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GDnOn En Son Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi 

• 
Gaetemize ıönderilen mek-ı 
tuplar Bqmuharrir adresine 

l(Önderilmelidir 

Fi atı 
3 
kuruş 

1 Uzakşark hadisesi hakkında kararları beklenen De Baş... 1 
1 

•• 
Or / i idare mınt<i.kasında 

dikk at edilecek nokta; 
Bugün 

ikinci sayfamızda: 
hi&lakedonya (Büyük tari
ıif)~man - Nizameddin Na
t . - Nana (Edebi roman -
~l Zola'nm şaheseri - Hi

llıid Refik) - Dünden bap. 
~.(Fıkra - Naci Galip) -
...._habe (Büyük tarihi hika. 
::, - Eaaari Bülen4) - Bize 

e. 
C-:üneü uyfamwla: 

.. ICremJin (Yaşanm•• Wiyük 
~aj - Nizameddin Na. 
~ - Her gün J.:r fikir (Fa. 
ı._- Fenik) - Itıkaye: Eline 
~la verince (Ziya Vehbi) 
;:: Son haberler - Şehir ha. 
..:ti eri. 

l>ördüncti sayfamuda: 
bı.~anlı lokanta (Cinayet n 
ıcera romanı - Minir Sti. 
tYtnan ('ıapanoflu) - Gi. 

::-ımiyen katil (Biiyük zabı. 
~omanı Faruk Fenik). 

Japonya iste. 
diği gibi at 
oynatabile-

cek mi? 
~~hdiçiniye Japon• 
~kerleri ç ı karsa 
lıt ~le yaparız böy-
~aparızl,, diyen· 

~"den henuz bi r 
Ses çıkmach 1 

Nizamettin Nazif 
~fi.. tirdi. ha sirecek derken 
ı,,,,.'Vir_ Japonya Hindiçini'ye çok-
1)~ buluouyonnut

V .lb. dün Londra Radyom ve 
~n telpaflan fil haben 
~~J le ınar ediyorlardı: 
s.~nya 29 temmuzda Hindi· 
~~ aaker çıkannıya be#•· 

