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Sovyetlerin taarruza geçen tank tarını 

4caba altüst 1 RUS RESMi 

,, olan L TEBLIGI _ 
Hesaplar,, A ı m an 

kimin 
hesapları? 
~tnerika Ye Sovyet 
Birleşiklerinin 

lrıgiltere ile birleş· 
ı ~esindeki sırrı, 
~ndra da keşfet· 
tnişe benziyor 
Nizamettin Nazif 

~ Lııriltenı ff#idye Nanı 
'1 Eden'in bir nutka, dün 
t~ ve bu aabah İngiliz rad
>~rı tarafından ya)'lldı. 
d ~ok defa, bir angloaabon 
~ ttilrniı ·..elnnini verecek de
~e afiki k.onup.n Ye bu 
~ yalçın nıalistliii yaıımcla 
~~ Bayron'u gölgede bira
~ derecede engin bir ro
it~mo' e dalan bu nazar, 
. ~f etmek li.zundır ki dün 
~~iii nutukla bizi hayrete 
tl~~ür. Zira Bay Edeo'in 
~ nutku, Alınan bouıba
~.altında uykusuz geceler 
d tlçıı-e ıeçire bunalmıt bir Lon• 
~ nutku değildir. Bu nptuk, 
hi "Jetler Birliğinin kork:unÇ 
b{ harbi göğüslemesi ile rahat 
~{ nefes aldıj1n1 bildinniı 
I~ İngilterede bir neo-rea
bb- e'in bafladıiını ihau eden 

nuttdd:ur. 
~ay Eden, Bay Hitler'in bir 
~ taarruzu yapmağa hazar· 
~td~tiını .aöyliyerek cbanun 
11.i edilmesi lizım geleceği
~u ıüne kedar bin defa 
)'~ lllnrnı§ olan delillere da
ı..,. 11> izah ettikten sonra or• 
oeı ..... 

l'i llç iddia altn!Jbr. 
d~1tnı_Jerdan ikisi, açıkça, iki 
~··'~~ ilgilendiriyor ve üçün
~d \lııun kime veya kimlere 

ll ~labileceği anlııtılmnıyor. 
~~ lı'hirile aarmq dolq ola
~_. :0rtaya. athğı iki iddia fU• 

~tnerika ile Ru.syanın ka. 
tUt ak istedikleri harp İn· 
~l'enin kaz:mnııık istediği 

'( .. ~eğildir.» 
"llUt • 

llJc~~~e:,il(a ve Rusya ile bir· 
~et~nılacak olan bir barp
~f ~ltere yüzde yüz mu
td~ çıkmlf olduğunu kabul 

lh :2·» 
de"ı hanu aan'at edinmif bir 
~ e.~ ~anıı dili ile Bay Ede
İddi &Oylediği nutuktaki ilk iki 
İlti "- açık türkçeye ancak bu 
'-tıı~da tercüme edilebilir 

ttortlrn. 
~ h ··• Böyle olunca, biz bun
l~Yret edecek bir taraf bu· 
ilk d ığınıız gibi bu bokikatin 
l'ıı.fııt~fa olarak Bay Etlen ~
l)ld\l~ lln k~if ve ilan edilmıı 

lk~tınlı da kabul edemeyiz. 
~i 1(.la ~akın bir zamandan· 
~ ha ulC§ık Amerikanın ve 

tb\danberi Birleşik Sov• 

mevzilerine 
girdik 

Mukabil 
taarruzumuz 

devem ediyor 
MCMk.oTa, 30 (A.A.) - Bu 

sabahki Sovyet tebliği: 29 tem· 
muz giinü Smolcnsk cephcainde 
ıiddetli muharebeler devam et
nıi;ıtir. Sovyet kıt'alannın muka
bil taarruza girişmeleri Alman
lan ağır zayiatla mevzilerinden 
tardetmeie eebep olmuştur. Ji. 
tomir, Ncvel ve Novorzev isti
kametlerinde harp devam ediyor. 

SoTyet ha-Ya kuvvetleri kara 
larnetleriyle işbirliği yapaTBk Al 
rııan motörizc kıt'alarınıı, hava 
meyda.nlarma taarruz etmiıtir. 2 7 
-28 temmuzda 5 1 Sovyet tayya
resine mukabil 7 .. Alman tay
yaresi tahrip edilmi§tir. 28 tem
muz ~i Moskovaya yapılan 
taarruzda evvdce bildirildiği gi
bi 9 değil, 1 O tayyare tahrip e
dildiği anla,.,ılml§tır. 

(Sovyet tebliğinde ilk defa is
uıi g~en Uovorzcv, Porkofun 
60 mıl cenubu garbisindedir.) 

yetlerin, İngiliz di.ifmanı Hit
ler karfıs~~. cephe alntlf ol
ınalan, hıç fuphesiz Bay Ede-
ni'!_. ~zcl ~özl~ batın için 
degıldır. Birlqık Amerika ile 
BirlCJik Sovyetlerin katlan. 
ınakta olduktan rnal ve can fe· 
kirlılilan Hitlerin ınağllup 
edilmesi gayesine matuftur. Bu 
iki büyük devletin, İngiltereyi 
nihai zafere u~tınnak teklin· 
de lir idealisme'e saplandık
lannı aanmak çocukluk olur. 

Asyada bir Hindistan bu
lundukça ve Sovyetler Birliği 
Himııilaya dağlannın öte ta.ra
fındaki topraklara sahip hu. 
lundu1(ça İngiltere Sovyetler 
Birliğinin dii§~ıdır v~. So~
yetler Birliği ~e bugun hır 
harp tirketi kurduğu ~ngilt~re
ye killlı ayni duygu ıle mule-
.bassütir. 

Uz:alqarkta bir Çin bulun· 
dukça ve bu Çinin sons~ ha· 
zineleri karpsında Amenka ve 
Sovyet tröstleri ile ln(iliz ban
kalan yutkandukça So~et!~ 
Birliği ile Amerika ~ı~l~ııgı 
ve İngiltere mutlaka bırıbırl~· 
rini yemeğe mahkiım öç rak~~ 
c lmakta devam ederler. Bu
tün bunlar, artık yijluek diplo
masi sırlan olmaktan çıkmıtı 
ortamcktep talebelerinin eko
nomik coğrafya bilcileri ara
sına ginniı, tapon hakikatler
dir. 

BinacnaJeyh. zerre kadar 
tereddiid etmeden aöyliyebi· 
liriz ki. lngiltere, Birlqik A· 
merikayı bir teraane ve silah 
deoosu haline koymakla ve 

B. BİTLER 

ALMAN RESMI 1 
_ TEBLIGI _ 

Bin tank 
tahrip 
edildi 

Viazma civa
rında demir 

yoluna 
ulaştık 

Berlin, 30 (Radyo) - Alınan 
ba§kwnandanlığının tebliği: Yi· 
azma civarında ileri kuvvetleri
miz §İmendifer hattına vasıl ol
muş, burada hattın iki tarafında 
mühim şimendiger levazımı, bir 
zırhlı tren, Sovyet kıtaatı bulundu 
ğunu görmüştür. Derhal ynpılan 
taarruz neticesinde 1200 vason, 
1000 tank, birçok levazım tahrip 
edilmiştir. 

~---------------
Sovyetlerin donMma ve ordu
lannı Almanlann kaJlı&ına çı
kartnu, olmakla, bu harbin 
sonundaki dünyadan dilediği 
neticeyi koparabileceğine in•· 
namaz. Oamanh İmparatorlu
ğunun parçalanı.tından sonra 
mirasına konanlar nasıl biri· 
birlerini yedilerse ve yemekte 
devam ediyorlarsa Cermenleri 
Yere gerdikleri takdirde bu 
ciinkü müttefikler de biribirle
rine öylece aaldD'3caklardır. 

Fakat Bay Eden'in nutkun
da, bizim, en fazla dikkatimi
zi çeken cihet bu değildir, JU· 
dur: 

«Rualar miithiı bir ınuka
vemetle Almıınyanın he· 
aaplannı ve daha ba~ka 
hesapları altüst etmit bu
lunuyorlar.» 

Acaba Ruslann mukaveme
ti ile Alman hesaplanndan 
baJka hangi «~sapıt lar altiist 
olm~tur? 

İngiltere Hariciye Nazın, 
Birlqik Amerika ile Birleıik 
Sovyetler hakkında nekadar 
açık kontJ!mUŞ&a bu cihet hak
kında da o deııece kapalı ko. 

.- İNGİLIZ RESMi-
1- TEBLİGİ - ' 

ic·ıya 
Bombalandı 

---o-

34 düşman tayyaresi 
tahrip edildi. 

Londra, 30 (A.A.) - Or· 
ta Şark İngiliz hava karar
gahının tebliği: Dii.,ınanın 
SicilyadakS. hava m e) danla • 
rına «çok mes'ut neticeler 
veren:ıt hava hücumları vıı· 
pılmı;ır. 31 dü~man tay}·a. 

' resi tahrip edilmi:;tir. 
Kaıanya ve Sıraguza ha • 

va meydanları bombardı
man edilmi;ir. 

Trapani civarında ini~ 
meydanlarına da houıha atıl 
mı~tır. 

Eden bir 
nutuk 
söyledi 

Antony Eden 

Londra 29 (A. A.) - Bugün 
Londrada söylemiş olduğu bir 
'l_utukta Hariciye nazırı M. E
den, ezcümle şöyle deıni~tir: 

Bitlerin Rusyayı ezmek için 
tesbit ettiği müddet programı 
altüst edilmi~tir. Yakında bir 
l)ulh taarruzu karşısında bulu
naca~ız. Bize teklif olunacak 
uzlasma sulhü makul bir itidal 
vve riyakarlık abidesi olacak
hr. Fakat Bitler ile yapılacak 
her'bangi bir sulh, ancak ken. 
disinin münasip göreceği miid
det için muteber kalacnktır. 

Biz, Hitlerin rejimini tahrip 
etmek azmindeyiz. 

Harpten sonra kazanacağı • 
mız sulhün muhafazası için 

Birle. ik Amerikanın bizimle iş 
birliği ynpacnğını ümid ederiz. 

nuşmuştur. Neden? 
Acaba kendisi. de ortaya bir 

palavra attlğır.m fı.ik-.r.da mı· 
dır? 

----o'----
'' -Eyliilde bir 

istila 
bekliyoruz! 

---o----

İngiliz başvekili 
tC Bunu karşılamak 

için her tedbiri 
al""'ık d i or . .,, 

Lo~idra! 29 (Radyo) _ Baş. 
\'ekıl Mıstcr Çôrçıl Avam !rn. 
ınarasında söylediği bir nu. 
tükta demiştir k': 
•- İstila mevsimi yakluşı. 

yor. Ve bu istila tcşchbiisü • 
niin vuku bulacağını muhak
kak sayıyoruz. Unutulınanıa~ı 
lazım gelen bir nokta bir ku. 
marbazın mezbuhanc tc~cb • 
büsile karşılaştı~ımızdır. Ö,\·. 
le bir cani ile mcso;uliiz ki bir 
tek em'rle üç dört milnm 111. 
man \'e Rus askcr:nin öliim ü. 

sebep olmustur. Biz ey • 
IUlde vukuu lıcklcnen taarru. 
zu ifa rşılaınak için her şey· 

Çör çil 

:vaphk. Uyanık ve hazırız. 
Mister Çörçil daha sonra şu 

vak'aları anlatmıştır: 
•-r Rusya muhteşem bir 

kudretle nazilerin silahına 
mukavemet ediyor. Amerika 
bize en geniş tarzda yardım 
ediyor. 

Alman hava faaliyeti sim. 
dilik kınlmıştır. Fakat ~imdi
lik. eliyorum. Daha ilerisi için 
fazla gavret göstermek la -
zımdır • 

Atlantik harbi kazanılmış 
olmaktan uzaktır. Fakat A
merikanın müdahalesile yavaş 
yavaş lehimize dönmektedir. 

Hülasa en kötü günleri he
nüz atlatmamış bulunuyoruz. 
Fakat büyük ve sürekli gay. 
retler sayesinde ve bütün İm· 
paratorluğiın ve beşerin dört
te üçünün el birliğile zaferi 
kza •nacağız ve bütün bu fe. 
liketler içinden dinamik bir 
kuvvet olarak doğacağız. 

Petrol kuyu-
1 arı derhal 

tahrip 
edilecek 

Holanda Hindistanı 
yakın bir taarruza 

karşı tedbirler 
aliyoro 1 

Botavya, 30 (A.AJ -
Bir tehlike '\-ukuunda bütün 
petrol kuyularının &iintle 
tahribi için tedbirler alın· 
nuşur. 

Peten bir nutuk 
söyliyecek 

Vi~i, 30 (A.A.) - Ma • 
rc~al Peten yarın bir nutuk 
~öyliyecektir. 

