma· 
.dnıı dii~eıı az cleğildir. Fakut 
sanmayınız ki im nltınlur gü· 
tikleri ye;rlerde hir çıkın, Lir 
tor.ha, l>ir kiip içinde hnpı:edi. 
lirler? Hayır.. liavdutl:ırı da 
nedimleri ·kadar, nbçıları ve 
bnlıçıvanlnrıda ~airleri ,.e ı:iiz

gün bakı101ı de'• kımhları kadar 
st>filı olan hu §ehirıle heytiil
malden dtıi;rılan sen"et, giLtiği 
yerde saklı kalmaz, başka ha .•• 
kıı rüzgiirların anaforuna tutu 

Bununla beraber hiitiin ~n 
göbekli ve kalçalı insan _yığını 
içinde Lu Halifenin 7,eki ına 
en çok itimat ettiği şahıs, zayıf 
ve ~limsiz bir gençt.1 : 

İşte. Uzakşarktaki hiidiııe• ı• 
ajens haberlerinden anln<:1}'ıı ~ 
yen hu0 usiyetlerinden biri l;ı ,e 
lnr da bundan, Amerikalılı.tl tilli 
İngilizler derecesinde hisse e 
alabilirler. .,,ı 

ŞEKlBGON~ 
- Söylcserıi::.e eferıdim? 

Filıirlerirıizi öğrenmek isti· 
yorıım. 

O ::.aman, Ferit paşa. mut 
la1.-a bir cevap vcrmeğe mcc 
lJUr bıral;ıldığuıı hissederek 
konU§tU: 

- Pacl.i~alumı:: efendi,.. 
mi:: her ar::tılarını derhal 
infaz etmek iml.Cirılaruıa ma 
liktirler. irade buyururlarsa 
üçüncü ordunun biitürı jU• 

bayları ba§ka b~ka ordula
ra tluğıtıfubilir. İrade brıyu 
rıırlarsa bwılarm yerlerine 
ba)ro orclulardaıı 'tiubaylar 
gönderilebilir. l' alırıı sera . 
ker paşa kulları tahrik edi
lir. Bo ... alan kadro. harbiye 
1U!::,cıreti emrinde bıJunan 
suba larla d.oldururlur. 

- İ§i be.ıdm irademe bı
rakmamalı? Y apılm<ısı doğ
ru olan i§i, siz bana bildir
meÜ$ini:: Ben, tet!dk edip 
ıensib veya rcddeımeliyim. 
Bununla beraber hala Hüse-

Jüpiter söyle diyordu: «Oğlum! 
Bizi gelip bunu görmek üzere 
buraya çağırdığını.zdan dolayı si
zi kabahatli bulurum.» Sonra, 
Venw lehine fikirlerde değiıik
lik oluyordu. İris tarafından tek· 
rar sahneye sokulan pezevenkler 
korosu, ilahbr ilahına, tabkikah
na devam etmemesi ricasmda 
bulunuyordu. Kadınlar evde o. 
turalıberi, bayat erkekler için ta
b~m'?ül • edilmez bir hal almııh, 
kı pıyeıın felsefesi de bundan 
ibaretti. 

O zaman Venüs tabliye edili
yordu. Vülken bir «ayrılma kara
n» alıyordu. Mars Dian'Ja tekrar 
birlqiyordu. Jüpiter, evinde sÜ-
kUtıu te.ia için, ıevdiği körpe ça
mafll'CI kızını burçlardan birine 
yolluyordu. Ve nihayet, aeviyo
nırn fiilini tasrif edecek yerele, 
atiftelikler eden afk, mahbeain
den çıkarılıyordu. Perde, bir ta
zim ve tektim levhaaa üzerine ka
panıyordu: Dizçökmüt olan pe
.-v~!'*' k°!:°ıu, fibine çıplak
lığı ıçınde mutebesaim ve bu ha
lile ulvileten Venüs'e bir min. 

nihayet venneliyiz. 

nettarlık ilahisi in§ad ediyordu. 
SeyircHer ayağa kalkmada a-

cele dmiş ve kapılara vannl§lar
dL M'üellif adlan tekrarlanıyor, A ve, bravo aealerinden husule ge. 
len bir oöfsı:TI;rül· tü" .. ~ • ...- su ortasında. B 
coıkun ıki davet nidası yükseli-
yordu: «Nana! Nanab Sonra 

Müellifi: V, 
EMtl, ZOLA il 15 

1 
Tür~ çevi;;-1! 
IIAl\fID REFiK = 

salon, henüz bo~almamıştı ki, 
lambalar söndürülür, avize kısı: 
hr, ve Ön 8tra localardan sarkıtı
lan uzun, ltiil renkli örtülerle ga-
lerinin tezyinatı örtülürken, ka
ranlığa gömüldü; ve o kadar sı-
cak, o derece gürültülü bu salon, 
bir toz ve küf kokusu içinde, de
rin bir uykuya daldı. 

Kürk!ere bürünmüş olan Kon
tes Muffat, locaıunın kenannda 
dimdik, halkın çıkme.tmı bekli
yerek, karanlığı seyrediyorrlu. 

Geçitlerde halk, birikmis elbi
se yığınları araıında fn§ırıp kaJ
mıı olan yol-gösterici kadınlan 
itiştirip kakışhnyordu. 

F oşeri ve Lafalois, çılus esna
Slnı:' b1.ılımp.hH.,.,~1. ir"., ,,. .. 1~ r•-

-- ..-- ..-:::::---

miılerdi. Dehliz boyunca erkek. 
ler saf tqkil ediyor, çifte mercii. 
ven imtidadınca, muntazam ve 
kesif, ıonu gelmiyen ağır iki ka
labalık dalgası akıyordu. Minyon 
tarafından sürüklenen Stiner ilk 
gidenler arasındaydı. Kont Dö
vandövr, Blanf Dösivri ile kolko
la, birlikte gitmişlerdi. Bir an, 
Gaga ve kızı, canlan sıkılmış gö
ründüler; fakat Labordet gidip 
kendilerine bir arnba getin:ıekte 
istical etti ve kapısını zarifane 
ü:::erlerine kapadı. Dagenc'nin 
gectiğini gören olmadı. Yantık
l~rı al al olmuş lise kaçkını, ar
tıstler kapısı önünde beklemeğc 
karar vererek. demir parmnidıklı 
kapısını kapalı bulduğu Panora
malar pasajına ko,arak rri_tmi ti ' . ' .. . .. . .. . 

c===:= ------

Saten eteklerile kendisine sürtün
müş, fakat o, nevmit, bQfunetle 
onu reddelmİf ve sonra, arzu ve 
iktidarsızlıkla gözleri yqlı, kala. 
halık arasında keybolu_o gitmi§ti. 

Seyirciler yaprak sigaralannı 
tutUfturuynr ve şu nakaratı mınl
clanarak uzakla,ıyorlardı: «Ve
nüs akpmlan dolaştıkça •• > 

Saten, tekrar • Ogüst'ün kendi
tine oredaki ıeker artıklarını ye
mesine müsaade ettiği. Varye
teler kahvesinin önüne gitmitti. 
Ve gayet lcız~m~ bir halde kah. 
veden ç.ıkan şişrr.an biri, nihayet 
onu e.lıp, gitgide uykuya dalmak
ta olan kaldınmın karanlıklarına 
doğı·u sürükledi. 

Bununla birlikte, tiyatrodan . ... . ' .. .. .. 

(Devamı var) 

Iois, cıana'i bekliyordu. Foteri, 550 liragt 
Karolin Heke n annesi ile bir- _J • /e 
likte, ·~p L&ai steftrl'i almayı ualavere '"' 
vadebnıf bulunuyordu. Muffatlar • 

bi.rid &ir çehre ile ~ geçer- cebı·ne ; mıJı--
lerken, onJ.r ela, .. lap, yülaek ~ K;. 
aale cü1erek, deblisia IMitün bir r h ·ı· Jaf 
kötesini itsal etnıitlerdi. Borde-Jren ta sı U

1 

" 

aav, tam küçiik &ir ka...,.. arala- 1 . . a}lsilclıı 
mak üaere)'ken F ''d Be edıyenın Galata t 1dıı1' 
marlama bir tenkit :ıe."':' ~= !b.rahim, as~er ailelerine ~S O ı~: 

eafı vaadini k ord y ıçın topladıgı paralardan taht' 
: ffaln ett.oparıy U. San. ravı makbuz koçnnlanndı.t ·rttı Ş' 

muva Y en aenneat ol- fat yaparak zimmetine ge<fl 
muı sibi alnanda parıltılar, ter i· tir .1'11 tıJ 
çindeydi. İbrahim hakkında tııhlcı 

Lafaloi., mülte6tane, ona: ba§lanmı~tır. 
- En &Jağı ilci yüz temsil -di

yordu-! Tekmil Paria bir bir ti
yatronuzdan geçecek. 

