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6Dn0n En Son Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi 

İHTiKAR LA HAR·P ! ........................................ • • .. • l • .._ • '· • ' • • ~ 

Muhtekirler inlerinden çıkıp 
mukabil taarruza ·geçtiler ! 

DDrlist tacirlerle esnaflar için bir ''kara 
liste,, yapmışlar 

Fiyat mürakabe komisyonu gibi kırtasiyeci bir teşkilat bunlarla 
mücadele edemez. Şehrin selameti namına bir teklifte bulunuyoruz: 

Bu. mtlca eleyi Grfi idare Komu.tanlılı 
emrine vermeliyiz! 

Gasetemize gönderilen mek~ 
tupbır Bafmuharrir adresine 

gönderihne1idir ~ 

Fi atı 
3 
kuruş 

kara liste... Kötülerin ka
tt listesi olur amma, dürüst 
~nların kara list.esi olaca
~· hiç aklnnıu getirmemiş-

· (Macar reslili tebliği 
ı 18 inci. Rus 

f 1 R U S R E S M~ Uzakşarkta kanlı b_ir savaya_ h.~ z~'i~aan . Japon as'iicr-:::cr<nGeD 

1 1 
;ı. I bır grup yuru ruyüş halınde... 

- TEBL u 

1 Alman Japonya Sibirya 8iikfunet mitli kontnma 
~nununu meriyet mevkiine 
-ntıakla, ihtikar yapagc]. 
lttekte olan, düriistlükten u
ttk birçok tüccara karşı bü
>iik bir mücadele açmıştır. Bu 
"1iicadele de mHli mücadele 
0lduğundan hiç şüphe yok ki 
~rk vatandaşlan, hükiımet
tri ile elcle vererek bu mü
~deledeki mevkilerini almış-

l'dır. 

EN SON HAVADİS 
(Devamı üçüncü sayfada) 

Japon 
casusları 
yakalandı! 

~_Yıışington, 3 l ~~·A.>. - Ot\ 1-Iazine ne:ı:ııretınln hır rapo-
28 §ubat 1940 tarihi ile 3 

~tıa 1941 arasında alakadar 
J cl'llurların Hawni sularında 19 
;!>on balıkçı gemisini ya~la-

1' olduklannı bildirmektedır. 
B\l gemiler Amerikan bayrağı 

~tlıl§lerdi, halbuki rapora gö
l•Pon malıdır. 

ti{ 1 Japon tebaası, sahte teac:il 
i:1ü ile itham edil~tir. 
''-Porda deniliyor ki: . . 

ltç t~u gemiler, radyo aletl~r! ile 
J hıı edilmişti ve herbırın.de 
d'-flon ihtiyat bahriye zabitlerın
~ ennz b~r kişi bulunmak~ idi. 
~f~ı°r, nctıce olarak, reımı ma
~ 1 de bunlann casusluk ya~
lu!ta olduğu mütaleaııının hu
t~ a\irmekte olduğunu beyan 
de ektedir. Yakalanan gemiler
tdÔ '~h81 kat'i surette müsadere 

~-ti_r·~~~~~~~~ 

Şiındiye kadar 
7.195 
Alman 

tayyaresi 
düşürüldü. 

bıq~nd.ra, 31 (A.A.) - Harbin 
.. \1 t l'etınden itibaren 1941 sene) q' . lgs 2:tran ayının sonuna kadar 
~tt" düşman tayyaresi düşürül
Q\tıl~r. Bu tayyarelerden 3566 ıu 
~d, ere üzerinde, 124 Ü Avru
"lııı.~ 5 6 sı Norveçte ve 4 7 5 i 
~cıı. c~uc harekatına kadar ge
~lft~uddct içinde tahr~~ edil
ll\ıı. · 32 7 tayyare İngılız do-
1-ıır~ tarafından ve 1928 tay
tlit. e Orta~arkta dü~ürülmüı-

"------------· 
Tashfh 

l>un • ·· • . g0!1. ıuı baı; makalen11zın 

~ 1 :~tıtlarında bir tertip h~-
8ı1fe ınuştur. •Acabn kendı

~l"tn, a b'r pn]a,•ra attığı
d1ık a~kında mıdır~· şeklin
«ie cünııe • Acaba kendisi 

ortn:va . ~ 
'lll) f ır pnrnvann nth~ı-
'"1.n !U"kınd nııdır?n şeklinde 

tnaJıdır. _ N. N. 

ordusu 
tehlikede .. a 1 a y 1 Büyük bir 

imha harbe 
14 Japon fırkasına 
mukabil Ruslar 40 
f 1rka tahşit etmişler 

---~o----

Mareşal Eudyoni 
kuvvetleri geri 

çekiliyor 

edildi hazırlanıyor 

.. -::-..:ıazreti Hümayün 

lran'da 
çok 

Alman 
varmış! 
--o-
• 

lneiltere 

Londra 31 ( Ra<lyo) -
Macar resmi tebliği Jitonıir 
ci"arında 18 inci Rus onlu· 
'Suna mensup iki fırka çeın· 
her içine alımnıştır· 

Rus c.-enhesiniıı bu k'l~ ınt· 
na kumanda eden mareşal 
Budyoni esas kuvvetlerini 
Dinyeper nehrinden geri 
çekmiştir. 

·Er>. Son. 
HAVADiS 

Amerika 

)ğiu, şark eephcsincic maktı-
0Üşcn Alman ordu!:trı kuman 
danlarından Mareşal Kcitel 

Almanya 
~ahvocacaktır 

Sibgo, 31 (A.A.) - Vilki 
.,eyanatta bulunarak Sovyetler 
ğer eylule kadar dayandıklan 
akdirdc Hitlcrizme nihayet ve
ilmi§ olacağını söylemi~tir. 

Arap biriiği 
kuruluyor 

2000 ölü 
binlerce 

yaralı var 

Mukabil taarruzda 
Almanlar 
160 km. üzerinden 
geri pUskUrtUldU 
----e~---

Bükreş ve 
Salina 

bombalandı 

Prens Konoyenin 
mühim ifşaatı: 
" • Her ihtimale 

karşı umumi 
seferberlik yapılıyor,, 

Tokyo, 31 (A.A.) - Bqve
kil Prens Konoye, seferberlik ta
li tetkik komisyonu umumi içti
nuunda bir nutuk aöyliyerek if
,aatta hulunmWJ ve Uzakşarkta 
her türlü muhtemel vaziyetlere 
kal'fl J aponyanın hazır bulunma
Mm temin makeadiyle bütün ted 
birlerin mümkün olan süratle ta
hakkuk ettirilmesi li.zım geldiği-

(Deftmı 3 üncü sayfada) 

iki tarafın hava 
kuvvetleri arasında 

bir mukayese 
Vaşington, 3 J (A.A.) - Re! 

mi mahfillerde, SibiTyadaki Sov~ 
yet ordusunun, Sovyetlcr Birliği 
hudutlanndaki Japon kuvvetle
rinden sayıca yüksek olduju söy 
lcnmektedir . 

Sibirya hudutlarında 40 Rus 
fırkaeı bulunmaktadır. Japonlar 
ise, Kora ile Mançuryada ancak 
14 fırka bulundurabilmektedirler. 
Japon hava kuvvetleri de mühim 
addedilmemektedir. Eski model
ler de dahil olduğu halde Japon 
arın c3600> tayyareleri vardır. 

RuslaT ise yalnız Sibirya hudu
dunda 2400 tayyare bulundur· 
maktadırlar. 

H k• St ı• kins dün Kremlinde Stalin ,.e op 1 ns a 1 n Molotofla görüşmüştür. Ame
rika Hariciye müsteşan B. 

l·ıe konuofu wcJıes, Hopkins'in Amerika 
'l ~ıardımı hakkında en yüksek 

Londra 31 (A. A.) - (B. B. Sovyet ricali ile görü~mek ü-Rusya ile 
birlikte 

Japonyayı 
şiddetle 
protesto 

Birlige Sariye 
Lübnan ve Maverayi 
Erdün dahil olacak 
Kralhğa namzed 
Emir Abdullah 

C.) Moskovaya gitm~ olan B. zere Moskovaya gittiğini bil-
Londra. 31 (Radyo) - So.- Boosevelt'in mümessili Hop- dirıniştir. 

yet resmi tebliği: Nevd - Jito- -----------------------mir - Novorzev hattında çok tid-
Tahran nezdinde 
bir teşebbüs yaptı etti! Paris radyosunun bildirdiğine 

göre Suriye, Lübnan ve Mi.verayi 
fadünün iştirakile müttehit bir 
Arap krallığı kurulması etrafın-

detli muharebeler olmaktadl!'. 11••••••••·-~---------~!'!!!~1 
dcğifiklik olmaımtln'. Birkaç Satırla ... -=----..:. Cephenin diğer bölgelerinde bir 1:--- -

Tayyarderimiz diifmamn p~ '--------------------------------------Bu Almanla 1 
• c!aki teşebbüsler ilerlemektedir. r Japon tayyare eri Müttehit krallığa namzed ola-

k f 1 k 'J b. Am . kan harp' rak Maverayi Erdün Em iri A'b-

yade kuvvetlerine ve ha ... mey-
danlarına devamlı hücumlar yap 
mi§ ve büyük zanrlar verdinnif

cı ar 1 aca mı lr eri. . . dullah gösteTilmckte~ir. - An-
J 1 1 gemısını le.ara Radyo Gazetcsı -

tir. 
(Devamı 3 tindi sayfaü) 

L:ondra, 31 (A.A.) -Röyter: · 
Mister Eden •. Avarn Kamara- bombaladı 1 

aında sorulan bır suale ıu cevabı ÇtırAk ı•p bı•r hayata 
vermiştir: Vaşington: 31 (A. A.) - I& ' 

(Devamı 3 üncü sayfada) Birleşik Amerika ba~ 

Bugün 
ikinci sayfamızda: 

Makedonya (Bü~k t~ht 
roman _ Nizamcddın Nazıf) 
_Nana (Edebi rom~n - ~

il Zola'nın şaheserı - Ha-
m · 1 • d mid Refik) - Giı.n erın ~ ın-
dnn (Fıl'T1l _ Mıtat ı:e~ın ~ -
Habbabe (Büyük tanhı hıkl
:re - Ensari Bülend) - Ara
da sırada (Fıkra - Semih 

Mümtaz ) - Antrparantez 
(Fıkra - Giizin Gürınan). 
Üc;~ncü sayfamızda: . . 
Kremlin (Yaşnnınış .bilyilk 

röportaj - Niznıneddın Na
zif) - He..r gün bir fıkra (Fa
ruk Fenik) - Kısaca - Son 

haberler - Şeh'r haberleri. 
DördUndl sayfamızda: 
Kanlı loknnta (Cinayet \'e 

mecera romnrıı - Münir Sii
J"vl'ıan) - Gtirünmi:ren katil 
(Znbıta romnnı - Faruk Fe
nik) - Şehir haberleri - iş 
ye E,·Ienıne iianlan. 

taşıyan Tutila topçekerının. mal oldu ' 
Japon tayyareleri tarafınclaıı • • • • 

Çunking'e yapılan bir hücum •--------
esnasmdıa hasara utradıiı ö~- Q 
renllmiştir. İnsanca zayiat ol- skUdarda, caminin minaresini tamir 
h=r·ı::l~~e!ı:= etmek Uzere çıkan AbdUlhekim 
!::fü~yı şiddetle protesto et- minareden düşerek parçalandı 

Bu sabah saat dokuzda Üs- f larında bir çocuiu vardır. 

Varan sekiz 1 
küdarda feci bir kaza olmuş, bir ı Abdülhakimin ölümüne ee
~dam minaredeu aşaiı düşerek 1 bep o14D ip camün eski mahya 
obnüştür. iplerinden çürümtiş bir ip ol-

M •• Osküdarda Yenicami mina- duiu ıörülmüştür. 'IWıkikata oskova dun r~le~~~n .. dı~. taxafını o.tl~r bü: devam elunmaktadır. 

1 

nıdugunu goren Evkaı ıdaresı ------

gece bir akına ~ı::r:d!~ ~~:ı .. :~~cr:ai~~~~: Amer·ı ka da benzı·n 
v J f · t~ki ameleyi iple bağlaynrak 

ugradı mınarenin üst şcrefesindcn sar-
i ı latmıştır. 4dam iki şerefe ara-

Moskova. 3 J (A.A.) _ Düt- sında.ki ~tları temizlerken bir
man tayyareleri dün cece tehre denbıre ıp kopmuştur. Amele 

h.. t bb" ·· d b 1 asıığı düşmüş ve ölmliştür. 
ucum e,c uıun e . u .unmU§- Ölen bu zavallı adamın ismi 

lardır. Avcı tayvarelerımizle ha- Abdülh:ıkimdir. Fatihte Hncı
va dafi bataryalarımız düımanı üveyz mahalles'nde Şairccm so
püskürtmÜ§tÜr. Bir Alman bom- k:ığında oturmakta idi. 25 yaş-

1 bardıman tayyaresi d~riılmü~- · ... rında kadar olan bu zavalh-
tür. "!D bir ~rısı \"e bir de 3 - 4 yşa. 