Fi atı 
3 
kurus 

Fiat murakabe komisyonunu 
ten v i r etmek ist1Yfil~ 

Odun fiyatı yen· 
1 tkik e ilme id. r a 

Dün İrva, Yazla, Bozhane çiftliklerinden 
binlerce çeki odun gelmiştir. Bu odunların 

maifuet masrafı 200 kurıısiur 

ic:tmıa iKi m e 

Oclun meselesi, üzerbde duru- at kat hnksız düşürebilecek mrı
r. cak meselelerden biri hnlini a- iyettedir. 
ıyor. Bazı oduncular, fiyat art1;1ı Hesap meydandadır, bakınız: 
üzün den talep vaki olmadığı i- Dün lrva yolile Y ozln çiftliğin-
in, dükkanlarını kaparlarken, den, Abbas Beyin Bcylikmandua 
ba~ıları, geçen seneden elerinde çiftliğinden , Pnşnmandıra, Göl-
ulunan yüz binlerce çeki odun lü, Bozhane, Kılıçlı, Hüseyinli ve 

' zerinden 100 binlerce lira ka· Rumanyado.n gelen keresteci mu
Tanmakta devam ediyorlar. hacirlerin isknn edildiği Cümhu-

Diin bu hususta tetkikler yap- riyet köyünden motörlerle İstnn
nak üzere bir nrkadaşımızı odun bula binlerce çeki odun gelmiş· 
~ıkan iskelelere yolladık. Elde tir, 
ttiğimiz ralrnmlar, komisyonu (Devamı üçüncüde 

teri 
azırlanı o • 

Liste, her seneki gibi 30 Ağustos 
günü neşredilecek 

Ankra, 29 - Ordu terfi lis
tesinin hazırlanmasına başlan
mıştır. Terfi listesi hazırlan • 
dıktan sonra yüksek tasdike ar-

Birkaç 

Bir davete 
icabet 

Hamid Refik 

I• ınliunwn anarıi içinde yüz. 
düğü bir mütearefe. Bunda 

kimaenin ıijpbesi obnadığı hal· 
de, bu milli tehlikeyi önlemek 
için. alınacak tedbirlerin ne 
olduiunu bilen Ye ıöyliyen 
yok. Daha doğrusu, yoktu; 
Çünkü, P e y a m i S a. f a, 
bu aabab, «Bakı§lar» ında, ha
dieenin üzerine fırlattığı keskin 
dikkatle, bu cyok:ıt bükmiinün 
kat'iliğini tadil edici bir tek· 
lif ortaya ahyOT, diyor ki: 

cBir daha teklif ediyo
rum: Tıpkı gramer koınis
yonunda olduğu cibi, aka· 
demik münaka§"lan imkan 
ıaiabetinde bertaraf ~·ek, 
caaqe:ıt denilen, bugünün 
canh kullanıt değerine uy
aan, ameli kararlar vermek 
üzere bit' lisan kongresi 
topbnsJD; gramer, l\igat, 
,5h1ab, imli koınUyonlan 
oban; bir ay kadar çalı~
aan; sadece günün anar§i
sine mani ol•cak muvak
kat disiplin tedbirleri aJ. 
lln,» • 

Teklifin.ameli kıymeti üz.e
rinde tereddüde mahal yok: 
Gramer komisyonunun vara
bildiği neticeler Maarif Vekil
liğinin resmi dilile ve bir teb
liğ halinde bildirilmenıit ol
malda beraber, geçen müna
k&§alardan anlıyoruz ki, gra
mer kaideleri üzerinde ileride 
daha geniı çalı.;ıma imkanlan· 
nı &W-vlaatıracak birtakım 

zedilccek ,.e her St!DC olduğu 

gibi 30 Ağustos Zafer bayramı 

günü tebliğ edilecektir. 

Satırla ... --~ 
prensip kararlan alınmıştır; !iU 
halde cimla meselesini» d~ ay
ni yoldan yürüyerek neticeye 
barlıımakta niçin ecele etmi
yelim 7 İtte Peyami bunu is
tiyor, ve pek haklı olarak İs· 
ti yor. 

Komisyonwı yapacağı ~y, 
imli.mızın kendikendini yılı 
mağa doğru giden sallantılıu'J
nı önliyecek payanda direWeri 
çakmak, ve ileride yerleri vi
da ile değiştirilmek ü::ere, bi
na ile bu direkler arasında he
saplı çakılını§ çivilerin rabıta· 
sanı kurmak. 

Bilfarz bir «Bu gün» keli· 
mesi var ki bunun hcryerde, 
herzaman, gazete başlıklarına 
varıncaya kadar, «Bugün» şek· 
J~n~e ya.zudığun görüyor ve 
aı~~rlemyorum. Şayet, maksat, 
«•çınde Yll§adığunız zün» ü 
anlatmaksa, «İşaret ~ütlri» 
olan «bu» nun, burada, tabii, 
ayrı olarak yazılması lazım. 
Yok, mücerred, zarf hr.lmde 
kullanıyorsak, elbette «Bugün,, 
imli.sı doğna. Ben, bunu, bir
türlü, bizim ne mürettip, ne d• 
musahhih arkodaşlarn anlat 
madmı. Neden? Çünkü, hiç' 
rinin kafasında imla vah j 
ve jştikrar fikri yok! Bir 
tigüzelliktir gidiyor .•. İş' ,,,. 
misyon bunlan tesbih di J' 
bi biraıra ipliğe diz• 
seri başlannı b irtalm ). 
delaletlerle ayırarak. 
çerçesvelemekten bar 
yapmtJ olmıyacak. 
bu. 

Tanı Zö!nnnmcJ 
dığına şüphe 
teklifi, zarureti' 
ym arkacfoıır 
icabet edere:, 
lıyormr•. 

-.. 



fet --

" - Nasıl kestiriyorsun bunu ? 
Hayallerle kendimizi avutacak 

vaziyette olmadığımız 
meydandadır.,, 

------
" • Dikkat el Enver boş avlanmak 

igi bir şey olmaz ,, 

L J.tiüellif i : Nizam ettin Nazif 

do/.abmı .,.Jınyonlu.. De· 
vam etti. 

- Haıtii. Aydın. taburları· 
11111 ~ ikmal eı
lilileri tk ~ bildiril
.... Bu itilHıTla yapıl.actik 
,ey t1ahal i:ımin bir fifre 
ııe bir ,emt. pndermekten 
ibareuir· Bu 1ai olar- Se"ltinüc 
limanına vardılrları gün. Me
lıedonyatlaki çde hareketle· 
ri a1gari bir M!7te daha 
kı~ılerini kaybederler. 
Bittabi munıa:am- luwvetler 
bu ıaburlarla tahviye edil • 
Jnİf olacakları ~ Mttda sol-
da türeyen ywü çetelere de 
artık lüzum kalma=. . . 

Ve mıJıaııercnin bııtı· 
ğinc delalet eder bir ~cırct 
te bulundu. Sadrôzanı. ~-

h- k/irı. eıek/.edi, redin 
merı un .. ek 
gotımurı bir ucunu oper • 
g<!Ti çekilıli. Kapıdan. çıkm: 
ken. Abdülhamit Hanın $esı 

yine yü.Jueldi: 
_ Hiiseyin. Hilmi paşaya 

m fOlı.6ıan ı,ir m.ekıup yazı· 

nız. Bilha ~l şun. bildirini:. 
lu munıazatn kıtaat rnrken 
aluılhi ıeslilı etnıeğc hü; rlı-
tiyaı; ~yoktur. 

• • • • • • . 
• • 

JIER ŞEYDEN BAHSEDİ· 
LEi\' BİR YER 

Sağda bir kürsü ()na. 

da bir kür$Ü ve sol tarcı/ta 
vine bir kürsii vardı. 
• Ortodaki hi'irısiiniin arka· 
~ında bulıuıorı duvarın yük
sek bir yerinıie bir miiıelleı 
gö1tye resuıedilmişt.i: Bıı göz 
herJıalde kain.atı yaratan 
biiyük san"aı1diruı dehasına 
bir sembol olocak.,ır .. 

Ortadaki kürsünün ya· 
n.ında uzunca b())'lu bir a· 
dam ayakta. duruyordu. Kür 
~iirı.ün. önünde rörıeşam bir 
~r~r·e içindi' alt~ yaldızlı 
bir «33• rakamı go:e çarpı· 
•ordu Ayakftt duran oda· 
m.ın b0)7W.Jıtla kı/aptanln 
ruyor, orta boylu, gün "'1Ç· 

rıe a.fnuı dallari/,e ıü,,lü be
yaz atlasımı geni~çe bir ha· 
mü vardı. Bu hamilin ucun· 
da garip i~lerderı yapıl
mlf bir madalyon sallanıyor· 
du. 

nı.üfeııifi böyle bir te.~ebbü
se ıalırik edemem.. 

- Netlen? 
- Bumuı iki büyük maJı. 

:ı:uru vardır da ondan. Evve
ki eğer Hüseyin Hilmi 1Xl§a 

«Bu ıabu.rkuı göndererrw
yiz!» elerse L'SQ$Cn kendisine 
iti.moJ,.'fcdık gösteren padişa
hı büsbüı:Wı §Üphelendirm4 
bize pek w.:ım ol.an bu 
adamın !ı::lUıe sebep verm~ 
oluruz. lkin.cisiııe gelince l&i 
aşıl bu büyük bir hata olur. 
A.bdülhamiditı vehmini talı· 
rih ctmq olacağımız ~in bq 
taburun gehn-esinden çel.i
n.irken eUi tabur !evhedUdi
ğin.i göreceğiz· Halbuki bc•n 
pek i)i biUyorum hi İznıir
den gelecc/, taburları biz ko 
laylikla t;-'!lebiliri::. 

- Na.,ıl /t,e~tiriyorsım bu 
nu? llcryalwrfo l~imizi 
avutacak ı·a::iyette olmadığı· 
mı: meydaruladır. 

uabititı. yaıwıdu. oturan 
kam gözlü ge~ de bu fikre 
4tirak etti. 

- Enver boş avları-
uuık iyi bir §Cy olma.::. 

Kıvırcıl~ bıyıldı zabit ar· 
tık soğu/; kanl.ılığmı mulıa

/aza ede11ıcmi"'ti. Asabi bir 
kahırla ayağa kalktı: 
- Arkadaşlar 1 -dedi- Rume· 

lide bulunan kıtaata emniyet e
diyouunuz da neden lzmirden 
gelecek Türk askerleri sizi kor· 
kutuyor} Bilmi§ olsanız bana 1 
inanmakta zerre kadar tereddüt 
etmezsiniz. Bu mehmetçikler de 
Havran'lart, Doyran'lnrı dolaş
mışlardır. Bunlar da beş senede 
ancak iki ay evlerinde kalabilen 
bedbahtlardandırlar. Henüz rahat 
bir uyku uyumağa alışmadan ile.in
ci bir İsyan çıkıyor, haydi meh
metçik silah ba;ınn 1. DCThal. bir 
yeni aeferberlik aydınlığı. Öde
Mİşli veya Nazillili neferi evin
den, barkındnn alıp yadellere ~r
latıyor. Bu vaziyet artık efradın 
canına tak etmi§tir. Bu gidip gel
melerden herkes bizar olmuştur. 
Hatta diyebilirim ki Yıldıza kar
şı kindardırlar da •.. 

Kullandıiı dil ve sesindeki a
henk dinlıyenlerde tasvipknr bir 
alaka uyandırdığı için zabit cesa· 
retlenmitli: 

- Bilhassa .. -diye devam etti
hemen her kısmi seferberlikte bu 
askerlerin tayınları verilmiyor, 
tahsisatı tedahülde kalıyor. Aske
re gittiği yerlerde kendi ke.esin
den karnını doyurmıya mecbur 
olacağını hatırlamanız bile onu 
kendi safımıza almıık için kafi bir 
propaganda!.. .. 

Uzun boylu, tıknaz, kara goz-
lü genç Talat Beyden başkası de-
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çludur 
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B nları sakhyan 
ve çahştıranlar 

EN SON HAV ADtS 

Bir Güzel Kadın ve Tarihten Yaprak a:r [ 

BABE ... 
O er, ırıeMuaviyearası 
geçen kanh vak'aların izle

rini si mek istiyordu. 

1 

onıardan daha 
büyük bir suç 
iş~emiş olur~ar 
J)iln, gazetelerde, Örfi İda

re Kum.;ndanlığmın bir tebliği 
ne.,redildi. Bunu okuyanlar ara 
smda yüzü kıza.ranlnrın az ol-

Yezid, altı bin altın baha biçilen kızlartr 
bir uöz atmağa bile lüzum görmemişti ... 

madığını talnn.in etmek iste- Yezid ile arkn~nşlnrı, taze 
kızların durmadan sundukln-

rim. Zira vaziyetleri, bu teb· larl b k k ı I d ki n şarap a ve u o u ar n 
liğ e . cümlelere uygun olan- mest olmuşlardı. İbni Mina-
lann ~si, kanunlammzın gÖs· nın evi bu asil ve şişman mi-
tet.:fiği cezalardan önce daha safirleri bütiin sihri ile sar. 
büyük bir cezaya çarpılmış bu- mıstı. 
lunmaHadırlar: Şarkı ve çalgı kesilince Ye. 

Türk umumi vicdanının nef- zid yanındakileri süzdü. Hiç 
retine. biTi kımıldamıyordu. Hepsi 

Kaçak. vatan vazife:>inden- oldukları yerlerde cnnsızlnş. 
yanç.izınek istemiv bir bed- mışlardı; sanki donmuşlnrdı. 
hahttırki, onu en yüksek hiya. Hatta sarap sunan genç lnz-
neti yapJlllf farzetme!c hata lar bile birer birer kenara çe· 
olmaz. Zira askerlil: vazifeı;in- kilmiş!er, kimi bir nğaca dn-
dcn kaçan adamdan herşey yanarak, kimi sarmaşıklı bir 
beklenir. Hntta m~mleketini duvnra sırtını yaslnyarak, 
sabnıya kall.."l§mıısı bile. gözlerini bahçenin loşlukla-

A.aker kaçağına bik:rek iı aldırmışlardı. Ynlnız 
veren adnm ise katm li bi::._.k-.plnt!ı!::. :-fina eJlerini oğuştura-
suçludur. Zira hem bir vatan· rak, gülümseyerek <lolaşıyor-
daşm memleket vazifesinden du. Uzaktan gelen ilahi kadın 
kaçmmmı kolaylaıtımuıı .sayı- sesi ve müzik yalnız ona tc-
lır, hem de takiplerden çelıin- sir etmemişti. İşini bilen ir 
mesi, korknuuı pek ttiliii olan tecrübeli kurt gibi Yezidin 
bir kaçağın bu zanfını iatiınnar gözlerini oıkun1ağn ('..!lbşnrnk 
etmek istemiş olmasından şüp- bir iki adım ilerledi: 
beleniriz. - Ya Emir! Bir başka fnsla 

Öyle değil mi ya.·· Aakeri geçmeler!ni emretmek 1iıt. 
vaziyeti muntazam olmıyaa bir funda bulunmaz mısınız? 
işçi niçin kullanılır? 