Fakat, Bordenav, miinfeil, sert 
bir çene hareketi ile, dehlizi kap
lıyan kalabalıjw; hu, duc:laklan 
kurum111; büi Nana'nın temellü .. 
kü hınile yanan, &u sözleri aletli 
izdihamı göstererek, tiddetle bay 
kırdı: 

- inatçı aeneri 1 Kerhaneme 
de! 

I - ' 

--0----

Bir Rum kadı~ 
nın yediği ni~.~ 

Dün Floryaya giden ~ırde bl' 
kadını trende Ahmet isrnın zıı.bıtıJ 
gence hakaret etmiştır. el ıııb 1 

memurları suçlu hal kın 8 

tutmu~tur. 
c:,, .. ı,, h,,,.;·, 

,,. 
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ın Uınuıui. h~ptcn sonra bir medeniyet vecibesi olarak 
,. eınfek~tınıızc giren Çarleston bu~n ş~'dini de!i~tirmiıt 
a~ Bos.tıı olarak aramızıı karışmıştır. Türk ter~iyesine ve 

ctlerıne tamamen D:l'kın c.tan bu stil gcııçlcrımlzin yal
Jı•7. kıyafetlerini değil dil ,.c hareketlerini de değiştiriyor. 

>"';·~gençlerimizi bir ucube haline sokan garip bir kıyafet de. 
ı:;d maalesef ruhlaruıın temiz mayasını bozan bir tohum 
0

• ?· :'lYn! karede poker oynı~·an baba ve oı:7ltln rastlandıkt 
~ıbı nınesınc gran ınnmn deıncği ve yeni asrın icnbutı olnrnk 

1 ll~ul eden genç kızlarımız da göriilüyor. Adetleri ve muhit
b~rı tnahdut hu zümrenin Jm ziippelil leriui hoş karşıhya-
ılnıek insanın elinden gelmiyor. Zira Türk çocuiunun geniş 

~ınu2lan Bobstilin pamukla dolmuş omuzlarındnn heybet 
~az. Zira T~rk ~ı~ı~n t~biat t~? aldı~~ pcnbe renk kırmızı 

Yadan mustagnıdır. Zıra, Turk nıncsi granmaınadan 
Çok daha sevimlidir. 

1 
Garbın ba bayağı züppeliklerini bir medeniyet vecibesi 

0 arak değ-il, ahlfık :SUkutunun canlı bir misali ve delili ola. 
tak kabul etmeliyiz. 
l Bize garbın yalnız tekniği lazımdır. Ahlakı ,.e adatı as-• ... 

Tii.1' ahlikı ve Türk adabı garba örnek olacak kadar ke
ııa.Jlni babnuş bulunmakta.Clır. 

Adil Xıırdakul ._ _________________ _ 
r ahlil ve tenkid 
""'""= 

Posfagolu ... 
1 

nizden kurtardıiı ve çOk sev
diği Seniha bile onu yolunda 
yüriimekten alıkoyamamııtır. 

Hangi taraf bir zafer kay
dederse hemen o tarafa mey
letmekten çekinmiyen karakter 
düıkünü bir zenginin kızı olan 
Seniha, Anadoluda Muratla be
raber çalıştığı müddetçe hüvi
yetini gizliyor. Onda Pertev gi
bi bir adamın kızı olmanın hi
cabı vardır. 

Murat. (posta yolu) boyun
ca giderken bir hemen bütün 
Anadohıyu gÖrmÜf gibi oluyo
na. Köyleri, hanlan, kahvele
ri, pcripnhlc ve aefaleti ile o 
zamanki aç Anadolu ••• Aç, fa
kat asker veren. aç fakat or
duyu doyuran bitmez, tüken
mez Anadolu .•• 

Hilmi Ziyanın cİnsan med
dücezri» serisinde asıl orij ina
Jiteyi ft:rtlerqe, kahrarpanlarda 
aramamak laznnClır. O. ~u ve
ya bu ferdin romanını değil, 
fakat İmparatorluğun sukutu 
gibi büyük bir sosyal ve evren
ael hadisenin destan - romanı
dibadı içinde bir atomdan baş 
nı veriyor. Fert bu hadise gir
ka bir fey değildir. Romanı fer
din psikolojisi değil, cemiyetin 
n!!ikolojiııi yapıy8r. 

Hilmi Ziyayı ckahramanla
rının psikolojik tahlillerini çiz
memiıtir> tenkic1ile vurmak is
tiyenler, bir alemin göçüşünü 
mevzubahs eden eserde ferdin 
ıahsi psikolojisini aramak ha
disesine bağlanmış olurlar ki, 
bu. mutlak bir hatödır. Mura
dın paikolojisinf anlamak için 
onun ruhunu aynca tahlil et
rneğe lüzum yoktur. cHadise
ler girdibadına bak, Muradın 
psikolojisini hemen anlarsın> 
demek istiyen muharrir, kor
karım ki geç ve güç anlaşıla
caktır. Murat bir idealisttir. O
nun bütün kuvveti, mensup ol
duğu sosyeteye olan rabıtasın
dan geliyor. Yanında her za
man sürüklenmiş olan Seniha. 
Muradı hiçbir vakit fethetme
di. O icabında Senihayı bıra
kıp yoluna gidiyor. İnandığı 
fikre Senihayı feda ediyor. Se
nihayı en çok hatırladığı za
manlar hastalandığı, yani ce
miyetle alakası azaldığı za
manlardır. O vakit Muradın 
ferdi tarafı görülmeğe baılar. 

Murat, komitasının başında 
şırken c:Kızıl . Elmaya, ~~~~· 
ca giderken hız h~men butun 
Turan fütuhatına ınanıyor ve 
Kuvayi milliycye yardım et
mekle bu gayeye hizmet etti
ğine kani bulunu>:ordu. İmpa
ratorluğun en fecı zam~nı_nda 
Türk cemiyetinfo o vakıtkı ha
lile kabili telıf olmıyan mana
sız ve saçma (Turan) gayesini 
ortaya atarak devleti bir an 
evvel mahvetmiş olan ideal 
netice Muradı da mahvedıyor. 

Antıdoluda birinci İnönü, 
ikinci İnönli. Dumlupınar kaza· 
nılıyor. Bu üç zaferin sonuncu
su kazanıldığı t:ırada Murat, a
ğır bir hastalık atlatmı!l ve te
davi için (ufak bir vazife) ile 
latanbula gönderilmiıti. (Poı· 
ta yolu) nun en kahraman ide
aliıtini hiç hatırlamadılar. E
saaen Murat şöhret düşkünü 
değildir. Fakat Murat artık se
faleti, açlığı. inliyen insanlığı 
görmüştür. Anadoluyu iyice ta
nınu,tır. O vakit IU kanaate 
vilaıl olur: Turanlar, muranlar 
kütlenin arzusu değil, beg on 
maceraperestin ihtirasıdır. Bu 

-----1Y akın Tarihten bir sahi/ e: 9 -- Deri kaçakçılığına meydan 
verilmiyecek 

KOL F 
1 : ' . ·Z .,, 

Radek derhal cevap verdi: ''- Rüya göa-üyorsunuz l''Olda ş 
Kolaroff ! Türk iyede kaç amele vardır? 

.. ·--------
Onümüzdeki Cuma günü 

deri ihracatı kontrole tabi 
.. önümilzde&,i cuma ı?ünün
ıtıbaren deri ihracatı kontro
le tabi tıutuiacaktır. 