Nevyork, 31 (A.A.) - Ofi: 
İyi malumat almakta olan ma
hafil, 1 eylül 1941 tari.hinden iti
baren prk hükQmetlerınde ben
zin satııının vesika usulüne tabi 
tutulacnğını beyan etmektedir. 
ler. Verilecek benzin miktarı o
tam.o~lcilerin . meşgalelerine 'gö
re, ıhtıyaçlan ıle mi.ıtenaııip ol.-1 
caktır. 

Yeni bir 
"tip'' 
yaratmağa 

doğru ... 
Hamid Refik 

B u ... mektepler --b
pabldı. Galiba ukerlik 

bmplan da yapdmııt deiil; 
yeni den .eneainin aa•man 
bqlıyacaiı da belli detil; bu 
vaziyet ~ okuma 
ıençliği, aJqak olduğu büniy. 
yet pay1DID biraz fazlasına ka
çan ölçüli içinde aoayal bağ
lan çok{a geyıetilrniı biaini 
..,.i70r mu? 

Abine İnanmak için sebep
ler lbarı. Han~ gençliği bira
raya toplıyaCak, topluluk fU- . 
urunu onlarda yqatacak mü
esseseler nerede? Mekteple ev 
muhiti arasındaki derin hayat 
görüşü ve içtimai tezad farkla
" malim. Bunu tesviye edecek 
silindir, ancak .da seçen neYi
den .,,üeueıel• olabilirdi. .. 
Nerede? Kaç tane!. .. Halkn
lerinin ba hususta müabet fay
b. w. tesirleri söriilemez miy
di? Eter ÖJie,.e ba nokta ni-

çin cfiitünülmemiştir? Bana ka
~ aebep ıu: Bizde, henüz, 
cgençlik meselesi» diye baılı
bqma vazedibniı bir mesde 
)'Ok! Ba mevzu etrafında aöy
Jenen sözlerin hepsi de bi.rta
kmı bot ve neticesiz lakırdılar
dan iboreL Terbiyecilerimiz 
pi idarecilerimiz de, ya kUru 
nazariyenin, ya kuru vaad ve 
temeımilerin hududunu aşamı
yan bir kısırlık içinde, «doğa
cak Y.ınn» ı bekliyorlar. Bu 
«yann» nasıl doğacak, belli 
değil. Beliren deliletlerine gö
re, baııbot bir gençlik manza
rası karıısmda, daha ıimdiden 
yüzijmüzü buru§hırabiliriz. Bu 
ktntıkhğı yapan §CY dikkatimi
zin akordunu aıklflırdığı gün, 
madenin yeni hal tekillerine 
kavupc:1ğmda ıüphe yok. Bıı 
dikkat. yukardan ıt,'3.ğı, dev
letten vatandap doğru uzanan 
bir ok bal.inde, mevzuun en 
canalacak noktasına 3&pfaNruf 
olmalıdır: Türk gençliğini, ru
hi ve bünyevi ana vasıflan 
içinde, bugünün fartlanna uy
sun bir t i p haline koymak 
ve bir t e ' k i 1 a t albna al
mak. Bu netfoeye varmakta, 
bütün ilim adamlarımız gibi 
bütün idarecilerimizin de; ana 
babaların, buli.aa aklı eren ve 
gücü yeten berkeaın çalışma 
hissesi vardır ve, olmalıdır. 

Mesele, menuu birkere el• 
almakta. 



fahife ı 

aünlerin ardından 

Bu harp nasıl bir insan 
doğuracak? 

Mithat Perin 
BarlNa ı;eanada yelli adam.. Bu harp de, muhakkak böyle 

bir insan doğuracaktır. Çünkü, 1914 harbinden sonra dünya. 
da, iktisaru, ilmi, ruhi, içtimai ve sım'at sahalarında vukua ge
len miitıti değişilditi göz öniiıle getirecek olursak, 1'39 Jı.ar. 
bbain n-ı bir insall doCııraraimı tahmin etmekte ~ 
çebMyb. 

O, harpte, ıöklere yaTl'll güvercinler gibi lııewiis alışme. 
mış olan tyayareler birer manda arabasına benziyorlar peren. 

deler atamıyorlar. otomobiller mesafeleri yiy·eıniyorlar, insaıı
lar bu kadar sür'atle dÜ$Ünemiyorianlı. 

Mektep ünif ormalan 
- Tııw!ri Ellcir - Akpmdp 

o«,..,..,, bir hll'ber dolaY>Silc -

Biz mektepte iken mektep üni
fornıııı..,,,,ı giymekle iftihar eder. 
dik. Yakalannwoıılııo ""'ı.t.binunn 
ismi yazılırdı ve sınıfımızın <rere· 
cesi ~aret edilirdi. A"}ağı Yukarı 
her ~ktdbin üniCorrnası koyu 
renkli idi. Yalnız işaretler fark· 
lı idi. 
• _Bun~~1~ .. müfte!ı.ir ve mağrur 
ıdık. Çünku b.;;ıboş gezen gcnc
lerdcn olmadıtuntzı kıyafetimiz 1 
iUıar &ff,r<ll.. M mJ.,ket'n gençle
rı ve i.stik~!ı olduğumuzu dü~ü
nerek kenrlı h<ılirn:ze ve y~:mı7...a 

ôre (kol!i fel!') idik. 

!N. SON HAV ADIS 

ir Güzel Kadın ve Tarihten Yapra lar 

B il • 

Musa an mezara ı ... 
Halife kardeşi Yezide şu emri gönderdi: 
"Cariyeyi eman esircige iade etsin. Bu 

sef ahata talzammülümüz yoktur,, 

31/7/941 PERŞEMBE 

An tırparen tez 

Hayv 
DÜ 

1939 seer.sindcnberi .sal· 
dırma• ve •Taarruz. kelimele· 
ri dünyanın her tarafında an• 
baba gJıi en çok kullanılan 
ke~iıuelc~· arasına girmiştir 
OknC:nr ki eliıı:zc bir gazete 
olsanız g-öz:intze şüyle bir ta
kım serlevhalar ·· · 'r: 

AJ, an· yıry:ı saldırı!J! 
Britanya ia~yarel<"r: Bcrlill 

i!zcrınde mnv:ı~!aJrjyet1 i hava 
tnarn1zl ... t ı ~·aı..mt!jl:.ıl'dır! 

Bu kadar ufak bir sür'atle ilerliyen, bu kadar basit tak
tikle, büyük işler başarmıya çahşan medeniyetin, yıkbğı me. 
deniyel:$ tamir etmek için, 1914 harbinden arta kalan insanlar, 
ellerindeki bütün imkinlan hı:dandırmışlar, ve !.aş döndiirü
cü bir sür'at temiıa etınişlenl.ir. 

Yirminci asnn, son on yılda aldığı yol, geri kalu 19 asnn 
hayretlerini kuannuştır. Çünkü, son oıı. yıl, medeniyetin on 
dokuz asınla ulaşabilditi yelli mesafeleri altla durgunluk Te· 
ren bir sür'atle .ıre~iş ve arkada bmıknuştır. 

Dadılanmızın, analarımızın nin~ 
nUer'le k ı kl ol •.n kanlı vü'aların hiitiin iz - lfuYazan __ Bu sözler Halife Süleymanır ~ u J arımızı do1durttrı 
temennilerden aldıf1:.ınız duvt•ll" leriui silerek Beni 'OnıcY. ·e ı Üzerinde istenilen tesiri derhal 
ve !ı.ev .. sle çalış:r.;k, muv~(fak slalanaunı iç ~avııalardan kw- sari Bülent yapmışlardı. Halife kardc i Ye 
olmak, ~!işmıek. büyfunek, cm- tatmak arzusunda idi. H- ife !---::..;.::.::.:.;:...:=-:==.=.--.! zide b ir hayli sövüp saydıkıa, 

Japonya Çi c saldaacak 
mı? 

Cuslar Al-nan t:ıarruzlarınJ 
p;is ürtc ile<:cl.:lcr r.ıi? 

Bir it- clm kızına saldırdı ! 
l\firas mcşelesi en çıkall 

bir avı:ada iki kardeş bir bi· 
rine salJırö! 

Bu büyük inkişafın tesirlerini hlr çolı; saltalarda ıönlük. 
Medeniyet, 1914 barhillde kaybettikleriıı.i tamir etmek Te ye
niden karmak için uman mefhumun- yiyip :nıta.rken. in
san ı:ekisı da, lııu yelcla büyük inkişaflar ıöstennek yolunu 

sal arasında mhacup kalma:rı&1<, olur olmaz miislümanlan bir- aonra tu iradede bulundu: 
m<>ml<!kete hizmetler arze!mc't birine dü fi.re" ik;Iijii kö _ .. n. • 4 • - Kard.,ime söyleyiniz. Be 
gibi hayırlı işlere de!U olmak biz- den tcmizliycbi!eceijini umu- derece sefahete tahammülümü 

., yordu - Ne olmu• ıene?.. 1 M il ı M ce Vir emel idi. Ve .. hemen hem:?n · ~ o amu. il!!e eme adı ervar 
hepin:iz; tenbelimiz, çalı•,kanımız Bir ordu İstanbulu mıı."8- - Filvaki pek mühim bir f<'Y oğlunun bize kazanclırdıi;ı itibar 

I içte iy bir neticeleri olıı>1" 
~·an b~ sa t!ırr.:ıa ve taarruzlst 
13"~ uvn bc•i htitün siddeti i· 
le :qıillen&.; ,. yen <l..eıı~ ediyot 

tutma bır. . sara d k A in de;;il cfendı"mı·z. F•'-an 'nalkın ag-• y · 
İşte bu adını uyııhmıuı, büyük inkişııfltt yol da ilerle. 

menill netkesidir ki, geçen büyük harbin 900unda, yeni bir 
hayat ~vesMin içenine ,n-~ Mlamı yaratmıştır. 

böyle bir emelin peşinde idi. (Böı• e er en e vrupan u ~.. ezıı adlı bir diğer Mervan oii u 
le bô.r hnvayı a.17: eserdi se:-imi.!""" t?ar :nrlc ir i'..::nei ord? zınn aUşmW fena ... Emir Y ez.i .. nun hiıe k•ybettimıesine m .. a· 
de!!) Franslz top::aktarı,a c~alnıış din Yeni cıJdılı iki c;ıriye. hane- demiz yoktur. O cariyeleri der-

Dün d~ ine gar:ı> bir sal· 
c?rr n:ı. v k.'zsı oldu. 

Bu yeni adam, sevki, düşiiacesi bamba.<;kaydL Ve zekası 
~ yilz kilometre sür'atle ileriiyen bir insandı. 

bulunlll'ken O '"·n· c ,.C d:ın a!cvhı"ncJe_ t-•brı·ı.·.·'t y•-.• nla· h 1 · l O kadar iyi ·e (dendi) gib' .,... 1 11'· '· ' " -~ a cs.ırci bni Nin:ı~ın evine be!_ 
V'etişmek uğ·-ı.ıncla te!ıHT{eler bile !'aft2n:ıtınrn jç:n :ıı:;n k~l::-!l'(tn- nn çok. i}ine yaram:~br. etsin. Aksi ta,kdirrle nekadar ma 

F · ~t b ı ~ ı~unııa ne ınit .. 
leUtr ne ele arnı:ciaş aile arıı· 
s nr! . Il ı s:ılılır 1a evlerintiZ· 
cia d::.ı.h~a sevip okşa.dı3~ıtnıı 
l;e i i e bir ı:cnç kız arasııı· 
rla. 

1939 harbinia hıışaaa lı:Hv Jııjzde de yeni ı.:r ltayatm filiıı. 
leri kendini ıöstermei.e başladı. Fakat bul sahaı.rda ınuvaf. 
faltiyet kmllam .. ı. Bilhassa san'at sahasında.-

otlatmışlardan id.k. (Zamanımı- m..kta cldtı):una kan"at •'eti•. - Emir Yezit, ilene cariye mi lı, mülkü varsa hepsini elinde• 
7.ın kölelikl<!rini "cıeğenmemek ba- mişti. Binaenal•"'yh ,·eli t ö . sa~ın ol-:!ı? ahr ve kendisini hacrettitiıim 
kımından - Yani o yaıc;t~ı rnütcp nıer bic. Abd:-·'i':.z~z'İ ı;~]t.,!lnt - E\.·et_ ef~ndimiz f Birine A- Hemen şimdi, bu cihet böylece 

hırsında ·alı • ı:"'<u··~ccl•rı·n !iye diyo-.l,r, bı·rı"nı"n ad ı d• S•Ia·. y · "'.lsirlerden idik d~). Kelnlerim'..,. .... U-t ~ - = ... Emir ezıd"! teb!iğ edi!ain. Bunu. sehel>i de ıılllr: Ye.i saa'atkirlarımızıa kültür 
Mer'9e fada eh mlyet vennemelerL 

Ge(en luırbbt tesirleri bitti. Hem de öyle lıir biliş ki, 
onun akıllara durgualuk veren tahribııtını, zararlarını, bu~n. 
lrtl medeniyetin (G"ulclan gavet soJiuklranlı karşılıyordu. 

de birer arsbn y•tardı. Birçokln üstünde olan t araflar da va:- nıe im'?· Bunlar için t:ır.ı altı bin Ve bu cihet bcyieee Emir Ye 
'"'ltz, 2"mamnda arslanlıklarını d... dı. Ve o, bu tcn1~,i!l erirı:1c altın verilmi'.'i. zide tebliğ e:diln;işti. Bcdbahi. 
•önerdiler... h}d~ te yalnı2 de-ildi. Na.ı.ıl Ye- - f~l:at o d~h:ı on be1 giin Yezit! o anda çıldırır i!ibi alm·. 

s:zc F.J:seı;i kısaca ıınlats· 
yını. 