Bir bqkasına üç lira ıründe- Yezid bu sözleri duym3mış 
Jik verilirken ona bir lira veril- gibi idi. Sıksık nefes alıy<?r

du. Sel eliyle esircinin bir bi-
ıin diye... l y• • k d k d' 

Kumandanlığuı tebliii, ba egını avra ı ve onu en ı -
aclamlardan bazı1annuı ukeri ne doğru çekerek, 
mahkemeye fU tanda ceT•P· - Adı ne? • diye mırıldan-
lar venneğe yeltenmiı oldak· dı. • 
lanna da bildiriyor. - Hangisinin adını ~öyle. 

_ Efendim.. biz böyle bir memi emir buyurnvorsanttr 
kanun olduğunu bilmiyorduk. ya Emir? Çalgı c:alanın mı, 

Memleketin kanunlannı bil- ~::ırkı söyliyenin mi?. 
'Jtı.iyen vatandq belki olar. Fa- --Şar ı ı sö. leven°n?. 
kat bir uker kaçaiınm zaafla. - O ilahi meleiin adı Ali. 
nnı istismarı düşünebilen a- yedir. Emirim. 
damlann memleket kanunlan- -Gitzel midir? 
nı bilmedikleri kabul edilemez. - Serinin güzelliğini tmut-

Hapishanelerde buhmınut o- turacak derecede giizcJ.. Bir 
lanlar bilirler ki, büyük kasa peri g'bi gfü:el .. 
lursızlan ile yankeaiciler ceza - Boyu'!. 
kanununu avukatlardan çok da- - Orta .• 
ba iyi bilirler. - Beli?. 

Kaçak kullanan Ye ukerden - İncecik .. 
adam kaçırmağa vasıta olan - Saçları?. 
veya kaçıran kimseler, Örli 1- - Koyu kestane~ 
dare Komutanınm bu son ihta· - Ne istiyorsun?. 
rma dikkat etmelidirler. Zira Ba son ı<uali sorarken Ye. 
biz asker keçaklarmın ve tavan zid'in yüzünde erkekec bir 
taburla.'"1 mensuplannm ( 1) a· sabırsızlığın alametleri belir. 
sıldıklan devirim de biliriz. misti. Asil miişterisinin tam 

ENSARI BOLEND volunacak kerte~'e 1re:diifüıi 
---- hisseden esirci, ona bir knt 

( 1 ) Umumi harpte asker
likten kaçan bazı hristiyanlar, 
evlerinin tavan aralarında giz
lenirlerdi. 

ğildi. Bu izahab o kafi görmüş
tü. Memnun, mutmain, gülümsi
yerek nrkad!!.§ının sözünü kesti: 

- Benim aklım yattı. Arka
daşlar .. Enverin teşhisi doğrudur. 

- Yalnız teşhis değil, verdiğin 
haberler de doğrudur. Size umu· 
mi Müfettİ§lik Erkanıharbiyesinin 
tahkikatını hülasa olarak anlat
tım. 

- Ala ..• Şimdi yapılacak şeyi 
tesbit edelim. Cemal Bey arka
daşımız Yılclızdnn Üçüncü Ordu 
Müfettişliğine gelen telgrafı Mer· 

(Devamı t•cırl 

daha kızı hrm"k istedi: 
- Kızlara bir göz at~zmı.z 

da sonra görüşsek olmaz mı 
Emirim? 

- Hayır .. Bin altın yetişir 
'? mı . • 
- İkisine hin altın mı ve. 

rh•orsumız? Oooo! Pek nzdır. 
·- Yalnız birisine ... Aliye'. 

ye ... Öbiiriinii istemiyorun . 
- Sclitmesiz Aliye kendini 

size be~endiremez sanırım. 

Selamenin mızrabı oynamaz. 
sa, .ı\Iiy<:·nin sesi bu ilahi tc. 
siri yapamaz. 

-=..: :. 0Hem Selame öyle eş. 
siz bir güzeldir ki Emirim, o. 
nu bir başka saravın harimine 
yollayıp soldurmak bir günah 

---Vazan--
Ensari Bülent 1 

- 3. 
olur. 

- Peki ne istivorsun? 
- İkisi için aİtı bin altın 

dinar. 
- Çok .. Amma kabul ... 
Şhndi Yezid'in arkadaşları 

daldıkları hiilyalardan ayrıl
mış bulunuyorlardı. Emir 
bunlardan birine, sağ taraf m. 
dn oturan karasakallı; ince 
bıyıklı beli kılıçlı bir adama 
dirseğivle vurarak; 

- Abiı Hasan! • dedi • İb
ııi 1\Iinaya altı bin dinar '\"er. 
diriniz. 

Sonradan güçlükle doğrula. 
rak kameriyeden ('ıkh. Esir. 
ci onun kızlan görmek istedi. 
f,ıini sanmıştı; önüne düşerek; 

- Bu taraftan buyurunuz 
Emirim; - diyecek oldu • Gö. 
receksiniz ki Şamın hiç bir sa
rayı bugüne kadar ne bir A. 
liye ne de bir Selame ıönne. 
nıiştir. 

Lakin Yezid bu sözlere im. 
lak asmadı, sokak kapısına 
doğru yürüdü ve sadece; 

- Biz artık gidiyoruz .• 
Demekle iktifa etti. Altı bin 

altın baha biçilen 'kızlara bir 
~öz atrna2a bile lüzum görme. 
mişti. Az sonra gece misafir
leri, dar ~okakta ntlarma bin. 
ıni~lcr \.'e eene geldikleri yol
lardan Yezid'in sarayına yol
lonmışlardt • 

Simdi rokaklar camileT'den 
boşanan ~amlılarla doluydu. . 

Acaba Yezid• Aliye ile Se
Jamevi neden gö:rmeık i1Jte • 
ıncmi~ti? 

Bir kaç rin soma, o gece 
vnrısında bnlunmnıt olanlar 
bu suali kendi kPndiler;ne sor
nwşlardı. Zira, İbni Minanm 
bütiin israrlarma rağmen iki 
r:lriycve şöyle bir göz atmak 
bile istememis olan Yezid, 
kızlan haremine soktuktan 
sonra yanlarından bir 8ft ay. 
rılrnnmağa başlamıstı. Bu ha
lin harenıde yarattığı tletfiko
du hemen bütün sara:vt sannış 
ve oradan her tarafa vayılmtŞ• 
1 ı. Artık Y czitl kad1111rın1 ve 
o ~•ne kadM sevdiii gözdele
rin !-ensini ihmal ediycn-. ge
celerini, gündüzlerini Aliye
nin "izleri dibinde ıı;ec:.frfvor· 
dn. Alivenin admı de~~jmriş 
J ~bbabe demişti. Durmaıhn 
içiyor ve: 

- Habbabe!. 
Devin nvnnıyo~ 
- Habb&be!. 
DeYİJ> sızıyordu. SeTameye 

ehemmiyet vermivonftı. Me • 
dineli kmn !fardesi ruerinde 
h 1 t,.c;·r·111 dnv~ı•Ci-tt :ıı:nmıın 

~t·r~ C'::•----·-- p:_ ~ı.:ı:n. 

melik evvelA tıaTret ehnfıt, 
!'O,,"" fen? l.~l~,. ''";,.1 .. nmi~. 

ti. Hani VP.zh·et ~i~irll"""";.,,._ 

cek gibi de değildir. Yezidin 
hayatı halkta, saraya, Halife. 
ye ve hanedanına karşı bü
yük bir nefret doğumyordu. 
Kardeşi son iki ay içinde 'ka. 
dın uğrunda dehşetli parn 
sarfetmişti, Bir kere üst i\ste 
iki izdivac yapmıştı. Bu fadi. 
vaçlarm düğün. ziyafet ve he
diye gibi masraflan ynny:a.nn 
(etirilince şehvet uğrunda is. 
rnf edilen bir servet azameıt ye 
dehsetle göze vum)'ordu. 

Halife Süleyman Bin Abdül
melik, bunun farkına varacak 
bir adam dejCildi. Fakat Ye. 
zid'in her hareketini adım a. 
dım takip eden biri vardı ki 
ne duyar. ne işitirse derhal 
Halife S"ileymana il tivcri • 
yordu. Bi;ylelikle Halife kar
clcşi Yezidin her gün kac ku 
pa şaraı> ::ntvarladı~ı. 1cnç 
defa (ikc;ür~:;;.;;.,ü ve h ı:i 

tarakta, nasıl bir bez <!c.~m
duğunu öğrenmiş oluyoıtdu. 
Emir Yezid ile bu kadnr yn. 
kından alakadar oaln bu adam, 
veğeni ve eniştesi Ömer bin 
Abdülazizden başka kim oln
bilirdi? 

Halifenin ve Emir Ye:tid'i~ 
kız kardeşi yani Emire "f3f. 
ına n :n Abcfülmcli-k• i1e ev
lenmi~ olan Ömer bin A!dül
aziz, Halife Süleyman tar:afın. 
dan veliaht ilan edilmşiti. Bu 
Emir. Halifenin kardeş çri 
Emir Yezid, Emir, Hüşşam ve 
Emir Müselleme dttrr!rken 
kendisini Beni Ümeyyc rrıılta. 
natnta veliaht olarak ~<lster-
miş olmasından ne derece 
memnun bulunm•orsa bu üç 
emirin kendisini IIaliicli ~ 
makamına çıkartmak istemi. 
yeceklerinden de o dettıce e
mia bulunuyordu. 

Emir Hfü:~nm beniiz pek 
küçüktü ve ablası Faunanın 
Rl'8ymda yaşıyordu. Eunun 
i(in ondan bir fenalık nıtnmu. 
yordu. Daima eli altında bu. 
hman bu Emiri istediği gibi 
idare edebildiğini sanıyordu. 
Emir Müselleme ise Bnansla 
ı.arbcden bir orduya kwmanda 
etmekle ıneşgttl bulunu~rordu. 
Başım k.8'Jyacak vakti '\'ok
tu. Harp onun biricik zeıvki i-
di. Emir Müsellemenin ıte ka
dmda, •e sarayda ne de s~l
tan~tta gözü vardL Geriye 
YeE'ld kalı:vordn. İşte veliaht 
Ömer bin Abdülaziz, knırşısın
da Yef{ine rakip olarak bunu 
l'Öriiyordu. 

Evvela Emir Yezidin ilendi. 
sini kat'iyyen sevmediğime e
nıindi. Sonra kadına, forafa, 
zevke ve rlebdebeye çok düş. 

, kiln olu bu Y czid'in idıediği 
aada Şamdalcl miiteasınp sı 
nıf!ar arasında bir hayli taraf. 
tar toplıyabitecei.Hıi de bili. 
yordu. 

Ömer Bin Abdülaziz İslam 
df11iade olanlan ikiye :;ıyzr • 
~ obn kötü hatıralan orta. 
dan kaldırmak -ve Hazn!.ii Ali 
ile Muavive arasında rn- .. -· . .. 

{Devnmt var) 
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Cesaret ve 
koı-l'a t<lık 
ve gisi! 

Ce:.nret, ölçüsü olmıyan ma=ıe• 
vi bir kıymettir. Bu, güzellik nıi.i· 
abnka ... ında, güreşte, boksta, ko
şuda, uzun atlamada, kürek çek· 
mede, teniste, golf te birinci gel: 
mek, şampiyon olmak gibi faıı1 
şöhretlere benzemez, her zaınat' 
değişmiye mahkumdur. CeS3l'et· 
se, insanın kanını şahlandıran ır 
ti bir kudrettir. Hususi ve istir 
nai manada bir kudret ..• 

Cesur insanlara kar§l. aşın bit 
hürmet ve muhabbet ve en # 
zcl hayranlık duymak beşerin eJJ 
muhterem hasletlerinden biridit· 
Her dürüst ve samimi insanın .,.
pncağı en güzel hareket, cesur ~ 
mert olanlo.rı sevmek ve ~ 
maktu. -

Fert olarak cesur insıml. tJ
duğu gibi, millet olarak ~ ~ 
Jo.nlor dn vardır. Bunlar. ,öıı
pc!::, korku bilmiyen fertlerde" 
müteşekkil camialar, ulusla.rdl'
Fcrt olarak cesur insanı nek.aÖ" 
seviyorsak, takdir ediyorsak. ,; 
retknr insanlardan müteşekkil _. 
luslnrı da sevmek ve saymak ~ 
zamdır. 

Filhakika, bazı insanlar, ı.-' 
mtllctlerinden ba§ka hiç bir ~ 
topluluğuna karşı bir haynssu; 
ve muhabbet gösterilmeainia det' 
ru o1amıyncnğını, bumı iddia r 
denler bulunsa bile samimi o~ 
dıkl nnı .ıöy)iiyorlal'aa da. ~ 
bir kanaat mahsulü değildd. 8ıl 
doğrudan doğruya egoistliktir· 

Cesaret nnzi biT şey değild'İ" 
O, fitri bir mevhibedir. Her~ 
cesur olam1yacağı gib!, kütle ~ 
!inde cesaret gösterecek milleiJV" 
de parmakla sayılacak kad.r .,:r 
dır. ,, 

Türl:lerin kanı cesaTette ~ 
rulmuştur. T nrihimiz veref ~ o#' 
saret mcnkıbelcrile doluClus.. f1 
di cesareti bahis mevzuu ~
ele nlmıyanlar, milletlerin ~ 
ve cüretkar sayılmal.-ı İçia1 ~ 
çe fazla olmaları lazı~ 
iddia ediyorlar. 