Diğer taraftan bazı açık !.!ÖZ 
UK-irlcr, bir müddet evvelden 
harekete geçerek ellerndeki 
kıllı derileri satmış "~bi ~ös
terip limanımızdaki vapurla-
ra yüklemek. vapur hareket 
etmeyince de antrepolara al
ma!k yolunu tutmuşlardır. Bu 
suretle hareket eden tacirler. 
kontröl C-r.ararına tekarldüm 
ederek üzerinde yaıpaR;ı bulu
nan derileri kontrölden kaçı
m~lard ır. Halbu ki, Mmtaka 
rabil~ekleri ümidine 1\:apıl-

Brezilyada köylüyü teokilat
landırmak ve b\ılnlara dayanarak 
bU federation'u beyaz terörcüler
den, ferdi auilı:aıtçılardan ve pro
feııyonel hQkUmet darbecilerin· 
den kut'tarmak laztrndır. Markıtiz
min bu memleket için hedefi. Li
beral demokrat bir idare kurmak 
olmalıdır. Türkiye, fU anda garp 
emperiyaliıtleri ile mücadele ha
lindedir. Bu memlekette cKema
list hareket:. adını verdiğimiz bir 
milli ihtilal var. Üçüncü enternas
yonalin bu memleketteki men
suplarına yapacağı tavsiye de bu 
milli ihtilali kuvvetlendirmek ol. 
malıdır. Zira Kemalist hareketin 
garp emperiyalizmi ile mücadele
sinde muvaffak olması iki ba
kımdan bizi memnun eder: 

1 
,. Yazan : 1 

Nizamettin ~azif 

C9&aa dayanarak iddia etmek pe
kala mümkündür ki, hudutlan i
çinde komünist bir harekete kar~ı 
şiddetle hareket etmek. Ankara
nın hakkıdır ve Ankara, Türk 
komünistlere böyle bir şiddet tnt
bik etmekle garp proletaryasına 
yardım etmiş olur. 

girmi_ş gibi bir manzara arzeder
lerken antiemperiyalist bir müca
deleye göğüs geren bir Türkiyede 
zoraki~ bir sınıf mücadelesi uyan
dırmagtı kalkışmak, yanlış bir 
hareket olur. 

Bilindiği gi:bi ı Ağustos cu
ma gününe ,gelinceye kadar 
deni. ihracatı tamamen ser
best, yapağı ihracatı ise lisan
se idi. Bu halden istifade et
mek _gayretine !kapılan bazı 
açık göz tacirler, hari;ce sat
tıkları derielri tüylü "e yün 
suretile ayni zamanda yap!i~ı 
kaçakçılığı da yapıvorlardı. 
İşte Ticaret Vekaleti, kıymet
tar yapağılarımızın bu yüz
den harice sızmasının önüne 
ıteçmE'l< ;<:.in yuCrnrıdaki kara
rı clmış ve Agustostan sonra 
yapılan ihracatta derlerin 
C!ontrol edilmesini şart koş
muştur. Kontröllere Tıicaret 
Vekaleti İhracnt kontrol dai
:reelri tarafından yapılacak-

'Bicaret müdürlü,l'tü vaziyet
t~n halx?rdar olmuş ve t?Um
rukler başmüdürlüğüne, kon. 
trol ves 'kası olmıyan derile-
rin hiç bir suretle ihracına 
müsaade edilmemesini bil. 
dirmiştir. Üzerindc4 santim-

Bu sırada kalın bir ses işitildi 
ve riyaset divanında oturanlar
dan birinin ayağa kalktığı görül
dü: 

- Yoldaş Kari Radek, muğa
lata yapıyorsunuz? 

Bu, Bulgar komünist partisinin 
lideri olan Kolaroff du. 

Kolar~ff cevap vermedi, yahut 
veremedı. Bunun üzerine Radek 
salona dönerek sordu: ' 

- O halde ne yapalım? Türk 
komünistlerini bu koncreden ve 
Türkiye komünist partisini üçün
cü enternasyonalden tard mı e
delim? 

Kısa bir sükut oldu. Kimseden 
bir cevap çıkmeymca Kari Ra
dek devam etti: 

tır. 

'den nş:ıi!ı vapaj?ı bulunan de
rilerin ihracı serbesttir. 

-----r=2•~=-·~M~e.._.,.._ __ """°',_..____ ı~~----.-..-
Oev~et Demir Yolları il anları 

Muhmnmcn bedeli (1798) hrn olan muh\elıf eb'alta 630 adet Rakor 
§trıngası ile 20 adet Foşer tüpü 31/ 7 /941 peı-ş_mbe gllnü saat (11) on 
birde Haydarpat.ada Gar binası dahihndcki Komis~on tarafından açık 
cUiltme usulılc satın olınacaktır. 

1 - Küçük Asyadan kovulan 
emperiyaliat Avrupa, bize kargı 
yeni bir hücuma kalkışmak cesa
retini kaybeder. 

O tarihte, dar soııyalist partiSi 
adı ile anılan Bulgar komüni..t 
partisi, Bulgaristana hükmetmek
te olan Bulgar çiftçi partisinin 
meşhur lideri Stambulisl.inin mü
samahası ve yardımı ile çok bü
yümü!ltÜ. Sobranyuda - galiba -
49 meb"usu vardı ve hemen her 
Bulgar kasaba ve şehrinde bir şu
besi olan bu parti. 80 bin azası 
ile övünüyordu. E.mri altındaki 
muhtelif sendikaların milyonu a
şan veya milyona yaklaşan azası
nı da hesaba katacak olursanız, 
Balkanların göbeğindeki böyle 
mühim bir kuvvetin mümessili 
olan Kolaroff un üçüncü enter
nasyonalde nasıl bir mevkii ola
bileceğini kolaylıkla kestirebilir-

- Hayır. Türkiyede çok sağ 
hareketler de vardır. Birçok sol 
teşekkiil, Kemalist hareket le
hine bir muvazene teminini ko
laylaştırır. Farnziı Türkiyede ha
la bir sultan vardır. Türkiyenin 
bir kısmında, yahut her tarafın4 
cl:ı hula mollalar hfıkimdir. Tür
kiyede toprak, h IU. feodal bir re
fıme t~bidir. Derebeyliği devri, 
oTtaçağ; birçok yerlerde olanca 
karanlığile hakimdir. 1 te solla
rın ve en solların Türkiyedeki in
sni vazifeleri budur. Yoksa iki 
günde bir, bir hükumet -darb~si 
projesi hazırlamak d~il. 

Bu ise girmek isti~enlerin (134) lira (85) kuru luk muvakkat tc
miııat ve kanunun 1a~ in ctt:ği v~aikle b!rl:k e c1:slltmc günü saatine 
keder Komisyona müracuııtlerl lazımdır. 

Bu işe ait şaı tnamcler Komısyondan ı:nrasız olarak danıtılrn:ık-
t.adtr. (58lb) 

Hava Gedikli nanızetlerine : 2 - Türkiyenin galebesi. met
ropollerdeki devlet otoritesini za
yıflatır. Garbi Avrupada.ki ko-

1 münist hareketler. kolaylıkla in
kişaf etmek imkanını bulur. 

Görülüyor ki, hem cihan ihti
lali bakımından, hem de genç 
sosyalist devletin emniyeti bakı
mından Kemalbt hareketin mu• 
vaffak olmasını temenni etmek 
mevkiindeyiz. Böyle olunca Tür· 
kiyede bir komünist hareket ya
ratmağa çalışmak, en hayati men-

i faatlerimizi baltalamak, bomba
lamak demek olmaz mı? Yine bu 
--------------- siniz. 

ihtiras kütleyi bugünkü sefa
letlerinden datia lcorkunç sefa
letlere sürüklemekten baska 
hiçbir ıeye yaramıyacaktır. Ve 
Murat artık ıöyle düşünüyor: 

«Yıllarca ne boı hayaller 
pCfinde kotlum ! Haydi baka
lım, Kızıl Elma nerede 7 lran 
fütuhatı nerede?» 