B · r ffenç kız Saraybıırıt~ 
rark <in oltmırken bir kedı 

a- '•'arı · ııl:şle_.-iıı i geçue· 
n:k ızı oıfamakıllı yaral•' 
rnıs ır. 

M_,,._ ...,_ elh st koyu miitea:;sıp cami \:2 evvel ev!cnmi~ değil miydi? Bu lu. Bir an, eline aeçeni, l Ialifc-
-=~" ve roe,.....,p ;,,.,,; iiy· namu müslümanlarını arka- ne kar.m::ınıaziık!.. · d · · b";: 1 k 

Yeıri bir İtlsall doğuracak elaa bugiinldi lıarbin bin iki yüz 
kilometre sür'atle ilerledij:ini dü~ünürsek, harbin sonunda 
doğacak yewi •- zevklerini tamia etıaelı:te güçlük eek
nıe:vis. 

le b:r ,em üniforma..dır ki bi l nin ua esını le, ~ eden erin a-
k b _,_ b ft sında toplamıs balıınl• orsa o - ıte halk da bundan bahse- '-una hrlatmo.lı: i.stemi•ti. Faka• 

ore ona ürüneurcr u ,,ere ~- da lhareti Al'.nin hatıral•rına d" • ı l' "' ~ ~ ıyor. r '" .< da rol' sevdı"g•ı· Halı"· d u b oynhnak cehen-'leTn" girmek'• ,,_. __ kt d • · t:>.m zamanın a a.,unı a'!lna top· 
b' 1 B. 1 h <.ft:Vln lı'-"'= ~e e CY&m e· fe Süleyman bin Abdülmelik gibi lamı•b. Tı af değil mi? İnsanb! 

vııh'leşt" çe ehli hayvanlar 
<!3 ·a şi! ho•. Şu halde İti' 
•anla hayv tıras!1'daki farlı> 
lor ifo ynv~ş yava~ kayboh•P 
"Cirli.tcr. 

Ormaa dmiıı~, bugünkü medeni iasanlarm a.'lollanna 
yc~il bir şerit geliyor. Çünkü büyük bir sür'atle ilerliyen in
san, ormanı nacak bir ~ şerit olarak ~rür. 

ır o ıır. ınaena ey ne yapı- de-'eri .n~lice teşkilitland ır- d.. .. .. O ' 
'·apı;> haysiyetlerini mvhaıfaza e "" .. - uşunuyor. wnanm torunu Ab- Soğukkanlı gözükmeğe çalışa-
'erler ve lbu üniformadan mal-. "11~ bulunu 'Ordu. dullahm bzı &.ide için üç ay ev- rak: 

··um olmamağ.' gayr« ederler. Ü Halife Süleyman Bin Ah- ve! yirmi bin albnlık bir nikar _ H~lifenin ha.desi ba~ıuu-
·;.ifonnanm faicl<!slııden biri de o ıı!ülmelik, yt.ıkarıda da söyle- hydıran Emir y czidin - on beş ilstündedir. Dilerlene biz ha.xc-UM Kilo metre sür'atle ilerliyen bir harbin yaratacağı 

ln!<an, her balııle bir çok ııeyleri• mevcudiyetinden bihaber 0 • 

lacaktır. Çltnk« em gittii:i hızla yer yüzündeki bir çok 
mevcudiyetler silinip sfipritle cektir. 

"u Ü:ı:t>rinde ta.~yan bir g<>no diiimiz l(ibi işkembesini şJ. gün evvel de gene yirmi bin al- mimizdeki bütün cariyeleri dah 
'><-rkesin saygı göslenneğe dik şirmekten başka bir şey dü- tınlık bir nikah kıydn~rak Cafe· geldikleri yerlere gönderm•kte 

ciinnıı:y-~ Allahlık hır" adaın· rin torununun torunu R-·bı·ha ı·le · 
.,, ~1'1 m3ymundan getıli· 

ğir.i ~··~ !~rJer. 

Balmbwı lıa ltarp naml lııir iasan 41oinneoık? 
k.>tli olmasıdır. Ona hiç kim" ~ - tereddüt ebneyız. 
\em nazıarla bak..'fla>. Herkes bı,.• dL Fakat bütün uysallığına evlendikten sonra yeniden avuç Demiıti. Fakat Hababe ile Se-
• n ba.ıboş 2lCn hay!azlardn ve saflığuıa rağmen o da $anı dolusu a1 tın vererek bu ilı:i cari- llmeyi Abu Hasa.na teslim edi 

p.,.•, te asit bir fikir obıt'" 
•a -e . Çünlı.i maymun ~lı· 
i i b:tri ,,. in~:ınm yontl'hfl'-" 
mı~ı gi iılir. Son~a biii!iJI 
L-vnmlarm hiç birinde ol· 

ıvırd ed-er. müteassıplariyle bir kafada yeyi nlması. herkesin canın ı sık- de İbni Minanın evine yolladık-
. idL Hani veliahdinin düşün- mıştır. S..m şimdi yalnız bunu dü- tan --nra !taç defa ltenclını· · pen· 

Doktor Nazım Se aniğe 
geldikten bir kaç gün 
sonra kaybolmuştu 
Müellifi : Nizamettin Nazif 

Uniformanın bir de madcll fa. ı r .. -eelerini birisi ırelip kendisine ~ünüyor wnlr Yezidin zevkle- cereden any bahçesine fırlat 
·1esi vardı.r. Tam.il <•i'ındaki t açını.ş olsaydı Ömer Bin Ab- rinde ve hareketlerinde bir parça 
'"'enoe tuvalet değil, k.alem ve ki- du··ıa·~ı·zin b~;ıu··n 11~•,1-r_•li'< ı'i- ·ı·d 1 da t dil . f k mak istemişti!. 
,,.. ,. ımdı O fı d - ~ - • 1 1 a " ve e mesı muva 1 Onu aevenler bu hali görünce 

ı> "'' r. nun ma..= ers· midleri derhal suya dil!~üve- olur 1..anaatindeyim. 
· · tahs" l k kti _ --·---'------~ dayanamam··'ar. Halifeye ·-'va ~)ne ıs o unma re!'e r. r;rdi. 4P Y9.I. 

Mahalle -·~~bw· ,~ t t np iki cariyeyi tekrar Yezidin s&· 
a.u-o::a.~~ ı.a:::n u unu:.- Bunun iç.in ve!iıi.ht daima te-

1'\ R.li melttıeplere kadar tertip ve tale dutuyor ve Yezidi her ve- rayına aldınnaia çalışmışlard 
• "b·~ il b"" ··ıı·1 ·· ı l Likiıı Süleyman bin Abdülmcli • ı_,... e ll)l'l' J mu..<;ı 0 an 3 '" sile ile ağabeysinin gözünden dü-

r'-n~ı· bı- __,,_ı...;:. "'ül!'-1· e<]f>.. inat c._.i.. iradesini ge!İye a' 
ıı• c- ...... ~$l....,.~ :ı ' 1 

• . ~ürmei';e çn.luınyordu. Emir Yezi~ r·rd _ . .....,. 
1er:..e et~~,, er mut:a ~a mu\·aff~k I mamıwtt. 

:!in birçok adam arı'lı liol bab· Veli- 'tın Lansı Fatma da '-ar ve nıüre!!ehCı·ler. an ıı: " 
•- 1 lil: .. b ıişlerle sııtın almıştı. Dedbahı Ye· okusun dı"ue d-;";" gun·· den gun-e artan yeı 
ısviçrenin Ote ci me><b 1 ta zit, Ömer bin Abdiililzizin ördü- .!I '" ...,....... 

'-heleri avnca (Le Ban Main- d R fi kar,ısında. dayanamamış. bir ke iü bir ag- içinde .,a,ıyor, gün üz- - e k Halidin dünkü yazı-
t ) de l · 1 rl -: · .... ı.. .J re de o talihini denemek i. t~ ten :rs erı a 1 ar, r·yınrııv. lcrini ve gecelerini hep veHahtın Jını okudun mu! '" 
<>!~inmek işini ö~enmek tecrü- d ~ H mlşti. Süleyman bin Abdülmeli' 

ca.ıusları arasındıı gec;iriyor u. öu - ayır .. ne diyori\ 
ı,,,Jeri yaı:ıarlar. O kıd r lı::i ell.. b l K b onun ri ... sını da fiddetle reddet 

<~suslann en :><;mda gc en ise - um aralı umumi telefon k k" · · 
·" w- kol!a•ın b.,tt'\ O\ııklsıın ).· • k" 1 me ten çc -ınmemı~tı. 

en yak.ın adamı Ahlı Hasan dı. .na ıne erine para yerine yuvar- F k 
~ketleri tanıi.'ll olu•ur. 1~1· k k sil Hatta gariptir, atma, ocası 

Yezidin ihsnnları ve hed;yeleri a e miş teneke parçaları, !tur- Ömer bı"n Abclu··ı.,·2ız· ,· de t•hrı·· ı ·,.. f'91"."0n, bh .. melr'doU.l, bir di- ı ~ 

t _ _, • L._;..., --anmda bil-''- U ile Şan1d• a· det• halife haneda- un parça arı atıyorlarmı!. · t il d ' e.u vnıu:ru .. .,.._ ... -..... ~ Ayakta bher konyak içeriz.. -tık+ör. birislle konu'iurkcn e P· .... .... ,... • etmış, onun vası as e e muntc-
diği iç.in epey ?Utimiz var de- Enver ırüldüı •"ni cebine sokarn...:. Fakat ell•- nından bir Err.ir salt•natını •Üre· -] gk'e.ıç bir hırsızlıkf Bir ah- lif müracaatlarda bulunınuftu. fc 
me....,r. HerL'cle Jzmır- d-L~ -- rek ya•ıyan Abu· Hasan Kufcliy- a "'~ ı. 1 k ·ı· • · · k ı a:l.ı na.ı C1U ... - Ben burad•. ayakta içil n · ·nı arbsın~a. baP-Iavıebiltr . "1 at sevgı ı yegenının ış.<:ırtma 
buzlar buraya iki aydan ~ ge.- bir konyaim kaç saat gevezeliğ- Kralların huzurunda veya yan- di. Yezidin yar.ında cariye taıı· - 'Rkefil: Halit, bunu bir alı- ile bu iradeyi verdiği halde, Ha-
lernez.ler. mal olduğunu iyi bilirim. Hayır l".rında bile elleri arkasında dur~ van bi~ u,ak gibi Yilflyor. fakat ~!:1211. nümuncsi olarak ele alı- life, ayni sevgili yeğeninin ricası-

- Gene hara ediyommuz. Bu dostum Kara.su .. • Biz gitmeliyiz. mak veya kon~k mümkün- Ömer bin Abdülaziz tara!tarları- ; ve mekteplerde ahlak dersi nı da dii:erleri gibi §İddetle red-
t:ı.burlu Abdülhamidin emrile Selô.nikte daha otuz alb oaat ka- ''cir. Fakat herhangi bir mü~!J?ri nın en ileri ı;e!enlerinden bulu- çı.masını tavsiye ediyor ve eski detm~ti. Zira, Süleyman bin Ab
tahrık edilecekleri için azami on lacağırn. Bundan istifade ederek veya otel misafiri karşısınds elle- nuyordu. H er duydui::.ınu derlbo- evir mekteplerindck.i dini nasi- dülmelik bu tarzda hareket et-
ııün 1'0nra bınaya gelmiş bulana- yarın gece biraz eğlenmek istiyo- i cebe sokmak y2hut kollar ilk kap veliahta bildiren bu nclaı:ı, ,., ı!eriUn faydcsın<.!an bahoediyor. mekle Mervan oğulları h ... nedanı-
caklardır. rum. Bu gece deliksiz bir uyku birine bağlı olarak durmak doğ· " i MinanınAeline nlb bin altın di- - k muml telefon makineleri- belirmiş olan kötü duygulara bi; 

_ Güzel •.. Demek oluyor ki _ '- l" · k" ••.ı .......... klir. nan sayıp liye i! Selô...,,eyi Ye. •İn urnbaraların:ı. teneke ve kur- na karsı İmparatorluk halkında 
çc..me ıyım ı. . . " "'"' d h ı 1 • önümüzde ancak bir haftalık bir _Evet .. anlıyorum. Rahat hı·r z:i in cırcmine götüı-dü.:ten son - un patçz. an atanların Cümhuri- nihayet vermlo olacat,...nı san-Mektebi.'llizin bir vazifesi il· l ı .., "' 

vakit var. İ•te benim teklifim:- Bu uyka almalı- kı" yann gece ı·sıe- ·a nefes a mad:ın detğru ve iaht ... t mc. ~t,-.rlcrinde okutulmuş ve makta idi. • j .-ıuı min yaoıba :Jlda tcrt:b; ve teı~i- E " b" di 
bı·r hafta i•;nde zmirdeki tabur-- d .... 'b " le mir v:nerin S;\rayına ko~mu;lu. er lYC c "!rni• olduklarını nere- Yezit, r•ldıgı' her kapının bo• 

Y- ıgın gı ı •'!' alaoın. · · l'eyi dahi beraber yllrütmek ol- k f ' ~ • 
!arın zabitlcrile çav~lan kazanı!- -Tam söylediğin gibi... duğuna, ve otuımakla okuma} O da ilk fırsatta Abu Hasanda~ kn .-q etmiş? çıktı iiını görünce başını bir müd-

11yım ı:ıe 'ş bir zekaya rıı8" 
likfü. Zaraısız o!anlaı-ı vars•' 
rla dP1-<ct verici cinsleri dt 
ço Itır. 