Bundan gülimç bir iddia dtY 
bilir mi? Cesaret bizatihi ~~ 
olmazsa, kalabalığın ne ~ 
vardır~ lşte YunanWar. H~ 
kahramnlilıklannı gq?d~ 'iP"" 
kesafetine mi sahiptiler il J 

Kim ne derse desm .-O
kuvvet cesaretle at baŞt ~~ 
savaşta t,"Slip gelmenm, .....
roanm ihtimali yoktus. 

Osmanlı ordueu Buğda• ~ 
ru ilerliyordu. Anadolu ~ 
yi. Davutpa,a, Tav§Bll ~ ..... 
varıllC4\, dinlenmek için mola -:: 
rini verdi ( 14 76). Çadırutd-.ıir' 
tunırken paşaya ıu hebeli ,.
diler: 

- Kasabada iki c;uiha ~ 
dan işletilen biT dükAna •bir ~ 
girmif. orada çalışan on iki ~· 
minimini hayvandııA kor~ _:A' 
tel8.şa düşüp dükkandan ~~ 
lar, ça111 allak bullak olda. 
biribirinc girdi. •. ~il' 

Davutpoşa, h&diseyi pa~ 
bı1dirdi, Fatih Mehmet de, ~~ 
den korkanlann, her yıl bet~ 
(korkaklık vergisini) venne f' 
emretti. Emirde şöyle bir ~t 
vardı: Vergiyi yalnız kork-~il' 
değil, evlutlnrı, torunlan ve~ 
cek bütün nesillerinin .,e 
kaydı. 

M. Süleyman~ 

Dersimde halki>''
1 

te~ · deri .
11
• 

ot taraftaki kürsii.nün Ö· 

nünde kwırcık bıyıklı genç 
bi.r zabitle uzıın bo ·lu tı1•· 
Jl(ız kara gü::lü bir genç otu
ruyor ( orta boylu, gür saç· 
lon MJkaklarından kulakla· 
rııırn' iistü.n.e ta mu bu genç 
le asabi asabı dol04ıyordu. 

--~~~------------~-------""'---~~--~~--------~--~~--~~------------~----~---.._ ____________________ _ 
l Dincii ile yutıia daya?· 

l1l!f olan Nana, sade başile.~d~~ 
işaretleri yapıyordu. Gomlegı 
ka)'DUf; çö:Ailmüt, dai'u* saç. 

Tun celi, Dersim ve ha~:ıl:f11' 
deki alevilerin ve kızılbat~rı' 
ananevi adet ve türküleri ha t" 
da Halk Partisince tetk.ikl~r ~e' 
tınlmasına karar verilmi~tır· şıfl' 
za. milli folklonımu:run en ba~ 
da gdcn Karagözün güfte ~e e e' 

teleriniı> de toplattın}rnası ~ ~
saslı bn kıtnp halinde net11 

Penc<•releri halın perde· 
ler kaplıyor<lu . Yerde halı 
yoktu; Yanan lambaların ı· 
~rğr, i,i parlntılmq cevi: 
parkeleri t§ıUlatıyordıı. 

Ocladcırı ziyade büyücek 
bir salon <lenilebilecek olan · 
bu dört duvar arruında çok· 
ıtın 00.,lnm~ lıir münn~a 
revam ettiği an!1§tlıyordu. 
rıo~n. genç, kıvırcık bı· 
,Jdı :.abitin önünde dura
'Ok Jaiddeıle: 

- U m.runi mü/ ettişlik bu
ııa mani olmamalıdır -diye 
;V)•lendi- Yoksa itiraf etme
iyiz ki bu beklemediğimi~ 
'1ir ıe)ıli~ir. 

- Olabilir Fakat U!k· 
r• edi.rorıun ben umu.mi 

lan omuxlarma dökiilm~tU. 
Dalgın: . 

, - Hiç tüpbeaiz, diye mırıl
dandı. Fakat nuıl etmeli de işi 
idare etmeli bilmem ki! Bugün, 
birçok üzüntülerim lacak .•• A-
caba, kapıQ bu s.ab•t tekrar gel-
di mi? T 

O zaman ilôai de ciddi ciddi 
komqtular. Oç taksitten demvu
ruyorla.rdı, ev ıahiib hacizden 
bahsediyordu. Bundan batka da, 
alacaklılar aökün ediveriyordu: 
Allahın günü gelip yan odanm ıı
ralannd.a!I birinin üstünde alqa
mı eden bir araba kiralayıcıaı, b"r 
çama§ırcı, bir terzi, bir kömürcü 
ve daha bB§kalan vardL Hele kö. 
mürcü bir bela idi! Merdivende 
haykınyordu. Fakat Nanıının anıl 
biiyük derdi, on altı ya§ındayken 
peydaladığı ve bakı!mak üzere 
Rambuyye civannda bir sütnine
ye bıraktıiı evladı, küçük Lüsiy. 

~i. ~an, çocufu iade etmek için 
uç yıu:_ frank istiyordu. Bir anahk 
~cf!mtı b~ranı~ kapılarak, ço· 
cugu son gorınege gittiği günden
beri, Nana, kafuma koyduğu bir 
fikri, st:tnineye parasını vererek 
çocuğu geriye alnuk ve Batinyol. 
da oturan, istedikçe gidip onu o
rada görebileceği, teyzesine bı
rakmak tesavvuruııu tahakkuk 
ettirememekten mütevellit bir il· 
hrnp içerisindeydi. 

Bununla birlikte, oda hizmet
çisi kadın, madama, ihtiyaçlarını 
ihtiyar pıntiye tes.viye ettirmesi 
fikrini telkin etmekten de hali 
kalnuyordu. 

Nana: 
- Aman, canım... Hepsini 

anlattım, <!iye hay!urdL Ödene· 
cck birçok bonolan olduğu ceva-
bını verdi. Tat çatlasa ayda bin 
fıanktnn fıı:ı:lo. vermez. M.arsığın 
hali bu aralık dumı:ın. Galiba o
yunda knyb~bni, .•. Mimi anlağı
nn gdinee... Kendisi muhl~cı 
himmet bir dede ... Bor&ada bir 
fiyat düıüıü onu tertemiz etti. 

........ im...................................... ... d-..dwi ..... P91'makla
.... 1ö11wcek: 

A 
ıı- Müeııirt:="U 

-~=E1\f1T. zo~ 17 Türkçeye <:eviren: 
HAMİDREFIK 

Şimdi bana ancak çiçek getirebi. 
liyor. 

Dagene'den hah.ediyordu. Sa
bah halinia bu laubaliliği içinde, 
Zoe'den saklanacak sırn yoktu. 
Bu nevi itimat ve emniyetlcre •· 
lıtık olan beriki, bunları ihtiram. 
karane bir muhabbetle kıi11ılar
ck Mademki hanamefendi kendl
aine halinden bahsetmek tenez. 
rülünde bulunuyordu, o da dü
ıündüklerini söylemelden çekin
mezdi e!bette. Evveli hanuncfen
diyi çok severdi, madnm Blnnş
tan onun ha.tın için ayrılm~tı ve 
Allah bilir, tekrar çelıip gerisin 
geriye almak için mııdam Blan~ 
ne fedakarlıklara katlruunağa razı 
deiildi. 

İstese ça)Jf4cak kapı bil baJa. 
nıazdı... Kafi derecede tölıreti 
huizdi. .. Fakat, açlık pahasına da 
olsa, hanımefendinin yanından 
aynlınryacaktı; çünkü hanunefen
c!inin parlak bir istikbale namzet 
olduğuna kanidi. Ve bütün bu 
rnüJtıh:ızalardan sonra. fU tavsi
yelerde bulunmak neticesine var
dı. İnsen gençlikte toyluk edebi
lirdi. .• Fakat erkekler i~in sade
ce alayında oldukJanndan, artık 
gözü açmak lazımdı. Obl Muvaf
fak olunmamuı için hiçbir sebep 
yoktu! Hanımefendinin borçlula
rını teskin ve ihtiyacı olan par:;. 
yı bulabilmesi icin tek kelime 
söylemesi kafi idi. 

Nana, ensesindeki isyankar 

- B8tün bmdar Bçy6z frank 
bulma. kafi deiiJ. Bu 13'Ün, fU 
anda üç yiz franga ihtiyacmı var. rarl~nlmıştrr. ~· 

Bu mesaiden çıkac:k 11arııJ 
ileride, Halkcvlerir.e maled. -t• 
surctile yurt dahilinde ııet1' 
tamimine çalışılacaktır. ______ __-/ 

Üç -üz frangı vereeek bir kimse
niz olmamua rnalet! 

Ba pe.ra11, o sabah k~disini 
beldediif, Rambayedeld madam 
Lora1a vermek üzere, tedarik et
mek i.tiyorda. Zıt heves Ye ar
zulan, aktamki zafet'inin ~'esi
ni kaçırmaldaydı. Bütün bu ken-
disini alkqlıyanlar aramada, oq 
bet altını verecek birinin çakma. 
ması! İnanılacak ıey değildi. Son 
ra, bu tarzda para kabaJ etmek 
de mümkün değildi Yarabbi! 
Ne bedbahttı! Ve tabattmu dai- 1 
ma yavrusuna avdet ediyordu ... 
Melek ıibi mavi gözleri vardı. 
«Anne» diye okadar tu'.baf bir 
kekeleyiıi :vardı ki, sülmclden öl
mek iıten bile deiildi! 

\Daluı. 'ff1") 

Ye i t fri JmlZ 1 
. TİKA1'f 
18 inci asrın ef1 
heyecanl• 
macerası 
---iO- -

Birka_ç_gÜnf!:_~ 
başlıyor! ,,,,,,,,,_,,, 
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l~dliye Röportajları: Naci Sadullah 
doktor Rıza 
Nurdavisı 

B~şını seccadeden kaldırmıyan 
cadı, Allahı kandırmağa 

çalışıyordu~ EhRvukuf raporu 
. , I nsan iler '*;~=~nbi; a garda okundu. Mah~me. bu 
almaz. Bazan elli eşl"k vız rap~~ tet~ık ,IÇID 
gelir, hazan da iki 'adehle Dün~~~~·-... 

/ilispit olur!,, :r;in~~~rar~mız~i 
Ml'that Perı·n Sadullah aleyhine neşren haka-

l>ellkanlı kendisini muhake. 
"1e3·e muhafaza altında getiren 
"kçi~·e itirazda bulunuyordu: 

4 - Bir bunaiuı yüzünden sen 
e hu kadar zahmete girdin. 

b· Bekçi yüa vermek istemiyen 
ır eda ile: 
- Vazifemiz, dedi. 
lıir sut kadar beldiyeeeğiz 

~hba? .. İkide mi 8(1lıyor? 
- Öyle. .. 

U ~likanb boş bir kanepeye i
lı: bekd de yaalbaşma otur. 
it. Genç adam fakfon tabaka. 
~· 'ıkanlı. Brer sigara sardı-

r. Delikanlı sipradan bol bir 
'efea çek.tikten eonra: 
ı.~'"'": Ah eanma, elimden gelse, 
~ hazret, bana '4>Yle Yirmi 
~rt saatlik bir sallhiyet verse. 
L;! Yok mu, altmışından sonra. 
~: dillerini köklerinden ke. 

liekçinJn dinleyip dinlemedi
~~! ~ili olmuyordu. Gözlerini 
~·gelen mahkeme ka
~ odasmm, kapısındaki tabe
Ll'e dikmiş sanki oradaki yazı
~ heceliyordu. 

\> lnlanna sokuldum. Kana. 
~~n bir kenanna ifü;tim. O da 
'q"Qini dökeeek 'bir kim9e arı
'otdu. 
B ..... Ne o h~. mahkeme
~ ini oldun? 

'ıt' Hem de ne olaş, eorma ... 
hiç yüzünden. 

b. &iraz daha deştim. Anlatnıa
başladı. 

...... Semtte iyi kötil, btiyük kf1-
~ktın itimadını kazanmış ialdr 
~it esnafım. Mevsimine göre ö
h.~ri satanm. Kimsenin ırzına, 
~usuna .şimdiye kadın ı,(z 
~'ltın·ş değilim. Allah bana böy-

bir beler nasip etm•hı. eğer 
t'ıdı ise bozsun. 
~· Geçinmem de fena de!!il
ıı-. Balık ve marul zamanı her 
~" ij,. b- kag" ıdın belini büke. 
tı ... "' ~.. . d' .... Rızkın cedit, yevmın ce ıt. 

~llh ne verdi ise çoluk çocu
.\t il kumanyasını düzüyor~ın. 
dl~h ~a hamdolsun vermıyor 
~l. Nankörlilk etme!"· Bani 
~ek istiyorum ki: evıme sun
'ıltı bafhyun. Bazı çok yorl'l~
~ ve o gün i9ler tıkrında ~
~; iki dükkan ilerimdeki 
~ecide bir iki arkada!i topln-

bir kaç tane c;ekşitiririz. 
() itin canım bir iki kadeh at
~ isfyordu. Zaten .d~kk~ı 
l! ~ kapatmıştım. Gittık, hı
~ ttı. köfteciye. Eh ins~n 1 er za. 