O günden sonra Murat, a
talarından kalan ve büyük bir 
aervet ihtiva eden büyük ko
nağın bütün muhteviyatını 
ve nihayet binayı satıyor. 
Eline o zaman:l kadar hiç 
bir vakit geçmemiş olan bü
yük miktarda bir para geçi
yor. Bu parayı ne yapacak? 
cElinde bir kağıt toman, koca 
bir ıervet, ömründe görmediği 
bir huine ile kimin imdadına 
koşabilir?> Hasta, fakir, yok-
8ul bütün tanıdıklarına ve tanı
madıklarına elindeki 5erveti 
dağıtıp kurtuluyor. Niyeti tek
rar Anadoluya dönmektir. 

Niçin~ Bunu bilmiyoruz. Fa
kat motörlü bir taka ile kaç
tığı esnada nöbetçi gambotla
rının işaretine aldırmıyarak yo
luna devam ettiği için takası
na atct açılıyor ve Murat, ka
yıkçı ile beraber boğuluyor. 
Onun takaya binmeden evvel 
Ayasofyada halka hitaben söy
lediği şu sözler, cemiyetle. bü· 
tün alakası kesilmiı, içi born
boı kaimi§, fakat yüksek ihti
raslar taşımak için yaradılrnıt 
bir insanın bütün ruh haletini 
ifade eder: 

«Ey halk! Siııden ıüç ve 
lawvet iatiyonım. Elleriniz 
homboı ve ...-tuuz çıplak ol- ı 
dutu zaman ıizden yalnıs i
ınan iatiyarum. Karumm ha
zinelerini ayağuua getirseler. 
içiniz bombot ve bütün dilek
lerden mahrum olduğa vakit 
onu ne yapanınız? Şerefinis. 
•ılonız, İlnanmız olmachiı sa
man dünyayı ne yapanıaız? 
Yokaul ve çıplak imanlar, ek
mek •e hün-iyet iat~er ıize 
el uzattıta zaman içinizde ~y
tan, kulaiuu.. mütemadiyen 
«İllaıunab diye fıaıldamıt olsa 
ne yapananaz 7 

Kolaroff, o tarihte, üçüncü en
terna9Yonal da· mi komitesi --aza
sından bulunuyor ve mC§hur Po
Jitbüro üzerinde de nafiz bir ko
münist olarak tnnınıyordu. Bunun 
için, müdahalesi büyük bir alaka 
ile karşılanmıştı. F nkat Radek 
ona cevap vermekte aciz göster
medi. Elindeki bardağı hitabet 
kürııüsü üzerine bırakarak: 

- Yoldaş Kolaroff .. dedi, siz, 
Türkiyenin bizden çok yekın bir 
komşusunu temsil ediyorsunuz. 
Bulgar proletaryasının Sobran
yada meb'usu ve burada mümes
silisiniz. Lutfen bana söyler mi
siniz... Türkiyede, Marksist te
lakkilere göre camele> addedile
cek kaç kişi vardır? 

Kolaroff, yutkunmadan cevap 
verdi: 

- Birkaç yüz bin .•• 
- Rüya görüyorsunuz yoldaş 

Kolaroff. Türkiye bir küçük çiftçi 
memleketidir ve demiryollan ile 
birkaç ufak fabrikasında çalı an
ların yekunu on beş, yirmi bini 
geçmez. Ve derhal ilôve etmeli
Yim ki, Türkiyedeki hayat ucuz. 
luğu derecesi ile nisbet edilince, 
Türk işçisinin ekonomik şartları, 
Yalnız Bulgaristandaki iııçilerden 
değil, Fransız proletarynsından 
da daha mükemmeldir. Şimali 
Amerika Birleşik Devletleri ile 
lngiltere ve Almanya, işsizlerin 
sayısını yükseltmek için yarışa 

Ankara Valisi 
değişiyor 
---o---

Yerine lzmir 
beldiye reisi Beh
çet Uz getiri recak 

Ankara, 28 (Telefonla) -
Ankara Vali ve Belediye Reisi 
Nevzat Tando~an yakında baş
ka bir vilayete nakledilecektir. 
Yerine lzmir Belediye Reisi dok
tor Behçet Uz· un tayin edileceği 
söylenmektedir. 

HAVA SEFERLERİ 

Radek. bu son cümleleri mü
cadeleci bir hatip coşkunluğu ile 
söylemi_ti. cŞ> hıra ve «5> lere 
ıslık çaldırarak bir Rus şivesi ile 
söylediği fransızca pürüzsüzdü. 
Kongre, sürekli all.ı~larla bu hi
tabeyi tasvip ettiğini ihsas edin
ce Radek, şu sözlerle nutkunu bi
tirdi : 

- Oktiyabr inkılabının dehfısı 
yoldaf Lenin'in dünyaya yaydığı 
pnrola şudur: 

cŞarktn cmperiyalizme kar~ı 
mill i ihtil" ller ve istiklS.I hare
ketleri, garpta kapitalizme karşı 
proletaryanın umumi ihtiluli ... > 

Ve, salonda devamlı akislerle 
tckrarl:ın::ı.n bir nura attı: 

- Yaşnsın yolda, Lenin 1 
Bunu Kremlin hassa fonf:ırının 

çaldığı bir müzik parçtı!ı takip 
etti. Sonra Zinoviyef'in ince sesi 
o gün, sonuncu defa olarak i~itil
di : 

- Yolda~larl Üçüncü enter
nasyonal dördüncü cihan kogre
sinin açılış celsesi kapanmıştır. 

Operanın muhteşem salonun
dan hole akan ins:ı.n seline karı
şırken kafam hep Lenin·e saplan
mış, düşünüyordum: 

- Yaıı::ı.sın diye bağırıldı amıı 
Lenin hasta. Bu mühim t~rcne 
gelmeyişi, gelmeğe tenezzül et
meyişinden rni, yoksa çok hasta 
oluşundan mı? Acaba Oktiyabr 
inkılabının esaslarından bazılarını 
bizzat o inkılabı ba§armıı o~an 

liderin ağzından dinliyemiyecek 
miyim? 

- Devamı var -

Müteferrik 

Ekm k beyazlaşıyor 

Gedikli namzetlerinden 337 do,itumlu olup evraklarını ta
mmo.lnmış olanlar 30 Temmuz 941 tarihinde sevkedile<.-eklerin. 
den bunların c:arşmaba günü sa:. t 8 sekizde kurumda bulunma. 
ları ilan olunur. 6322 

* Ticaret Ofisi umum müdü
rü Ahmed Cemil Coni dün An
Jtaraya ,gitmiştir. Ankar:ıda Of •. 
sin teşkllatının genişletilmesi 
işi üzerinde temsslarda bulum· 
caktır. * Alman ticaret heyeti düı 
aksam Ankaraya hareket etmiş
tir. Heyet azası Anikaı-ada bazı 
temaslar yapacaktır. * Geçen hafta intıhabı ya
pılan Armatörler Birli~i idarP 
heyeti riyasetıinc Lfıtfi Yelkene 
seçilmiştir. * Öğretmenler okullanna a
lınacak parasız yatılı talebenir. 
kaydına başlanmıştır. 

f Temmuz: P. ertesi 

r~~;: 28 r~~~-
{rrü. 2091 

ı 
Gü~ 
Öğle 

ı 1kindi l Akşam 
j Yatsı 
1 ımsak 

IHız.84 

* Şehrimizle Edirne arasındr -
,gidip g~lecek ecnebiler seya -----------~ 
hatıermi yalnız trenle yapabile- Bilmece \ 
ce-klerdir. * Sıhhat Vdkaletönin hazırla
dığı veni süt tslimatnamesi alü. 
kadarlara bfildirilmiştir. Sütcü 
ler l.kpaların üstüne südün cinsi. 
ni yazmağa mecur tutulmuştur 
cSaf süt. kelimesini: yalnız ineli 
sütleri için kullanılacaktır. * Şehrimizdek! nnik.livat şir 
ketlerinin nakliye ücretlerin 
mühim derecede eırttırmaları Ü 
zer.ine, tüccarlar a1itkadarlar 
müracaatta bulunarak bu işi· 
hallini istemşilerdir. Ticaret Ve 
kalcti tetkiklere başlamıştır. 
* Şehrimizdeki kundura im• 

lathanelerind® bJrli yeni fr 

8 harfli bir hayvanın cinııle
rinden Liriyim. 