~e biz burada, Amerika ve 
~~~ile Uzak .. rktaki ~ütte
~11\ buna imkln vermiyecek 
' ler alacaldanm ummak pf 

ile lllplanmıf bulunuyorduk. 

-----------
Asker ve yoklama kaçağı 

çalıştıran müessese sahipleri 
Beri in 

tekzib ediyor 
MahkOm edildiler! -----o----

Alman kıtalannın 
TOrkiye Yanlarında bu gibi kimse

leri gizligenler vega izin
lerini geçirenler askeri 
mahkemeye veri/t,cek 

Aleyhinde gizli 
vesikalar taşıdığı 
haberi asılsızdır 

Başvekil 

1 RU S RE SM i 
- TEBLIGI _ 

Ali JWa ..trıunhal 
Bugünlerde inuıbulda 

resmi ve hU811115i müeae&ele
rin imir veya ealıipleTi Örfi 
İdare mahkeme& tarafından 
altl18r ay hapse mahkWıı e
dilmişlerdiT. Buna tıebep 
1'1M ufdl Ui-n latl'e++ 
ce mtmalan lismı Pu def 
~re memur ve itçilerin aske 
ri vniyetledni ıeddk e~ 
meden kaydetmeleri ve bu· 
yüzden bir kıeun yo.kl•ma 
kaçağı, bekaya veya saklıla 
rı işe almalarıdır. M'Bhke· 
mede kanunun hükmünü lbil 
mediklerini eöylemifler, fa· 
kaı bu maseret ımıbkemece 
kabale liyık göriilmenıit ve 
M1Çlulara altl§ar ay bapn ce
... veriJaıi!tir. 

ya izinli gelerek kıtalarına 
dönmiyenleri gizlemek ve 
müessese ve i§ yerlennde ça 
lı§llrma.k ayni cezayı cucip· 
tir. 

Aleyh imizde 
casusluk eden 

1 Boşnak 
Yakaland ı 

Ankara, 28 (Telefonla) 
- 1930 senetlinde Yugoslav 
muhaciri ilfatile memleketi 

• ., • -..l- 14'0 Lo: .. : 
W'Hıbıiea ~.u.g....,~a 

ÇOnkD: 
Böyle bir ve
sika yoktur 

Anda vat1aDdaıbpmıa ka • 
bul olUBHak Ankara nüfus Alman Hariciye .Na~ırı 
kütüğüne tescil edilen Ha· Vorı Ribbentrop 
san Bam iemlnde biri&'in • Bertin, 28 (A. A.) _ Tas 
den şüphe edilere'k harekatı aansı Alman kıtalariyle yap. 

Smolensk önünde 
kanlı muharebede 

Alman 
ordusu 
Yıpranıyor 

1 muhrip 
tahrip edildi 

1119 tayyare 
düş~rüldü 

si.kı bir tarasut aluna alm tıkları muharebede Bolşevik Mukabil taarruz ag"" ır 
IDl§ ve hakkında yapılan tah kıtalarının eline Almanyanan 
.kıikat, lbu adaının ıbeynelm\. Türkiyeye karşı taarruza geç. zayiat verdiriyor 
ı 1 hir ınek niyetinde olduiunu ispat 
e cam• olduğu gibi, eder gizli vesikalar geçtiğini Moıkova, 29 (Radyo) - Bu 

memleketimiz aleyhine de bildirmiştir. Berlin saIAhiyet. sabah nefTedilen Sovyet tebliii: 
çalı!Uğı öğremlmiştir. tar mahfillerinde bu haberin 28 temuz pazarteai günü Smo-

Dahiliye Vekileti B111an baştan aşağı uydurma olduğu lensk, Jitomir mıntakalarında 
Baerinin vatandaşlığımız • SÖylenmektedir. Çünkü böy- harp devam etmiftir. Sovyet kuv
dan çıkanlmasını kararlaa- l le vesikalar mevcut değildir. vetlerinin kati mukavemetleri ö-

~ Veya mevcutsa Sovyetlerin nünde Alman taarruzu yıpram· 
tırdığında~ baSll'ladığı ka • saydıklan iddialar tamamip. yor. Sovyet kuvetvleri bazı yer-
ramame Vekiller heyetince le hayal mahsulüdlir. !erde nıukabil taarruzla düşmana 
kabul olunmu~. ı------------ı ağır zayiat verdirmi§tir. Cephe-

hetlerini kesmiştir. Finlin· nin diğe? kısımlannda yeni bir 
diya haı•iciye Nazırı dün İn ıey yoktur. Finlandiya giliz sefirine Finlandiya Al· Hava kuvvetleri dün kara kuv· 
ınanya ile :birlikte harp etti· vetlerile itbirliği yaparak Alman 

Mareşal 

Amerika Re;~İcımrlıuru 
ROOSVELT 

Çan • Kay • Şek J -

Japonlar tarafından 11-A_L_M_AN-R0

E_S_M_İ 
H i n d i _ TEBLtCiı _ı 

ç i n i n Cenupta Stalin 
işgali hattı~ı 

T~~1 1 Sovyet 
Felemenk Hindis
tanı Japonya ile 

ticari münasebe· 
t ini kesti 

Prens KONOYE 
Tokyo, 28 (A. A.) - Japon 

Hariciye ne-zareti ile yakın • 
dan teması olan .Japon gaze. 
tesinin bildirdiiine göre 
•Fransa ile .Japonya arasında 
aktedilen dostane anlaşma 
Fransız Hindi(inisinin top-

fırkası 
İmha edildi 

35,000 
Esir alındı 

21 istihkam 
zaptedildi 
140 tayyare 
düşürüldü 

Berlin, 29 (Radyo) - Almar 
tebliği: Smolcnsk civannda mu
harebe bitmek üzeredir. Mohilev
de alınan esirlerin miktan bir gün 
içinde l 2 binden 3 5 bine çıkmış
tır. Ganaim henüz sayılamamıştır. 

Viazma civarında bir Alman 
fırkuı yeni gelen bir Sovyet mo
törize fırkasını tamamen imha et
miıtir. 

Burada düımanın 3 3 tankı ve 
8 bataryası tahrip edilmittir. 

Beaarabyadan ilerliyen Alman 
kuvvetleri Stalin hatbna vasıl ol-

'-td\~bah alınan haberler g~
~l ıq Japonya Hindiçini"nin sı
~ "e askeri ifgalini pazar günü 
~ltllarnıfbr. Japon İmparator
~ "n hup bayrağı. evvelki 
~-- •tıberi, Hindiçini' deki deniz, 
'-!..: "e hava üaleri üzerinde dal

1 - Örfi idare mıntabu 
daihilindeki yerli veya ya
bancı askerlik fUbelerine ka 
yıdı olup ta emealleri çağı· 
rıla.Iardan davete henüz İ· 
oabeı ıetmiyenlerle eavuıan· 
ları ve izhı1' gelip te imi bit 
tikt.en eonra kıtaaına dönmi· 
yenleri her ne 6Uretle olur· 
ıa o1ısuıı gizlemek ve mües· 
seee ve İ! yerlerinde çalııtır· 
mak akı ay hape cezamıı· 
muciptir. 

ngiltera ile siyast 
münasebetlerini 

kesti 

askeri temerküz noktalarına, tay
ğinden bugiinkii vaziyetin yare meyC:lanlanna taarruz etmİ§· ı 
gii~lüklere sebep olduğunu tir. 26 temmuzda 36 Sovyet tay
anlatmıştır· Şimd'iye kadar yaresine mukabil l 09 Alman tay 

raldarı, kara suları, daha için
de bulunduiumuz bu hafta 
başlamadan Japon ordulan 
ve deniz kuvvetleri tarafın • 
dan muslihane bir surette iş. 
gal edilmittir. Bu işgal hare
keti sür'atli ve hadisesiz bir 
tarzda Hindiçini makamlan-
nın tam işbirliği ile vukubul
muştur. 

Tokyo, 28 (A. A.) - Stefa. 
ni ajansından: 

mutlar ve Sovyetlerin gösterdik
leri tiddetli mukavemetten sonra 
hatb delerek 2 l istihkam zaptet
mitlerdir. 

Alman aakerlerinin Macarlarla 
birlikte ileri hareketi süratle de· 
vıım ediyor. 2 7 temmuz günü 140 
Sovyet tayyaresi imha edilmiftir. 
2 7 ve 28 temmuzda imha edilen 
Sovyet tayyarelerinin miktarı 32 3 

~tadır. 
~'tl~den ve Tokyo'dan ıelen 
~~ göre bu itaalin ~beb. 
~ ~tın Hindiçini'ye tecavüz 
~•?ine mani olmakbr. 
J:'.Ldoğru mudur~ Allah biliT ... 

\: "'•t ortada bir hakikat var-

J 
ı.. ll~0~Ya Hindiçinf dedir. 
iı"tilt 'tık Amerika. Milli Çin, 
~ ok'' ve Holanda Hindiatanı 
~' Y-.ıosya • daki İngiliz do
~~;~tarı, Japon hazırlıkları 
~dil e~. böyle bir hareketin 
~'.""' b!t ıçin pek tehlikeli oldu
' ır aiızdan tekrarlamıtlar-

1\ ~ctilc , .. di.t; Amerika, Holanc:la 

2 - Hariç askerlik §uhe
lerine kayıtlı olup ta her ne 
makısatla oluna olsun Örfi 
idare mıntakaıında bulunan 
lardan .keudi askerlik şube
leıGnce emsalleri celbedildi
gi halde icabet etmemiı olan 
ları ve hilen bulundukları 
yerle~in a~kerlik şubelerine 
yabancı kaydı yaptırmıyan· 
ları, hunlardan .~evke~ildik 
leri kııalardan Orfi idare 
mıntakasına ea'buşanları ve· ----------~ ~ının tehdit edilmoaine 

y >.iiltt ~uyacağını .öylemitti. sadı, her halde, Hindiçiniyi miı .. s;_ Ç'?o böyle bir hareketin, dafaadan ibaret olmaa gerek, Ja 
~ ~ "İliyetini tehdit edece- ponya Hindiçiniyİ bir b~aamak 

o'- etıaleyh buna tabammü· yapacak•·r ve bur~dan hır yere 
tJ.ı.' aaınıya v ·1· t-: •• ; " 
~~dİciin caamı 1 an e .. _.... atlıyacaktu. 
d~ Jii İ:ye Japonyanın yerlq- Aralarında bir nevi zımni itti
~ ıt. •d lldıatanın emniyetini teh- fak teeuüa etmit olan devletlerin 
~llldeer~. diye diye İngilterenin hiç biriai bu itde yan çizemez. 
"1..~' /\ ti.iy bitmi~ti. Yeni Zelin· Zira Japonyanın Hindiçinideki 
~ d~tralya Pasifik statüko· her hareketi bunlann en hayati 
~~'iller ellfrneaine müsaade et- menfaatlerini olduğu kadar ege
~ li01: "Zami yardım vadede- menlilderini de tehdit eder. 
q
1 
~nda Hindistanmın mü- Binaenaleyh Asyanın cenubu 

1 ~)l~t~~~e hazır olduklan- prkisinde Japonya ya tam bir 
• :tle Iİtn L teslimiyet bulacak, yahut bir itti
~ti .._t di, vaadlerin eda edile- fak cepheai ile çarpıımıya mecbur 
'- ~ d ...trnlf bulunuyor. Aca- kalacalC.tır. Yalnız A.yanın değil. 
~' ~letler eaki iddialanna Avrupa ve Amerikanın da mu
t:,~~ 1'ud~ar mı) Japonyanm -sw aA !HA!• uıhAa nq ııw.aapp•'I 
~"'-~~unda Ankor civarın· keri neticelerine bagvlıdır. l 

... 6'lerini ifplden mak· NIZAMEI 11N NAZiF 

Londra 29 (A. A.) - B. 
B. C. Finlindiya hükômeti 
İngiltere He siyasi münase-

Britanyanın Finlindiyaya yaresi düşürülmüttür. 
kar;:ı münasebetlerini tadil Baltık denizinde hava kuvvet
etmemesi dostluğundan ile- leri ve sahil bataryalan bir Al-

man torpido muhribini ve iki 
ri geliyor-On. Siyasi nıiinase- devriye gemisini batırmışlardır. 
heder 'kesilmekle beraber a· Bir Sovyet torpido muhribi ka-
rada lıarp hali yoktur. yıptır. 

inıilizlerin kini arttıkça bomhalannın sıhh ati de artıyos 

Man~o htikfuneü, Ameri. 
kan ve İngiliz kredilerini blo. 
ke etmşitir . .Japonyada Kana. 
daya karşı aynı tedbiri kabul 
etmiştir. 

ı- -Bii-kaç 

1 ü balmaktadar. 

Satırla ... --

I• k• Mttu karmak olmuttur. iZ . Ş~yeni bir «İnp» devrine 
IU1IUf bulunuyoruz. En bol 

kıymetler ~alzememiı, ~ umlmiz. 
clir. Gitside ciaimlepnekte olan 
bu manm hazinemiz" b. .. 

Hamid Re/ ik bot· ... &arcamp ~oıd~:: 
_ L _ ı..J-..L-n •• -•-~:ı· . ıönnek istemiyorsak, ne yapmak 

T ....-- O&ICUI unız ve niçin yapmak istediğimiz dü-
.._. muvazene aarlannclan tüncelerine. önceden, kafamızda 

biri de .-m_e muhteva arasında· yer wırmeliyiz: Madde veya cev
ki ..-•at izdivaçtan doğabilecek beri kafatacak olan zarf, ki biz 
ihealdir· buna tekil diyoruz, bu «Önceden 

islimi akideye dayanan O.- düıım.nH k.,fiyetinin artan niı
manlıltk zihniyeti, inbıtat ve in- beti• iPsıde bir tabakkukudur. 
kıru devirleri içinde, battl . ös Yeni bir bina mı kurmak iati· 
sanatini tqkil eden mimaride bi· yorus? Dq ıörüniif, irtifa haddi 

r 
le, telde ait bütün itinalan bir ve hepıin~en daha çok, §ehrin .,.., 
tarafa bırakmak p.fletindea do-~ .alikalan bakımından, oaL• 
ian bocalamalar ve sevkaisJj)der· bır «ktilıt olarak diifünmeğe mel 

le; fen ve cemi~ bayalile ali- buruz. 
kalı beqeyi bir üslUp ve .-JW7et Evinı.izin önüne bir bahçe mi 
)'lkmba haline kopa tam bir kazdıracom? Ku&. Bir elbise 