Her mTut hru; a bir dil J<o
n1•·?&1r. Fekıt+ (;alısma netice· 
sinde ·c11<i iri birinin diW' 
•;ni ı:;;. "rlcr. Yalnız hiç bit 

·a s.. t!. n mflJlıt 
r ara . ıız. . i 

!,ayvanlar b.ıı!l cClleJİ;" 
pcl< l·oloy ö"..,...2nir ve bir dıl: . _ .... , 
siz f:ı - kol:ı/!ı pek h,...,... 
bir ins::n g'bi her eıniro 1

' 

•aat etm~Yi pek ala bilirlet· 
- Ne dersiniz? Eu bUS't 

I:! ho v:ınlar bizden daha ıe · 
ıı1 ·iller >? Peki aı·nmnı!V' 
'-r 

Vahşilik! Evet muhaklı:'~ 
•-· en ehli hny,·anlar bile si' 
birin "" ~ - · 1 '.ıısrı;a d!lİlll'" ı~· 
<ll"rı'ı hali- 'eılli-. Bana ~aııt; 
•o . ·e"iıne fark hnyvınlal'1 , 
"'"<lan ilşkiin olmaınıılııt' 
dır. 

Sonra 

m" bulunmalıdır. Bunun için de y ı· · duydu!,larını b!re bin katarak - · · ·· •. det daha yumruk!amı• ,sonra ya· .• e .. e ını uzatb: ve konııo~mak ve giyinmek ar,.u- el l f · ' 
bir arkadaşın derhal lzmire ı:ön- -Allahaısmarladık Venerab- sunda sıkı bir rabıta bulundu;;ı•- erhal Ha i eye bildirmişti: -Yahut umumi telefonlardan nındakilere şunu söylemi,ti: ·•ı• eO 
derilmesi lazımdır. le l'J hazretlen·. - Efendimiz.. dcmi,ti, mu- arasız istifode etmek illetine tu· - Aır' abeyim yeryu··ziine kazık Evet İl'. e~Pn'l .. tik~C i· 

1 
na nazaran sevimli Maarif Vek l- , 

1 
d 1 1 ,·roı]•"'i ~VV" •~rrlnn dabs ·ı·• .. , 

Salondakiler sustu ar: - Güle güle binbafl bey... füniz, toleibeye ünifonna giydi··· aorek ramazan ııün erin e cami- ·.on.arın, eski devir mekteplerin· kakacnk değil ya ..• Elbette gü- 1 (ı'" 
- Ne der.inız" } Hem ben bu Fak · 'erden çıkan halk hep Emir Ye e a1•lük deroi oku-. u• olanlardan nün bı"rı"nde o··ıecek. O gı·ı·n bellcı· va<!e ko~ =cı~•ıyoru?. ·· ~t at ıçinizden biri olsun bura- ,..,.,k hakkında verdi<n kar:>rd.a- .

1 
d • '" ., l H b"~ l•n 'Van!"''"' üsft!1' !• 

adamı bulmll§ gibiyim de... da kalsaydı. Faraza Talat Bey... ,olayı kendis'- •-'-kur·· eder ?it sarayının dedikoduları ı eme• e im na:ıibatlelle b\!ylitü müş yakındır, belki uzaktır. Fakat u- f )el' " ... """"" M ı 1 nyv&nla voı:nz. Bİ2: • c'f 
- Kim) Siz pek ala bir iki saatinizi bana ken talebelerimizi bu bıi ımda- :ul bulunmaktadır. Allah ervan b,,lunan ardan olmadıkl;ur ne zak olsa ne çıl:ar~ Ey Süleyman 
Bu aualı c33> tak.kamı nakşc· haoredebilirsiniz zannederim. da terbi'°" etmelerini tavsiye ed<- bin Haı>cm hanedanının yardım. 1 malum? Nereden k.estirebilmİ! bin Abdülmelik! Bil ki, Şamın a· h~·m ~. oh-vııı•nz. l• 

d"-'· olan kürsünün önündeki ( , cısı olsun r.. bunu? sillerı· ve fakirleri senin namazı- t•tJl bunun iç-.:ıdir ki '.:.,ı 
h ~ili· d t Tal•t Devıımı var) riı. Çünkü &iYeoeklcri üniionm B ] b" , . M l <ınle an \"~ k falıırl'"« 

ama ı a am aormuş u. a !arla ds~..a e?ddi v.- daha hey~: ol ve güze ır i 1 tıranın ver-
1 

- 3 -Cın ol.mu, işte... '"lt kılmağa koştuklan gün ben 1: ·""" b i""'~i a. :mr,·i an'l ,.~ 
Bey: (1) cFaziletla• ....,,alıut '8Yll· -.retli bir (efendi) haline girecee -!iği gevşeklikle yaslandığı ipekli I - Ku!ak asma! Hazret bir ya- onlann arasında bulunmıyacağım. hz!n l<c'i"lcı,,,.j.,..,ıe., c1P*; 

- Üstat .. -dedi- Bizim Yakup nı hünnd suretinde tercüme edi. olan taleb->. ahcağı tavırların dü- ·rastıklar arasında hafiften ~cker- j r:ı. bulmuş amma ne sebebini ve Sen muıalladan mezarına yolla· ,_,,, ; l•sfriyor. ('"i,,ki btl ;," 
Aja... lchilecek bir kelime. Bir Mason rU!llüPü ile de aynca hüımet vr ome yapmağa başlamıı olan Ha-] illetini, ne de merhemini k.eııfede. nırlı:en ben de İbni Minanın evine ' ._.,; ~ •,,., ,.0 "·t;-•ın''r· 

-Hah .. tamam ..• O hal<ika- Locamnıa terefiııe verilen Ün· muha 0et roplıyaeaktır. "ife bu sözleri işitince alaka ve bilıxUş.. koşacağım!.. ı:~:ı'" i::ı.iz'n h -~nrli•i ol~ 

ten bu i~ yapacak adamdır. Fa- v-an~·--~---~~-~~....:-~~----~-S-em-ih~M-tt--m-•·~-h-i_d_d_et_ı_e_oo_nn_u_'_ıu_'_~~-~----~-~------·~"-~----==-°"""'--"'-'_•_ar_~.~---·----G-ilz,in Gürııı:_.., kat t&limatı kim götürecek.) _ ___.,-
- Orası kolay... • ~'' 
-Tali.tın cYalrnp ft.iu sı ı Fakat, ayni sa?~yed;, •ok~ var ... ister mi&iniz? iki süttm ü-1ne yuılnut. Foteri. - Bana Buassiye'den ~ "' 

ı:!oktor Nazuncl~ Seliniğe geldik- kapwrun elektrik zıh acUl ve ti!- - Evet ... Ne verecek? nin bir makalesiydi ki, sanatkar v .. noz pomata ile badarnf91İ1 
ten bir kaç gün sonra birdenbire rek bir ibtizıızla çuıladL ~p<yı - Yirmi altın. hakkında nükteli tiriz ve ckadm> tirinizl 
ortadan kayboluveren doktor, iki açmağa giden Zoe tekrar !fer• P· - Peki, kaçta? P,sH.ı...ı,. Jebe-.i bir perestiJlıiU-
te,kilat yapmak vazifeaile İzmire lerek, mahrem bir eda ıle fıaıl. - Oçte ... Tamam, değil mi? !ıkla doluydu. 
gönderilmif bulunuyordu. Bu teş. dadı: - Tamam. ıı H 'I Francia: 
kilatlardan biri malüın ... ittihat - Bir kadm seJdi. Latrikon, de.·hal bahai ı.a-ya d MÜ e 11 i fi: !j 18 İ Türkçeye çevi!en: _ Enfesi 
ve Terakki Cemiyetinin lzmirde Bu kadmı belki yirmi defadır bainlika1 1detı~~i ve tam yiiriinecek J._ .. EMt_T,_7.~ ~-' I= II~'\Ttn~J'!11t ı"- Diyetekraladı. 
bir subeaini açmai:a çalışacaktı. ıröd:iğü halde, biç tanımıyor ve •• 0 U5Mnu aöyledi. Daha uğ. Nana. ~ alay edilmit olma-
İklnci ıeti<ilata gelince: her za· sıkıntıya dİifmÜ" bznımefendilerle ranacak dört he, yeri vardı. Kü- rültüden uyandı, derhal: kapıyı araladı. Selim Yerdi. Tam sile o da az alay etmedi. Ba FQ§erİ 
manm en ıizli bir beynelmilel ..,. - ıibi miinuebetJeri vardır, nok çiik bir akıl defterine bir göz at- - Sen mum? Bugün Rambuy. o aralık, Nana, çıolak bacaklarla, nuik bir aclundı; zarifane hare-
bekesinin tevdi ettiği vazife idi: taamı bilmiyor, gibi davrandı: tıklan sonra, çıktı gitti. ye'ye gideceksin ya. yataktan çıkıyordu. Telaş etmek- ketinin bedelini kendisine ödiye• 

Doktor Nô.z:ım cMakcdonya - Adını söyledi... Madam Nana süküntt bulmu•a benzi- Halası; sizin, Zo<0, penyuvann kollaruıı eııılrti. Madııım Löra, makaleyi tok-
Rizorta> Muon locumın İzmir- Trikon. yor.ılu. 0111u2larım h::.f:f b;r ra~e - Zaten bWtun için geldiın. f(eçirıİn diye, kollarını uzattı. rar okuduktan sonra, hirdenbir"• 
de bulunan bazı mensuplarını Nana: sanb; ve sonra, atilet içinde, tıp. On ikiyi çeyrek geçe bir tren Yar. Franci•, ıayetle mahzuz, hıkat biitün erkeklerin. fll!Ytanhktan baş 

.yanyana ıretirip lzmirde toplu bir - Latrikon mu? diye haykır- in tilrİyen bir kedi ı:bi, sıcacık Ona ye!İfebilirim. va.kur, dönüp bakmadan, bek- lca bir şey diitünmedikleini söy-
Maoonluk bueketi yaratnuya me· dı. Allah Allah ... Tamam. unut- yatıığa gö:nü1dü. Göz! :i ağır ağır Geıı~ kadm, yutkuoarzılı:: ledi. Sonra, Nana oturup da, saç- lecli ve yeırine anhyacak olanın 
murdu ve asıl vazifesi de bu idi. mUf!uln ... içeri alın. kapanıyor, ertesi günü Lüize'yi - Beklediğ:m bir para var... laı'ma onun, ilk bir taralı: darbe•i kendioi bulunduğu hu çapkınca 

Enver, birdenbire _W.,ivc- Zoe, t1ZU11 boylu, kikiillii, avu. bir ırü•elce giy:ndi~mek hayalile,. Biraz sonra gelecek ... Hele öğle inı:lirdiği zaman, söze girişti: nükteyi daha fazla izahtan içtinap 
ren u...,n oaçlı gence yakl-h: kat peıinde koşan kontes kılıklı, ~lüm:Hyordu. Tanı dalaC3ğı sı- yemeğini yiyelim de •. düıiinüriiz. - H•mmefendi belki gazete- etti. Faknt Franıı:is, Nanamn saç-

- Eh.. -dedi- artık Kemalin yqlı bir kaduıı içeriye aldL Ve rada, biliün b"r gecenin hwnınalı Dedi. lcri gömıem;şlenlir... Fiıaro' da lannı k&ldırmak ve bağlamak işi. 
sinirleri yatıştı .. ııidebilirıiniz. ıonra. lıir yılan gibi süzülerek, hayali, inkıtasız br~volam teker- Zoe bir penyuvar ıet!riyanfo. pyet ~-z~! bir makale var. ni hımamlamlf bulımuyordu. Şun 

Tali.ı'ın üstat diye hitap ettiği hpkı bir zampara ırirerken oda- rUrü sahnelerô, bsyıığı bir devam - Hanımefendi, berber hazır, Gazete yanmdaydL MadlllJl lan aöyliyerek, kendisini oelam-
adam: c!;uı çıkışı ııibi ırürültüsüzce çıktı, halinde t..battunma mı:sslbt olu- diye nunldandı. Löra, gözlüklerini taktı ve ayak- !adı: 

_Daha erken değil mi? -di- ııöz.clen kayboldu. Fakat kalabi- yor ve onu bitabiye sürüklüyor- Fakat Nana zinhar tuvalet o- ta, pencerenin yanında, dik sesle - Alqam gazetelerine de gö:ı: 
ecek oldu-. lirdi de. Latrikon otumılUlllfb bi- du. duma S"'çntek isteınedi. Bizzat makaleyi okudu. Zarif bir 11fat atarım ... Yine her zamanki gı"bi, 
_Ne erken, ne geç .. tam za- le ... Ancak !asa birkaç kelime te· Saat on birde Zoe madam bağırdı: geçtikçe, yeniçeri kameti uzuyor, değil mi? Bq buçukta? 