91 ~ bir ıcradoda olmaz. Znmnn 
lıı l.ır İ}ri elli beşlik ino;· n° h""" 
'"k dedirtmez, zaman olur ~~i 
İlt~e insan fulispit olur. O gu11 

b;ı 'i kadehten soma içtikçe ~
""' llştırn, içtikçe a!:ırl~ştı.~ ... 1-
-..,k lğabev bu zıkkım ılc ovı·ı:ı· 
tlı· •valliktir amma, ben b•r 
""~·beşliği yavarlar da, nrl. il· '-n da, on duble birayı bnn:ı 
de l'll demeden celcerim. Yine 
!'la evınıin yolunu bulurum. Aın· 
'''il '1tsilik bu ... O ~n a!!trla:· 
\i d• ağnlastım. l\Insnm1za b~r 
t~t 1hicadaş da ~eldi. Onlar b -
~ Verdi, ben iki 1smar1adır.). 
'"ti iten masanın altı boş flişc
İfı e doldu. O gUn hafta bnsı 
'l'eresiyeleri de toplamı1:i
ttı~ Cebimde kcndinıe göre 
~~tı il l>ara vardı. Arkadaşlar y ı 
t~ı~a (Beyo~luna) cıkalını mı 
~er. Ben f!itmek istemedim. 