claWet içindedir. Ara-devirler, mi yap~ istiıanz? Medeni 
bunu fOialtmak. ve aüratlendir- icaplara, qiinln .. yat fal'llan
nwlden batka bır teY Y&pmaıDlf- na, batti bir derecqe kadar 

br.Bun ·-:-.ıı• k• :_ı_H • zevklerine U)'IUll olmumı İate • 
mı ı~ır ı uuwap nead- memiz lisan. 

leriDe düaen vazife hel'fe1İ. yeni !>evamı ücüncüde 
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Sahife::; 

Postun elden gideceğini anla
yınca sadrazam bir kaplan 

kesiliverdi : 
"· HL:seyin Hilmi paşadan başka hiç 
kimse Makedonya işini kavrayamaz,, 

Müellifi : Nizamettin Nazif 1 ---
- Her halde efendimize 

'ıizınet etmek arzusundan o· 
'.acak padi~hım. .. 

- Peki Sizde böyle bir 
ırza yok mu? 

- Aman padişahım .. 
- Tel~a hacet yok. Ha· 

diseyi talılile çalı.~ıyorum. 
I::tnitıinı ki siz ek bana hiz· 
·net etmek aTzusundasınız· 
Fakat bu hi~ti burada. 
yapmayı elbett.e Seliirıiğe gi
rlip oıurnıağa tercih etmek· 
tesiniz. Peki neden Hüseyin 
Hilmi paşa da. siziTı gibi is· 
tanbulu Sd.iiniğe tercih _etmi 
yor? O bir hayli eski bir dev 
let adamıdır. Neden sadra· 
zamlık mevki.ine göz dik
meğe bile lüzum gömrüyor? 

- !-....••..•.....• 
- Susuyorsunuz. Fakat 

ben izalı edebilirim- Zira 
ff üse)in Hilmi pcışanın gözü 
çok daha yukarılardadır. Qı 
lU akedonyadaki karışıklıkla 
rı köriildeyip bir ihtil.ôl çı· 
kararak muzaffer bir rei-s sı
J«tı takınmak ve İst61lbu!a 
öyle gelmek ~ıiyor. . 

- Anwıı- pad~hım .. • in· 
saf bııyıırunuz. Hüseyin Hil 
mi paşa kulunuz.. 

- Evet, krdunı dediğini,;· 
H üse.yin Hilmi pa.!a. Sela· 
niktc sağ kolum gibi kullan 
dığun merkez kummulanı 
binba§ı Nazım beyi vuran 
bir subayı, i~te dört giindür 
buldııramıyor, yakalattıra· 
mıyor. Neden? 

- !-..•• ·•••••••••• 
- Yine ben cevap vere

yim. Zira yakalatmak iste· 
miyor· Zira, Hüseyin Hilmi 
paşa Enı•er beyin su.ç ortağı 
dır. 

Bu sö::'ler padi§ahın. ağ· 
:ırıdan henüz çıkml§tı ki. de 
mindcnbcri boynunu büküp 
ağ:ı rar dili yok bir zavallı 
gibi susmı Ferit pa§<r birden 
bire doğrııldrı, ve ':oh :· • 
perdeden bir sesle, adeta 
hayk!rır gibi: 

- Hayır efendimiz, e • 
/endimiz .Jiye söylendi· Hü 
,ı;Pyin Hilmi pa..5a kulurıura 
bu derec<? itimadınızdan 
mahrurn edemezsiniz. 

tinizin de devam edemiyece 
ğine inanıyorum, zira b<ı§ka 
umumi. müfettiş ile Make • 
donya mesel.esini idare ede
ceğime eminim. 

Abdülhamit, dayanama 
dı. Bağırdı: 

- Kafi Sizden şüphe· 
1.enm-Pk hatırıma gelmez. 
Geçmi§ olsa duyacağım ga • 

zabı nasıl bir akibet hazırlı· 
yacağını i~ lıiç tahmin et· 
mem. Y alnı::; itimat hislerini 
zi israftan çelı.inmerıizi isli· 
yorum. İrıanmayınız Em· 
niyet etmeyiniz. Hele size 
anlatılacak ~ey Rumelide ce 
reyan etmi§se bahsedilecek 
adam. Rumelide lmlıtnuyor· 
sa kr.tiyyen itimat etmeyi • 
niz. Benim gibi olunuz 
Şüplıe içinde y~ayınız pa· 
şa... ne Bulgarlord'mı, ne 
Rumundan, ne Yahudisin • 
den ne dP. Türkünden emin 
olabilirsiniz. Rumeli adetti 
bu devletin içinde bu devlet 
ten ayrı bir parça lıaline gel 
miştir. 

Sigarası bitmi.~ti. Bir ikin 
ci sigara yakarken: 

- Fakat -dedi. im hal 
içiruk de biz gemimizi yürü 
tebiliriz. Makedonya mese· 
lesini lwlledinceye hadar 
Makedonyayı felce uğratma 
lıyız. Kökten bir temizlik, 
cerrahi bir ameliye yapmak 
demektir· M ıuısır tıp ni§ter· 
le tedavi edeceği uzvu evve· 
la uyuşturuyor. Binaena • 
foyh en eslem yol Rıımeliye 
bir kaç tabıır daha yolla
maktır. 

- İradci .~alıane'leri der· 
hal ifa edilecektir. 

Abdülhamit büyük bir 
T.:oltıığa yavaş yava§ yaslmı.· 
dı. Sigarcrsındaıı ~·ıhan du · 
manlar kiiçül• salona bir )'a 

.zıhane hol.usu yaymıştı. Bir 
haç saniye kadar gözlerini 
bir köseye daldırdı, sonra: 

'l 

- lzmir kowrdusundan 
Rzımeliyo asker gönderil.ebi 
lir -dedi- Evvelce Harbiye 
Nezaretirnleıı üçüncü ordıı 
nıü.şürlüğü.ne bir tezhere ya· 
zıldığını hatırlıyorum. İz • 
mir<lehi ashcri makamlara 
da bir emir sureti tebliğ et• 

Eski bir "şehremini,, 
nin hatası 

EN SON HAVADİS 

Bi Güzel Kadın ve Tarihten Yapra Iar 
ı---=~---

Eski Şehremini Cemil «Paşa'> 
İstanbula hakikaten hizmeti do· 
kunmuş bir hem!ieridir. Bugün 
hala nereye baksanız, ya bir park, 
ya bir sıhhi müessese, ya bir 
cadde halinde, onun yeşermiş ve 
ya abidelcşmi§ azmini görürsü
nüz. Fakat bütün bunlara mukabil 
bir de kötülüğü dokunmuştur ki, 
nekadaT şikayet edilse azdır: 

Şam'da ama zan 

Mezbahayı Sütlücede yaptırmış 
olması. 

İşiniz düşerse - yahut boş bir 
zamanınızda - Halicin münteha
sına doğru uıanm 1 Daha Sütlüce
ye varmadan, denizin sathını kı
zıl bir rengin bürüdüğünü, sahil
den, rüzgarla birlikte, burnunuza, 
dayanılmaz kokuların çarptığını 
görür ve duyarsınız. 

Suvariler kapzd'an girince, kendilerini 
birbirinden güzel kızlarla dolu bir 

bahçede buldular 
Amcasının oğlu ve fo~kar· yazan : 

deşi Fatmanın kocası Ömer ı 
Bin Abdülaziz... Ensari Bü lant 

Siileyman B.in A!hdülıneHk. _____ ..;.....;.....;;...;.;;.,;..;,.;.;.;;.....; 

Sebebi? Mezbaha 1 
ya§l) an üç kar<loeef.nden lıidhi· - 2 -
rini Ömer kadar scvmerni!:tir. 
Ömer saraıyın içindt", hu :;eh· 
rin içinde ve iınparatorluğtm 
her tarafında her arzntıunu der 
hal yerine getirilen hutiyazlı 
\Lir iruıandır. Halife, lıa) atrnl 
Bizans ordulariyloe harp ede· 
rek geçire-n ye her gün payı· 
tahtı ihir yeni zafer bCYinci ile 
yerinden oynatan k:ırde~ Mii· 
sellemeyi bile eıevmez. O Mü
seUeme ki ~u anda Bizan~ın 
payıtahtını muha:ıara etıni~ •bu 
1 unm akta dır. 

Halbuki buraları, eskiden, hep 
biliyoruz ki, gezinti ve sayfiye 
yerleriydi. Geçmiş devirlerin ha
tıralannı canlandıran yalı ve sa
ray yıkıntıları, Halicin bilhass~ 
bu kısımlarında, bol bol mevcut
tur. Edcbiy:ıta «Sadabad» diye 
geçen ve bütün bir devre alem o
lan Kağıthane oradttadır. Bunla
ra ve - hatırlıyoruz - o zaman 
yükselen itirazlara rağmen Cemil 
«paşa», mczb:ı.hayı Sütlücede yap 
tırmal-:.ta ısrar etmi'!ltir. Belki dü
şündüğü şu idi: H~licin işlek ve 
nakliyatın kolay olmusı. 

Zannediyoruz ki İstanöulda bu 
!htiyacı karşılıyacak başka yerler 
bulmak m:.imkündür ve hala da 
öyledir. Mesela, ne bilelim, Ahır
!-::apı sahiUeri ... Hele Atatürk bul
vaTı açıldıktan ve yeni bir köprü 
kurulduktan sonra, buraları, nak
liyatta kolaylık ve sürat bakımın
dan da selefine müreccah yerler
dir. Buna hep inanıyorse.k. vakti
le bir Şebremininin yaptıığ hata
dan artık bu şehri kurtarmalıyız! 

Bütçe meselesi.. mi diyeceksi
niz? 

Bunun da kolayı bulunabilir. 
Sütlücedeki mezbahanın tama

men b:r defada nakline lüzum 
vok. Bunu senelere ayırmak ve 
parça parça yapmak mümkündür; 
fakat bir gün şehir yeni ve hiç 
şüphe etmiyoruz ki daha iyi bir 
mezbahaya kavuşabilir. 

Mesele, karar vermektedir. 
NACİ GAL~F 

Hele diğer ik'i karde:;:iııi, 
Yezid ile Huş~am'ı görıneğe 
dahi talıammiilii ) oktur. Ull· 
hasrn Yezid, «Süleyman Diu 
Abtliilmelik» in adeta kabusu· 
dur. 

Süleyman Bfo Aıhdiilmelik 
bu Yiezidi n'~ç.in sevmez? Bunu 
kestirmek doğru değildir. Ha· 
lifenin kardeşine kar§l göster· 
eliği sof,"llkluğu, karde~inin is· 
rafına hamled•enler vardır· Fa· 
kat Şamda israfın en büyiik 
san'atkarı Halifenin bizzat ken 
dfai değil midir. Kardeşi 
Y ezid'den bin kat müsrif olan 
yeğeni Ömer Bini Ahdiilazizi 
ha§ üstünde ta~ıdığı görülmü· 
yor mu? Hem Abdülaziz sıska· 
nın biridir. Yezid lie Şam ·eh· 
rinde sayılı dlıurJardan ,,.ecfo· b J 

maktedir. 

* Namaz haEladıkt:m az sonrıı 

B 
•• 1 •• birden!hire ı-ssızla~an sokaklar

. ugı.gn tU program da süvarilerinri güçlükle ta~ı· 
12.30 P.ro~ram, 12.33 Türk- yan selkiz on at belirdi. Bu at· 

c;e (Pl), 12.45 Haberler, 13.00 lar, §İıncli hiitiin sesleri kesilen 
TUrfkce (Pl.), maha Uelerden rahvan lıir yii· 

18.00 Program, 18.03 Orkes- riiyüJe geçerek şelırfo ~arkın· 
tra, 18.30 Muhtelif, 18.40 Or- da ve Lir mıeEçide pek yakın 
kestra, 19.00 Yuva, l9.lS Or- dar ve ıc:sız bir sokakta viik· 
kestra, 19.30 Haberler, 19.45 • 
Şaıikılar, 20,15 Radyo ~azete- sek ~Jir knpının önünde dur-

dtılar. SüYal:'itcrden lıiri bir 
si, 20.45 Müzik, 21.00 Ziraat, kın 
21.10 Saz, 21.30 Konuşma, ı•te e vurdu, hu kapı derhal 
21.45 Fasıl, 22.30 Haberler, açıldı. T.~Hi§la. ko~u§:ın b-ir iı},i 
22.45 Caz (Pl.), 22.55 Kapanış. 

1 

adam, uzıengılcre rnrıldılar. 
------------ Hepsi etli lıutlu olnn bu geoe 

• 
1 

misafirlerinin atlardan inme. 

-Yenı fa·fnl\arnız - Jerine yar<l1un.eui.~er .. ve. kolla-
____ ... _ rına ge!?ere .. < it• n turlu <lııkkatle 

i Th,1' 'l!" u K hin tiir~ii ~-lalkavuklnkla kap1• 

il 1"1 .il. dan ge.çırdıler. 

rin içleri, dışlarından, ne ka· 
dar farklıdır! .. 

Süvariler kapıdan girnce 
kendilerini büyük bir balıce
n.in içinde buldular .. Ağa~!ar, 
çıcekler, saksılar, havuzlar. 

Ve bir dağbaşı ıssızlığı ic:in. 
de sokaktan iki karıs ötedeki 
bu bahçe, biribirinde'n gfrıel 
kızlarla dolu:ydu. Bu zcb::ıni "!ıt· 
r.:ıtı kactar kara olan sokağ'm 
yanıbaşıuda bit' cennet kes
fotmis l"ihi siivariler, se,·inc
rek, _,'~üliişerck bir kameriye. 
ye gn:-d!Ier: 

Üzümleri sarkan bir asma. 
nın dalları arasmdan gözüken 
gökte, ay, ~·ı!dnların pırıltı
sını s'HYordu. Ötcve bery'e 
:ısı!ı !rnfodercc !..:uslar aras.ıra 
ötilvor, nrasıra u~ıısuvor ve 
lrnfes:n ir kenarın~ t~t-unmnk 
iskrlerken müvnzenekrini 
buJrnn'-: icin ovnattı1darı ka
n"'tların «Pırrr! pırr» ları işi-
tilivordu. . 

' Btt ev İbnI 1\l"na'nın evidi . 
~:ım saraylarının bnırcmlcrini 
cloMnr:m ııiizel kadmlar. cari. 
y~l~:ı:, h~Javıkfar b11 evde ye. 
tı:şır .. Med.inei Miinevv~rc. 

den krılkıp t 1ihini denemek 
için S2ma ı;relen b11 a'1nm 
on :v•Ma sehrln biivük 'l'.en-
P'iPJcr.i Dr<•"ma kPrıc.:rrıışhr. 

Onun "~n·~tını hn !':Chl"İn en 
rılt t"hPkasında "asa:vanlar 
bile be:J.enmezler, lakin o im
naratol'h•lh.m fE>nesindc hir 
f·rhn'l !""

0 hi 1ırıılf!·w~n iktida. 
rm c] .. 1;; rlnc;t••~1·•,., Zaman 'Tıl· 