3 - 2 - 1 ve 8 inci harflerim 
bir nevi odundur; 

6 - 5 inci harflerimi iki defa 
tekrarlarsanız bir tefrikamızın is
nini bulursunuz; 

2 ve 3 üncü harflerim bir mas
'ardan 4emir> dir; 

4 - 5 - 1 - 5 inci harflerim eski 
ııbirle bir rütbe; 

3 - 8 - 7 - 5 inci harflerimin 
1onuna bir ( R) ilave edilirse e
bedi istirahatgah olur. 

bir aya'kkabı meydana J1:etirmiş 
tir. Bunlar 600 kuruşa satılacc' * Üsküda-r iskele rnevdanın-
ve pek yakında Yerli Mallar pa la vapılan faalıyetin nrttınlma-
zarmda satışa çıkarılacaktır. ı b:ldirilmiştir. Belediye ile mal * Memleketimize 650 bin ı · bipleri arasında istimla·k me-
ralık ~öztaşı ithal edilecek v< <.>lesinden çıkan ihtilat halledil-
kilosu 20 !kuruşa tevzr edilecek m,\itir. Y~ılmaları ıreri kalan 
tir. bu binalar buRünforde yıkıla-* İzmitte bit Yaırdım seven. -~!lctır. 
ler cemiyeti kurulmuş ve fnn * Orhan.~az.i, Mudanva ve 
liyete ~eçmiştir. GemlTk piyasalarında zevtin fi-* Balılkpazarı ile Ta~ılar car' vat1arı hissedilecek d~ede 
desinde bulunan düWnlardr •ükselmişt'ir. Mal almak için bu 
pastırma ve sucwkların kontro avalide bulunan tüccarlarla 
lüne başlanmış w çoğunun bo "'ıüstahsiller :arasında temasla!" 
zuk olduğu anlaşılmıştır. ievam etmektedir. * Bazı kömür toptancılannır 
perakendecilere narhtan fazl· *Bakırköy Halkevinde dikiş, 
fiyatla satış yaptıkları hakkınd · "'lakış, çiQC'kç.i:lik ve şapkacılık 
yapılan şikayetlerin alaıkadarla ·urslan açılmıştır. 

Son günlerde şehrimize gelme
ğe başlıyan buğdaylar arasında, 
beyaz ve yumuşak buğdayların 
miktarı fazladır. Bunların, lstan• 
bulun ekmek halitaaındaki buğ
day miktarının arttırılması imka
nını verecektir. Alakadarlar, bu 
hususta hazırlıklara başlamışlar
dır. Ağustosun on beşine kadar, 
halitndaki buğday miktarının art 
ması 8Urctile ekmeğin daha ziya
de beyazlaşacağı haber verilmek 
tedir. 

HARiCiYE UMUMi 
KA TtBt GELDi 

ca tctk;kine başlanmıştır. -* Pam1'k ve Susamya~ı fiat
Jarı kilo ~ına Yirmi para vük. 
selmiştir. 

Gazabı duydunuz mu? Bu 
yılan eize zehrini 1açtı mı? Bi
lin ki, •elan acı ,ey yoktur. 
Sizden iman iatiyorum. » 

Murat, tabii tekamülü yaptı, 
(vatan) dan (inean) a ulaştı. 
Böylece «İnsani vatanperver
lik> i tahakkuk ettirdi. 

Münaknl~t Vekaleti lstnnbul
la bazı şehirler arasında her yıl 
yapılmakta olan hava nakliyatını 
kt1ldıracaktır. Gelecel: yaz, tay
yare postalan daha geniş bir öl
çüde yapılacakbr. 

Hariciye Vekaleti Umumi Ka
tibi Numan Menemencioğlu. bu 
ııabahki trenle Ankaradan §ehri
mize gelmiştir. 

* Muradlıda bu yıl mahsul 
çok bereketlidir. Mı~ır. kavun 
avciçefü, karpuz da boldUT. Bt• 
sebepten cif tçi çok memnundur * Vilavet emrine 30 kamyon 
lasti~ daha verilmiştir. Bunlar 
\htiyacı olanlara tevzi edilecek
tir. Otomobil histiği temini için 
y~pılan teşebbüs Anıkaradan he
nüz cevap ,ı:?elmemiştll'. 

/
-Yeni f~f ri~ız-, 
iNTiKAM 

f 18 inci asrın en ., 
heyecanlı 

NOT: Üslubun, mevzuda gö
rülen mükemmeliyete ulaşa
mamıı olduğunu itiraf etmeli
yiz. 

Doğan Ruıenay 

Son Posta 
12 yaşında 

Son Posta aıkndasımız, dün 
on birinci ne ir senesini tnmamla
u ıştır. T ebril: eder, uzun ve mu

ı vfıffakiyetli ömürler dileriz. 

EMNİYET UMUM 
MOoORO GtTI1 

Şehrimizde bulunan Emniyet 
Umum Müdürü Osman Sabri A
dal dün akşam Ankaraya dön. 
mü tür. 

FUAR tctN TENZIU ru 
BİLETLER 

' . F ""nır uarı icin tenzilatlı tren 

y,. vapur biletlerinin satışlarına 
1 O ve 1 5 ağustostan itibaren baş 
l l\'11\caktır. 

macerası 

Birkaç güne kado 
başlıyor! 
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Sayfa: 4 

En Son Havadis'in zabıta romanı: 26 

GÖRÜNMEYE KATİL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

Facia haberi çabuk gagıldı 
ve cesedi plajda bularak 

eve naklettiler. 
- Rivayete nazaran, diyor 

du, bu lıayaleıi gören Baronel 
ünvanının 'ahibi, 21 saat zar· 
fında ölmeğe mahkum imi> .. 
Hatıra defterine de bakılır.a 
Sir Georg'e ölümünden bir gün 
evvel bu hapleti gördii~iiııii 
banmı~tı. 

- Ya? ... 
.Metrdotel yuzunun ifadceİ· 

ne hakim olallildiği kadar .e>i· 
nin ahengine hiı:kim olamıyor· 
du· «Ya?• der'ken üzerinde <-Oy 
lerreceğini tahmin elliği bir >ii· 
zÜn ifade edildiğini duyan bir 
a<laının hal'i vardı. 

- Çok garip olduğunu tak
dir etmiyor mu,unuz? 

Adam cevap vennekıe epey 
tereddüt etti. ;\ihaJet: 

- Dağrusu, müoyü, dedi. 
Çok yakında geçirmi~ olduğum 
tecrUbeden -onra, bu hayalet 
me.elesini ciddi olarak telakki 
ediyorsam, bunda beni mazur 
görünüz.,, Size, bir yabancı ol 
mak dolayı.ile tabii buna be • 
nim verdiğim ebenımi)'cti ve· 
remez~iniz. 

Arkada~ını cigara-ından bir 
nefes çektikten o-0nra : 

- Demek •İz buna inam • 
yorsunuz'I. diye sordu: 

- Aln aydır ıııö•yö. 
- Ondan ene! n ':; yapar-

d111ız? 

Adam biraz ~a~aladı. Ce' 
,·ermek~e terHlılüt ediyor n 
gözüniin ucıı ile arkada-:ııııı sii 
züyordu. ~iha) et: 

- }fö,yö Clarci.·on Parry 
dedi. Görüyor unuz 1.i 'ize e · 
liınden gelen lardı111 .. e~irgeıu' 
yorum, Fakat anlıyamadığı1" 

bir ~ey varoa o da, mazimin bu 
me~ele)"i aydınlaLmağa nr p.'ı • 
bi ıbir fayda.ı dokıınaıbilece&i· 
dir· Size kar;ı duyduğum bü · 
) ük hürmet lıi -ine rağmen im 
sualinize cevap yrrcnıez.seın ku 
~uruma l>akınaz!">tnız. 

Arkada~m1ın dudaklarında 
garip bir gii:iim-eme lıelirdi. 
Lfı:ka) t bir tavırla: 

Bundan • J,.o;z a,· kadar 
evvel Brackenfil! miilklrriniıı 
idare biiro,unıla ılıulumıyor 
dwn. dedi. 

Adam ıidcta yerinden sıç 
rar gilıi oldu. 

- Evet ... Auzim Knight 
,jzin gcçıni-;inizi anlallp anla: 
n1anıanız1n lı~ç ehemmiyet 
yok ... Göriiyor,unuz ya ... B .>ı 
bilmek İ•tediklcrimi zaten bi' 
yorum. 