ın•nıdır. ati edildi: Löra'yı odaya aldım zaman, Na- - Fancisl Giriniz ! bumu kınılıyordu. Bu, tiyatro dö- O, kapıyı çekeı-lı:en, Nana, sa-
n; .. ,.~ ~,.J..ı: k"'"''""" (',.nn'n - q uqfin ic•,, bir miitt"'~"' r'"\ ;1;. ' .,......,.ı~·-, • ..1~. F ~'· .. ..,;-; f'l"" -·· .... ,,. ..... (, .. l; '- ' ·· "' r .. "~1 ;,,, ... 1 .. n. P"'!!>;VC .. f.f\l'""T~tli ı..; ... ""'"'~ile, Jonun rt'"aJımTtc!;ın: 

Diye baykı.-CL .. iif 
iki kadm, yalnız kaJınca. oP tıİ' 

mediklcrini hatırladılar, "::;,,Jll'. 
ribirinin yana!Jarma iri bil~ 
kondurdular. Makale keıtıl Jıl0şf 
galeyana getimıİ§ti. O i;"~ b~ 
uykuda olan Nana, zafer~..ıı J:,il 
masına tutuldn. Ala! JiaY"k ·"ol>' 
sabah idrak etmit olaca 1~' 
Roa Minyon'du. ÇarplJltıd~~ 
rei;i kabarır diye tiyatoya g ~jjl 
isteınenıif olan balasına ır~.~
tafsilatını, bizzat hikaye ~ çiı1d" 
ten doğan bir sarhatluk 1 1ı1t1l' 
sar.ki tekm"l Paris alkışı;'d'.,. 50~ 
mJJ gibi, aıılatmai!a koY" k~)ıı 
ra birdl!l1birc söziinÖ k ~' 
kahka, ayla, Gutdor ·~ ':J,. ~~ 
sürter dunırken de ha "'ya<Y 
tarz meth:yeler yazıp yazıt'' ıP'' 
o!duklanm sordu. Mad•"'rır• b1 

bqıru sallıyordu. Hııyır, b• h 1<•" 
asla bilinemezdi. Söz fıfSS d ti 
diaine ııeliııce, ciddi bir ta ,.tff 

( TJet•ffnıt 

i 



1 
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;ftlli3s::r3d IK/ l.I t~ m SON HAVADiS------------------------------- 5ayf..-. 

Leh-Rus anlatması 
mUnasebetil•- .-----Yakın Tarihten bir sahi/ e: 11 -HlaGaWJ? · .... ~Ficcin 

Kılcılar • • • 
Faruk Fenik 

Ç6rçil 
Birkaç söz 

söyledi 

"Kremlin,, de pçinliiim geceler 
'-: CıH.._ eıbnlıiı Botui (i ıtaketiai arkadaıpaa uaatır. 

- Yak 1takahm bir tane, dedi. BerbH ini ikram ollUS 
....... ..ı cek •verim de on dan •••• • 
.__.Ya.,....ld, temizce ciyinnı iş, ~öbekli. kat kat ense ve ser
.._. ....... gideri faltaşı gibi açıldı: 

- S.. .. !!- Bofnİ(İ qaJ'BSı içiyorsun? 
- Y.k auum, bilma m"sin ki ben. hi~ sigara içmem. 

~- •• IMll• ı-. Ne elU' ae elma& tüye taşıyorum. Bel-.._.._..__ 

Lahlilerle Ruslar 
hcnUz tamamile 
anlııfamam ••lar 

Lo:odra 31 (Radyo) -
Sovyeder Birlip ile Leki1-
tan aramda inısalanan aa
lapna müna&t"befile batvekil 
Çörçil 1ÖY le dflllliP': 

Burada halk pek safdı •• , 
Bu halk, dünyada bir cennet kurulabile
ceğine inanmış, rüya içinde yaşıyordu 

v .. uw 1 B ıl ı • - pbalşti. Yavaş yavq UerJe. 
....... sı'M6 
&.a..._ ~----- hafif riiz g6rile çırpınan pzetemin mi
-. __. ulpa. sk)eri mi «ezdirirkea birden blaııter 
..... WJr.b' ı iJe JseMjme geldim. 
..... - Peki dı,..I& Madem ki een, Kad&kö,.Unde o-
ı...- iR9 CRSIMF t -· seaia cebinde I>eoizyollanıua ay. 
~ .... _.., ae pzer! 

Gtsld wıifkWi, .,._.rm m duyınwaa içiıa 1'8"1 Mr 
..... • : Qa IRle Jüsma g6rmedea: 

- .......... - iki delil ki, llaydarp-.aya ıs - !9 
~I ip ~. Ela, ..._....- ela memur eldalamm i~• u
._ Bac ı • 4be pna verelim! 

.._. ... _,........_Sordu: _ ......... ...,.... .. ,..._.Mc ........ 
-w.. .. 711k! 

~·ıc'• iyle ltir ................ ~öiaz 1d, V~ UIMllD 
~~ Umma mödftr :nnnrviai, Mftsteıpın, Kalemi ..a. ... 
...... - 11 eoi ..... t~, fillınanm Yeield mite· 
~- A.n1M tmn ı.ta.hala İııtaabahJaa Ankaftp &i4IP 
................ breılar. gittikçe 1limlaıu. Bal • ., 
.... ld, lllıalll -, Wll • ı.ec. 30 kere Baydarpasaya Wfll. 
-.. wlWir. Olıı n• ohnu. Bir~ ellerini ınbp; 
....:- ... •"• ' , a '•••s. ~ u.n•. 4emek 

M .. ... 
- Bulald ...,__ ..,._ ... mnm -'-11 ..W-.. idi. 
Dla .... ~ u- m6dtlrtl, ...... Zilaai ..... 

~, 1ı' ._ • ....,_, ...._., pselıed sdatııe _.._ --
..... _.. .... T.W. ettim. Bor•um, wqlaı•mL tt111-..,.. pi• ıılltlae tlair, ~bir "'7 öfıuunedia 

-':; ta w..-........-

- B11 anlqma iki mille
tin beteri hakları btramak 
iÇin birle§tikleriai ı•it et• 
mebeıdir. 

İ1d millet arınıadaki bi
tiht •rluklar haH.t;lmit el· 
maiJa lterll.er, l>ugb içia 
ve yana igia bir itWrQ .,, 
lllİaİ kmıı1.11t111r. 

Sulh dostıı milleder ara
mıdak.i ba nen anlapnalar 
tecD üain nihai lm'dte blı 
redlleceiini bıt ••ette ih
... eclea Wr ta i•"llr. 

Siyam 
Hiç bir tazyik we 

tehdit altınH 
deGilmif... 

Giy.U..W.. Yemek va&•Du. 
aa ~tim. :istediiim sütlü ~a
yı henüz İ(!Demiştim ki ku
laiana bir mu:ıka sesi ıel.ti, 
Pencereler hizasınca gerili 
kırmızı battaniyeyi biraz ye. 
riadea oynattım, dışarıya 
bakmak istedim. Fakat, bur
..... •aa kadar a(.almq olaa 
kalorifer vaconu hamııma çe
vinliii halde camiana dışın
da o kadar kar birikmişti ki 
bir ,.ey göremedim • 
H~ birimizin yanmtla, kil

elik bir el •tasmdu Hşka 
Mpj yektu. Az soııra dW'aa 
trenden inerken itişip kakq. 
maia lüzum görmedik. 

18 Birinciteşrin 1922... Sa
bah saat dokuı; ... 

Ooooh... O günkü Lcning
n4'ı h:iç unutcnuyacağım. 
Zira bu şehrin ne ondan ev
vel De sonra böyle birgüa 
yaşamış olduğunu sanmıye
ram. 
· Ne vanh o gtinün Lening. 
radmda? 

8ehir cok DUi kalabalıktı? 
Gmr, ıneytlanlar, sokaklar çok 

r:::- Yazan : :-::-t 
~mettin N_~~Jf_ I 

nünce her tarafta ihtilaller 
çıkacağuu A.DJyorlardL 
Şimal kathmaa yakıa bütiin 

~tlezcie yaşıyanlar si
b1, eauen pek saf elu Le. 
aiıwırad halkı, bu hülyaya tu-
1.~~ büsbütün şekerleş • 
mışti. Herkes elinde ne varsa 
sizinle paylaşınap hazır bir 
halde idi. 

Orta Rusyada, Cenubi Rus
ya Jiın::nlarında hatta Mosk-o
vada böyle bir h.ıka rastla
mamış oltlui:'umn söyliyeb:li. 
r"m. Bu tar~ardald halk, (Ok 
realistti. Eski çarl* sosyetesi. 
nin kazanmak, (Ok daha 
kazanmak ve kazanmak 
;için icap edene aldetnıak 
müumabası mükemmelea 
devam ediyordu. Geeen 
''n dokuz yılın bu halkı bir 
h~Ji hayal lurıkhklanna ui
rattıktan sonra o tatlı rüya
.mdan ~ olııeağı 
talaınlıı eiile1tilir. 

Slip ıilabendazlar selim du. 
ruyorlardı. Muıka, yine ea
ternuyonal marşını çalmağa 
haşladığı için kalpaklanmızı 
yine çıkarnıaka mecbur ol
mnştuk. Kafile içindeki as
kerlere kıskanarak b~kıyor
dum. Zira bunlar askerce se
lam aldıklarından şapkaları
nı başlarından çıkarmağa lü
zum duyınuyorlardL 

On gün evvel Mosko\•ada 
başlamış olan kar, şimdi Le
ningrada y ğıyordu. Dona
rak, aksırarak gru-dan çı'cınca 
~endimizi b:r rneydnnda bul
duk. Ort"sına Bab"l kulesi 
yüksekliğinde bir kürsü kon
muştu. 

Birden şiddeti bir boru se
si işitildi. Siddetli, çok şid • 
detli bir •hazır ol!• borusu i. 
di bu! Meydanın sağ taraf n
tia put g-ibi, donmuş gibi du
ran askerlerin arkasmda aıre
n · s bir merdivenle çıkılan bir 
teras üzerinde yedi borazan 
glirdftm. 
Bualarıa ellerinde uzun, 

~k nzun birer bonı vardı ve 
borularından birer orak çe
kiçli ~ızıl bayrak sarkıycr-
1111. • ....... tıUiiW dıt.eeMrtdıı.---..-

~- ... .. 
.... ., .... 2 .,. ...... ... .. 

Londr1t 31 (R.dye) -
Din BUlpk da Siymn hii
lômeti tarafmdaa .. ,_.j 
tdb)iğ neıredilmiıtir: 

- bi -..mnqtı? Ge(ti
jim yGIJanıı iki kenanna di
zili askerlerden ihtilaTin ikin
d Mbtik '9hri ltir heyltet mi 
abyeni11? 

Belki biltlln buntann da te. 
mi vana. Fakat o ıttatbı 11• 
nutulmazJığmı yaratan teY, 
teneffiis edilen heyecandı! 

Her ne hal ise, gan höyle 
b·r halk doldurmuşta. l\:e
ronstadt denis illlilne men-i ~---~---------~ 

Muhtekirler -m.. .... _, 
-.:: w. •te• ili.• tktmtv..._. .. ,.._ •• sı r 

dMwww...._ 
-•--16ı-. ....... --
- Bt tılıh, tD,.e lnw ete. 
lla.a w O- ...... etin Lt..Wa .-... .... ı. f._ 

W •Jw ıapt•-. ae sb n • uatte"lstaıtbaJa ıele
~ be .......... •relen ıl'•ı•llai. ... w il· 

'1'.w. J 111 ° lı - • .,nt kel' lale Yla 11a;Ntl
lbllt....,erek www•aas; 

4Siyam dmetl ~ bir ae
ksl'" n,.r ~ a11m• 
lnıhumuıdılt ... Mv bir ta
rdlaa Wr .-.ı 1'J.U ta
~ ,..,dm nia da_.. 
teetmemektıeıdtr-• 

Polonya 
SO fet 
Anlllf ması 
İmUl eclildi 

Evet. O gün bu şehirde bu
lunmak ve her tarafı saran 
hey~ndan hisse abnamak 
inıkinsızdL 
ım inci yılın ilkt~ a

yında Leningra~, bir hülya 
diyanydL Büyiik Petro'nun, 
asırlar boyunca bin bir enH
kaya sahne edilmiş olan bu 
eehrinde yaşavanbrdan yüz
de sekseni, dünyada bir cen
net lmrala1tileeeltlne t.ndı
n~ bulunuyorlardı. 

dalet pençeSinde 
Dükkanında 100 lerce top 
kumaş bulunan Papazyan \il 1'esd ~ Bir j(Detem il lsflltbarat Wresfaıtea, ..... 