man 11al:fe Siilevman biJe 
v11rn.,.unu e1maıı;lı !IRrJ~t ile 
hirl;ırte sarayında bırakır ve 
bn <'ve koşar. 

Hilhessa Ramazan ayının 
fü;ünrü haftasında bu ev nsil 
Şaınlılar ta~::.fmd::m mukad. 
rles ~:r mabet e;ibi tavaf edi
lir. Isanm kuHarmı hak dine 
dav~t için kardeşi Müse!lc-

111cnm orclularını sıığdnn so
la sa!clnan Ha ifo islfmı elini. 
thı bir meseldi :vnmnda İhni 
Minnnın b'r sehvct pazarı aç. 
nıasına bunun için göz yu. 
ınnl' ... 

Ramazan?. avıı .. 

riyeyi dolduranlar gene on
lardır. 

Mi1sliiman!arın ibadetle 
meşgul oldukları sa:ltlcrdc 
_$aın sokaklarında dolasınağa, 
ıbadetten kaçınaia, Halifenin 
kardeşinden baska kim cür'et 
~ıtebiliri> 

.. 
•• 

Ye2:M il~ arkadıışlan kn
mcriyecle yerleşin~c bir knc; 
gene kız koşmıtulnr, ~arap 
sundular. Sonra karasakaUı, 
uzunca hovlu, şisman bir a. 
dımı Yezirl'in önilnd~ seçde 
eder ~ibi e~;ldi, eteıY:3, i öptii: 

- Halif&zadem .. Velinimc. 
tim .. Evime şeref verdiniz .. 

Bu :raltak!anan oc!am. ·ınıi 
l\'f~nanın fam kendisiydi. V.e
zid ona kaslarını çatarak bak 
tı ve tahakküme alışmış bir 
adam hoyratlığiyle homur
dandı:. 

. "-.1ctim yok. Gösterece. 
~ini bir an evvel göstet'. Çok 
kalmak niyetinde değfüm. 

İbni Mina, yerlerde sürii
niir gibi kıvrılıp biikülerek e
ii'ilip kalkarak, :\'·ağlı vücudü
nii oynata oynata cevap ver
di: 

- Efendimizin emirlerini 
zaten yerine ııetirmiş bulunu. 
yorum. Efendimiz şu gilzcl 
sese ne buyıtrurfor? 

İleride, ağac;lar arasmrfo, 
duvarları gözilkmiyen, fakat 
pe~cerelcrindeıı :vapraldar~. 
dalbra vuran 1ştkl:'rla :'\'Cri 
'hclli olan bir bin:vhm vanık 
bir kadın sesi gel~e~e başla
mı~tı. Bu ses, sahihini avok
lannı yalayan ve yüz u dn t· 
~a daha cok sokulan bir kü. 
eük liöpek dili p.;ibi insanı ta
bn-n larından kavrı~or, her si. 
nirinin, hf'r damarının teline 
ııyrı ayrı dokunuyor ve bir
denbh·e bir yalaza !!ihi bir n
Jev gibi okşayıp :.vaJ(arak bil
fün vi.kt•dn sardıktan sonrn 
g-ene h~fi~1ivor, !Yene tabım 
yalayan bir kücük köpek P,ihi 
inh·or. akalıyor ve duyulmaz 
oluyordu. 

Bunu, mızraba çok })akim 
bir elin meçb•1l bir illeti ~o
nuşt•1r'!n san,atı taVin ediyor 
du. Bu ses de evvela ağır ai!ır 
başhvor, sonra mızrabın cıl
flln bir sür'at ve sidt'lct1e tel. 
!erd.c dolaştı_ğı farkedi iycr

du. Ilk Sam gecesinin bnnın 
dcl:ldcrini a('an ve d~erlerc 
rlolarken sinirlere tath hmı. 
lar veren lıavasma tıı:ıc cicck 
]erden baygın bir koku katı. 
lıyordu. 

Bu arıi değişikliı~ Abdül
hamit il.zerinde derhal tcsi· 
rini gösterdi. 

Sadrazam bir volkana 

tirmi§tik değil mi? 
............. 

18 inci asrın en 

1 heyecanlı 
. lı macerası 

Pa§a unutmu~ gitmişti. 

Bu Abdiilhamidin amma da il 

iki at uşa~ı hayvanları bir bas 
ka kapıya :ycdeyiverdi. Sonra 
her iki kapı da kpaanciı. So. 
kak gene eski ıssızlığına gö. 
miildü. 
Dısarufan göze lıiç bir sır 

vern;b•en Şanı evleri ... 

Bu ayın üçii.ncii haf tası baş. 
f"!°k~n $aın saraylarında da 
J{ach~ gecesi hazırhğı başlar. 
Zen~ın veya esil Şamlı i<;in 
l{a.dır :~ec2sincle koynuna bir 
taze ~ılber almak vnzgcc;iJ. 
rncz hır an'anedir .. Hele hali
fenin sinirine dokunan karde
şi Yezid bu an'aneden hie ~n!'!· 
ıuaz .. Kadir gece~inin yaltla~
tı!fı ~iin!erde o, İbııi Minanın 
cnntasında bir kekliktir. Ar. 
1;.ada!;i!arını ve adamlarını pe. 
şİJ!C takar, buraya koş:ır. 

l"'tc 98 yıl I!amazanımn bu 
nıiib:ırek gecesinde $nının 
yağlı 'fJC göbekli mfüılüı11anl::t
~ı camile:r.dc Muhnmmedin si. 
irine kulak verirlerken İb~i 
Minanın bahçesindeki kame. 

Zengin, güzel ve ~üslü E
mirleriyle Şam bu namazım 
gecesinde, i;ıce inec cahşıla
rak yapılmıs övle bi.iyük, c;ok 
büyük bir buhurdanı andırı
yordu ki kameriyelcri sarnn, 
saksı!arı colduran ve duvar. 
fara tırmanan renk ren ;, cins 
cins <;kekler, bunun içinde 
yanıyor, kokulu duman olu
yor ve sonra yayılıp uçuyor 
sanılıyordu. 

dömniistü. ve devam etti: 
- Mahedonya meselesi· 

f!ayct karma karı.~ıli: bir dev 
!et i~itlir. En zeki ludunıı -
zııı~ bu me.~cleyi luwrıyabil· 
mcsi için, hiç olmazsa bir 
yzl «vaziyeti m ii.talea ile va· 
ldt geçirmesi» lii::ı.mdır· 1lol 
buki vaziyet:n mütolea edil 
meifo tahammülü yol.."'tur. 
Her gürı bir çok bom·baların 
1>r../)adığı, 1>ir ç..ok n.cf sedet· 
lerirı ha;;ırumdığ! bir yer<le 
frni luırarlar vennek lllzım· 
'1.zr. 

Buda kafi değildir padi.~a· 
lıını. Rrunelide çalı.~an bü· 
tiin memurları tekeT teker 
tanımnk ve lıunları idare et 
me~·i bilmek f.üzımd1r. 

Ve pnd·~nhın bir cevap 
vermesine imluiıı bırakma· 
dan ı·e sesini lıafiflctmeden 
ilave etti: 

- Eğer Tmlımuza Pmni -
W!tiııi::: ııarsa Hiiı;;eyin Hil • 
mi pa.ayı m.evlı:iiııde m·u1ıa· 
faza bııyurursunıı::. ."!_ksi 
takdirde pndi§ahın ... Aciz 
~alısını hal.·hmdaki emniye-

1.-esldn bir zeka ve bir hafı: Birkaç güne kadar 
zası vardı. Beyni adeta bir başlıyor! 
do~ya· (Devam' var) ~..:-:::-:·:::;::· .. ~------' 

11 
Ertesi gün, evinde, Nana hal\ 

U)'Uyordu. Hoııman bulvarında, 
sahibinin, taıı1ı.ğı sildirmek ih:ere, 
klınsesiz kadın!ara kiraladığı bü
, yük ve yeni bir evin ikinci katını 
İ§gal etmekteydi. Kııı Parist~ g~
çirmeğe gelen Moskovalı zengm 
bir tücar, altı eylık kirasını pe~in 
ödiyerek, onu buraya yer!eştır· 
miıti. Koltukçuda ucuza ka?atıl· 
dığı pek belli yaldızlı konsol ve 
sandalyeler, tek'1yak maun masa
lar ve bronz taklidi cinkodan, 
kolları tamdenlarla, ke-;,disi için 
lüzumundan fazla geni,, çığırtkan 
bir lüks içindeki bu daire asla kafi 
derecede tefriş edilmiş değ.ildi. 
Bu bal, ortada, ağ!l'başh ilk efen. 
disi tarafından pek erkenden ter. 
kedilmiş, ıüpheli 8.fıklann kuca
ğına dü~mÜ§ bir kızın mevcudiye. 
tini; bütü:ı bir güç batlangıcı, iti
m.at yokcullukları ve kovulma teh 
ditleri!e ih!a1e uğrıyan kife.yetsiz 
bir tanılmayı if11a ediyordu. 

Nana, uykudan so!gun yüzünü 
dayadığı yaetıiı kollan arasında 

sıkarak, yüzükoyun yatmaktaydı. 
Mahalle koltukçulanndan biri ta
rafından döıcncn, ancak bir ya
tak bir de tuvalet odasından İ· 
baret, bu iki göz odaydı. Perde
nin aralığından hafif bir ışık sü
zülüyor; pelesenk auacmdan mo
bilyalar, kül rengi ;~min üzerine 
iri mavi çiçeklerle, Şam kumaşı 
kaph duvarlar ve i&l.::emleler gö:ze 
çarpıyordu. Nan , bu rebavcıt do~ 
lu odanın buharı içinde, yanında 
birinin eksikliğini hiS&ederek ve 
sxçnyarak uyandı. Kendininl<lnin 
yanı.başında, dantdler içindeki 
diğer yashğı."l, bir başın açtığı, he~ 
r:üz sıcaklığım muhoıfaza eden çu
kuruna baldı. Ve, elyurdamile, 
ba~ucunda!d bir dcktrikli zilin 
cfüğmesine b .. stı. 

İçeriye giren bir oda hizmet-
çisine: 

- Gitti mi ayol? 
Diye sordu. 
- Evet hanımefendi, mo&yo 

Pol gideli on dakika olmıı.dı ... 
Ha.'lımefendi yorgun oldukları i· 
çin kendilerini uyandırmak iste-

Penceresiz, cumbasız ve 
deliksiz duvarfariylc yolların 
iki yanından birer sur s~ğır. 
Iığiyle uzanıp giden bu evle. 

medi. Fakat giderken bana, ya. 
nn tekrar ge!eceğinin henunefen. 
diye söylenmesini tenbih etti. Ve 
Oda bi:ı:metçisi Zoe, bunları aöy. 
lerlcen bir taraftan da pancurlan 

- Olmaz, olmaz, dedi .• i~ de
ği§tİ. Söyliye~eklim bunu bu sa· 
bnh kendisine... Maraakla. kartı· 
le.,ırlnr. Batımıza i~ açılabilir! 

Zoe: 
nçıyorc!u. Güne~ içeriye doldu. Hanımefend" b · h b d z ' · b ı 1 - t enı a er ar 

b~.oebnm, ak~alı ç21dt ~ıdı; kul:ıun yahssı .~tmemişlerdi, bilemezdim •. diye 
ır urun, m u· a ar ve er d H 

en müteharrik gözlerle köpek su- . mırıldan. 1• • anunefendi günleri. 
• · ci ~' tırdıkçe b · h b d t re.tını andıran ye;;ile çalar çok es- nı e~ı~. en.ı ~ er ~r.e -

me:-, uzun bir çehresi v~rdı. ader ıy~ _olur •. B.ıleyım barı ... 
Henüz uyku sersemi olan Na- Demek ihtıyar pıntı artık çarşam-

na: baları gelmiyecekl 
- yarın, yann, diye tekrarla- Scndeni semtinin haıiı tabiatli 

dL Yazın günü mü? tücarlarından biriyle, Valdavyalı 
- E.vet, hanun~fendi, mösyö bir kont bozuntusu olan ve dai· 

Pol daima çal'§ambnları gelir. ma gayrimuntazam surette tedi· 
Genç kadm, yat::ığmda doğru- ye ettiği parala.r garip bir koku 

larakı · taşıya.,; yoldukları iki herifi, ara• 

(Devamı var) 

larında, gülmeden, böyle, ihtiyar 
pinti ve marsık diye çağırırlardı. 
Dagene, ihtiyar pintinin dest ge
celerinin ertesi gününü kendine 
hasretlirmi§ti. Tacir, sabahın se. 
kizinden itibaren evinde bulun· 
mağa mecbur olduğundan, genç 
edam, Zoe,nin ınutbğmdan onun 
giditini gözler; saat ona katlar 
sıcacık yataktaki yerini alır; ve 
sonra, o da işine giderdi. Nana 
da o da bu ~ekli gayet muvafık 
bulmaktaydılar. 

- V tzgelir ! dedi.. bu~ öğ
leden ııonru kendisine yazaccğım. 
Eğer mektubum dıeL'lllemit olur
sa, yarın, kendi:ıini iç~riye alrruız
sınız. 

Bu esnada, Zoe, yavaşça oda· 
da geziniyordu. Geceki büyük 
muvaffakıyetinden bahsediycrdu. 
Madam o derece hüner ibraz et· 
rnişti, o kadar gü:ıel ~arkı söyle~ 
mişti ki! Doğrusu ya, mndam, 
§İmdi istirahat edebilirai ! 

(Dalıa rnr) 
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Bize göre: 
Kadıköy 

tramvaglarında bir 
makas meselesi 

Geçenlerde Kadıköyündo 
bir tramvay kazası olmuş tJe 
bir araba, Yoğurtçu parkı Ö• 
nünde parçalanarak, bütiitı 
seyriseferin saatlerce aksa· 
masına sebep olmuştu. 

Kadıköyiinden Bostancn'ıı 
gidiş hattından istüade ede• 
miyen tramvay idaresi, seY• 
riscferi bir hat üzerinde.il 
yapmıya karar vererek, bii• 
tün tramvayları bir hata dol· 
durdu. 

Kızıl toprakta, Kalaın1şıı 
ayrılan hatla Bostancıya ar· 
rılan hat arasında bir makas 
vardır, ve bu ma·kas liiı.u.J1111 
halinde bir hattaki a:rabııY1 

diğer hatta geçirmeğe yaf9t• 
İşte o gün de tek hatt:ı yl~· 
lan arabaların gid'iş ve geJıs• 
!erini temin etınek maksadil! 
bu makastan istifade etıot"" 
istendi. 

Biletçiler, kontrolörler, .çJt 

manlar ve o cıvarda bultuı•ll 
oolk, bu makası açmak içill 