Güzel 
Sağlam 
Ve iştahlı! 

ÇÜNKÜ 

Kullanıyor 1 

Çocuklarınızı küçükten SA
NİN diş macununu kullan. 
mıya, SANİN diş macunu 
ile günde üç defa dişlerini 
fırçalamaya alıştırınız. Gür
biiz yetişmelerini temin etmiş 
olursunuz. 

Eczahanelerde büyük ttriya' 
mağazalarında bulunur. 

TiYATROLAR 
Film rejisöry 

VLDAD ÜRFİ 
yaz temsilleri 

28 temmuz pazartesi Duadiye 
Şenyolda 

EN SON HAVADİS 

' Parasız ilanlar q 1 Evlenme teki ifleri: 
Genç, güzel, temiz ahlaklı 

Bu sütunda iş arama, iş ver. 
me, evlenme teklüleri ve ticari 
mahiyeti haiz olmıyan küçük 

ilanlar parasız neşrolunur. 

İşistiyenler: 
• Aileler nezdinde alafran

ga ve alaturka çocuklar pi
yano dersi veririm. Ayrıca 
muntazam tamir ve a'kord 
yapılır. Beyoğlu Ayna!ıçe:;
me Çekiç sokak No. 21. 

* Eski eczayıcım, eczahanelcrin hi· 
,nde kalfa veya müdürü mes'ul o
ırak çalışa.bilirim. Adresim: Bur
az adası Köykahyası sokak cczao 
,[iltiyadis Ale~jyadis. . 

Türkçe, Almanca, Fransızcr 
·e daık.tilo bilen bir ecnebi res
ım iş arıyoT. Dışarıya gider 
füro işleri veya vezne muame
·.tında çalışmak istiyor. 

Ressam adresine mektupL 
1üracaat. .. * . Bir Universite miidaviını . 

fiirkçe veyahut Fransızca Fi· 
:ik, kimya deroleri ve orta· 
uektep talebelerine riyaz'iyc 
!ersleri vermclk.tedir. Arzu e· 
!enler •Der .. remzine müraca
at. * İkmale kalan lise ve orta
ıkul talebelerile, hariçten lise bi· 
irme imtihanlarına gireceklere; 
ayet uygun şartlarla, Matematik 
e Fizik dersleri verilmektedir. 

Gazetede Matematik rümuzuna 
lÜracaat. 

lise tahsilli, ecnebi lisanına da 
vakıf ve ailenin rahatça geç'in
me•ine yarayacak bir miktar 
para .alıibi, İ)İ bir aile kızı ile 
e'lenmek için: 30 - 38 ya§ın· 
da dürü't ahlaklı. en az lise 
tahsilli, is ve m~slek veya me· 
muriyel ;ahibi bir bay i>tenil
mektedir. Reı;imle ve yazı ile 
(aile) remzine müracaat. Mü
na.rbine re.imle izahat verile
cektir· 

* 17 ya~ıııda) ım boyum 1, 7C 
tir. Kumral, kestane gözlüyüm 
ve lisenin ikinci •ınıfında oku
uıaktayım. Edebiyata, s'ineına 
ya dü~kün çok haş,as, arkada. 
!arımın dediklerine göre güze' 
bir gencim. 

Yaşı 17 . 18 arasında sarı 
şın veya kumral güzel bir ha 
yanla tanıımak istiyorum. 

BiTbiriıni.:in karakterin· 
anlayıp il ride kuracağımı 
yuva hakkında konuştukta ı 

•onra t·İ~anlanmak fikrind 
vi•n· Müracaat cdeceklerir 
Ilk tahsil ~art, orta tahsil de ı 
!ohilir. Ciddi tekliflerin (Y' 
Len) rumzuna nıiiracaatlar 

• 1,68 boyundayım, 19 ya 
ındayım . Bu sene liseyi bi

ıird 'm. 'üks~'< tahsile cİcv~r 
etmek n ·etindeyim. Tal! 
münasebetiyle bir iste ca" 
maktavım. Anadoluluyuır 
'aşı 19 u ıı;cçmemiş esmere 

uzun boylu b'r Bııvanla taw 
rnak, a:nınstı~ımıi takdir<' 
nişanlanmak ve bunu müte: 
kip 3 sc::e tahsilden sonra ev 
lenmek istiyorum. 

(Kadı!<öy) rümuzuna m'· 
r:ıcaat. 

Ba.f. Dif, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kınklık •e Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
lcabın<hı ründe 3 lr.a~ alınabilir. TAKtlTLE.RINDE.N SAKINlNIZ. 

tıE.R YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat a s 
KurulU§ Tarihi: 1888. - Se= ayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka oıuameleleri. 

e.nı biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve i.lıbarsı.z tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a He aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 atlet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 1 100 adet 50 Liralıık 5,000 Lir• 
1 4 > 500 • 2.000 • 120 40 "800 
1 4 " 250 > 1.000 > > > ~ • 

40 • 100 > 4.000 > 160 • 20 • S,2-00 • . 

Buna ehemmiyet 'eruı rmek 
elimden gelmiyor. Benden çok 
daha fazla okumu~ olanlar bi
le. dünya i~lerine fe, kaltabii 
ku.-vetlerin müdahale.ini H 

te.irini kabul ediyorlar ... Bu· 
nu size hatırlatmak ce>aretini 
ı;österdiğim için beni aff.di • 
niz. Merhum Sir Alfred'cle ö
lfüoünden bir gün evvel ma • 
hul hayaleti görınü,ı.ü. 

Ora)a arkada~ıın Lorıl Ea • I 
me-.. ile beraber gitmi~tik. 

BİR DOKTORUN ÖDEVi 
Piyes 3 perde 

PARA DELiSİ 
Komedi 2 perde 

* 19 ya~ındayım· Esmer, 
orta boylu, kara ka~ ve göz· 
lü, •İy_ah sa~lıyım. Sun'ilik· 
ten hiç ho~laınnıyan, sanıi· 
ıui bir tabiaum var. Sü.ib 
gençliğin talJiat vergbi olan 
:ıinetlerimde bulurum. Ar· 
kadaşlarım ve mııJıitinrdeoki· 
ler beni cana yakın v· ~irin 
bul'duklarını •Övlerler ... 

• 28 Y~ında, boy 1,60 kaT 
ka<!ı, e!ô. gözlü, iyi ah!lık • 
hibi bir gcnc'm. A•·da elirr 
70 Lra ge~er. Ev ~adını. t 
miz ai:0ye rr.ensup iyi ahı···· 
b'.r kız veya kadınh evle• 
mE:·'k !sti.rorum. Sarışın ve 
kumral nlım.cını tercih <d 
rim. S. A. rumuzuna müracı 
at. 

DlK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lir"" I 
dan aşagı GU§DllyeııJ.ere ll<l'an:uye çıktığı takdircıe % 20 faı
lasile verı.leoektır. 

Clarckson Parry : 
- Evet.,, öyle di)orlar. ·De 

di· Şu son haftalar zarfında ha 
pletin i~i ba~ından a;kındı ele 
ınek... Bundan >Onra bir kaç 
zaman i.tirahat etm• k İ•ter mi 
der<iniz? 

Meırdotel ala)a j~tirak etme 
di: 

- Alay edip geçınok iı i ~C) 
ama, miisyü, içimizde, facialar 
la dolu olan ~u 'on günleri ya· 
şaı anlar. bu hadi . ..elrrde giilü
ncoek bir ~y bulamaz.,,a onları 
da mazur giirmek lazımdır. 

- Ö)l'e ıni? ... Evet belki ... 
Ptı~i Kniglıt ~imdi Sir .\lfre
din ölümü hakkında bir diye
ceğiniz var mı? 

- .Müddeiumuminin rnrclı. 
ğı neticenin doğruluğundan 
~üplıe etmem için hiç bir •eh p 
ı ok. benim de tahıninim('e 

Sir Alfrcd gece bah1;rıle gu
ıııeğe çıkmı;tı. Karanlıkta )O· 
!unu :a~ırını~ olacak uçurum
dan a~ağı }U\arlanıııı:, Ben 
kendi.oine kaç defa o uçuruma 
bir ed çekıu, k ic-ap ettiğini tek 
rarlamı~tını. I• akat o bu fikri 
her zaman reddi~ıui:ti. 