..................... ' ...... laıl'' t .... .... ~ 
AA J : ... • .... ~ _ _._ ..._ 
- B11Dllll" ~. (d um alferlte aaa,uw. Ban. 

adliyeye verildi 
....._ j'1erf deleri YGktar • ....._ldtın dahalı•....._ 

~· K1Jll pteeek, kim ~e lecek, nlan tlıkto eder. GkfeT. 
........ , slc1er uımt- ft ltö:Jlelilde hic lle liyık olarak geti. 

Btl:rBk Rusv&1!tft yerinde 
flheven yeni devlctln dtinva 
mflletleıine mftkemmel bir 
ntbn6ne venniıa oldu:tuna o. 
kadar inandınlm11111Hdı ki ha. 
ni nerede itıe vffrın. bu munh 
haılar memleketlerine dö-

Fiat mürakabe komisyonu 
el'nde mevcut iiç kontrolöre 
rainıen piyasada her ıün bir 
kaç muhtekiri akla eelmedik 
bin bir hile yaparken yakalı 
yorlar. 

~- meft11ed ımaatt Jemti: isterler. 
PA'RtJK PENfK 

Meclis 
~-lanıyor 
• 

o 

• 4fustosta başlı• 
Jacak devre 

~panbsı 15 gün 
•ürecek 
~ 31 (Telefonla) -
' .. met Mec:IW 4 atpto• 
~~IS de bir aylak bir tatlden 

~aeaktır. Daieri inti-
S~ de tetkiklerde bulu-.....,_.ammzdan bir çoğu 
"'-.~ea itibaren ,ehrimize 
~ '-tfaUUliardır. 
!\~ nrildfiine söre, Bü
~ f.ouııet MeclWnln rtızname
~ .... U.- Te tefsirler 
S~ olmadıimdan Meclie on s_-. bar toplanblara de-

• "ıL_ ~- mncat l&yihalan 
~ edecek n'tekrar tatil 

~-·---
lranda 
~ .... Blıfacüle s ·~ falla mlktaıda Al~~.._ etıiMl!ne miiaaad• 
&~ ..... --- kaldıp 
:' ~:'riU.cla ı.. ...._eti
-~t-~ pasan clikkati
~H':':9 bubuuororum. lraa 

........... iht.n .... tr .. 
~ •e ha vaziyetin 8nü~ 
~ ..... ~P eden tıedt>irled 
Ln ~ ibnit ederim. 
~ 1~ R..,aam da ayni teı
~ ~ bulunup b. 
~ r: ..ıı -.line ceY-.p olarak 

...... ,:-:- deaııietir kl: 
' 1.~e Sc,yyet ~ ile 
"' ~irlfii ,........ Mıeket 

Rus resmi teblili Rusgada bir 
os. ••ei••> Leh ordusu 

Rm IQamn h~l: 9ııleri, Bük 

~~1-=-~== lcuralugor Japonya 
palaı .. s3riilmittiV• LoDdn. 30 (A.A.) - SeYyet ~ Birincide 

.29 temmazdaki hava ....-.... - Poloap a.ıa.--• ..mi a-
be"?'iade S R. ~ ...., pjlcla )'llaa......ıra BllJVekil Sovyet • Alman har-
bbil 9 AJmU &Qpreli #riiJ· 1 _ 5"7et hüktmeti Pol.- bi iizerine Avrupa harbinin yeni 
müştür. ,. .. um deiitiklikleri baJduP.- bir aafhaya girmi~ olduğuna ip-

Smolenak c~da)d AJ.an da Alınanya ile So.yetler Birli- ret ederek demiftir ki1 
~t·~ ait ı. .... taJarfp e- ii arasında 1939 ... .tnde ak· Bu harbin Japonya için va
dilmlftir. cBUyük Almanya. a- t.eclilea muheclenta iptal edilndt hina akt.lerl olacaiına hiç tüphr 
dını tafıyan bir Alman motarlü olduğunu bbal eder. edilmemelidir. Dünyanın vaziyet 
.,;yade alayı imha edilrniftir. Bu Polonya hük6meti, PolonyUlft devamlı bir surette dcği~tiği içiı 
ıJay 2000 ölü ve birçok yaralı hiçbir devlete Sovyetler Blrltll heT Japon en fen:ı htimallere l·a 
vennittir. aleyhine müteveccU. bir anla..- il ko,.mağa hazır bulunıtıabdır. J 

Sovyet OTdusu tarafından ya- ile bağlı olmadıjını beyan eder. HükUınct ileride tahaddüs e-, 
-,Jan mukabil taarruz ncdC49in- 2 - Ba •lafmaaıa ~ debüec:ek her türlü vaziyeti kar
ie Almanlar 160 kilometrelik müteakip ild hlktmet .,..ada tılamak üzere hUtiln ihtiyatları 
'-,ir cephe iizerlnde serilemeie diplomatik mGnuebetler yenicı.n aeferber edebilmek için elinden 
-ıecbur cdilmi§lerdir. teaia ediJDcek Ye Ud lüiktaDet ıeleni yapmaktadır. 

derhal biribirleri nezdine bü,uk Tokyo, 31 (A.A.) - Japon 
slY AMDAN BİR 11'" .a. 8 - elçileı izam edeceklerdir. · 1-tihb•rat bürosu dün geç vakit 

YE11 --· l - Her iki devlet Hltler Al· Japonya ile Viti hükumeti ara-
HE GELDi manyasına karp yapılmekta olan •ında, Hindiçininin mÜ§terek mii 

Siyamdan bir ticaret laeyetl harpte yekdtledae bqdddı yar- dafauı için 19 temmuzda iınu 
·elmiştir. Heyet, tehrimizde bir dnn yapmak w mflzaheret s69" edilen protokolün metnini netret 
aç gün kalarak alU:adarlarla •ıı:aek hıuıl-cia .. .,&.....,_ tniftir. 
icarİ tan..ı.rda blaluııacaktır. lar. ~vyet bükQmeti, Sovyet hü Bu protokolün mukaddemesin· 
~~yet çay ithalatçılan ile de aö- kunıeU ile mutan. blıaarak ıa. de fU elimle bulunmaktadır: 
ü,ecektir. ~ edt1eeek bir Polonyah kuman F ranm; Hindiçlnislnin emnl-

Bundan bir mfid.tet evvel 
vaki IDÜı'acaat üzerine piya. 
sada tetkikler yapan koınis
yoa, bpeamı' dflkk&nlann 
ieinde eok miktarda ıtok mal 
olduğunu meydana çıkarmış 
v• bu tüccarlann bu malları 
ne iein dilklchlarda bulun. 
urduklanıu tetkike başla • 

mqtı. 
Bmllardan birinin dükü. 

mnda yapılan araştırmada 
YÜ%1erce top Jmmaş bulnnmuş 
ır '(at bunlann ayrılan iki or
tak ant1ında taksim edlleeefl f 
"'nlqalmıştır. 1 

Flnt mfinıkabe komlSYonu 
.. ~tr.olörleri piyasadaki hı• 

tetkikleri esnasında dün Sul
t.,nhamamıncla Bavula han 
r'aArmina Papazyan ismin~<' 
bir tUccarm tamamen b~l
tılmq nıaiasa11Dda yüslercc 
ten klUIUIŞ halunmaetur. 

Papuyan «elea mtqtertlere 
old11ku ~bi fiat mlrakabe 
kontrolörlerine de malım yok 
tlemit ve bot diiWıu göster
miştir. • 
Burhanettin Tepsi 

temsilleri 
DAHltJYE ~ claw -.ırl altıadı ._ ~ Yeti tehdit edildiii takdirde an-

,ıı.tıırtvr t ~da bir PoloD7& onla- lapnamn maddeleri tunlardırc Bu blam lleykosda (Blrl»a 
DE~ıg..IR : tetktlt.e auyafakat etdl1:! I _ iki hükGmet Hindiçini· 8amis) 4 perde. Pek ~a: 

n....Ln~-. Vekileti merkez l9t- Yan eder. Şu btlar ki. Sovy aain .• terek '"daf . . 5.8" Lira Vodvil 3 perde 
~ ikl:'-1 ~ .._ı.ıı edilecek Po- IDUI mu aaaı ıçın u- Yazan: S'ne Tepsi. 

ıd.luabnda bazı değiş· "' • P· losan onl.a :t;ı hareket iti-, keri itbirliii yapmıya kar§ılıkh ---o----_ 
pılacakbr. Vokilet UJD\IPl müdür hadle So..,-et '---'----..1--lıiJna) taahhüt ederler. • 
muavinleri i}o e~seri f"'b.; mü- taht h"1unacak ~~rdu- 2 - Böyte bir işbirliğint tat.- Mareşal Kaytehn 
dürlerinin birlncı llftl ıyıqa- MI &o.,.ı .,....__d h.,.tinde 'bik için alınması lizım gelen ted "" 1 h d •• ı d 
kamlıklana nakille\'i .. yerlerine t-a eclih.iı w ... :... btn~r, huuat ~nlqmalara mevzu 1 og u cep e e o u 1 
vazif_eierinde aıunffakiyet ~-- S.. or.._. ~ ve te,kil edecektır. Londra 31 (Radyo) -
~eımlf. kayma~~ M~ •vldl 1da....U.. ait teferruat nıü 3 -:-.~u bükü?ller, ka~ul ediJ- • Remıen bildirilmektedir. 
ıdaıeciler cetirilecektir. er5 ez teakfp bir ..ı...._ ile tuin e- tnelerını ıcap ettıren vazıyet nıev 
de uzun zaDıaD ıuz.ıet ,ıören .ida dilecektir. <*t olduiu müddetçe muteber- Alman mar~ab Fon Kaytel 
reciler ileridft teTflaft valtUkl•re cGaaia n a••t. ~ h&di dlrler. in küçük oğln §ark ceplı..tıa 
tayin c*-calüarchr. eelerinden biri .. PoleaJ"& hat- deki muhardbelerde at"§ hat * San A(w.ııte eebl'tıı malı- Yekili CetaeYal Sikpnkt ile Sov. cPolonya, Sovyetler Birt•xın. hnda mak.tfil dfitmtifdlr. 
ieltf le~ ao '"..... ,.etler Btılill ....... btr aıdq- d Lfr I -L '5 dilesaci Y.;l!kalaıwak ~- manın tarı ...... • 11 a..aı ordusunun kurulma- * At!ker ailderin.e Yardım 
&. ~ ..._. t.ı.. tas o •• -ı:- S -. muvafakat etmittir. Yapılan liyihası hazM'lamnıştır. Me.. 
~•\& ..-.J•mnll, Dlıl'" • c-.- IUıt 1 de Loadrada tahmine göre, Rusyada eair iki mm ft müstatıdeni.lerin maaş 

.,..ı ~e ~ lmPlanan 1tu anı,...._. aöre, ~ bin n_ı 1f:r. 
1919 

......ınde Sn,-et Rlll1& 1• .-.wonya askeri vardır. ve iicret~en muayyen 
tica suretile Ruayaya ıeçen Po- • p.ilbet dahılinde b4- miktar * Buaa. TaJo.a ,.,ıu 4iGn le Alman78 arumda inlza edil- lon:ralılaTla bu yckGn 500,000 1 usılmesi, serbest meslek er 

20532 lira)o9 ble ..Wn.&r. mit olu an1...-Jar .-lceaincle e l.lii olar. KW"';'lacak Leh or- babının da kazanç ver~ileri= * T~ 'bw_. U. P.eloarada wkubalaa arui de- ._ Polonyalı bı.r ltuma11danın I nin es~ tutularak Y'8tdun 
Tozkoparana Z2 bQk dalsa l. iilikJilderi iptal edilmJt bulunu- lclanaincle ~unacakbr. - Rad rası alınması esas ıtutuı:S:; 
~e f'dnmf tir yor. vo (': ~-~· ı , · • . 

Fakat kontrolörJe~:n a~ık
~özlülilğil sayesinde içerdcki 
ambarlarda 103 top yerli heı, 
9 bulya prostelalık kumaş, 
14 top poplin, 7 top mermer
şahi ve 20 top fanila bulmuş
lardır. 

Bundan başka 10 top İngiliz 
malı tlilbendi Tcşviky·e Sa:ilık 

Ylll'dana vermeli taahhüt etti~( 
halde Papazyan müesseseye 
verll mal göndermi$ ve lngi. 
lis malı kalınadıiuıı bildiınıiş
tir. 

Depoda fngilis malı bnltm
duiuaclaa Papazy1UW1 hakkın 
da aynca takibat yapılmış ve 
muhtekir dün ak•am müdde
iamumilife verilmi$tir. 

* Şehr:.m·zde bulunan İc 
• 'caert umum müdürü Celal 
Yarman mıntaka Ticmret mü
dürlütünde bazı tetkiklerde 
b lunmU$tur. 