saatlarca taşlarla, demirlerle 
uj:'.traşıp didindiler. Fakat, ı,ii· 
Hin emekler boşa çıktı. !f•• 
kas, saatlarca uğraşmal•~ 
rağmen açılamadı. 

O güne kadar hiç de 'kııll•· 
nılnnyan, lüzumu hisseditınl• 
yen bu makas, o gün için se1j 
risefcrin hayati bir mesele~ 
idi. 

O giin açılamıyan o mak9~' 
bize elimizde bulunan alette· 
ri, vesaiti ne şekilde muhafj; 
za ettiğ:mizi gösterir acı1' 
bir misal teşkil etti. 

O gün a<;ılanuyan o me1'11~ 
tramvay idaresinden dalı• 
çok halkı mutazarrır etti· 

Bilmiyoruz, tramvay idal'~ 
si o gün uğraşarak açamadı"~ 
bu makası, sonradan aınel 
giindererek açtırdı mı? 

lliç ümid etmiyonız. . t 
Bizde, daima bir mus'i~. 

bin nasihattan iyidir ~ 
yerleştiğine ve her gün • i 
nun da bin bir tecrübeSiıı11 gördüğümüze göre bıtJ!11;, 
böyle olduğuna kanaat getit 
yonız. 

Bu böyledir. • I 
Bu, b öyledıt 

-==-==~~~~~~-~ 

m ayetf 
Ayakkabılara ki~ 

haddi tesbit edil~' 
Fiyat mürakabe komisyo~! 

dün toplanarak ayakkaP~ 
konulacak kar hadlerini .~ 
bit etti. Tcsbit edlien ~J 
kar haddine göre lôstik, ~-· 
ve tenis ayakkabılarında Y~ 
t'e 15, ydınkat sandal ve ı11;• 
çivili erkek, kadın ve ~oeı. 
ayakkabılarında yüzde 20, ~· 
andruora kadın ayakkal>ılj,11 
le piyanta çocuk ayakkab;.,it 
ve erkeklerin altı lastikli V 
sol ayakkabılarında yüı:de~, 
piyanta kadın ve piyanta ,,_ 
dın spor ayakkabılarile k• iif' 
kripsol ayakkabılannda ~ 1' 
de 35 kar haddi alınacak ';r 

Bundan fazla kar etme1' ti' 
Hycn avakkabıcılar siddt 
cezalandırılacaklardır. 

D 

B mka t 
~=-----------------İki suçlu dün 

adliyeye verildi ~ 
. ~·oıı 

Fiat mürakabe konıJSJ ~· 
cfün iki ihtikar suçlusurııı ;~~ 
liyeye vermiştir. Bunltlt ı;· 
birisi 26 kuruşa satııuıas• 11s~ 
znngelen kakaoyu 80 lt~t 4e 
sat.maktan suçlu Taks1~ıt· 
Cumhuriyet pastahaneStıat 
Diğeri ise 4 gramlık ırııı 5,ıC' 
çayı 5 kuruşa satmaktan c~V 
Jn Galnt_ada Mahmudi~·~ 111' 
clcsiudc Izak Bohor adınv11 

ınusevidir. __/ 

• • 
etresını 

öldüren garso~ 
15 sene hapse 
mahkum oldıJ 't' 

İzmir 29 (Telefonla) dı;d' 
niçeşmedc l\Iehmct 3 ti 1ı4' 
bir garsonun 12 yıldıı11~e11,w 
raber yaşadığı Hanife 1~ d.,ıı 
deki metresini 14 !e~_ı;dlt' 
vurarak öltliirdüğiinü 1 

ıniştinı. . "efıtİ' 
Katilin muhakemesı "citl~t 
· ~ • keJ11- u' mıı ngır ceza ınaı1 .,... 

görüldü ve l\lehınet o;ıdl· 
sene hapse ınahkfım e ' 

lı 
fj 

.. 

. 
' 
i; 

d 
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zn Temmuz 1 ı!l SALI 

'f' arife işi bir ihtisas iŞidir. 
Faruk Fenik 

1. ller memlekette her ''csa"tin ıııunfazam esaslar, dahi. 
1nde hazırlanmış bir tarifesi \•ardır. 

d ~izde de, her memlekette oldt•;-...u gibi her vesaitin söz
ek hır tarifesi hnzırl nmış ve bu t rifc her gün binbir ak. 

&a hğ'ına rağmen tatbik edilme! t n .. Jıkonulmumıştır. 
t :!arife deyip geçmeyiniz! Tarife b.uglin yiiksek bilgi ve 
~erubeye ihtiyaç gösteren, biitfn •htımaller nazarı itibare 

: !n.nrak hnliolunac k riyazi bir mesele, bti;} ülı bir ihtisas 
ışıdır. 

İdarecilerimiz, bunun büyük bir ihtisns isi olduğunu na
ı•rı. dikkate alarak tarife isini, her sene biiyük gayretler 
~rtıle halletmek için çalışır ve ç. barlar. İşi mütehas ıslara 
b avale ederek, işin olduğu kanaatine zalıip olur \'e halkın 
ıwkh itirazlarına, haksız cevaplar 'erirler. 
~ın size D.evlet D~nizy~!la~~ idnr; .i! Adaya ve Kadıköyiine 
·-.:ş on dakikn ara ıle, koprutlen iltı 'apur kaldırır. Bu iki 
l'apurdan biri Haydarpnşnyn uğradıvı znman beş dakika 
;-Ybeder ve bir vapur l{adıköy is -ele inde yanaşık bulun. 
Js.llJ.u esnada, diğer vapur da, Kndıköyüne geldiği için daki. 

Rlarca, Haydarpasn koyunda onun kallım~ını bekler. 
k Haydarpaşa Kadıköy terifesinde, Ada i kelesinden kalap Kadıköye yana acek 'apurların uımanı gösterilmiştir. 

alk hosu boşuna snntlarca bu iskelelerde bekler durur. 
Deniz yollannn, sornrsınız: 
•Bu tarifelerdeki aksaklıklar neden ileri geliyor?• 
Cevap verirler: 
- •Vapurların tnrilesi bir ihtisas işidir. Gazetecilik 

~şka. Tarife işi bambaşkadır. Biz tarifeleri yapan müte. 
4Qtsınsa 400 lira maaş veriyoruz ... 

İhtisasın maasln kabilikı ~·as olduğunu söylemekten 
~ekinmiyor, fakat hcrnlman maaşın, ihtisasla kııbilikıyas ol
ltı~dığını, hergiin lmrşılaştığı bir sürü tccriibclerle, jsbat 
edıyonu;. 

Biz, sUrünceme olarak Türkçeye getmiş formalite ke!'ntesini atarak iş çıkarabilecek, yalnız 'kelime itibarile mü. 
eba!'isıs un\'anmı nlmıs, iş görme ı.ab 'l~ycti olma1 nn kim"! 
~eri değil, tecrübeli, kafalı. işten anlar kimseleri bu isle
l'ın başına getirilmesine, halkın menfaatini doha i:ı.·i ko~u
ı:~bilccek bir şekilde hareket edilmesine Jiizum oİdu.tunu 
Söylüyor \"C diyoruz ki: 

İhtisas kelimesi bacıı boş rastgelenin tepesine yapıştı
t~cak bir kelime değildir. Onu hak etmek uzun tecrübe \'e 
"''Kiye mütevakkıftır. , 
t Deniz yollarındnn aldığımız bir misaldir. Kadıköy 
. "•rnvayları, şirket \'apurları, Kalamıs hattı, trenler ve sa
h~ basit bir tarife meselesine dayanan biititn bu tcşckkUller 
alJun en mtihim ihtiyacını karşılamak için kuruhnus mü
~.sclerdir. Bn müesseselerin tarife işi sıkı bir kontrol al-

..,:::aa bulundurmalıdır. FARUI< FENİK 

M'ürakabe komisyonunun 
verdiği rapora rağmen 

f ~ak ;t er a azası 
ıdi 

t 

Mahkemeye verildi 
~Son günlerde işi yalnız tet. Ehli \'ukufun verdi"i rapor 

safhasından yukarı çıka. üzerine Baker miiessesi mab. 
~Yan fiat mürakobe komis. kemeye sevkedilmiştir. 
~ buı ihtikar stt~Jarı hak- Dakerin mahkemesine (ar-
~ birbirini tutmıyan kn- şaınba günü ikinci asli~·e ceza 
~\" almıya baslamış ve bu mahkemesinde başlanacaktır. 
~den ikidir, Asliye ikinci -

4:~ mahkemesi tn:::nfından 1111. ••t .~ k 
~ya Vekalete vaziyeti IVLU el erri 
~~ mecburil•etinde Pasif korunma 
~iiddeiumumilik. bütiin tecrübesi 
~an nazarı dikkate aldı .. • 
b.ı.. -•n bundan böyle fint ınu- yapı I m ıyaca k 
-""qbe bUrosunun raporlarını 
L~'a, ehlivukuf olan kimse- Bazı gazeteler schrimizde 
..-.:titt t tk·ki b k k u!.1'1u~i bir Pasif ko~nma tec. 
t~~şt~O:ışt;: ıra mayı ·a. rubesı y~pılacağını yazmış-
._;~rlan müddeiumumilik lard~_r. ~akadarl arböyle bir 
-ı~fından bile nazan itibara t~beı: n .. Yapılmıyacajiını 

~"''tl\ıyan fint mtiraknbe ko· ve şımdilık luzum görmedik-
d lerini bild!nnişlerdir. 

~onu bundan bir miid et 
~ l beş çift ayakkabı üze- FRANCALA UNU 
~ E11t Ymde yirmi sekiz knr 
~k ihtikar yapan Baker 
"' L tasını adliyeye vermis 
it va hidisenin gzatclcre bi
"ı~~etmesine taraftar gözük 

-·qı t• ş· ş ı. 
~1.

1r.tdi işi gazeteciler ancnk 
~~e safhasındnn iiğrcnebi. 
~ar. 

\ıtİl.k_ lllhuriyet müddeiumu. 
1-ıig"l(i fiat mürakabe ko
~!0nuna miircnaot ederek 
~ ilteyi tetkik etmesini ve 
d% lfte bir ihtikar olun olına
~ ~~ tesbit ederclt bildirme
)~ ~omisyona bir tezkere 

~<IJŞtı. 

l>ııl>~t ınürakabc komisvonu 
~ .... 'iı tetkikat neticesinde ""{et' 
~i d ın harpten evvel de av-
~hu~tecede kar elde eWğini 
~· etıni~ \'e Baker mUes
~ltlt 1rıin ihtikttr yanmadıb 
'-i,ti~~da bit' rapor bile ver. 

~ittt-'ja~at ınüddciumumilik ı. 
ltıt ~ilde bir ihtikar olduğu. 
•ııl>"rları:ıat getirdinindc!l hu 
~,_ had· tatmin olunınmmş ·e 
li ~ 1&enin tahkikini bir eb-
tbı·ufa bırakmıştır. 

ltl!t; 1 \'tıkuf ,·aptı1'ı tetHk t ., ees· . ,.. 
•ıau 1ndc Da1·crin r okknbı 
~1tı:~~da Yiizde l Uz yirn•i 
tı.u rı.- elde etti~tini ,.e bu 
... ~nin \'aziyettcn istin. 
.~er/ek şinHli de~il uzun sc. 
tidettir~ll~eri İstanbul lı::ıllmın 

ını tesbit etmiştir. 

İstanbul belediyesı francala 
ihtiyacını nazan it'bnre ala
I'r.1~ şehrimize \'e:ilen franca
la ununun miktannı 35 çu-
valdan kırka ibllıi:tını istemiş
ti. Ticaret Vekaleti belediye
nin bu talebini knbul etmiş-
tir. 

YENİ SİPARİSLER 
Suriye ve Irak tarikilc l!e· 

tirilmek üzere Japonya, Ame
rrka ve sterim grupuna dah~l 
bir cok mernle'ketlere mal s~
narisleri verilmekte&?'. Harı
ce sipariş edilen rn~llar sıra
sında en ziyade derı. manifa. 
tura, ipliık, bazı ~nai madde
ler, teneke v-e san-e vardır. 
KASAPLAR ,AKAR HADDİ 
Toptancı !kasapların ~e-ra A -

kendecilere vereceklerı !kar 
haddi hakkında cereyan e~. 
mekte olan müznkcroler dun 
neticelcnmşt{r. Müra:kabe ko· 
misyonu toptancı ve per~n: 
dcc "]eri davet eder~~ her ıkı 
tarafın rnütalealarını almış ve 
neticooe toptancıların pera -
kendeci kasaplara lkiloda yüz
de 10 kuruş kar haddi bırnk· 
rr.::ala:rı knTar atırılmıştır. 
Toptancı k aplar tayin edi· 
l n k'r h dd"nı perakendeci· 
lere bırakacaklarına dair ko
m· S) on müvacehesindc temi
nat vermi lerdir. 

- ........___. ...._._______ . ·-

EN SON llA V ADlS 

~---1Yakın Tarihten bir sahife:10 -

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler ______________________________ ... ____________________________ __ 

OPER • m 

Moskova, humm h ihtilal 
yaşıyordu. Fa kat.,. 

Balşoefater, san'atın uöz kamaştırıcı 
ihtişamı içinde eski devri gaşatıgordu -- . " 

~ 

Kremlin sur lnrı öı~ünc!c Xızıl meydanda hiı.· ~~çid resmi .. 

Gece, bayram yapan §ehir
de fener alayları dolaşırken 
muhtelif meydanlarda halk ha
tipleri nutuklar söylerken Ope
ra' da Komintern delegeleri şe
refine «Ayda> yı temsil edi
yordu. 

Ooovv ... Bu gece Moskova 
Operasının tarihi gecelerinden 
birini yaşadığı muhakkaktı. Lo
calar ve parter marksist dün
yanın en ileri gelen münevver
leri, mücahitleri, teııkilatçıları 
ve propagandacıları ile dolu 
idi. Eskiden Rus prenşleri ile 
büyük Moslfova tacirlerinin ve 
glizel l:adınların kar91sında açı
lan perde, bu gece, ihtilal dün
yası aristokrasisinin karşısında 
açılmış ve Moekova Operası bu 
sırmalı kadife perde arkasında 
gizlediği güzel san' at sırlarını 
birer birer göze vurmıya başla· 
rnıştı. 

Çarlık devrinde olduğu gi· 
bi, yine, localarda ve koltuk· 
larda biribirinden güzel bir çok 
kadınlar yer almu;tı. 