- O ak~am onu :-.on gören 
.,iz olnııı;tuntız değil n11i '! 

Lorcl Büronun iliın ettiiğ 
av >aha•ını kiralamak i-tiyor
du. Bu •aha o zamanlar Sir 

lfred 'in malı idi. Satılmak ii-
zere olduğıınu öğremlik. Onun 
iizerim arkada~ım da kirala -
maktan vazgeçti. 

Size bu hadi-eden balı et 
meınin i de u: Sir lfr«'~ 

erin ijlerini idareye memur a· 
damı pek güzel hatırlıyorum, 
Bu sabah im odaya adım atar 
atmaz ela derhal tanıdım. 

Ilu müddet zarfında Knight 
her zamanki it:<laliııi toplamı~ 
ll: 

- Bu 'öyl ıliklerinizin doğ 
ru oldu[;tınu kaimi etı;ek. hen, 
c-kiden Sir Alfrpr]">;n i:lerilc 
uğra:nıı~ hir n1en1ıır dahi ol ~ 
oam hundan ne ~ıkar? 

- Sadece ~ ç~kar ki .. Broe 
klehanh. aile ini. çok e.kiden 
bile o],a, yakınılan 'eya uzak· 
tan alakadar eden her ~eyin ~u 
bizim nıe,elr. üurinde lıir te,'!
ri bulunabilir. Tahmin ettiği • 
nıe görr -~ok iyi bir terbiye H 

talı il aldığınız ], ii•; ol•lııji;ıı w 
rol.. UH •ulivctli lıir ı Ietrdotel > • 

vazüc.ini kahul etmeniz, tabii 
olarak ha) rrti U) andıracak ma 
lıi)ett~dir. \'r ... izahı irap t"l· 

Lir'ir ... 
Knight derhal cernp Yerme 

di. ;'liilıay t: 
- .\nlı) orum, ıledi. Bunun 

çr>h. "'" aı11 Jı,1\rcl hir •f'V oldu· 
ğunı; takdir e.di, oruın'. İzıth e· 
ıleyim, Emlak .a~ılılıktan >On· 

ra hen i ·İz kalını·tım. Bngiin· 

- Hatırımda kaldığına gö- ni gıcı:datıyor. bir takım ın.ı· 
re öyle ... Profroör Summervil- na•IZ ,özl r •Öyliiıor. haykırı
lc o ak~am gelmi1 vebirliktc )Ot, nihayet bıçağını çekerek 
yem k yemi~lerıli. Sir \IIre.ıl ı.ağa wla ,allayıp hücum edi
profe.örü balıçe)e kadar geçir yorclu. 
mi:ıi, Gece .aat tam on lıirdi. .'.\lartenlc karbı, onun bu 
Onlara kapı)ı açan Thoınıon hallerini korku içinde seyredi
'aatin un L:r olJuğıınıı .öylü- )orlar. bir ~ey söyleıııeğe ce,a
)<>r. i-.arımla ben S'ır'in e'c ret edrınhorlar:lı . .'.\iartrne gö 
rlöııdiiğiinü •aıııııı':tık ınP[;n-c re, Fc·ti~ Ölrlürdiikleri adaıııla
o rlönın mi!'> in1i-.. Sonra rrte~i rın ha~a~lcrini gör,rii~ü. ]Jun· 
giin Mitch 

0

ll geİdi. Lizc facia lar o kanlı halleri, patlnnıı~ 
haberini getirdi >e eeoı-din plaj gôzleri. yarılmı; kafalarilc gÖ· 
da olduğunu söyledi. Biz o za- zünün öniine geldiği i~in. lıu 
ınan Sir Alfrecı'.n oda;ına çık· hallerde bulunuyor. Bu kanlı 
tık ve gece gelmemi~ olduJ:;,.unu hayalleri ·~o,mak, görmemek 
anladık· için Lu;akla hücum ediyordu. 

Clarcbon Parr) dü1iince i- Feti;, ) alnız lokantada i~mi 

29 temm.uz salı Heybeliadada 
KANii.. 

Komedi dramatik 3 perde 
BOBSTIL ŞAiR 
Komedi 1 perde 

kü günde iyi bir iş bulmak t: 
pek o kadar kolay de~]. Si 
Alir•<d, karımla beni aıod 

hizmetine almağı teklif eti 
Bu, bize ibüyük bir iyilikti. Lf 
fın kısa•L,, Gururumu bir ta 
rafa bırakarak bu i~i kabul el 
Liın. 

Clarckoon Parry: 
- Anlıyorum ... ded'i. 

PROFESÖR 
Arkada~ımın MetrdotıeUe kc 

nu~tuktan Mnra vardı~ neı: 
cq i ~imdilik öğrenmeme fır 
•at hasıl olmadı. Çiinkü adaw 
odadan çı'kar çıkmaz o da kol 
Lııji:undan fırladı, adeta koşa · 
rak sofaya !:)ktı· Orada relefor 
la birbile görü~üğünü duy· 
dıık. 

Az •onra da bizi yemeğe· ça· 
ğmlılar. Sofrada Knight ba" 
ucumuzda. herlıangi bir emre 
intizaren bekleri'iği için aramız 
da hıı,füi mahiyette konuşabil 
nırntize imkan olmadı. Yemek 
r'na,ıııda, öğleden sonra adade 
bir gezinti yapmamız kararln 
tırıldı. Ra)nıond'ıın lıizmetiıı
de bulunanlarla tanı~ası ve.i 
le-ile yapılacak olan bu gezi• 
tide aoıl maksat, arkada~ımın 
ara~tırmalarına yarayacak l:lir 
~C) kc.fede/bi]ınektj, 

Tahsilim• ilk mektep ınc 
Z11nluğu• derece-indedir. 
b'ir yerde, memur olarak ça· 
lışıyonım; fakat asıl İ>tei'.-iın 

•ev kadını> olına\ ur. Mii•· 
takbel hayat arkada. ımda a
'adıil;ım va.ıflar ~unlardır: 

Sivil vf'ya sn:\lay oln1a!'l 
müsavidir, elverir ki yük,e · 
mektep mezunu olsun. Y a•ı 
40 a kadar olabilir. Kendi· 
~inde aradığım fi».k va,ıf

lar, boylu poslu, benz ye 
•arı~ın olma~ıdır. En Son 
Havadis (O· O.) rumuzuna 
n1 ürıacaat. 

1elen cevaplar: 
(Aile) nımuzuna gelen mek 

' ubu matbaamızdan aldırınız · 

Emlak alım satımı 
Her muhitte satılık aparlı· 

nan, ev, arsa ist!iyenler ve em· 
:ik satmak diliyenlere yazıha· 
nemizde azami kolaylık göste· 
rilir. 

Fatih parkı karşısında Dül· 
eerzade Camii Ü•tünde Kami 1 

Paşa sokak No. ~-
ENVER GURMAN 

Sahip ve Başmuharriri, 
NİZAlllETTİN NAZİF 
Neşriyat Direktörü: 

ŞÜKRÜ SARAÇOGLU 
Vatan matbaası 

Kırk •asındayırrı muhalif 1 
rüzgar ile yıkılan yuvamı ~· 
n!den kurm&k istiyorum. Ayl 
kazancım 80 li:adır. Mcmuw 
R!!.ıkı si~ara içmem, ze'll-:i se~ 
yı ço]> severim. Güler vüdü, r 
mer 32 vaşlannda bir ev kadır. 
ılabilecck Bavanla tanışmak 's
tiyorum. (En Son Havadis) de 
A. C. K. rumuzile. 