* Tasdi~li tarif eye a~ın 
olarak muhtelif lokanta ve 
j!az:nolarm yemeklere vilz 
nara ve bes kuruş Jlibi zamlar 
yaptıKilan Beledtyeye yapılan 
stiyetlerden anlaşılmıştır. 
Bu gibi lokanta ve gazinolara 
muva~at kapanma cezası ve
rilecektir. * F.dime - Alpullu. Edfr
.ne Kı.ıidareH wasında yeni
den otobüs servisleri betla -
mıştıT. İstanbul - Edirne ara
sında bilet ücretleri 3 liraya 
~ndirilmiştb-. * Gedikli hava yuv2sına 
eehriınhıden 850 orta mektep 
mezunu müracaat etmşi'tir. 
Bunlardan 230 unun muame
lesi tamamlanar.aık mektebe 
~ ilmişt;r. Dün de 30 lci
.t?lt bir kafile hareket etmiŞ-
tlr. 1 * Beyazıd ve Kaska mey
da'!:larının tanztınine bşalana
cagından Koskoya ~iden yo
lun burun kısmında yapıla • 
c2k şark uuslü Qmhvehaneabı 
p1anI ın da hazırlanmıştır. * $ehrimialek.i Bede nter
bi:vesi mükelleflerine mera -
simle sancak veriJecektir. Mü
lrellefler, 30 Aıustos Zafer 
baıyramuıda vaınlacırk mera-

,,..... " lrl ... , • : ' 

KISACA -----
Ya buna ne 

demeli? 
Dün akşam gazeteleriıulea 

birinde bir harita gördük Se
molensk meydan muharebeai. 
nin cereyan ettiği mı .. QI 
gösteren bir harita .. Bu harita, 
yazılarından belli ki, ktaabal. 
da yapılmış, fakat bilmiyoras 
neden? Moskova, Lenin~ 
Finlindiya hariç diğer bü
tfln "tlemleket, şehir, ve kasa
ba ilimleri Fransızca hatti 
meşhur Finlindiya kirfeal W. 
le GoUe de Finlande • 
Kıymetli refikimiz, her ııtin, 

içinde şunu dememeli, buna 
dememeli diye, ileme talkm 
vereceğine kendisi bira ıal
kım yutmaktan vazpe1e da. 
ha iyi eder kanaatindeyiz. 

Binaenaleyh •ne demeti!• 
Golle de Finlande dememelf 
Finlandiya körfezi demeli. 

Kara liste 
(Baş! birind sahifecle) 

İşte ha vatandaşlar nndate. 
kir denen, bulanık suda Nhk 
avla:) ıcılann hazırladık~ 
bir listeye, bir kara Uate7e 
sokuluyor ve kendilerine mat 
verilmiyor. Yani bu tliiribt 
tüccarlar, muhteldrler t.a. 
fındnn afaroz ediliyorlar. 

Aınerj.kanın Japonyaya tat. 
bik etmeie başladığı ablab. ı 
ya pek benziyen bu hareket ; 
ihtikar karşısında cephe twt. 
muş olan esnaf ve tüccarlm; 
mahvetmek pyesmi alt ık. 
tedir. 

Bugüne kadar kendisini hiıl 
bir kumnzlılda müdafaa7a 
çalı~mış olan muhteıldr lllUf 
birdenbire sindili .hMlea ~ 
kıp bir mukabil taaıw .-e
mi bulunuyor. 

Bu ne zamana kadar .mev .. 
edecek bilinmeı;. Fakat aJika. 
dar makamlann mahteldrler 
~etesine krrşı daha 9HldetB 
tedbirler '1hna4ıldan takfıir. 
de bu çetenin faaliyeti ve 
miJJeti sümürmesi bir haTlf u
znya biJir. Bunun için aJAka. 
dar makamlar111, devlete h
fa tutan hn muhtekirler eete
sinl memleketin refahma -. 
rar veremez bir hale aokmak 
eerektir. 

Muhtekirler yalnız penm,1-
71 almakla kalmıyorm, 'Mt 
de memleket piyasaJanm lir 
nitfus mıntakan ptiı**"* 'H 

sefil ihtirulanaın Wr ...... 
eesi haline sokmak istiyorlar • 

Ne tuhaftır ki bu muhteldr. 
ler ı~cndi yüz karalannı lrt • 
mek için dflriillit aclamlan b
rn Jiı.ıtcvc dahil ediyorlar. 

Bunlara karşı yapılaeak ye. 
gane tedbir, bu kara liste yap 
mnk n ihti~ardan bir defa 
nınbkiim olanlara bankalarm 
k,.ed;sini kemıek en dofra 
b·,. hareket olur. 

İstanbul ıtehrini bu mnlate-
1 Here 1 aro;ı iiç kontrolörle 
calısan zavnJJı fiat mlirabbe 
komisvonu mtldafa edemez. 

Bu • sf örfi idare komwtmu. 
nın saJahi~ etleri icersine ... 
ralnnak en t!oiru bir hareket 
olur. . 

EN SON HAVADİS 

* Fiyat mürakabe komis -
yonu bu,gün toplanaC2ftrtn'. Bu 
toplantıda beye peynir ve 
zevtinyagı fiyatlan ~ 
ce.ktir. * Pazar günleri Veliefen
diye haMet ettirilen otobüs
lerin Florvava bdar ıttmele
ri ~hı. tetkiklere başlanımt
tır. * Hususi otomobille!'in if.. 
lemcs· e müsaade edilmesi 
halDk.ınd · müracaat kabul e
d ·ımem.i tir. 

*Edimekapı ıle ToJ:Jbt)ı 
arasınchrki asfalt yolun elek
triıklenmcsine karar verilna!$ 
ve J>lAnı hazırlanmaktadır. * Üsküdar imar planı ii7ıe
ri.nde tahs:satsızlık dolaVUih 
bazı de~işmeler vaınlmıttır. 
Bu de~işmeler btthama mey. 
druı inşasına aittir. 

Vakitler 
Güneş 

Öğle 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 



l 
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Sayfa: 4 m SON HAVADl'S 

En Son Havadis'in zabıta romanı: 29 J Devlet Demir Yolları ilanları 1 

Tereddi.it etmeden, '\C bir 
dakika hile durmadnn, bü· 
yük dostumuz profesörün 
pavyonu önünden geçirerel ... 
adanın )ınali garbi istika· 
metine doğru götürdü. Ora
da, çoban Moffat')a rastla • 
dık, kliibes:inde ihnzı ufnl 
tefek tam'irn.t ) apmakla m e:.: 
guldü. Bizi göriir görmez c· 
}indeki İı.i hırn'ktı. 

A~ağı yukarı kırk Ta~la
rıncfa kadar bir adnDl(lı. Zn 
yıf n esmerdi. . ra:lmt ı;;<>k 
eeki bir hali vardı. Kara 
gözlerinin derinl'iklerinde 
bitekir, garip b ir •ifade giz 
li idi. 

Raymond ona hepmfai ay 
rı &)Tl tanımğı zamnn 

- Sizler'i aramı?ıda gör
melde bahtiyarım, dedi· 

Sesi hürnıctkirdı. Fakat 
kon~ıa mda )Üksek sevi· 
y.ede hir adamın kendi aya
r:nKla bir kinısC)e lritnp ~di
Jfİndeki serbesti '\ardı. Söz· 
lerine devam ederek 

- Fa.kat e-,q-are.nglz bir a· ı 
daya diiıi1üğiinüz zdhnbınn 
!kapılacak ımz, diy.e k?rku
yonnn. Bu kndnr n ı~~ 
olan ~ir ~-erde on lıeş gun ı· 
çlııde iki ölüm ibirllirini ta· 
kip etti. Doğr.usn hu husnc. 
ta Şik.agoy.n da ge:r'ide bırak· 
tık öyle değil mi? 

Genç adam haşile ~ik 
eni Te 

_ Ağaheyimin öldürül -
ıdiirdldiiğünü jşittiniz ga1i-
ba ? .. dedi· 

Çoban oeiiınden bir pipo 
~karıp doldnrma~n b~la
dı: 

- Evet. İşittim. Gn~e -
miz yoktur anmıa. Adada 
olup biten her şey knlağı
mt7.a gelir. Burada gizli kn· 
pak.lı ibir i~ gÖTdbilınenin 
imkanı y-0k"1ur. 

Raymond gülerek 
- Siz ne ?;amr.ındanbe

r'İ buradasınız? di)e ordu. 
- Yakında iiç ent' dola· 

cak· Buranın en kidenlli~i 
hen ol<!um. Benden onra 
Daviısler gelir. 

Ve dile adanın ö"hür tara 
fmda bir kliih<ry i i ,aret edi· 
'ordu: 
· - Onlar da bura) a l?el -
li rki ~en-t)C )ıtkın h'"r za -
man oldu. Diye sözüne de -
vam et.1i. Kaptan Michell 
onlardan altı a) onra geldi. 
Tıhonıao:o dn hemen hemen 
litclıell'in g Miği sırıılardıı 

gelmişti. mr gazetede oku
,.arak anlı' nmadıklıırı Lir 
J • 1 
r.Ü'ınlenin manasını ormaı< 

,,eyahut hir kelimenin ~0.'i!.· 
nı imli ın1 öğrenmek ~m 
eık ~ık heniın klü!heınc g lir· 
ler. İşte okumu .. olmanın da 
böyle angaryaları hiç ek~k 
olmaz. Ne )npar,ın?·. 

Clarck on Parry ııin onu 
lakayd hir tın ırla clinler gö j 
rünınesinc rağmen, merakı· 
nm ta1ırik olduğunu aluka-
ın111 u}andığını anladım: ı 

- Bu m leğc na ıl olc1u 
da geçtfoiz?. dİ) e orcln. 

<lam ciikiınctlc: 
c ~ apar-.m.. <1 eli. 

Her halde n~lıktan ölmek
(en-c bir me l ek al ilıi ol
mak <lalıa iyi . .. Şimdi artıl 
alı~nn. Kendimi olclukça 
ıne 'ut 'c memnun hi cdi -
') onmL Bcncl biraz U) u.ul. 
luk 'ar· Tcnhel doE;,rınu um 
her halde tcm'hcl öleee;inı.· 

Arkada ını dost.-a hir ta· 
vır tnkımırnk: 

- Ser' etinizi har 'urup 
JınrmaD n\ unnu-a benzi) or 

unuz .. ,]cdi. 
_ Sizin Ö) lecliw1iniz gihi 

yalnız kendfı -en rtimi lıar 
vurup Jıarl ıinn vurmakla 

kalnıaclını. Bnna ödünç 'er· 
nıek lmdalalığında hulnnan
Jn.rın da hütün paralarını ha 
tırdım. 

Doğru söylediği her ha • 
linden Lelli} di: 

- Babam, di) e devam 
etti. Kdimenin hütün müııa 
sile a il lıir çiftlik ahil1i idi. 
Karşı ahilde otururdu. 
Harp .esnasında dünyalar ka 
dar para kazanmışU· Sonra 
öldü .. Ben de onun kazan • 
dığı bütün werveti yediuıJ bi
tirdim. Her ~eyimi sattılar. 
:Fakat bu uretle elcle edilen 
para ~lf' borçlarımın onda 
hiri lıile ödennıN1i. Ben de 
jı; e nilıa)et ola ola gördiiğü 
nüz gibi Sir Raymond'un 
hizmetinde \bir çohan ol • 
.Jwn. Kendimi met.lıetrnesini 
pek ev.mem anıma i:inin oo 
li, ııaııınsh~ hir ~'hanımdır 
d<><~· .• ~e lıik~ btm 
dan ibaret. (Dal:Z fX1r) 

ıh hat ve 
Sağlam 

Güzel 
DİŞLERLE 

Sağlam ve güzel 

DİŞLER DE 

SANiN 
DİŞ MACUNU 

ile temin edilir 

GRAMER tşt 

Ankarada toplanan gYamer 
komisyonuna i§tirak eden azalar 
dan son kafile dün dönmüştür . 
Hazrrlanan ve ti.dil edilen gra-

mer bu yıl oltaHarda tatbik edile
cektir. Yıl aonunda öğretmenle
rin mütaleelıı.rı alınarak kafi gra 
mer hazır!anacakhT. 

GOzellik 

DİŞLERİN1ZE ÇOK DİKKAT EDİNİZ 

Bazan en üstad doktorların bile !eOOp menşeini lnalmna 
dıklnrı bir hastalığın, dis iltiha hından ileri geldiği pek ('ok tec 

rübelerle anlqılınıştır. 

SABAH, öCLE VE AKŞAM HE1t YEMEKTEN SRNRA 

Günde 3 defa dişlerini zi fırçalayarak ve daima 

KULLANARAK DİŞLERİ NİZi KORUYABİLİRSİNİZ 
Eczanelerle bü~iik ıtri;:\•at mağazalarında bulunur 

Mevlôt 
Paşabnhc:c fırını sahibi Is. 

mail Haydann öliimüniln elli 
ikisine tesadiif eden 3 ağus
tos pazar giinü Eyilpsultan ca
mii şerifinde mevludu şerif 
okunacıığından akraba \'C ih
vanın te~riflerini dileriz. 

Ail~i namına yeğeni 
Fntahtc fırıncı Fahri 

SiNEMALAR 
Beyoglu 

Halk Sineması 
BUGÜN 

maitne 11 de gece 8,30 tla 
3 büyük film birden 

1. King.Kong'un oğlu 
2. Kara adanın esran. Boris 

Karlof. 
3. Yeraltı esran. Silah~r 

koybo:rlar. 