Hepsi gilzeldil~. Güzel ve 
birer Rus aristokratından avırt 
edilemiyecek derecede kibar 
tavırlı ve zar!f. 

Sümer Bank 
devre içtimaı 

Birkaç ~indenberi İ:ımittc 
tetkiklerde bulunan Sümer 
Bank umumi müdilrii Burhan 
Zihni bu fiinlerde şehrimize 
gelecektir. Umum miidür önit 
mfrıdeki hafta içinde toplıınn
cak olan Sümer Bankın devre 
toplauntısına riynset edecek 
\'e toplantıda Sümer Bankı 
alakadar eden nıühiın mesele
ler hallolunacaktır. 
Öğrendiğimize göre hallo

lunacak meselelerin basında 
Sihper Bank müesseselerinde 
çalışan işçi ve müstahdemle
rin daha iyi bir tarzda çalışa-

bilmelerini temin maksadfle 
onlara yapılacak yardımdır. 

Toplntıda amel~ye \'eriJe. 
cek sıcak yemek, amelenin O· 

turacağı ve yatacal'ı yerlerle, 
giyinmelerine müteallik bir. 
çok meseleler göriişUlecek ve 
tlarar abndıiı takdirde derhal 
faaliyete geçilecektir. 

---Yazan--
Ensari Bülent 1 
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Lakin, bütün salonda tek 
dekolte yoktu. Hiç bir gerdnn
da bir inci dizisi. hiçbir kulakta 
bir küpe ve hiçbir başta bir 
tnc yoktu. Temiz yıkanmış ve 
zarif taranmış gür saçlarilc bu 
kadınlar, boyaya, lavantaya, 
sürmeye hiçbir zaman ihtiyaç 
duymamış olan hakiki kadının, 
hakibten güzel olan kadının, 
kendi güzelliğine itimadı olan 
kaC!ının sihri ile sözleri kavu
ruyorlardı. Giyiniı;leri erkekle
rinkinden farksızdı. Yalnız pan
talonları yoktu. 

Perde açılınca Moskovanın 
Senfonik orkestrasını sahne ü
zerinde gördük. 

l S O yaylı sazdcm mürekkep 
ol"n bu orkestranın mnestfo,.u 
Yoktu. Müzisyenler, zarif bir 
Üniforma giymişlerdi: 

Kenarları ipek, zıhlı smokin 
pantalonu, siyah ipek çorap, 
parlak rogen isknrpinler ve si
Ynh kadifeden uzun Rus göm
lekleri ki yelleri, bir parmak 
kalınlığı:-ıda parlak rogen ke
merlerle sıkılmıgtır. 

Salonda tıss yok. Ne bir ök
aüri.ik, ne de bir iskemle veya 
bir koltuk gıcırtısı.' 

İtirnf etmek Hi.zımdır ki Av
rupanm en mümtaz sosyetele
rinde bile, bir müzik artistine 
bu derece sessiz, bu derece dik
katli ve saygılı bir dinleyici yı
ğını bulmak imkansızdır. 
/ Bu sesizlik ve bu dikkat, İsu 
dan sonra müziğe tnpan ve çi
lelerini kilise ile müzil.ten 
aldığı afiycnla uyuşark doldu
Tan Slav ırkının ezeli ve ebedi 
ıneziyetlerinden biridir. 

Uzun kış gecelerini, step or
tasında, ocak ba~ında, hep ay
ni ağır tempo ile geçire r,cçire 
fataliı.:tleııen ııimnl insanları için 
musiki Allahın sesidir. 

Salonu dolduranların dörtte 
üçü Rus değildi şüphesiz ve el· 
rafa şöyle bir göz gezdirilince 
kimin Rus kimin yabancı oldu· 
ğu derhal çakılıyordu. Zira, sa· 
lonun umumi seaaizliğinde bun· 
lann da bir rolü vardı amma 
zoraki. Bunlar, müzikten anla-

Milli Şef ile Devlet 
Reisleri arasında . 

l.panya bayramı 

.~nkan, 28 (A.A.)' - İspanyanın 18 temmuz milli bayramı 
munasehetile Cümhurreieirn ile l spanya Devlet Reisi General 
Franko arasında teb~k v.e teşekkür telgrafları teati olunmuvtur. 

Birletik Arnerika bayramı 

~nkara, _28 C.'!ı·A.) 7. ~m~rikanın 4 temmuz milli bayramı 
munasebetıle Cumhurreısı~ız. ıle Amerika Birle§ik Devletleri Reisi 
M. Roosevelt arasında samımı telgraflar teati olunmuştur. 

Fransa bayramı 

Ankara, 28 (A.A.) - Fransanın milli bayramı dolayısile Cüm
hureisimizle Fransa Devlet Reisi Mareşal Petain arasında tebril: 
,ve te~ekkür telgrnfları teati edil miştir. 

dıkları için değ:!, h•rkes sustu-
8-u icin susuyorlardı. Ve hiç 
şüphe yok, bu 150 kiıjilik or
keatra, biribirindcn mükemmel 
yetişmiş seçme artistlerden mü
rckkeb bulunuyo:-du. 

Perde, bunları nildikten son
ra Aydn'run ilk sahncsile kar
şılaştık. Yüksek bir sur önünde 
cür sesli bir tenor, o muhteşem 
orkestranın, üzerimizdeki bedii 
teııirini bozmıyan bilakis o 
yük .. el: dereceye uyan ve hattit 
o dereceyi agan bir kudretle 
san· atını göstermiye başladı. 

Perdenin-1lk mıhneyi aÇtJTll• 
dan son sahne ü:terine kapanı
şına kadar hiç aksamadan oy
nanan Ayda ile o gece, Mos
kova Opernsı, öğünmcğe haklı 
olabilirdi. 

Tiyo.trodan çıktıktan ııon
rn, lapa lapa yağım kar altın
da Tuverskaya caddesine doğ· 
ru yavaş y~vaş yüıüıkcn şöyle 
düşünüyordum: 

<Tiyatro ve müzik. İşte en 
sol ihtilruin dnhi, snltanatına ve 
imtiyazlarına el değdirmediği 
iki müesset:e. Hiç şüphesiz, bu 
:ırtistlcr, son bP-ş },lın eııcri de
ğil. l\loskova bir ihtilal yaşıyor, 
fakat Bnlşoetenter s:ın "atın en 
göz kamn~tıncı ihti~amı içinde 
eski devri yaşatıyor. 

- Dev&mı var -

Ki SACA -----
Figat nıürakabenin 

birbirine zıd kararlan 
Fiyat mürnkabe komisyonu 

birb'rine zıd raporlar vcrivor. 
Resmi bir daire olan komi:;. 
yonmı knrnrl:ırm:ı, yine r«'s
ıni bir naire olan miiddeitt
mun•ilik immuuyor. 1~i eh'' 
\'ukufu tetkik ctf ri ·or ve kr!
ıu at getiriyor ki komisyor 
Y nlış bir yolda hareket et. 
mi~tir. 

BUro is göremi;\·oruz diyo · 
Çiinkii, piyas:ıda iiç kontrolö. 
r'imiiz vnr. 

Komisyon iş göremiyoru? 
eliyor, çünkü müddeiumuıni
bize iuanmı~·or. 

Müddeiumumilik, iş göre
miyoruz diyor, cUnkii komis. 
yonun kararları birbirini tut
ınu •or. 

Bu işin sonu acap ne oln
cıık? Merakla bekliyoruz ... ,., _____ ,. __ _ 

Birkaç satlrla 
(Başı Birincide) 

O k<ı.dsr gıpta ettiğimiz A vrq. 
pa şehirleri, tek taıı yerinden oy
natılırken, vatandat veya tehirli 
kalbinin bir arada çarpnıaıından 
doğmu~tur. Daha ileri ırfderek 
sövliyelim: Medeniyetin en kısa 
tarifi, insan veva eıY•• ana hat
larla biribirine baih olmaktır. Bu 
bailılıkla, muhteva ve tekil an
leımımnın lüzumt!lta dair olan 
idrak ba~ta gelir. İçte ve dısta 
ferdi ve i,;timai hayatımızın he: 
bölümünde bu idrake VP.rabildi
ğlmiz ve neticelerine ulu 11ıu 
ba.ğlandımmız gün, büyük ve çe. 
~in meselelerimizden biri daha 
hallolunmuı sayılabilir. 

-- - -- - -- - -~ 

Eline bavulunu verince •. ~ 
Ka<lınlurlu konuşmağı, 

konu:ı;turınnğı en Lüvü!,. bir 
ze,,k addcdcııiın. Fakat -.an· 
nıapnız ki her kadının ... 
İuwan, ancuk ze\ k aldığı :ı;e~ 
lerle ınc:;~ıl olur. Ben, ~o'k 
defa bir kadınla dertJe~mc· 
irj kendime bir r,jlm olarak 
t:: 
kabul etıııi:;iınd•;r. Cana ) a· 
kın, canıma ) aı' m hir haya 11 

buldum mu lırııı hen açıl • 
ırm, Jıem de 0 açılmadan dıı 
raınaz. Dcr~lc~nıel.. için mıı
Jıakkak hir dert ortnğtna ilı 
lİ) aç \'ardır. Bazı dert ortn· 
•!lnı cvlt:nilccek bir 1'adııı 
ı:ı • 
şc•l-.lindc göriir. Ha bükı l'\ • 

lcıınıerlen zi~ ade dertle-tile· 
cek nirc ~am~.mi \ t· :.enıpa · 
t'k 1-.ndınhır 'ardır l,i !:..'Onu;; 
uıa ıııdım gC:çilcınez. 

Benim bir <lert ortağını 
\Ur. Ar:ı eıra <ınunln lı.ı. !Ja· 
şu. yan) nna konu~urnz. O
nun lıir d .. urkada~1 hulun· 
makwdır ki o lıile ıra.,ıııa 

göre söze, E"Olıi11etc Uirak c· 
tl r. llu lıü~lc.· 

İşt<' geçenlerde Lu pel.. 
Sil) d1ğıın iki ha) anlıı her:ı· 
lıer ııtıırmu:ı..• ki1ı111~ )'t' dtı) • 
durmnmak '..çin bir gazino in 
hafif lınilif konu:ııu)onlu\... 
Bir nralıl... se\ giden ve kı • 
knnçlıktan, fena 'le-urliiflcr· 
den öz açı1dı. 

Şö) le komı::ıu~ıkta iken 
onlara c ki Lir hatıra)ı an· 
luttmı: 

«- Benim çok "anıimi. 
çok ) uiJmı erke.\. arkacla~ıııı 
var. Onunla .. ık -.ık hulıı;ıır 
hC1brekle -'bira İ<_;er, derLl~i
riz. O evli hen hekiir oldu
ğumuz Iıaltle en mahrem 
'<lı•rtlcr•:ııtlzi birbirimize an· 
lutınaktan çekinmeyiz. Ara· 
mızdnki itimat zinciri kırıl· 
ınaz dereceoe sağlamdır. 

Bu arkada~ım Lir gün ha 
ıut e\ lcndikten ~onra La~ııı· 
Jan geçen bir \·aka~ ı anlat· 
tı· fa lendi Lir bn~uk ~ene 
o!mu~. EYlt•nmcuen t'\'Vd 
ha-.kn 1ıir kızla _e,\J;:ı)Or, 

ııwktupla~ıyornıu~. Olur yu. 
Bir huçuk enedeıı}lcri ev -
lcndiği Jıa ide eı:ldı<leıı se' i. · 
tiği kızın h:tzı lıo:una giden 
mektuplarını ) azılrnne-.inde 
f:aklıyorıım •. 

Lakin, karı.~ını <la çok e· 
\ i) ormui. O kadar ki. oka· 
6ıı. ~innnıaya, tiyatroya bile 
göıiirıııckten kı:-kanırıııış 
Hatta yuzıluuıcsinc dahi uğ· 
ramai:'ına taraftar değilnıi:; . 
Ark111la~ınım ~Ö} lcdiğine gö· 
re genç ''e giizel karı-..ı bir 
giin göriiıııce:.ini alarak so· 
kağa çıkmıi, bu arada yazı· 
haneye de uğranu~lar. 

Bir müddet hep beraber 
kon u~m ıı§lar, giil \iimii.,,ler. 
Karı~ı ) azılıanc~ i giizel Jıir 
tertİ]llC z.c' k selim ;;;al.• bi 
hir i adamına ) akı:;ır .ekil
de hulmu> İki taraf lınklı 
lıir gurur duymu:;· Görümce 
hanım çar~ıdan bir ~ey al· 
uıak füwre yazıhaneden 11· 

zakln~ınca arkada:ıının kn • 
rı ı yazı maı;n_ının yanında 
ki koltuğa gelip oturmuş. 

Önt·c ma~ıı i.i-tiinde !bnln· 
nan kituvları karıştırmış, 

göztlen geçirnıic. Sonra da 
ma:ıa ~..()zlerin•i yoklama~a 
!haıJayınca arkada~ fa~tmıı~ 
kalııuş. Yiiziinde renk at • 
ıuı.:ı. Faknt derhal kendine 
grl~rck tabii bir hal i!:inde 
masanın gözlerini yeniden 
ğimlcn 'korkmuş. • 

Vaziyet o kadar ç~tiıı hir 
şekle girm'i~ ki, arkada~ ma
sada sakladığı e:-ki se\ gilisi 
ne ait mektupların görüle~e 
ğinden korkınu§•· 

- .Ay, ay ... _oıır,ı ne ol· 

mu? 
Y nnınubki bayanlardan 

hiri~i c,·ay> diye giilmü.,. Bi 
ri~i de hö) le sormu~tu: Hi

.kayenin bu tarafı onları pek 

meraka dii ürınfü:tü. lle' e• .. . . 
c:ın içinde beni dinliyorlar· 
tlı· 

- Hele, d rdim, liıuona
tnlurınız<lmı iki~er )Udum 

ılalın :ılıııız da Ö) le de' aııı 'f · 

dc)iın. 

Onlıır ) iıw: 
- Sonrn ne olmu:;. son· 

ra ne olıııu. ·~ 
Di) c a1,;r~ızlanı) orlanJı. 
Sözüme de\ mııla: 
- Nt> olat·ak? Arl-.ada~; 

ııwkı upl:ı rı n:-ulca gözJ.erdt· 
ı . ,. kA- 1 
ı.:ı · agıt ar arasrna karı~tır· 
mı:- Karı ınu gö:ıternn-meğe 
ga)rct elınİ§. Karısı eve dö
nüııc<' de yırtıp alım;,. de • 
dhıı. Ba) an arkada,.lardan 
hirisi öfkeli (jfkeli ~Ö .. } lendi: 

- Eğer knrısıııın \erin· 
de ben ol ayrtıın ,.c omcktup 
ları cln gör~e~ dim. 

- P~ki ııc yapardınız? 
Ne ulurdu? 

Dh e rnrdnm. Bayan ev\ c 
la ott;rduğıı yerdrn sinirJri ::;İ 
ııir'i callanarak koıın-:tn: 

- Erte i giinii bavulu e
line 'erir. eski se,·giliı:ıinin 