• ,.,
1 

ettiler. Çarnaçar bir oto
~et ~e bindik, ver elini Hürri-

.\t.t Desi, 
b.~ "adaşlardan bir kısmı ya. 
4~1~• bir iki kadm da nla1ım 
"1ı :'· Arkada,ıardan bir ço
~t dardır, iyi tablakardır. M n 
~tlh~-tutar. Hem acıkRöz. Kül 
~it -~ Biz otomobilde bet le
~ h:ı~tti ne yaptı yaptı jkj ka. 
·oq, U, bunu v1tptı. Arkı-cfo -
~ ıtel:;: ayıp ııayJlmaz. Kabnda
~btı •nlıdır. Neyse başını ıı '
h, ıt!"Y•nı atabey: o gece saba
rı ov dllt' Tenede vur 1uıtJno;1n, 
llıi is~"sın. Kab:ıdan çiftetc liler 
~ı, \?sin. zevbek!cr mi isfor
ltfıttı llr•ılamfflar mı İ!'ltcr in. 
~ttl; "- ltlarifeti varsa heps'ni 
!it, S ... Karılar dn zom old1ı'cl &.ballı buMul·. N<'tİC.-"' le 
~~~il on dört çiftri i!'W. • "
~~ d•u kadar, fobndım b ı 
~eı"'1, erke!\, ton v4'k~n P ltmış. 

Da!)eli suladık. Tabii kırk 

ret dava•nın riiyerine d~ o-
lunmufhır. Mahkemede, eblm

yılda bir tesellisi ile giden pa. kuf tarafı..O.n sönderilen nıpor 
raların ardından canım sağ ol-ı okunmU§ '\ile rapon&n müddeia
sunJa karı ık hık ~ile demedik. leyh tara!ından tetkiki i_çİ": malı_: 

Bu meseleden ıki gün sonra keme, ağuetoeun °" iltiaci pu 
geç va' it dükkanı kapadım. Yor sabahına bwakılm19ttt. 
gun argın eve gcld'j.fİmde kör- Ehlivukuf raponmcla el.- o
oğlunda bir surat ki sorma. Ön- lunau yazılanlaa birisinin ama
ce hasta falan sandım. Ne var miİe mizahi mahiyette buı.ndu· 
d~dim, hasta mısın? Hayrr, de- ğu bildirilmekte. dijer ilciıainin 
dı. Peki ne oldu, dedim. Yek bir ise, hakareti m.ataammua ıa,.Jsp 
şey dedi. Allah Allah çntlıyaca- sayılamıyacağırun teebiti h-1n· 
ğun, bereket karı milleti bakla- da elılivubaf adeıahallhi,et be
yı ağzınt!a pek o kadar tutmaz. yan etmekteydi. 
Mci!er o akşamki meseleyi işit. -----------
memiş mi? .. Sıkıştırdım, sıkış
tırdım söylemedi. Doğrusu iki 
tane cennetten çıkına konunca 
kimden işitf ini öğrendim. Al
lah bel" ını vers"n mahallede 
baykuşlar gibi yek başına yaşa
yan, knmbul"'U çıkmış. gözü (ı
kasıca bir kadm '·ardır. Bilmem 
ne molla de ·Ie.r. Giinde seceade 
üstünden kalkmaz aınma namaz 
kıkrken ne ba kimi kime ka
rıstırnyım. im'n evini bozayJm 
diye türlü şeytanlıklal' dü~ü
nür. Allah aval mi? Onun na
mazlannı niyazlannı yutar mı? .• 

Bu domuz kan nereden işit
mişsc isitmiş, yememiş. İ(me
miş bizimkine yet' ştirmiş. Eh 
Allah için bizmiki kmnakta hak 
h ... 

O gün d"kkanda kendi ken
dime kurdukça, kurdum. Dil
şündiik~ sinirlendim. A'kşam 
eve döneri n kocakarının evine 
uğradım. J{apı ·a çıktı. Açtım 
ağzımı yumdum gözümü... O 
sövledi, ben ct'vap verdim. Ben 
sövledim. o cevan \'erdi. Hasılı 
bütün rn.,h 11 ve kepaze olduk. 
Bel i gcl i. k <lın numaradan 
bayı dı.. Polisler yet"1i ve nl
lı ayet mahkem,.lik olduk. 

Bat c-:l1 c:v bir köfüniin de
mek bütün b'r ~öye zarnrı olur
muş... Yoni bosı nn değil m; 
s.öyled; lerim? Vallahi biIJahi. 
elime bir sali!hivet verseler, alt
mışından sonra..lci bütün koca
kanlann dillerini ke erim ... 

Mahkeme açılmı tı. Bnstonu
nn dayıma d v na, ihtiyar, kam 
burca bir kndın evnklarını sü
ri' v rek merdivenlerden doğru 
ı!eli:vordu. Delikanlı kadını gö. 
rünce: 

- Nah, u en ı. de i. Bak 
i' u 1ı a kına 'J "rüycce!t hnlde 
m"? Bu l al'yle er kapıyı asın-
• t.' r, her ıs ve b r unu soknr 

•r bn ·nlım ınıtblremede nt 
herzeler l iyecek. Bakim b?r; 
1 ccrık rı dınltısının ne olduğu
rm bilen b'ri çıksa da ben de 
hnff Yolhıı h'r ceza ile işi atla
tabilsem ... derli. 

Bu s rada bütün mahalle hal. 
kı mahkeme koridorunda top. 
lanmıştı. 

MİTAT PERİN 

Eski mahsul 
fasulyeler 

lhrcı:cına müsaade 
edUdi 

Fasulya ihracatı için lisans ve
il emekte olduğundan memle
ke~ dahilinde ço.k ~iktarda fuul-
ya stoku birık~ıştı. . . 

B ne yenı mahsul. ıhtıyacı 
u 8C w 1 ld -kat kat kar ılıyacagı l;'n a~ı . ıgın-

dan, Ticaret VekUleU lbırhklb.r 
kanalile ehrimiz tüccar arın~ ır 

. .. dermi.. ve tamımde 
tamım gon ., . k " 
1941 senesi mahsulü ban~ es 1 

h 1.. fasuh alarm ihracı-
sene ma su u .. bildir-
na müsaade olundugunu 
mi tir. . 

Eski mahsul, Vekftletçe tayı~ 
edilecek umumi miktarlar dahı
linde ve husu i t kas mukabili ih
raç edilebilecektir. Vekalet ayrı· 
ca, ihraç olunacak fasulyalann 
memlel ete ithali kararla§tırılan 
mallar mukabilinde ihraç oluna
bilecc ini de ayrıca bildirmiştir. 

Mnllar, ıhracat kontTolörleri 
tarafından kontTol edilecektir. 

Bu m rın hracı kararlaştınl-
mıg olm la ber ber, Vekalet 
dahili i tiy çl ı gözönünde tu
tarak lüzum ö lduğü takdirde 
cahili is ihl ·ı" için kullanabile
cektir. 

ihtikar! 
Bir manifatura 
tüccarı adliyeye 

verildi 
Fiyat Murakabe tetkiliıtı. ,eh

rimizin muhtelif depolamada aak
lanmıt olan manifatura eıyasını 
meydana çıkarmak için fiaaliyete 
geçmiştir. 

Şehirdeki bellibaf)ı depolar, 
teşkilat ve Belediye memurları 
tarafından aranmaktadu:. Depo
larda bulunacak manifaturalar, 
murakabe tefkilltı tarallıDdan aa
tıta çıkardacakbr. 

Diğer taraftan, Murakabe me
murlan dün ihtikar yapan Mah
mutpa,ada Çorapçı haJ1!1Dda Mih
ran Alyanak iaminde bicini yaka
lamı~ardrr. Saçlular 1 ~ liralık 
fatura tanzim ederek 248 lira al
mak suçundan adliyeye ~erilmif
lerdir. 

· Kısa ~=~~~~ 
~:-__. _ _ .., Haberler 
* Bo~azda ve Mamıarada 

bazı balıkcılan yalkaladıkla
rı oolrklan, rüsum vermeden 
sattıkları görüldü~en bu 
mıntaıkalara kontrcil memurla
rı tıönderilmiştir. * A:rikeoloji minesi i'niite
hassıs memurlanndan Haydar 
Sümerkan 43 yıılk. hizmetin
den sonra tekaüde sev.kedii · 
miş ve yerine eski $ark eser
leri mütern.smı Selim tayin 
olunmuştur. * Şehrimizde bınılen &aşe 
tc..c;kilatı faaliyete ReÇmiştir. 
Vilavet, liıstik, Qinaento ve di
ğer bazı maddelerin tevziat 
işini İaşe müdürlıiiğüne de'Y' -
retmiştir. * Anadolunun. her Yillye
üne 'bira sev'kedill'nesi için ted· 
bi.rler alınmıştır. * Siyasal Bil~Her okul~ 
imtihanla leyli w: mecCaııt ta
lebe alınacaktır. İmtihanlar 
25 eylulde Arrkarada okul bi
nasında, şehrimlıxle ölfttmen 
okulunda yapılac:akbr. * Belediye, tlaküd&r iskele 
meydanına bi!r ayar saati ko
yacalttır. Aynca Ga2i köprii
sünün basına d• bLr ayar saa
ti: ko!li-caktır. * Cuma R\inü Şilede bir 
ha'."{'Wn sel'J(isi: ll(ılacaıktır1. * Lise ve orta mektep n
~ilizce öğretmerileıri ıiı;in aÇil
masına karar verilen l'i88ll 
kurslannın birinci devı esi bu· 
~ Gaıaıtasara:ır 1-.tınde bet
IIJIW!aktır. * Yardım sevenler cemfye
ti, Halkevleri 'köycülük şube
len'le elbir~ ~ettk k~ bl
"'kınmesına ait 1!$1erde birlikte 
çalışacaJk.tır, * Şimdilik bazı vi!Avetlerde 
mevcut olan :fi,.,.,at mürakabe 
bürolannın bWün vilayetlere 
ve bazı mUhh:n kaza merkez
lerine leşmi.Jfıne başlanmıştır. * 1I'k inekııep kampları bu 
akşam kaıpanncalktır. * MektepJerin ihttiyaçi.arı 
hakkında milfettişlerin hazır
ladıkları rıaoorl:ar Vekalete 
ılönd.-rilmişter. * İmr::ılı edasında bulunan 
bin mah'kı"ı:m:un bilıti seviyele
rini arttırnnk maksadile bi · 
,,,ekten acı!masınR lkarar ve. 
Ti:lmi'Ştir . .Aı:Uive Vekilf'ti bu 
hususta Man:ri/ V.nk~l""fl"" •p 

m?ıS~ ır~rlir. Adava simdi
J'ıl:f. •ti ilk ckul hocası ~önde
rilecektir. 

m SON BAVADıs- - - S"ayfa: :'f' 

-----IY akın Tarihten bir sahi/ e: 101-- [Her gün bir Fıkra 1 
- iki numaralı 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler Bi~~~:~~~ .. ·~ 
man, bilmem ne maksatla. bir 

LENINGRAD •• 
Hat O zerinde bDtD n seyrDse
fer tatil edilmişti. Trenler 
yalnız bizi taşıyordu •• , 

Bir IÖ1l llOM"ll iki hin •· 
Jik Mr kafile, Mkeri mera • 
siqıle Moskovadan ağurlanı· 
y...ıa. Şimal istuyona do -
•mn~tı. Her biri, MMkova
me bir büyttk lüks otelinden 
kalknnş arabalar, otomo
ltiller, otobösler, Moırkovah
lana arm.Iarı ansmda cad
deleri dolarak gara ıı:eliyor 
•e iki yM alptfen "";;T'Ckkcp 
böylk 'bir fanfar ihtilil marş. 
lan ~arken bu otomobiller
den, arabalardan ,.e otobUs
lerden inenler istasyoaa Riri
yorhırdL 

Meydanda, merdıl~erin 
kenarında •e katarların dizi
li durduğ-\1 hatlar boyunda 
l!I~ takınııt askerler selim 
chlnryorda. 
Bmılar dördiindi cihan kon

vesinin rnurahhaslan idiler 
kt nvelee Rusyanm ikir.ei 
btlyftk l'ebri ve pftvıtahh iken 
•imdi intilafüı ikimi büyük 
merkezi olan ve Kml Lenin
Jrad diye anılan ~hri ziyftl'e
te ıddivorlardı. 

Bnnlann icin~ ben de var
dım. Mızıka hiç durmadım en-

1 
Yazan: 

Nizamettin Nazif 
mitti. Az çok refaha kavuıtuğu 
c!a muhakkaktı. Derebeylik ta
mamile tasfiye edildiii için, es
kisine nisbetle insanlqmak imka
nını da bulmuştu. Dağıtılan top
raktan hissesine dü§en tarla
l:ua bakıp yaldızlı hulyalara dal
:&ııştı. 

Amele ise büyült bir bayram 
y&§ıyordu. Konuştuğum her ışçı, 
ihtilalin dünyayı sarmaaı için her 
feragate razı idi. Yapılan propa
gandalar, Sovyetler Birliği pro
letaryasını, cezbeye tutulmu~ der
vislere döndürmüştü. 

Binaenaleyh. cihan .kongresi 
murahhaslarını, Moskovadan Le
ningrada ta~yııcak trenlerin, halk 
tarafından bir suikasta uğrama
eına imkan ve ihtimal tasavvur 
edilemezdL Bununla beraber. 
böyle bir ıuikast cihan ihtilaline 
pek pahalıya mal olurdu. 

Hudutlardan kuı uçurtulmu
yordu. Moakova; emniyet tqki
latının aon derece dikkatle çalış-

tığına emindi. Fakat bu dünyada 
olmaz olmazdı. O tarihte, dünya
nın her taıafından Rus emni~et 
teşkilatıle •formadan çarpışan ln
giliz casus teşkilatlan hudutlar
dan iki a<iam sokabilirlerse dört 
paket dinamitle cihan proletarya
sının en müfrit şeflerinden yüz
lercesini TC birçok Sovyet şefle
rini havaya uçura bilirlerdi. Fara
za Voroşilof. Budyoni gibi gene
raller, ve Zinoviycf ve caire ve 
saire hep bu trenlerdcydi. 

••• 
İki tren:l:n yanyana yol alması 

bir ho.yli eğlenceli oluyor. Cid
den usta iiki makinistin idare et
tiği trenleJ·imiz ayni süratle gidi
yor ve biız, yandaki trenin pen
cerelerinde duranlarla bir salon
da imişiz gibi konuşup gijlüıü
yorduk. 

••• 
Rahat bir uykudan henüz u

yanmıştım ki daha evvel uyanmış, 
belki de :geceyi uykusuz geçirmiş 
olan mihı:nandarlarımız: 

- Yal:laşıyoruz.. dediler, ça
buk giyiaıiniz. Çünkü istasyonda 
büyük mr.raıim yapılacak ... 

ternasiyonal manJını c;aldığı ---------------------------
İ<111l kalpaklannuzı ba'1Jnıza 
·~irmek imkanını bulamı -
''orduk. Lapa lana vAenn kar
la 1!18çlanmız bir Eskimo pa
pağımı dönmfürtü. 

Simal milletlerine mensıtp 
olan mnrahhaslara hu hnl gn
yet tabii ıı:elh·ordu. Fakat ce. 
nu'P milletlerine mensup olan 
murahhaslar komparhmanlrı
rma ır"rer 2irmf"Z ak!>trmr.ğn 
bm;1eth'""· Ben de bunlar ara

Acaba başları 
dönmemiş mi? ______________ ..,_ ______ .._..._. ____ __ 

cımda idim. 
Yangın kulesinde söndürülmek istenen 

••• bir sevgi ateşinin alevlenen neticesi 
Bu iki bin kişiyi götürecek dört 

tren, ayni zamanda hareket etti. 
Moskova ile Leningrad arasın

dald yol çift h:ıtlıdır. Komünist 
kongre murahhaslarının şerefine, 
o ııün, saat altıdan sonra Mosko
va - Leningrad hattındaki seyrü
sefer durdurulmuştu. Bizi taşıyan 
dört katardan evvel iki kontrol 
katarı hareket etmişti. Arkamız
dan iki kontTol katarı daha ha
reket edecekti. Bunlar, her su
retle emniyet altında olduğu mu
ha1'.kak olan hattı bir kat daha 
ernin bir hale sokmuş olacaklar
dı. 

922 nci yılda Moskova, Sov
Yetler Birliğinin o engin ülkesini 
tamamile kontrolü altına alml§ 

Beyazıtta, yangın kulesi 
önünde bir rü~el cürmü 
nıqhudu yapılarak Şükrü E 
rol adlı bir zabıta memuru, 
ISUÇ üstünde yakalanmı§tır . 
Şükrü Erol, dün Sultanalı· 
met üçüncü sulh ceza mah
kemesinde sorguya ~ekilmi~, 
lıa'kkında tevkif müzekke-
resi ike:silmi~tir. 

Talakikata göre, Pazar gii 
nü, Münir adında hir gençle 
ni~anlısı Nazım ye, kuleı i ge 
zerlerken öpü1müııılerdir. 
Kule hekçilıerinden ikisinin 
ihl>arı üzerine, oradaki H· 

bulunuyordu. Dünya toprakları- ------------
nın altıda birini teşkil eden Sov
yetler Birliği diyarında tek yap
rak, Moskovadan izin almakauın 
kıpırdananuyordu. 19 1 7 den 
1921 inci yıla kadar terörün kı
zılını, beyazını ve her türlüsünü 

Yeni ekmek 
• • 

çeşnısı 

çekmi, otan hatk, çok yorul mut- Yu" zde yetmı·ş bugw _ 
tu. Kimeede kımıldanacak takat. 
kol Te kanat kalmam19t1. !--te.n dayı ihtiva edecek 
her memlekette gayet aalcın bır 