• Yaşım otuz beş, kilom 95, 
boyum 1.90 endamlı ve güze 
!im. Bir resmi dairenin fc 
memurluğunda ça!ışıyoruır 
Maa.5ım 100 hadır. Aradığm 
Bavan, ayni tipte olmalıdır 
Yaşının 35 • 40 arasında gü 
zel olması matluptur. 87 TGr. 
-·· ,, rumuzuna müracaat. * Ticare~l.e me~gulüın. 
Kim,e,iziııı· 1btivarım. On 
,·a~ında Tiir\. v;ya Arnavut 
lıir erkek çocıık ~stiyorum. 
Kendi,ini lıir ticaret adamı 
olarak yeti~tirecek ve evlat· 
!ık alacağını. Emin-Onünde 
, 'afıa hanında 12 numara· 
ıla A. Y. * E·ki ve yeni harfleri 
okur yazarım. Her •i~ yapa
bilirim, Tophane, Kılıcali-

' (Daha ı·ar) 1 

pa~a B rber!er sokağında 5 
numaralı kah,,ecl.e\i Kem•· 
!ettin a Ylçın 11.ıava müraca· 

------------ at. 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 64 

ANLI L 
dürünceye kadar dövmü~tü. <;-eviren : 

.\rap, Jo~<antaya döndüğü [ 
zaman elini masaya vurarak .W. .S Çapanoğ el 
haykırmı<tı: ._ __ 

• lu, akıllı bir iman ofdu. Ki 
- Bir daha elime gererler- • 

' •e ile kavga etmiyor, gürült. 
oe öldüreceğim lıabioleri! 

den ,kaçıvordu. Gözü pek, atıl 
l\Iartcn çok sarhoş olduğu i- gan bir adam olduğu ''e sayı,ız 

çin öOrmaıııı~ fakat fc,ıkaliide insanlar öldiirdiiğii halde döv
korkmu~, cndişelcnıni~i. düğü iki k-Oylüdcn k<>r!l .. ınağa 

- Ertesi günü İzahat iste- başladı. Alqamları lokantadan 
di. Feti~ pi~man olmuştu. De- çıksa bile çeıkingen ve daima 
di ki: tetikte bulunarak gideceği ye-

için tehlikeli, can oıkan bir or· 
tak olnıu~tu· Cinayet ve hırsız. 
!ık ortağı! 

Fakat ondan ayrılmak bü 
tiiıı miina>elıctl~ri ke•mek da. 
lıa tehlikeli lıir ~eydi, Bunun 
i~in. bir ~ey •öylemeili Marten. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eyl(IJ, 11 Bi.rincikanun, ll 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 3ft ., .. ,.., @ i u;vw;;; irti 

Ahmet Ateş'tmrZ"• .... rt'. 

• 

Karyola veMo bil ya 
Satış Evi 

lst: ıVuruosmaniyeÇuhacı han karşrsırıd01 
Her nevi karyola ve mobil yclerinizi buradan ucuz ve 

j sağlam olarak tedarik ede bilirsiniz. Tavsiye ederiz.. • 

::.. 
~- Komisyoncu aranıyor --1 

:.itvanyadan yeni gelen mütehassıs kimyager Korolkeviç yaptığı ~J 
-abiz krem, leke sabunu, tahtakurusu, pire, güve, sivrisinek ve b;.ı ı 
mum ha;ıeratı imha eden ilaçlan, gümüş "" her türlü madenle< 1. 
'ooyayı İstanbulda ve Aruıdoluda satmak için komisyoncu aramaJ.-V"' 
Adres: Beyoğlu Galatasaray Büyüle bayram sokak No. 44 • 

---- STANİSLAV KOROLKEVİÇ-~ 

Yeni Çıktı~ 
Günün en mühim eseri : 

Değişen Dü a 
}azan: Ahmed Hamdi Başar 

Günün en mühim eseri: 
11

• 
Buhran ve intikal devirleri - Kapitalizmin doi{uşu ve 1ı 

tışı - Yeni nizam ıu ana prensipleri ı 

!Tevzi yeri: Üniversite Kitap~vi Fi. 8~ 

yor, arabı iyi tutmaya çalı~ı
yorlardı. Çünkü, dürii;t mua
mele yapmazlarsa ölecrği za · 
ınan, paralarım sakladığı yeri 
söylemİ)ceeğinden korkuyor • 
!ardı· 

Aylar ve aylar geçti Piyer
bile uğrayan yolcuların bir ço
ii:u, y in•e FeLisin balta-ı allln· 
ıla can verdi. Bunları e,k;•i gi 
Lı iır111rla yaktılar, ormanın 
' U) tu kö~elerim gömılüler. U
çurumlardan derelere yuvarla. 
dıkları cesetleri oellcr alıp gö
türdü. 

Jı 

tiyarlar, yeni evliler. bİÇ"ı 
bir iman ellerinden ı-url~., 

• . jO 
) ordu. lhtila !onların ı~ . ~ 

. . iıJl ~ 
yordu. Ilıtiliil onların ı; ıııı 

lar, •ığıııacak bir köie lı 1 '. j• 

için köylere ko~ıııor!ıır ';1,I•. 
nun için Piycrbildeıı çol- ;,rı 
geçiyor ve muhakkak }l t-1' 
mola ' eriyorlardı. Ar,,l•1

19 ~I 
minlrrindc aldaııdrklarl ~11ı . 
yor, öldürdükleri a·fıınılJ ı<" • 

11 ı . 
tiindc ne J,ıymetli e:;)· ' ç'' 
kabarık }ekfıııln Lir pJ"

1 

yordu· 
.ı 

. . . . . . . . . . . . . . . :ı ı .. ;~ f,' 
Piyer'bilclc ınuvaff 1• 1 ıı' . , . .,,ııfl ff geçen cıuayet ye- ~o. r , , 

w ·11· 111 11 1 vakaları olrlu~ıı gı 1• ·ıli,r 
ki)et•İzlikle lıitrıı jı:ı 

'r 
li 
ı~ 

le başını •alladı \C lıir ka~ da- ,or. hazan civar köylrre kadar 
kika <e>oini çıkarmadı. Niha · gidcr("k. ıne)lıaııelcrdc kafa)ı 
\'et: tulu ordu. Ilazan tla kavga edi· 
• - Size bi riki >ııal dalın nr- ! )or." kiiy drlikaıılılarile dövü. 
mak İotivoruın Knight dedi. ;Ü) ımlu. Halla, J.ir defa•ıııda, 
9iz ka<; ~n.-dir bu n<lc hizmrt ınc•yhanelerdrn lıirindc ikı ki· 
ediyor.unuz? fİ ile kav~a eımi,. adamları öl-

- Ilen haksızlık yaptım: re gidi) ordu. Hele panaı ırla
>açnıa lıir şey için kavg~ l"ltim. ra hiç gitmiyordu. E•a en, her 
Durup dururken ilci cliiiınan :ka katil korkırk ıl•epl midir? 
zanclıın- Ellıctte intikam alını- '\rabın ınane,·iyatı ÜzPrin • 
ya kalkı~acaklar. Bir daha ora. de hıı>ule gelen hıı rll'ği~i:', lik 
ya ~itmem. Piyerhilde lıir lıo,nut•uzlıık ıı 

feıi~in de .'.\forten gibi bi • 
rikuıi:z para~ı ,·ardı. Kin1tıeı;i-z 

Lit adamdı o. Martcnle, karısı
nın araptan daha çok ya~aya
caklurına inançları varJı. Ö -
Hince miraHna sahip oı'aeakfo· 

rını dii~iiniiyorlar \ 1e ecviniyoı 
larclı. Kızlar ıla ona. mira-ına 
konacak lıir 'ıuwa gibi bakıyor 
!ardı. 

Faraıısadaki •İ) a~i karı;ık . 
!ıklar dolayı ile, polb '<e jan· 
damıa asayişi temin edemedik 
!eri için, Piyerbil ikatillcri mey 
danı bo~ buldukları meydan . 
da istedikleri gibi at oynatıyor 
]ardı· Lokantada paralı olduk
larını sezdikleri bir )Olcıı gel
di mi, heıuıen öldürüyorlardı. 
.Memedeki ı;ocu:ldar, gençler ih 

de oluyordu· 1ıl~ 
Bir ak~.:ıın. 1o:~ant~) 1

Jli! . ~t 
ra ]ıf})lıı, iyi gi) inn1'\;t i. ~, 
dam "eldi. Ağır ha;lı ,,I• ~ 

o y ın~ " .• 

O günden iıibaren Feti~, us yandırdı. O. artık. oradakiler 
I!iitiin bu düsüncelerle, o

nıın ,arho~luklarını ho~ ı;örÜ· 
nıa bcnziyorılu. nıı t'lff 
'\Iartenc: - f)alıa 

h 

h 

J 