~anına gönderirdim· 

- Ya hu arkacin:; bir mu 
lınrrir ol,.a"dı· 1\lt'ktupları 
hir roman -hazırlamak, yaz. 
mak ic;:in akladığrnı söyle· 
e) ıli? 

- Yine lıa' uhınu eline 
\'l(!rirdiın. «Ha~ eli !kuzum, 
rcınııınım:r.ı l>craberce ) a • 
zııı» dertlim. 

Ziya vchhi 

Kısa -

Haberler 
* i\f:.:"l'.1.l"J müdür muavinle

rinoen Şevki Erksan ile mü
fettiş Mansur Tck'n Bnrtmda 
açılan çocuk kamplanru tef
tişe ııtitmişler<iir. * Bursa, Yalova şosesi ile 
Galata carf?ı ve KaJafatcılar 
yolları, Şişlide Ab!.dcyihürr.·
yet yoIJarı tmnir ve inşaatı i
hale olunmuştur. * Fiy atmürakabe komis
yonu son /!Ünlerde şehrimize 
.[?elen çiv'lcrin maliyet hesap. 
lanm tetkik ettikten sonra 
kabul ve tnsdm etmiştir. Çi. 
''ilerin tevziinc yakında baş
lanacaktır. * Fiyıat mürakabe komisyo
nu dün Galı:tada Mahmudiye 
caddesinde Avram o~lu Bohor 
İzak atlında bir çavcı ile Talt
S:mdc Cumhuriyet pastan€si 
sahfüini, :ihtikar suçundan 
adli~yc \"crmşitir. * Dlin bir altın fi:vatı 26 li
ra 20 kuruştu. * Bütün taksiler dünden r
Ubaren işleıne./ı-e başlamışlar
dır. * Bcyo.ltlu H:ılkev:infn ha
zırladığı m ydan koro kon
serlcriniın ilki perşembe ,günü 
Taksim bahçes"nde 60 amatör 
ı,rcnç tarafından verilecektir. * Sümer Barl-t umum mü
dürü İzmit !kaj!ıt fabrikasın
da telk klcre başlamıştır. i. 
ı~foci kağıt ve sellüloz fabri
kalarının da hlr an evvel iş
lemeve -ııçılm~.:ıına çalışılm:ık
tadır. * Keçi kılından torba ve 
çuval yapma faaliyeti artmı"· 
tır. Bu torbalar ve çuvallar 
100 - 125 ktıruşa mal olmak
tndıı.-. Halbuki kana·viçe çu
valların her biri 235 kuruşa 
mal oluyor. 

* İstanul yollannın 1940 
yılı inşaalı bir buçıtk milyon 
l.ra sarfilc tamamlanmıştır. * Belediye boynunda m~:-
ka bulunun, fakat sahips!1, do 
la an kö~lerin de tutulma. 
sım alak:>dar!1ra bildirrr.iştir * Yünlü derilerin ihr&cı
nın kontrole tabi tutulacağı. 
nı yazmıştık. B:.ı kontroller 4 
aJ?ııstostan itibaren yapıla
caktır. * Belediye peynir ve zev
tinya~ı .~ivatlarındq ıtörülen 
tezayudun sebebini arşatır
maktadır. Bu hususta hazırla· 
nacak rapor !yiat mürakabe 
bürosur:a verliet:eklir. * Bu senenhı ılk hay,·an 
se.rı?isi 1 A_ğustos cuma ~inil 
$ıll'de acı:iacakt!r. * Krınlıca rıhtım yolunun 
YC:nıden nsfalt olarak yaPıl
ması kararlaştmlınıştır. Ayrı
ca buraya oturulmn'k icin 12 
sıra konacaktır. 
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Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik "3!Z~ 

Yelpaze sakallı bir adam, 
gözlerinden alevler saçarak 
köpek g 0bi honıurdanzyordu 

Fek.at tc_ad iif hizi ) a pınağı 
ıa,..arlad1ğuııız zİ) ar tlerclen ~ıi 
rindcn kurtardı. 

Yine kiitüpluırH~) e geçmi: • 
ı.ik Ilbirer kaln c içceek 'c 
cıgara tiittiirecektik. Şömine -
ıı'.n kur~ı ına dizilmiş-tik, bir
<len so;kal.. l\a (>l ıııın açıldığı 

nı ıluyduk. Kulağımıza hir lıo 
murclanmadır geldi. Sanki az· 
gın bir köpeği ofa) a alını~lur 
dı. Sonra kütüphane oda ınııi 
kapı ı ardına kadar açıldı 'c 
eı.ikte garip kılıl lı hir adrırıı he 

!lirdi· Ko:arak iizerimize doğru 
\gel'iyor: 
i - Sir Ra)ıırnnd Brockle-
bank! d'•)C hn)kırı)ordu· İ<;;i
nizde hanginiz Sir Ra)ıııond 
Brocklehank? 

Derha l tahkil nt esna ıncla 
~ık ık i mi ge,çen profe ör 
Sunmıcırville'i tanıdım. 

Alelticaip bir aclanrdı. Be) az 
saçları saçak açak alnına dökii 
ılü)ordu. Yelpaze gibi bir a • 
kalı ve koskocaman >ir hurnu 
\ardı. Giizleri, gözliiklerinin al 
tından ale,Jer açı)orou· Ka~· 
ları çalı sfui dikdikti. Uzun 
'boyhı. allapat:i 11ir ndmndı. 
Üzerinde ter iliklcmni-: ) ağlı, 
pi hir par.dö Ü Ynrdı. Bu hal~-
1-o inz'i' a ıııdan I nçarnk na~ıı. 
a medeniyet: içine 'karı~ınış, ) o 

lunu aşırmış hir papa~ a benzi 
)Ordu. 

İ--mini duyar dtı) nıaz Ray -
moml 0yağa kalkmıştı. Vakar· 

la: 
- Sir Raymond Br:Q.Ç'k1e • 

hank lbeninı· Dedi. Arzunuzu 
lhildirdbilir •iniz. 

ğuna ) erle;.mi .. , cısara ıçı
~ or 'e ınuhaverc~i takip cdi 
) ordu. Bu c ~izlikten Uifa 
<l ederek eledi ki: 

- Prof csör ~z ne kadar 
köle tiiccarınn henZ'i)I orsu-
nuz. Bunun farkında ınısı

ııız ac·aba?. Her . abnlı Ali • 
C'c'i kapıda kar )lnr 'ı· geldi 
ği <-aııli dakika 'c sani) c i
ne kndar koııtTol mü ed cr·İ· 
niz. Her halde pdk erken ) a 
taktaıı kulkı)I or unuz de~il 
mi? 

Adımı gııznpla 'c ltir<l n 
~Jire ona doğru döııdii. 

!\lös) ö, ]m nalle her za· 
man a)nkta bulunurum. Çüıı 
ela ondan a1rnha 'ka<lar gök 
<la ondan. Saaiıa ka<lar gök 
) iiziinii tetkik ederim. Giin· 
tliinzlcri de ) ıldıılur hakkın 
da ~iımlilki teorileri alluk 
hullnk edecek bir e·erimi ta 
ıuamlnmağa çalı.ırıın . Bu e 
ser üzerindeki !;alı._nıaın. ~u 
anda hura)a Sir Ra~ınoııd' 
mm 8) ağına knclar gelmem 
dalopsilc 'inkıtmı uğradı. 

T lıditkiır l>ir ta\"ırla ka:. 
larını catara:k cehinclen e
dcf brrJ tabaka çıkardı. par· 
maklarıııı içine daldırdı \"e 
yine genç adama döndii. Ray 
mnnd göz ucu ile lıana hal ı 
) or, ka:ı;ı "c gözü ile bir :i~a· 

(Daha ı:ar) 

Prof ör gen~ adamın kar· 
l6lnda durara onu hır hı .. üz 

dü: t~~~~j~ 

Ra!';id Riza Ti:ntrosu 

Bu akşam Do~ancılar Ay
parkta yarın kaşam Bağlarbaşı 
Haılede -Bir Aşık Liızım- ko
medi 3 pcr. 

Halide Pişkin birlikte. 

ZAYİ 

Pazar kazasının Kemer kö
yünden Cafer Ahmet o~lu 
Hasandan 250 liraya mukabil 
elimde bulunan senedimi kav 
bettim. Bulanlar. insaniyet 
namına adresime verHmesini 
rica ederim. 

Adres: Kabataş Bcytulnaci 
sokağı No. 13 Hatice. 

ENSON HAVADıS 
İLAN FİYATLARI Kuruş 

Başhl" maktu olaraJ 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 > > lt 200 
3 > > lt 75 
4 » > > 50 

/.bone Sa.rtları: Türkiye Hariç 

Seneltk 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylak 

için içln 
Kr. Kr. 

1-000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

- Ben. dedi, ~>iri ile lrnn • iL. "' •• ... 
'trat yaptığım zaman Q adamın E SABAH, OGLE 

Her ,.emctten .Onra "'gWıde iiÇ eı...-::••--. ~ , .. 
dişleriniı:i ~ • 

ıu kontratın ~artlarına riayet 
etme i lnzıınclır. Kontratı imza 
h)an adam ölmü ..... e (ki bitim 

ı \aziyetimiz hudur) \:ari inin 
lhu :.;artları ifa ıetme-i gerektir. D h O M 
Bunu böylece 91ilmenizi is.ti)O· arp ane ve amga atbaası 
rum. • Müdürlüüğnden: 

Bu gatip tm ırh aclamin kar 1 - B~ bin kilo Sudan zamkı kapalı zarf ve bin bes yüz 
ı·ın:da Ray:mond ağzı açık kal- kilo tutkal açık eksiltme ile satın alınaca!ktır. 

dı. •ilıaym: 2 - Zamkın muhammen ~li 5750 ve muvakkat teminatı 
- Profe ör Suınmenille 431•25 liradır. 

3 - Tutı'kıatm muhammen bedeli 900 ve muvakkat teminatı 
izsiniz değil mi? di) hildi. Pc 67 ,50 liradır. 

ki hangi ~arnn ifa ında ku ur 4 - Zamkın ihalesi 14 Ağustos 1941 perşenbe günü saat 16 
ettim? da idarehnncmizdeki komisyon da ıyapılacağından taliplerin 

Öte'ki crl bir d•ii tntör sc i- kanunun tarif etti/!i vesaik ve muvakkat teminat ve teklif 
I mektuplarını havi lk:apalı zarflarını tayin olunan saatten bir sa-
e: . ? . at evvelıne kadar komsyon riyasetine vermeleri. 

- ~foıı15ı :..artın mı· <lı) e 5 - Tutkalın ıhalesi 15 Ajiustos 1941 cuma: günü saat 15 de 
giirledı •.. J,)erımf• hakan genç: r mlacağından isteklilerin kanuni vesaik ve muvalldcat temi
xadın bu ahah tam bir çc) • nınt mah·ı:>Uzlarıle birlikte mezkur .gün ve saatte mezkur ko-
rek aat gt»Ç geldi. Bu ihmalİ· ı' misyonda hazır bulunma~~ l~zımdır. . . . 
nin dh hini keneli ine ordu· 6 -. ~amk ve tutkal muhurl~ .numunelerı kiaremızce her ~n 
w d •t· 1 l lt rıhr. Ve şartnameler verılır. (6338) 
gam zaman a ı ın .. n na ırv 

* 17 ya;ındayım boyum 1,7C 
tir. Kumral, ke~tane gözliiyüm 
ve fü.enin ikinci :.ınıf ında oku· 
nıaktayıın. Edebiyata, ı-'inem rı 

ya dü~kün çok hassa , arknda 
!arımın dediklerine göre gi.izr 
bir gencim. 

Y a~ı 17 • 18 ara ındn arı 
tın veya kumral güzel hir hn 
yanla tanı!mak i tiyorunı. 

Birbirimiı!in karakterin· 
anlayıp ileride kuracnğım 
yuva hakkında konu .. tukt3 
sonra nİ§anlanmak fikrinrl 
vim· l\1üracaat ccleceklerin 
İlk tahı:;il şart, orta tahsil de o 
labilir. Ciddi tekliflerin (ye 
ten) rumzuna miiracaatlar 

$ 1,68 boyundayım, 19 ya
şındayım. Bu sene liseyi bi
tirdim. Yüksek tahsile dev ..... 
etmek niyetindeyim. Tntıl 
münasebetiyle bir işte çalıc:: 
rnaktavım. Anadoluluyum 
Yaşı 19 u j!eçmerniş esmercr 
uzun boylu bir Bayanla tanıc:: 
mak, anlaştığımız takdird 
nişanlanmak ve bunu müten 
ık.ip 3 sene tahsilden sonra C\'· 

lenmek istiyorum. 
<Kadıköy) rürnuzuna mü 

racaat. 
• 28 yaşında, boy 1,60 kara

kaşlı, ela gözlü, iyi ahlUk sa
hibi bir ~encim. Avda elime 
70 lira ~eçer. Ev lı adını, te
miz aileye mensup iyi ahlaklı 
brr kız veya kadınlfl evlen -
melk istivorum. Sarışın ve\'a 
kumral C\lrnasını tercih ede
rim. S. A. rumuzuna müraca
at. 

* Kırk yaşındayım muhalif bir 
rüz~ar ile yıkılan yuva mı ve
ni<len kurmak isbivorum. Avlık 
:~ancım 80 liradır. Memurum. 
~-\a;k? sij:!ara içmem, zev1'.i cefa
yı c:ok severim. Güler yürlü, es
ır:.er 32 yaşlarında bir ev kadını 
rılabilecek Bayanla tamşma:'k :5. 
tiyorum. (En Son Havadis) de 
A. C. K. rumuzile. 

* Yaşım otuz beş, kilom 96, 
bovum 1.90 endamlı ve güze
lim. Bi:r resmi dairenin fen 
memurluğunda çalışıyorum. 
Maaşım 100 liradır. Arndığım 
B:ıyan. ayni tipte olmalıdır. 
Yaşının 35 - 40 arasında gü
zel alınası matluptur. 87 T-cr
can rumuzuna müracaat. 

- - -- - - - -- ........::...:: . . - -- -· --
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nu sütunda iş arama, iş ver. 
me, evlenme teklifleri ve ticari 
mahiyeti haiz olınıyan küçük 

aanlar parasız neşrolunur. 

İş istiye nfer: - --ı;ı Aileler nezdinde alafran
ga ve alaturka çocuklar pi. 
vano dersi veririm. Avrıca 
muntazam tamir ve a'kord 
yapılır. Beyoğlu Aynalıçe.;ı
me Çekiç soka'k No. 21. 

* Eski cczayıcım, eczahnnclerin b.· 
rlndc ıuıı·a veya müdürü mes'ul o· 
'ar-..ık çal~abilirim. Adresim: Bur