tınınır olan köylü, silahını deb~oyl tecrübelere 15 
lara teslim ettikten 1<>nra evıne 
dönünce dünya ile alaka•nı kes- ağustosta baş~anıyor 

T<>prak Ofisin lstanbula 

Od n verdiği ekmeklik un ~,e~n'i· U sini değiştireceği haller alın-
• m•ır. Yeni çe§ni yüzde 70 

f ıyatı buğday, yüzde 3 .. Oarpa ola· 

(Bap Birindde) 

Ba oc:lanlann beher çeki için 
ınaliyet muraflan ftıdur :. Kesme 
Yerinden lrva deresine inmesi i
çin 30 kuru~, ormaniye için 1 S 
kuruş. nakliye, istif dahil 100 ku
ruo. yani ceman 185 kuru,. 200 
farzediniz. Demek oluyor ki. 430 
kurUf oduncuya bırakılıyor. Top
tancı oduncuya veriyor_, oduncu 
bunu 5 30 kurustan satarak 100 
kuruı kar ediyo;. 

lııte Fiyat Murakabe Komisyo
nunu yanlıı karar almağa sevke
den amil. 

Biz buradaki oduncunun mali
yetini değil, oduncuya malı geti
ren odun apckülatörünün maliye
tini tetkik etmeliyiz. 

Fiyat Murakabe Komisyonu, 
Fındıklıda odun satanın odunu ile 
ali.kadar olmuş, asıl fiyatı odun 
kesim mıntakalannda aramamış-
tır. 

caktır. Bunun Ağnstoeun on 
heJinden itibaren t.atıbikme 
gıeçilecek~r. . 

Diğeı- taraftan Istanbula 
verilmekte olan francala U· 

nu da ye~'llliye 35 çuvaldan 
.elli çuvala çıkarılmaktadır. 

ASKER AİLELERİNİN 
AYLIKLARI 

Asker ailelerinin Tem· 
muz aylıklarının tevziine bu 
giin ha§lanııcaktır. Belediye 
Lu te'\ zial için 104.080 Jira 
tahı.<.'is etıui§tİr. . 

TÜNEL SEFERLERi 
Elektrik ve tramvay ida· 

reı;i,, tüneUn k.ıtJJlo vazive. 
1ini y~niden tetkik etmİ'ltir. 
Mevcut vaziyetin sefrrlcri 
A~uS1o:,un sonuna kadar i· 
dare .edeVilecek vaziyette ol
duğu görülmü~tür. 

bıta memuru, hu hareketten 
dolayı zabıt tutmak istem~~ 
tir. Zabıt tutmamak için pe
~in (>Cljİn üç lira alını~tır. 
Yanında fazla paraıH hulun 
nııyan genç, ertesi gün iki 
buçuk lira daha getirmek Ü· 
zere utbıta memuruna bir 
kol saati rehin bırakmı§Ur. 
Bu genç, sonra6an işi Emni
yet müdürlüğüne haber ver 
mi~ ve evvelki gün getirdiği 
iki buçuk lirayı kulenin ö • 
nünde kendi inden alan 
Şiikrii Erol, cürmü me§hut 
halimlı! yakalanarak, mii<l
de!i uıııaımiliğe gönderilmi~
tir. 

Aill!İyece, iki kule bekçi 
ri ale)dıine de, iabıta memu 
nınun rüşvetalmasın<la ken
di vaı.if elerinde ihmal gös • 
termekten takibata ha~lan • 
mı~tır· Diğ.er taraftan, knle 
yi gezerken öpüştükleri ha
ilıie menuu olan genç nİ§an
lılar aleyhinde, ilenen ede
be muhalif harekette bulun 
maktan takibat icr~ına ge
çilmi~r. 

Samatya nahiye 
müdürü 

Takshn nalıiye müdilril iken, 
Samatya nahiye müd:ilrlli~e 
tnyin edilen kıymetli ıdac.rcıl~-
· mizden Bay Hul&i dünden ı

tibaren yeni vazifesine bşlamış. 
tır. Mavaffakiyetler temenni 
ederiz. 

lzmir toprak ofisi 
memurlarına işten 

al çek\irildi. 
İzmir. 30 (Tıelefonla) - · 

Toprak Ofi indeki sui'isti
ınallerin tahkikine devam e
<lilmekte<lir.B ugün Ofh 
Miidü.rü, Cevat, muhasebe
ci i Fehmi ve muhasibi Cc· 
lulle ,·eznedar Acl'ile işten el 
cektirilmi~l.İr· İ~Ieri O 
İis Muhasdbe Umum Mii<lü
rü Cemal 'ckileten idare e
decektir. 

genç. tam ild buçuk ay ormand& 
yaşamış ve sade ot yemiş. 

Romantik kısmı bir tarafa bı
rakılırsa, hadisede bir fevkalade
lik yok. Düşünülecek nokta şu: A 
caba, bu iki numaralı Robenson, 
yemekten başka ihtiyaçlarını na
sıl tatmin edebılmiş? 

Biliyorum: 
- lhtiyaçlanmız.ın listesini ka

bartan kendi doymaz hırsımızdır! 
Diyccel:siniz. Evet ama, ihti

rnsımızın bu azgınlığına sebep 
ne~ .. 

1ıte, muamma burada ..• 
Bana öyle geliyor ki, doymaz 

hırsımız, topluluk içinde yaşayı
şımızın bir neticesidir. Şayet, ilk 
insanlar gibi, dağlarda, dere ve 
göl kenarlarında yaşamış olsay
dık. ihtiyaçlarımız binnisbe az 
olacakb: hırsımız da öyle. Hal
buki cemiyet hayatı içine girmiş 
olmamız bizi daima artan ihti· 
yaçlarla ko.rşılaştudı; bun lan tat
min zoru da hırsımızı doğurdu. 
Sazan tatmin ihtiyacı hudutlar: 
dıtında, kıskançlık, izzetinefis, 
taklit duygulan ve meyli gibi se
bepler, bizim için lüzumsuz bir 
~ft· i ele geçirmek ihtirasını körük
ler. Bütün felaketimiz de bunda• 
c!oğnr. Ferdi kavgalar gibl ce
miy ~ içindeki anlaımazlıklann 
pek coğu da bu yüzdendir. 

Misal mi istersiniz? Tümen tü-
men ••• 

Bütün bu müşahededen çıka
cak netice "1: 
Toplu yapyı,amızın prt}armt bi
raz deği,ıirmek lazımdır, gibi ge. 
liyor bana... Bu l\ızum. kazanı 
çatlatacak bir tazyik halinde kar
şımızda dUTU)'Or: 

Harp!.. 
Deği,me n..t oı.c.k> 
Onu zamuam abıliılma 90T• 

mahl 
Naci Calip 

Piyasadaki 
şeker 

mevcudu 
ihtiyaca kafi gele-
cek miktardadır 
Her tarafta şeker eızh;tın • 

dan dolayı şi!kayetlerin te • 
vali etmesi üzerine $eke!' şir
ıketi nezdinde yaptığımız taıı. 
ki!kat neticesinde, şeker fabrl
:kakmmızın eller.inde mevcut 
küp şekeI"i stdklarının haziran 
sonlarında ve kristal şekeri 
sto1tlarının da temmuz ortala
nnda tükenmiş bulunduğu ve 
Ticaret ofisi ta:rafmdan hariç. 
ten mübayaa edil&ek Mersi
ne ~elen şeker~n; fabrika. 
lanmızın faaliyete ~iti 
Ağustos sonlarına kadar ~m. 
lekct ihti •acını tamamen kar
şılayabileceği ve piyasada 
mevcut darlığın şeker azlığJll"l. 
dan Her~ geldiği, kafi miktar
da ŞEfitcr bulunduğu, ancak bü. 
tün memlekot şeker ihtiy~ı
nm aynı zamanda Mersinden 
tcvziinde bazı müşküalttan i
leri geldi~ ve bunun da ön
lenmesi için tedbirler elın
ma'k.ta bulunduğu öğrenilmiş
tir. 

* Tramvay idaresi ağustos 
ayı içinde Beyazıd meydanı
dle Sultanahmed Beyazıd c-ad. 
desini esfaltlıyaca'ktır. * yardım sevenler cenntve
ıtıi ağustosun sekizındc Büyük
adada bir şnbe açacaktır. * Halk 'bankac;ı Anteptc bir 
şube acmrştır. * Zil'aat Vekaleti müste
şarlığına' Ziraat umum rnüdü
TÜ Abid'n Ef?e tayin edilmiş
tir. 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

1msak 



~ayıa: 4 

En Son Havadis 'in zab':ta romanı : 28 

Türkçeye Çeviren: Faruk Fe·nik li!llldl 

Profesör haykırdı: ''Ka:rdeşi
nizin ölümü gibi gayet ehem
miyetsiz bir mesele yüzü'.nden 

işlerim durdu. Ben bu1na 
müteessirim,, 

ret yapıyordu. Soğukkanlı· 
lığını toplamı~tı : 

- Çok mütees:.iriın ... de 
di. Medeniyet aleminde bü. 
yük deği.~'i:klikler yapııuya 
namzet eserhıizi, knrde::i· 
min ölümü gibi gayet ehem 
miyetsiz bir hadisenin inkı
taa uğratmasına cidden mü· 
tees~ırim. Sizinle yapılan 

kumran tetkik edeceğim ve 
ileride harfiyen 1tatbik edile 
ceğini ele size 'ad ederim. 
Güle güle rnö~) ö. 

Profesfü ona k derli göz· 
lerle haktı· Sonra ~1ir keli· 
me bile SÖ) leıneden gcr'l dön 
dü ve ko-:a ko:a odadan çık 
tı gitti. Sofada ) ine lıınılı 
hırt>lı söylenmiye ba~ladığı· 
nı duyduk. Her halde k :·n· 
di~ine ) ol gösteren Metrdo
telden hırııını alıyor<lu. Son 
ra sokak kapı.sının .kapandı· 
ğını duyduk ve profesörün 
gittiğini anladık. 

Yalnız kalınca ii!?üıniiz 
de hirhirimiıtin yüzüne bak· 
tık sonra ken<liınizi tutamı· 
yarak giilmeğe iıa :Iadık. Ray 
nrond un gülmesi geçince: 

- _..\.mma adam ha! ... de 
di ... 

- En sonunda ne iyi had 
dini hild'ir<liniı . .Ne güzel ağ 
zının pa) mı verdiniz, De
dim. Doğru"'u Ra)nıonclun 
hu kadar iyi alaya alma ka· 
biliyeti olduğunu Jıilmiyor
dum· Ya siz Jiınm'le buna 
ne der.,,iniz'! 

ta. N ortlımorland :ıalıilleri-

ııiu denize indiği görünü -
yor. Bonford'ın evleri hep 
koy tarafına hir:i:kımi~ birbi· 
rine ,..okulmu~. UZiiklan ade 
1a bir koyun ~üri.isünii hatır 
latı'\OT• 

Ko)da balıkçı kayıklar•j. 
le hıMt:S kotralar ;yan yana 
demir atını~lar. Şinıak' doğ· 
en, denizin üzerine- boy boy 
adalar "erpilmi~, §:arıkta da 
göz alahildi~ne adalar nr. 
Arada ı:;ırada uful-.ta bir du· 
man ) ük•clrck biiyük bir ge 
minin ) ol a lma:'kta olduğun n 
hil<l1iri) or. 

Burada, herkesten uzak . 
ta geı;ecek hayat gözüme öy 
le lıo~ görüniiyor ki ... Hele 
hu adada bir kaç giJin j.,,tira· 
lınt etmek kadar ze' kli §ey 
olamaz. Faıkat kalabalık ~e· 
hirlerde ra:ı'ıladığımız faci
a! ar gelir~ hu .i

1

nzivtı kö~esi· 
ne kadar so&ula'bil!ıyormu:-_: .. 
Biz buraya ne~e içinde hir 
kaç giin geçirmek biraz din 
le-nmek üzere gelmi,~tik. Bu 
rada lbir cinayetle kar~ıla§· 
mamız ve tahki~t pe~fode 
ko:--nrnnıız mukaddermiı-· 

Polis hafiyeliğini me~sleği 
ne karı;ı l>üyük bir zaafım 
vardır. Hele arkada';:ıın 

Chm:ık·on Parry mc-todları
nı takip edeJbilrofk için her 
zaman yanında hulnnmağa 
carı atarım. Böyle olması
na ra!'.,rmen bu fac:1ia ile kar~ı 
1a~mak oldukça canımı t"ıık

tı. Clarckson Parry kendine 
her halde hareket planı çiz· 
miş olacaktı. Çünkü .bizi hiç 
dü:;ünmeden: 

Fener bahçe takımı bu sene 
neden kazanamadı? 

Her sene sahalarda oyunlarını kik yaparsak Fener takımının mu 
zevkle seyrettiğimiz F enerbahçe vaHakıyetini temin eden üç oyun
takımı, bu sene biribiTini takip e- cunun büyük bir isabetle bir ara
den bozuk oyunlarile taraftarla- ya getirildiğini ve bu sebepten 
rını büyük bir hayal sukutuna uğ- Fikret, Esat, Ömer kombinezonu
ratarak anak üçü~~ü ~labildi. nun teşkil edildiğini görürüz. Bu 

Geçen sene Mıllı kume maçla- üç oyuncunun kısaca bir tahlilini 
rmda rakiplerini kolaylıkla yene- yapalım: 
rek zaferden zafere koşan bu kıy- Fikret, yalnız bir foTVert oyun
metli ekibimizin bu seneki rnüaa- eusu değil ayni zamanda muvaf
;Jakalarda muvaffak olamayışı fak bir haf oyuncusudur. Onun 
ı·1illi küme ~açlarının ehemmiye- bazan erkez muavin mevkıinde 
,ini bir haylı azaltmıştır. oynadığını çok kereler gördük. U-

-~ ener bahçe futbol takımının zun paslarile rakip taraf seri bir 
mudafaa h~ttına bir çekidüzen ıtekle sokarak forvert oyunculan
v~re~e~esı rakip taraf forverti- na iyi fırsatlar hazırlaması şüphe· 
:ı~n ~utun tazyikini kıymetli kale- siz ki inkar kabul etmez bir ha
;ı ~ı?a.da yüklemiş, ve takımın kikattir. 
~aglub_ıyetlerinde en mühim ro• Ömere gelince Boncuk denil-
u bu cı~ct oynamıştır. diği kadar her yerde kendini gös-
~Golu yiyen, kalecidir.> sözü ren her rakip oyuncunun öni1nde 

1?gru olmakla beraber cGolü ye- bir nazar boncuğu gibi dikiliveren 
iıreninl'> de müdafaa oyuncuları bu kıymetli eleman vazifesini ya
ılmas1 şüphesiz ki daha muvafık pamıyor demek muhakkak bir 
·e doğrudur. hata olur. 
. H~cum. hattına gelince, aağaçık f:şat, o ba,lı başına bir alem-
... Fıkretın seyyal oyunu Fener dir. Küçük boyu ile eğile büküle· 
.ücum hattı muvaffakıyetinin en kendisinin üstünden bakan uzun 
.1ühim amillerinden biri olduğu boylu bir oyuncuyu cFırılfırıh 
1erkez muhacim Naim veya Ya- dfındürerek ve yalnız onunla da 
arın beceriksiz oyunları ekseri kalmıyarak defansa büyük yar
:rsatlan heba ediyordu. Eski san- dımlan dokunan Esat F ene:-bahçe 
·for Melihin futbole ait bilgisin- ekibinin en kıymetli oyunuların· 
·en bahsetmeksizin tahlilini ya- dan biridir. 
arsak seri bir oyuncu olması ve Kaleci Cihada cuçan kaleci~ 
ırsatların ekserisinden istifade denilme'i onun bu işteki kabiliye· 
tmesi itibarile onun ciyi bir san- tinin derecesini oyuncu gösterme
rfon olduğunu söylemek mec- ğe kifayet eder. 
mriyetinde kalacağım. Binaenaleyh bu tetk_ik ve tah-
Solaçık Fikret hakkında bir ten ]illerden sonra, F enerbahçe takı

·it yapmak esasen yanlış bir ha- mının muvaffakiyetlerini hazırlı
cket olul'. Kendisine verilen «Yıl yan muavin hattıdır, diyebiliriz. 
lın ünvanı, yukarıda :zikrettiğim Takımı mağlubiyetine gelince, 
{yanlış bir hareket olun ibaresini bunda en büyük hisseyi defans o
ıc:.ntıkan ispata kafidir sanırım. yunculan (her iki bek) alır. 

Rebi iye gelince, zaten futbol F enerbahçe müdafaa hattına, 
ayatımn son senelerini yaşıyan bir çeki düzen vermezse muvaf· 
u emektar ve kıymetli oyuncu- fakıyetsizliğin temadisine maatte
an fazla bir ~y beklemek doğ- ,...58Üf boyun eğmek mecburiyetin-

11 olamaz. de kalacaktır. 
Muavin hattında ufak bir tet- Vedat Pekgirgin 

TIYATROLA~ 
Film rejisöry 

VLDAD ÜRFİ 
yaz temsilleri 

2 8 temmuz pazarte.i Duadiye 
Şenyolda 

BİR DOKTORUN ÖDEVİ 

Piyes 3 perde 
PARA DELİSİ 
Komedi 2 perde 

29 temmuz sah Heybeliadada 
KANIL 

Komedi dramatik 3 perde 
BOBSTİL ŞAİR 
Komedi 1 perde 

lsıanbul belediyesi ilanları 

Clarclıon Parry gülerek: 
- Doğru~u omlan hen de 

bunu beklemezdim. dedi. 
Her ne •ise, siz görü.~ürken 
ben çok entcre..,an Jıir ~ey 