,~z ndası Köykah_yası sokak cezacı 
.\liJtiyadis Aleksiyadis. .... .. 

'T'ürkçe, Almanca. Fransızca 
ve daktilo bilen bir ecnebi res
a m iş arıyor. Dışarıya ,gider 

Büro ışlcri veya. vezne muame-
. tında çalışmak istiyor. 
Ressam adresine mektupla 
üracaat. 

.. * . Bir Univer:,ile mıidavinıı. 
fürkçc ve} ah ut Franc:ızca Fi· 
•:k. kimya dersleri ve orta· 
nektep talebelerine riyatiye 
lersleri vermd:ctcdir. Arzu e· 
lenlcr «Ders~ remzine miiraca· 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat n a 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.COO Türk 

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

hıa biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 

Ziraat Bankasın<ia kumbaralı ve ilibarsız tasarruf hesapla• 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile a~ağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 atlet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 1 100 adet 50 Liralc.k 5,0(10 Lira 
4 lt 500 > 2.000 > 120 lt 40 > 4,800 > 
4 • 250 > ı.ooo > 160 > 20 > 3,200 > 

40 > 100 lt 4.000 > 
at. * lkmale kalan lise ve orta- DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lir• 
>kul talebelerile, hariçten lise bi- dan aşagı ctuşıruyen.iere ı.krc.mıye çıktığı takdirde 7'o 20 faz. 
irme imtihanlarına gireceklere; lasile verilecektir. 
ayet uygun şartlarla . 1\fatematik Kuralar senede 4 defa 11 EylQ.1, 11 Birincikfuıwı, U 
c Fizik derııleri verilmektedir. Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Gazetede Matematik rumuzuna 6 H& WCACS'!i*W!&'i~~~~~Emr'.215~~1'ı•••:::::;,..;1114"~ 
nürncnat. -----------------------

* Ticaretle nı~gulüm. V • ç kt 
'a ında Tiir.k 'cya Arnavut 
Kime İzim· İhtiyarım . On L enı l ı 1 
bir erkek ~mcuk •i~tiyorum. 
Kl'nd' ini hir tiraret adamı G.ün( n en mühim eseri : 
olnrak yeti~irecek ~e evlat· 
lık alacağım. Eıninöniindc 
• afıa hanında 12 ımınnra

da A. Y. * :faki ve yeni harfleri 
okm yazarım. Her •i~ yapa
hiliriın. TC)}ihanc, Kı!ıcali
pa~u B rherler sokağında 5 
uuınarııh kalıv.ede'ki Kt'!ma
lettin Yalçın usta) a mürnca 
at. 

e ya 
}azan: Ahmed Hamdi Başar 

Giiniin en mühim eseri: 
Buhran v~ intikal devirleri - Kapitalizmin doğuşu ve b•· 

tışı - Yeni nizamın ana prensipleri 

ıTevzi yeri: Üniversite Kitapevi Fi. 80kt· -- ~ 

--Ahmet ş~~ 
11m:aı!Eıı&..'Z~:ll!msnl!!§?~~ 

ilya Sah Karyola ve o 
1360H.I 1357 R. 

emmuz: 
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210 
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1 lst: NuruosmaniyeÇuhacı han karşısında 
f!U. ıHız. 8 1 . 1 1 J 8 Her nevi karyola ve mobil yelcrinizi buradan ucuz ve 
Vakztler Vas. Eza. j M sağlam olarak tedarik edebilirsiniz. Ta\'siye ederiz .. 

Güneş 04 5= 09 24
1 ı K • ../ı 

~~:, ~~~0 g:1~ ıL .. ..-~~~~::1~ k~=~~_::~:~:. ~ 
Akşam 19 29 12 00 salsiz krem, reke sabunu, tahtakurusu, pire, güve, sivrisinek ve bil 

27 27 1 57 mum haşeratı imha eden ilaçlan, gümüş ve her türlü madenler ~ 
Yntsı 1 boyayı İstanbulda v-c Anadoluda sa tnınk için komisyoncu aramaJrlB 
imsak 2 4 9 7 20 Adres: Beyoğlu Galatas~y Büyük bayram sokak No. 44 
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* 19 yu~ındaymı· E nıer, 
Orta ooylu, kara ka., Ye gÖz• 
lü, :.iy.alı rnçlı)ım. Sun'ilik· 
t en l1iç lıo:;lanmıyan, sami
mi bir tabiatım var. Sii·Ü 
gençliğin t:ılı•fat -.ergi~i olan Sa~ip ve Başmuharriri: 

l NIZAMETTIN NAZİF 

, 

Emlak ahm satlmı 
SiNEMALAR 

Beyoğlu 
Halk Sineması 

ziynetleriım e hulurnnı . Ar- Nc~rivat n· kt" .. . 
d l ı 1 ~ - · .. · .·. ıre oru. 

ka a~ arım ve nıu.:ıitinu e.ıu- SUKRU SARAÇOÖLU Her muhitte satılık aparlı· 
ler heni cana yakın V"e firin Vatan matbaası man, ev, arsa istiyenler ve em· 
Lulchcklarını ·Ö) lcrler.. . lak eatmak diliyenler~ yazıha· BUGÜN d' 

Talı ilim «ilk mel .. tcp~ de auü::avidir. elverir ki yük5ek nemizde azami kolaylık göste· Mutinc 11 de. gece 8 ,30 
l'ecesindedir. nıcklep ıneıunu ol un. Y ar:ı rilir. 3 Film birden' , 
Bir '\1erde, memur olnrak Ça• 40 a kadar olabilir. Kendi- 1 - Tnrzan yamy.aıı1Iııf t 

zı hırzırlaaıl:'l için hu kadar g< 
ciktiğini lbildircli. 

Evet !beyim izin kain altını 

Jı,..n_:orum ~ fakat a ıl istegıv·ın sinde aradıi"rın-. fı'~ı·k vasıf- Fatih parkı kar~ısında Dül· d 2- k b' .J ıı st ,. ı:- •·A ı, d C .. .. .. d K. .1 ra ın a. ;> ·ısın1 ıroe 'f!Jr 

Gcd:ı.1 «ev kadını~ olıwı'kur. Müs- Jnr, !boylu i>O'Slu, beyaz ve gerza e amıı ustun e amı .. '' - Kara kedı·. Boris ,. 
= ı namzetlerinden 337 doj!umlu olup cvr.aJdarmı ta- p 1-ak N 6 mmalamı olanlar 30 Temmuz 941 tarihinde sevkedileceklerin- takbel bayat arkada ıında a· -.arı~n olma ıc!ır. En Son a~a 60~ 0

• Iof. ~r 

Hava Gedikli namzetlerine : 

zıt. .. 
Prof e öriin Lu mütehak

kim tavırlarına Ra) mond 
na ıl oldu da giilınedi hil· 
mcm. Nazik hir esle: 

- Bu lıadi eden cidden 
mütee-._ irim, eledi. Fakat Le 
ıl'i mazur görmenizi rica e· 
derim. Çiinkii ağalH~)iııı dün 
gece öldiirüldii 'e bn!tiıner-
1er de te\ kif edildi. l)mize 
iıakacak hiç ıkim miz ) ok
llı. 

Diğeri ahır ızlnnchl çn a 
bır ızlanı) or<lu· 

- Bana ne?. Di)c lı:ı)
kırdı. Hamı ne? Benim kım· 
ıtratımda \lice Kni

0
ht •j • 

mincleki kadının sal>nlıın 
)edigjmlc i.e l>.ı lı)acabrı \C 

ancak geceleri crbe t bulu
nacağı ka) ıtlıdır. B n kurı
trntınıdaki ı.arıların ifa mı 
l;terim. Bunların ifa ındaıı 
da iz ıne ul ünüz. İ.te lm 
taaar. 

)la) nıoııcl ne <li) eceğin~ 
~ırnıı tı. Bir müddet c 

çJkarnıaıch. Arkaclnfım koltu 

den ~u_nların çarşmaba ı?Unü saat 8 sekizde !kurumda bulumna- ra-dığmı va ıflar §unlardır: Havadis (O. 0.) rwnuzuna ENVER GÜRMAN ı 3 - Giiriiltülii tİ)atro • 
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- E'., ela ) emek i terim de 
tli. Sonra da temiz Lir ~atak. 
Gecc)'İ Jıurndn gcçireccği;n. 

l\fodam Martcn ofrayı lıa
zırlach. Et U} ıı ile ) apılmı~ 
sebz:.e çorluı--ı dann J>irzoln::ı 
' e .d.ıhıı J1ir iki çc) t ) emeı'k çı
kardı. Adam, bunları i_.tilıa ile 
) cdi. 

Yemek l erken, }1cliııdcki al· 
t1n kordoııln, ]JO) un bağındaki 
elma iğne, Iartcnle Feti:.iıı 
gözlerini 1 nma .. tırmı ·' l\ladanı 
l\fortcııiıı i,. tilıa ını kaın!:ılamı ~ 
tı· 

Yolcu ) cuıı~ğini >hinlikten 
-01ırn ) atncnğmı Ö) ledi. l\fnr

tcn I'cti c>nıretti: 
- İö ) önün oda ıııı gö 

ter. 
Adam a) ağa knlktı. çelik si· 

Li hir imkı..Jıı bir iki ani) e 
Martenle karı ını üzdü onra 

ha.,1111 <'ğerek: 
Geceııiz laa)ır ol•un 

Dedi. \ c Feti) takip ede • 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 65 

KANLI LOK T~ 
rek merdivenleri çıktı. l Çeviren : 1 Ü::te~lk te tetikte. 

Marıten kaT16llla döndü: - Ne olur? Uyuyaca'k değil 
- Garip adam! dedi. Bakı. lv!. S Çapanoğlu mi? 

~ı adetrı. kanımı d<>ndnrdu. . Silahı var~a, kullanmasına 
Şüp1ıelen<lim hu heriften doğ· ~ınm. Kiııbenİn yar~lı~ıma 1~ mc)~fon bırakmaz, yatakta ba:i 
ru~u. u.yaeım '\ok!• Sonra ı ave ettı: 

«Artık gideli.ilirı5iniz !» Ben oda tırırıı.P l . 
- arasıuc an vaz rrc.....-.ııı· - Ben d öyle .•• 

Feti: a,ağı indiği 
l\Iarteıı bordu: 

- Yattı mı? 

dan ~karken oyunmamı tı, " ~~ 
zaman k d l d B .. l d bunun. Onu baı:.ıınızın selaınc· 

aya ta O 8Şl)Or U. O') r. a a .. · h· ki uv c·· k " } 
·ık d f l tı ıcın a ıyaeagıın. ,un u ıa 

- Ne bileyim· 
- Görmedin mi? 

- Oda) a girince dikkatle 
etrafa bu tı. Arada, dik dik 
) iiziime de bakı) ordu. Bu ba
kı:.;ları b eyenmed'im. ha) ra ala 
met değildi hu ) nn gö~lc 6ÜZÜ:ı; 
ler. Saat kaçta uyanmak istedi 
ğini ordum. Sert ~ert :.U ceva
bı verdi: ekendi kendime uya· 

ma ı e a ra t ı)oruın· . .J • .. 

.. .. .. l . k lını heyenmedmı ondan korlu 
- ,Ne du;:unu) orştııı ı.ı • )Or. Lir tehlike eziyorum. Bu 

kında :1 1.. .. • k · adam ~ışınıuı uzcrıne onımı~ 

- Bize 11o~a gitıııİ) e(•ek hir bir felaket ku:u tc ir'jni veri· 
:.ey yapacak ı:ıuıncdiy ormn. ) or. 
Herif adli ve m emuruna da ben Gece ) nrıt:ı ol unca yukarı 
ziyor. Doğrusu ku~kulandını. çıktılar. Her zamanki ~ibi ku-

- ÖYie ise znrıııa !bakalım. }aklarını kapıya -.. eriıı içeri:ıi· 
- ö;·le anuua, kolay j,.. de· ni dinlediler. Hiç 'Lir ::ıes i~il • 

ğil bu. Herif hem güı;lii, kuv· meyince Feti, kapıyı açıp gir· 
vetli, heın de ccı>ura benziyor. d1i. Elindeki foneri ileri doğ· 

ru tuttu. Fakat hirdeıılbire 
(büyük bir korku ve tcil:;la ge
ri çelkildi. Marten ek a)ni hu· 
rekette bulunda. 

Ne olmu!-.tu? Korktukları • 
nın eı.behi ~e idi? Ni~iıı geri, 
geri ~ekilm~erdi? 

Yolcu, yatağın i~inde olur
mu!:, iki elinde iki tabanca 
bekli) ordu. 

Bu vaziyet kar~ı?ıında h'ir ~ey 
yapmak ilıtiınali olmadısıııı an 
hyan usta çırak, soluğu a~ağı
tla aldılar. 

Marte,, Lir ~i~ ~arap aldı, 
Masanın lba~ına geçti, korku ve 
hayretten a~ahı bozulduğu için 
bir kaç kadeh parlatmak m ec· 
huriye-tini du)'muştu. Fcti~ tc 
ayni halde id•i. Utançlarından 
birbirlerinin yüzlerine' bakıyor 
}ardı. 

Ü:-.tüı;te iki~er 'kadeh ) mar 
ladıktan sonra Marten dedi ki : 

- Bunu böyle hıra'kwağa 

lı H 'f hük. • t 1ıı1JJ'' gc n•ez. ı:-r ı ·uıne e 
verir::e mahvoluruz. .,~ 

•• ııC 
- Ü) le ama, artık yaP .. t6 

hir ~ey ) ok· Herif '!;iıncl'i bildi~' 
hiitün tetiktedir. Ve dab11 , • 

kutli daHanacağı ıııuha~ 
tır. 

- Bunun kola) ı var. 
. - Ne gibi? yıı)'" 

- Pu u kurarız. Sen, ıJe' ' 
rıdu bir 'kenara siner ıbe 

111
,11· 

toin. Oda:ıından cıktığı zıl ı.ııl· 
~ ;a..•r v 

Arka:ıımhin kafasına ıvl 
tu indirirsin. 

- Fena fikir değil. 
•. . . " betC• 

- Oyle ı:ıe baydı no .,1111· 

ki cıı" - Daha ':ı · · t 'ar tjııJ· 
Bir 1aç kadeh daha çe1'e

1
·r ıı· 

· ~er i çki kmvet 'c cesaret 

dama. .. ıo1'1 
Kadehleri kaldırdılar, ııı 1 . sırıt-' 

laştılar, tum içeC'ek erı }>Ş~ı" 
) aLancı aclaın merd'h•crt ııeri" 
da gözüktii. Tabancal:ır e ) 
de illi gene. (Daha f1(IF 

l 

to. 
?'( 

Zo 
P.e 
(F 
lla 
~e 
ha 
el. 

' 