dü!\ündüm. Birden aklıma 

(Devamı var) 1'ahmin bedeli 

l 
707,90 

İlk teminatı 
e:.3,10 'Ö'sküdarda Hacı Hasan Hatun 

mahallesinin Pa.şalimanı cadde
sinde 1/2 No. lu bina ankazının 
eatışı. 

"' 
geliyordu. 

- Şu enteresan me~eleyi 
bize de ::Ö) lem ez mii:in'iz? 
diye sordum. 

- Aca'ba diye dii~iindüm 
tütünün hu kadar taas:mpla 
aleyhinde bulunun bir adam 
nasıl olur da cnfi) c ile uzla· 
,ahilir ? 

Raynıond: 
- Aman gok doğru ... 

Çok tuhaf bir ~ey doğrusu .. 
d-eıdi· 'J'ütünc tahammül e -
dem.iyenler ek~eriya enil.i.ye
de kullanamazlar... Ancak 
tütüne zaafı olanlar. 

- Belki de, dedim. Nez· 
le olmu::tur da, burnuna o

ka liptüs çekiyordur. 
Clarckson Parry 
- .Mi.iın'kün dedi. Ama 

bc·lki de ... Lilıııem ki ... 
- Nedir~ 
- Bu hu.:ıu ta bir ara~tır 

Gelen cevaplar: 
(A. G. K.) ve (Aile) rumuz. 

larına gelen mektupları mat. 
baamızdan aldırınız. 

ENSON HAVADiS 
İLAN FİYATLARI Kuruş 

Başlır.. maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2> > > 200 
3 > > > 75 
4» > > 50 

f.bone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Alt1 aylık 
Üç aylık 
Aylıık 

iç.in için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1190 
1000 

500 

Sahip ve Ba~muharriri: 
NİZAMETTİN NAZİF 
Neşrivat Direktörii: 

ŞÜKRÜ SARAÇOOLU 
Vatan matbaası 

1486,31 110,48 

1005,83 ~.44 

Kadılköyünde Osmanağa mahal
lesinin Gürler sokağında 3 - 5 
5/1 - 7 - 9 - 11 - 13 - 2 -
2/1 - 4 No. lu dükkan ankazı
nın satışı. 

Bebekte Rumelihıisarı caddesin
de 80 - 80/1 - 82 No. lu bina an. 
kazının satı.şı. 

Tahmin bedelleri ile ilk temıinat miktarları yukarıda yazı
lı iki parça ankaz satılmak üze re ayn ayn açıık arttırma.ya ko
nulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kale. 
minde _görülebilir. İhale 6/8/941 Çarşamba günü saat 14 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerim ilik fominat makbuz ve
va mektuplarile ihale ı;;inü muayyen sıaertte Daimi Encümende 
h11 lnnmaı1arı. <6n7n) 

1 Devlet Demir Yolları ilanları 

Muhaın.men bedeli (2518) lira ( 40) kıuruş ola nmuhtelif cins ve 
eb'atla 1148 adet su musluğu ve Buhar musluğu (13.8.1941) çarşam
ba günü saat (ll} on birde Haydar paşa Gar ibirı.as.ı dahilindeki ko
ırUsyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıeyenlerin (188) lira (88) kuruşluk muvakkat 
teınlnat ve kanunun tayin ettiği ~ birlikte eksiltme günü 
sıııatine kadar komisyona müracatları Iazundrr. 

Bu işe ait ~ler komisyondan peMSJZ olarak dağıtılmak. 
tadır. (6256) 

Parasız ilanlar -Evlenme teklifleri: 
--------------------------Yaşı 17 - 18 arasında sarı· 
§\tn veya kumral güzel bir ha
y:anla tanısmak istiyorum. 

Birbirimitin karakterini 
anlayıp iJ.ıeride kuracağımız 
ynva hakkında konuştuktan 
sonra nişanlanmak fikrinde
yim· Müracaat edeceklerin: 
İlk tahsil şart, orta tahsil de o· 
ld•ilir. Ciddi tekliflerin (ye. 
tem) rumzuna müracaatları. 

"' 1,68 boyundayım, 19 ya
ŞIYldayım. Bu sene liseyi bi
t•irdim. Yüksek tahsile devam 
et::nek niyetindeyim. Tatil 
münasebetiyle bir işte çalıs
matktayım. Anadoluluyum. 
Yaışı 19 u ReÇmemiş esmerce. 
uznn boylu bir Bayanla tanış
maık, anlaştığımız takdirde 
nL'l!anlanmak ve bunu mütea
ıki"D 3 sene tahsilden sonra ev
lenmek istiyorum. 

(]Kadıköy) rürnuzuna mü
racı3.at. 

* 28 yaşında, boy 1.60 kara 
kaşı:ı, ela gözlü, iyi ahlak sa 
hibi bir gencim. A,rda elim· 
70 l'i.ra geçer. Ev :kadını, t~ 
miz aileye mensup i fi o.hlak • 
bir faz veya kadınh evlen 
me'k ·istiyorum. Sarışın ve1 • 

kumra} nlmasını tercih edr 
rim. S. A. rumuzuna müraca 
at. 

* Kırk. yaşmdayım muhalif l-
rüzgar ile yıkılan yuvamı y · 
niden kurmak ist.ivorum. Ay1 
kazancım 30 liradır. Memun·· 
RaıkJ. &igara içmem, zc iTl>-i sef 
yı çok severim. Güler yih-lü. c· 
mer 32 yaşlannda bir ev kadı· 
olabileı~ek Bayanla tanısma'k · 
tiyorum. (En· Son Havadi3) ö 
A. C. K. rumuzile. 

* Yaşım otuz beş. kilom 96 
boyum 1,90 endamlı ve ~ze 
lim. R"-r resmi dairenin fer 
memurluğunda çalışıyorum. 
Maaşım 100 Hradır. Aradığım 
Bayan, ayni tipte olmalıdır. 
Yaşınm 35 - 40 a:rasında ~
zel oln;ı.ası matluptur. 87 Ter
~an rumuzuna müracaat. 

* 19 yaşınduyım. Eı:ımer, 
orta boylu, kanı kaş ve göz
lü, sjy_:lh sa<.:lıyım. Sun'ilik· 
ı:ım hiç h~lanmıyan, sami
mi bir ,tabiatım var. Süsü 
gençli~ı ta'bt:at -rergisi olan 
ziynctleriınde bulurum. Ar· 
k:tda~larıtm Ye mulıitimdeki
ler beni .cana yakın ve şirin 
huldukla:nnı söylerler ... 

TahsilJ:m «llk mektep> de 
recesindedir. 

Bir ye·rdC!~, memur olarak ça
lışıyorun;ı; fakat asıl isteğim 
«ev kadıııı> olma:kıır. Mi.is· 
tak.bel h'\Jat arkada~ım<la a· 
nıdığını "llasıflar şunlardır: 

Sivil vıeya suhay olması 
müsavidir, elverir ki yüksek 
mektep mezunu olsun. Yası 
40 a kadıır olcthilir. Kendi
sinde araıhğım fit.ik vasıf· 
lar, boylu lboslu, bevaz ve 
sıırışın oh:nasıdır. E~ Son 
Havadis (ıO. O.) rumuzuna 
nıürıacaırt. 

* "' 19 yaŞl;tıdayım, lise bitir. 
ıne imtiha~ıında bir dersten 
bütünlemeıın vardır. Ailevi 
vaziyetinıin müsaadesizliği do. 
layısile resıui veya hususi bir 
ınüesscsede ehven bir ücretle 
çalışmak ist yorum. İstiyenle. 
rin •K. B,,. rumuztıdll müra. 
caatlarını dilerim. 

1--Ahmet Ateş0 *'ıaae 
+';a++!M. 4 ti.,. 

Karyola veMobilya 
Satış Evi 

İst: NuruosmanigeÇuhacı han karşısında 

Her nevi karynla ve mobil yelerinizi buradan ucuz ve 
sağlam olarak tedarik ede bilirsiniz. Tavsiye ederiz .. 

~;;a AiY#MM4lf"Mi§h U.iiitf?Mtm;.tt; '• fil·i(;zp;:t,>t.:'~ --. 
~· 

-;''l'R"'WilW ->ff1e+H?*U1P'Eiffl'4JIWii!ij;F+~:o•11fd 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Ba kas 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk ~ 

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

fara biriktirenlere %8..800 Jira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 a<let 1.000 Liralık 4.000 Lr. 1 100 adet 50 Llrakk 5,000 Lira 
J 4 » 50<l > 2·000 .. 120 » 40 > 4,800 , 

4 » 250 > ı.ooo > 160 > 20 » 3,200 a 
40 , 100 » 4.000 > 

JJ~T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lifS. 
dan a§agı <i~yemere ı.1'..?auu,ye çıkı.ığı. ıak.d.irQe % 20 faz. 
lasile verilecek.tir. 

Kuralar senede 4 defa ll EylOl, 11 Birincik!nuıı, 1l 
Mart ve 11 Haziı:an tarihlerinde çekilecektir. ~ 

l60 F UPDISM.WWW JM !AutiXe;:&d&"d!Mb ~ 

Yeni Çıktı -1 

Günün en mühim eseri : 

Değişen Dünya 
}azan: Ahmed Hamdi Başar 

GünUn en mühim eseri: 
Buhran vtı: intikal devirleri - Kapitalizmin doğuşu ve ba• 

tqı - Yeni nizamın ana prensipleri 

Tevzi yeri: Üniversite Kitap evi Fi. 80~ 

Komisyoncu aranıyor /. 
Litvanyadan Y'eni gelen mütehassıs kimyager Korolkeviç yaptığı ~ l 
salsiz krem, lıeke sabunu. tahtakurusu, pire, güve, sivrisinek ve b: jll 
mum haşeratı imha eden ilaçları, güm~ ve her türlü madenler 1~r EY8Y' lstanbu!tla vo Anadolutla ~ tm.k için kombyoncu .,.,,,.kıs 

eyoğlu Galatasaray Büyükbayram sokak No. 44 
- STANİSLAV KOROLKEVİÇ_ ._/ 

Emlak ahm sat.mı 1 

Her muhitte sahhk apartı· 
man, ev, ana ist'iyenler ve em
lak satmak diliyenl~ yazıha· 
neınizde i.zami kolaylık göste· 
rilir. 

Fatih parkı kar§ısında Dül· 
gerzade Camii üstünde Ki.mil 
Paşa sokak No. 6 

ENVER GÜRMAN ' 

SiNEMALAR 
Beyoğlu 

Halk Sineması 
BUGÜN 0$ 

Matine 11 de, gece 8,30 
3 Film birden , f 

1 - Tarzan yaınJ..aıı1h~tfj' 
rasında. 25 kısım bird~Il ~11r 

2 - kara kedi. Borıs 
lof. ~; 

3 - Gürültüli.i tiyatro • 

ma yapmak doğru olmaz 
mı dersiniz?. lia)dİ artık 
proğramımlzı Lat:btik etmek 
sıraq gel<li. Şu garip tabiat· 
1ı kozınograf) a ıniitelrns"ı"'ı 

) üzünden i;inıizi ) arıda hı· 
raknıı) alını, bizi alakadar c· 
elen me::cle) i ihmal etmiye· 

medi. / 

--~~--------------------------------~------------------------------------~~--~~~~~~-~ "'ııtİ' 
baltaı:ıını omuzlamış-tı . .!.'~ 

lim. Haydi ~ocul ... lar. Jrnzır 
mı~ınız. yola çıkıyoruz. 

Bu c:ırar ve facüı clolu ev· 
den di"arı cıkınca ~çiınizdc 

:ı. :ı. 

ıbir ferahlık Jıi_ ettik. Eşsiz 
tlir ilkbahar sabahı idi. Bir 

iki ı;aat açık luıvada dola~ -
mak. bozulan ::inirlcrimi:ll 
biraz yatı:;tırdı. bah!,;e kapı· 

undan çıkıp la çıpla.k arazi 
ele ) ürümeğe drn ladığımız 
Mmım dün ak§aıııki hadise· 
]ar aklımdan çıkıverdi. Kar 
ıo:ım<la uzanan rnanzar:mın 

~iizeJlilrine ılaldım. Otlakln-o o 
l'ln c;iy )"Cı;iJljgi, ılenjziıı ko· 

)11 ~c göl~ iiziinün açıl .. ma· 
il"tl<lerile ne giizd kayna~ı· 
yor. Cenır.La doih"u, Ta uzak 

Bu planlan da 5ıry11ı diişn:ıüş 
tii. 

l\lerıliYenleri yav~ yavaş in 
eli. doğru Martenin yanına gi. 
dcrek tiOrdu: 

- Hesabım ne kadar? 
- Beı: frank: . 
Masaniu ü::ıtünc alu frank 

atu: 
- Bir frangı ela. gar!ona 

verin dedi. 
Bir ~ey olmamı~, odasına 

giren onlar değilmi~ gi'bi ga
) et soğukkanlı haorclkct edi· 
yor, arada, usta ile çırağına 
bakarak güJiiyordu. 

Taıı yeri ağırırken ayağa 
kalktı • .kapr.ya doğru yürü-

dü. Çıkarken Martene ücdi 
ki: 

- Her kuı->un et!i yen -
nıez -ve her ka~til mu.hakkak 
Cf'ZU ıııı göriir· .AHahfü:ırnar 
hulık :Marten Löbilan. ,·ine 
ı.:;örii~iiri.iı. 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tef rikasl: 66 

IKANLI LOKANT~ 
Yolcu gittikten sonra Fe· 

ti~ dedi ki: 
- Ömrümde böyl~ ~ 

kanlı hir adam görmedim. 
Herif elimizden kurtuldu, 
fakat biz onun elinden na· 

sıl kurtulacağız? Muhaıkkak 
ha§ınııza bir çorap örecek 
lbtı adam. Çok korkuyot'um 
Marten ..• 

Marten de ayni fikirde i· 
di. Yolcunun jandarma veya 
Adliyc'Ye müracaat e~in· 
den korkuyordu. Fakat, Fe-

tişe cesaret vermek için kor 
ku.sunu belli etmek isteme· 
eli. Gülerek: 

- Adam sende! dooi. i~ 
Wacağına vanr. Soma her.if 

1 .w. 
Çeviren: 
S Çapanotlu 

FZ 

~ikiyet etse de ne olacak! 
Şahit yok, kpat yok. Kavlı. 
müerredinde kalır iddia ve 
fl'İkiyeti ••• 

İ;;te hu ve lbuna benzer 
:ı; 

muvaffakiye·t'Sizlikler, Pi • 
yeı1biJldefkilcr hakkında de • 
di lroduların yapılmaı:>tna se 
bep oluyordu. Tecavüzıd-en 
kurtulanlar, başlarından ge· 
çenleri, şura<la, burada an· 
latıyorlar, o zaman, eski hi· 

!kiyeler, kaybolan İnban
lar hakkındl:l'ki rivayetlerde 
tazelen'iyord u. 

Bu hidi:>eler §Üpheleı:'.i 

arttırry:or, flattii bazıları 
l\'Dırtenle Fetiş için şu hük-
nıii veriyorlu-dı: - -

·-Katil! 

_ g __, 

SON CİNAYET 

0, yıl h>kamuıya bir ço~ 

yolcu geldi. Bmıların yüzde 
~ekı;enini ötdütüp, fırında 
yaktılar Bazıla,rını göındii· 

ler, Bazılarının cesetlerini 
ele uçurumlara yuvarladı

lar. Topladiklan paranın y:e 

kfuıu oldukça kaıbarı-ktı. Ve 
aralarında mütesaviyen pay 
la~ular. 

Bugünlerde, Senj&.:ıt ö-

nünde seyyar bir tacirle ka
nsı lokantaya geld~ler. Er • 
kek kısa boylu, ufak tefek 
!bir adamdı. Kadın, iri boylu 
v.e güzelce idi· Karı koca he
r~r geııiyodar, eyaletler • 
de tuhafiye eşyaları satarak 
hayatlarını ıkazanıyorlardı. 

Karı kaca, ak~m vak.ti 
Llkantaya gelmişlerdi. Bü • 
tün gün yolda kaldıldarı i· 
çin pek }'(>rgundular. Yemek 
lerini y.er yemea henıen oda 
Jarına çıkıp yattılar 

Onlar yukarı çıkınca iki 
1kafadar btlrbirlerinin yüzü 
lhaıkuJar. Bu hakıs bir karar 
mahiyetinde idi. Ve manası 
tıU idi: 
• - Öldürmek V'e soymak• 

Yarım saat sonra, karar· 
larmı tat!bi kiçin yukarı 
çıktılar. Martenle Feti~e ma 
dam Marten de refakat edi. 
yordu. Marten iri Katalon· 
ya bıçağını alını~, Feri~ te 

mn elinde de fener varılt· . 
Kapıdan dinlemeye 

11 

0. 

zum görmeden üçü bit.d~ıleci 
daya gil"diler. Tulınfi: JI· " 
ıhirden yatağından f1r •\,ı· 
Fakat, daha karyolıtdııll ··~· _ ıtOi' 

meden Marlen bıcag1111 eı ıı· 
.. , l d Ad J ·ıı:-ııı sune sap a ı. aınc' ı:: at' 

cı bir l1aykırı~tan soJlrıı 
ıka üsti.i dii§tÜ, -Olclii •• 

0 11ıı 
O::.ırada, Feti~ te .ka. 

1 ~:ı 
!kafasına baltayı indırcli· ~:ııı 
dm düşmedi, ha:;ınd:ıt~ ıı1ıı 
lar akmıya, gözlerine ·ı:ri ıı 
ya ıha§lad1. Bu halde, 1 rıl· 
tıl<lı, Feti~in boğazıoa ı;rı 
dı. ·~P 

ÇOk kuvvetli olJ~.-U .1~11· 
Feti§i sarsıyor, ()(ianııı)J:;,ı; 
de döndürüyordu. Bıı rr::pl~ 

ı . ça . 
ma esnasında l\ arı)'e . · Je1'' 
l .T.. •• eJlJlCI ' 
ar, o yere uu§tu, Iı" ı 

fener ı.öndii· Oda karaıı 
çinde kaldı. ..Af) 

(Dalıa V"" 

ı,,. 