D.D.1109 N<>.lu tarife §<l;rtlannı haiz olup mekteplerin umumi ta
tilinde .ikmal irntillenlanne yetiştir.ilinek maksadile açılacak resmi 
kvslara dev<&ın edecek tnlel::elere & kursun yapıldığı mektep ınü
dürHiğünden veya Maarif Müdürlüklerinden vesika getirmeleri şartne 
kur5Un ~Yamı muddctincc 1.8.941 tarihincren itibaren aylık abonman 
kartı satılır. 

Fatla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi 4915-6437 

Devlet Limanları işi tme U. 
müdürlü ... ünden 

Keşif bedeli 3554 lira 43 kuruş tan ibaret Kuruçeşmcdeki idarenrl· 
zc ait muhavvile merkez.inin muhtelif demir işleri açık eksiltmeye 
çık.arıhmştır. İhalesi 7 /8/941 tarihine rastlayan pe,cyemıbe günü saat 
15 de Gahıta nhtımındaki umum mü-cfürlük binasında tcplıınacak sa
tınalma komisyonunda yapllııW tır. M:u,•akkat teminatı 266 lira 58 
··uruştur. Şartname ve tefcrrüııtı her gün sözü geçen komisyonda gö-
rüiebihr. (6179) 

inhisarlar u. müdürl ğü i:anları 

(6440) 

ıstanbul Vaklflar direktörlüğü ilanları 
Kıymeti Pey akçesi 

_h._~.·-___ L_Kr7-

82 00 Fenel'de eski Tahta Minare yeni 10-17 00 

84 16 

125 13 10 

00 

()() 

Hızrrçavuş nıahftllesinde Ulah kili
sesi sokağında ~ 16 ~ni 16-16/1 
16/2-16/3 No.lu dükkanları nMiste-
mil hanenin tamamı. • 
~ kahvehane sokağında 3 
No.hı dükkanın tamamı. 
Malmrutpaşa Süruri ma.lıallemooe 
Sultan odal:an ham alt katta 15 No 
lu odanın tamamı. 

Yıdcanda yızılı em18k satılmak üze~ (15) gıin nriid~ aÇtk art 
"'!~ çıkanlmışttr. ihalesi 15/8/941 Cuma günü saat (15) d
·-:ra ~ isteklilerin ç.ember1ita:ta İstanbul Vaktllar Ba" 
ıüdürlüğü M.ahlwat kaloemme rnıürııcaatlnl!L 
. (6442) 

lstanbr." Belediyesi ilanları: 
:err~L ~ '!'<'eminatı 

181,41 Taksim ~ yeğrnur suları
nm akıt.ılına.sı işi ile Mete cadde
&inde evvıeloe katranlı olarak ''eapı 
}an ~ kıSlftında yeniden yapıla 
cak yagmur suyu iskaralarile mec 

2418,83 

9952,83 

157,82 

ra .inşae tı. 
Y~lltöyde Firüzabal Mühend!: 
Ziya, Harek'et ordU3U V'e Gül İbri 
~ sıakaklannm şose ve adi kaldı
nm i~tı. 
Sirkecide Demirkapı caddıesini
yeni taş i!Avesile parke kakhnr 
~onatı. 

~ bedetleri ile ilk teminat ntiktıarlan yukarıda yazılı işler a:v 
• ayn açık eksiltmeye konulmuştur. K~f Ye şartnameleri ubıt vr 
'{uamt'!lat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Thale 4/8/941 Paza~s' 
ünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
~bm ve-ya mektupları, ihak tarlhirulen sekiz gün ~vvcl beiediyr 

0--:!n Şleıi Müdürlüğüne mürneaatla alııca.klan fenni ehliyet ve 94ı 
-ılme ait tical"f't odası vesikalarile !bale günü muayyen sruıtte Daimi 
-ncümende bulunmaları. (5951) 

• • • 
Şebmdebaşında Ferah sinema e,rknsındaki ı:ıahanm toprak tesviye

. ve !.azla toprağın nakli işi açık eksiltmeye konuhnuştur. Keşif be· 
' eli 3590 lira ve ilk teinin.ah 269 lira 25 kuruştur. Keşif vıe ıartname 
·abıt w muamelat mooürlügü kaJemm<le görülebilir. İhale 11/8/Ml 
,azariecri günü saat 14 de Daimi EncÜmende yapılacaktır. Taliplerin 
lk ~t makbuz veya mektupları, ihale tarihinden seki% gün ev
re! beJıediy.e Fen i§leri Müdürlüğüne müracaatla alac.akları fenni eh

"iyet ve 941 yılına ait ticaret odası ye,sikalarile ihale günü muayy-en 
·aatte Daimi Encümende bulunma ıarı. ~6313) 

Yeni Çıktı--
Günün en mühim eseri: 

Değişen Diinya 
}azan: Ahmed Hamdi Başar 

Günün en mühim eseri: 
Buhran \'f! intikal dm•i!lc~i - Itapitnlizıni!l doğu~ ve ba

tışı - Yenı nıuunın ana prensıpleri 

T e vzi yeri: Üniversite Kitapevi Fi. 80k r ~ 

EnSon Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 67 Feti~ , dev giLi CÜ6se ine 
ve km' etine raı:,'lilen Mr şey 
yapamıyor. kadın onu hırpa 
}Hor. ı ırı~ or, bo~mağn a
' ~.ı) ordu. Fakat çok ikaıı 
1 ... a,1.Jettii!i irin 1-.uvvcti ) a 

KANLI LO TAl 
!.-__ ..;;:;:;.:;:;~.....;~..;;;;;.--..;;... ____ ~~----..;;...-----------------------------------------

• " ;ı;· 
va" "' il\ ne; kesi Ih ordu. 

.. J ~ • 

Nihayet i~ ... i·~ birr~n yere 
'urnrlandılar. Kadın altta 
kalmr~ı. O znmnn Fctiı; elle 
ri bo .ta kaldığı i~in, belin· 
den !>ıçah'llll çekti, kadının 
omuzuna ~aı)ladı. iki 'urıı,.,. 
ta öl<lür<lü. 

Karı kocanın ı•epl<'rinde 
'e andı\forında iki İn Leş 
)İİz Irnnk lrnldnlar. Yarı )8 

rırn tal im ru~Jer. 
.F -ti. cli)ordu ki: 

• c kuvvetli arıymıs ! 
Eğer ha ltny ı eline geçir eydi 
lıic birimiz ağ kalmazdık, 
üçiiıniizii <le temizlerdi· Bir 
kaç defo a} ağımı ) erden kes 

ti. Bereket \er::'İn ha~mdaki 
)ar.adan çok ikan aktt da, 
km"'·eti kesildi yok a ~li 
mi:ı: yamandı. 

Yine bu giinlerdt>, ]o
kanta) a Jan Mari adında 
lbir ) ulcu geldi. Bu, .en, gü· 
zcl Lir gençti. Hemenc~ecik 
lokantacılarla do t oldu. 
Onlar :.arap ikram etti. Mü
teıırndİ) en giiliiyor, tuhaf tu 
haf fıkralar anlatı)on:lu. 

Gitıneğe danandığı za · 
man Martenle karı ı kalma-

ı iefın çok ı rar ettiler. Is • 
rarlarının da sebebi vardı: 
He ap görürken, kC6esinin 
,f<>Jgun olduğunu görmü~ler, 

1 .Y. 
Çeviren = .. 1 
.S Çapanoğlu ~ 

altın ı;c .. ltıri kııl1'1erini gıcık· 
laını~tı. 

Aı·elc i"i oldıığumlan Lalı 
~ . 

:!Cdcrok 'ola r.ıktı. Bu nıme-
ti elden· kaçı;ınamak ıçm, 
iki kafadar hemen yolcu • 
nun arkaı;ındnn !:.ıktıl:ır. 
K~t'irme yoldan Jaıı Mari
nin geçeceği yolun kenarı
na gittiler· 

,Aradan çok ~eçın~cli. Jan 
Mari gözüktü. Urılcrım gel
diği zaman Fetiş meydana 
çıkıp bir sırllan gibi iizerine 
atıldı, boğazından yakah}a· 

rak altına aldı. Vıe göğsüne 
oturarak, mahut Katalonya 
hı!,;ağım güzüne soktu. İkin 
ı'İ bir vuru.ta öteki gözünü 

de akll!tı .. Sonra bir iki kere 
de kalLine ~ııpladı bıçağı. .. 

O celi, onnanın tenha 

bir köeesine bıraktılar' Ve 
geldikleri tenha yollardan lo 

·kantaya döndüler. 

Jan Marinin ü..,tiindc hin 
he, yüı frank ~ıkım§lt· 

Vak"adan dört gün sonra, 
Piycr'hile jandarmalar geldi. 
Ouha~ı, lokantanın )Olcu 
clcftet'.ini i tcdi. Uzun uzun 
tetkik ettik'1lcn onra Marte· 
ne sordu: 

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

31 /7 /941 PERŞEMBE 

1 Parasız ilanlar 
•• I Evlenme tekliflef.!:. 

Yası 17 • 18 arasında sarı· 
şın veya kumral güzel bir ha· 

Bu sütunda iş arama. is ver .. 
me, evlenme teklifleri ve ticari yanla tanıcnıak istiyorunı. . 
mahiyeti haiz olmı:van küçük Birbiru;ıi:din knrnkterill' 

ilanlar parasız nem-olunur. 1 anlayıp ileride kurac11ğıırı1' 
iş istiyenler: vuva hakkında konu~tukt:ııı 

Türkçe, Almanca. Fransızca 
ve da:ktilo bilen bir ecnebi res
sam iş arıyor. Dışarıya ,gider 
Büro işleri veya vezne muame
litın<la çalışmak istiyor. 

Ressam adresine mektupla 
·-.üracaat. 

.. * Bir Univer ·ite müdavimi, 
Türkçe V-C)ahut Fran~ızca Fi· 
zik, kimya dersleri ve orta· 
mektep talebelerine riyaz'iye 
dersleri vermdktedir. Arzu e· 
dcnler «Ders> remzine müraca
at. 

~onra nişanlanmak fikrin~c: 
viın· Müracaat edecekJerııı· 
İlk tahsil şnrt, orta tahsil de er 
labilir. Cir7di tekliflerin (ye
ten) rumzuna müracaatl"r 

• 1.68 boyundavım. 19 ,·~· 
şındayım. Bu sene liseyi bı· 
tirdim. Yüksek tahsile dev.:ı~ 
etmek n·:vetindeyim. Tatı 
münasebetiyle bir işte çalıS· 
maktayım. Anadoluluvıınl· 
Yaşı 19 u JtCçmemiş esmerce, 
uzun boylu bir Bayanla tanıs· 
mak. anlaştığımız takdirde 
nişanlanmak ve bunu mütea· 
kip 3 sene tahsilden sonra e1/· * ikmale kalan lise ve orta- lsnmek istiyorum. _ 

okul talebelerile, hariçten lise bi- (Kadıköy) rümuzuna ıııu· 
tirme imtihanlanna gireceklere; racaat. 
gayet uygun şartlarla, Matematik * 28 yaşında, boy 1,60 ksf3' 
ve Fizik dersleri verilmektedir. kaşlı, ela gözlü, iyi ahliik ss· 

Gazetede Matematik ri:muzuna hibi bir gencim. A,•da eliıJ'le 
müracaat. 70 lira ,ı;:teçer. Ev kadını. te

miz aileye mensup iyi ahl~ * Ticaretle m~Him. b:r kız veya kadınh evlen • 
Kiımesiziın· İhtiyartın. On me'k istivorum. Sansın "-e'·ıı 
vaı;tM'll Tiirk vev:ı Arnavut kumral ~lınasını tercih e<ıe· . ~ . 
bir erkek çocuk 'istiyorum. rim. S. A. rumuzuna mürıte8' 
Kendisini bir ticaret adamı at. * 
olarak yetiştirecek ve ~·lat· bil 

k ı Kırk yaşındayım mtlhalif 
lı a acağım. Eminöniinde rüzgar ile yıkılan yuva~ fı; 
Nafıa hanında 12 numara- niden kurrn~ istiyorum. AY 111' 

da A. Y. ' kazancım 80 liradır. Memurtlftı * F..ski ve yeni harfleri Rw sigara içmem, zevrj 6!? s· 
okur yazarım. Her ~..; '· apa· vı ı:ok severim. Güler yfu·lü.d~ıı 

mer 32 yaşlaınnda bir ev ka .c 
bilirim. TDphane, Kılıcali- olabilecek Bayanla tanışmak ele 
pa~a Berberler ~okağında 5 tiyorwn. (Eri Son Havadis) 
numarah kahvedeki Kt>nın· A. C. K. rumuzile. g6. 
lettin Yalcın urtava miiraca • YaŞlm otuz beş, kilo~,;t" 

J • boyum 1,90 endamlı ve ~"";..n 
at. Ilın. Bir resini dairenin :ıv 

* Emekli ı:abitim mektep ta- memurluğunda çalışıyortıııl' 
!ebelerine hanelerinde olsun ~1aa.~ım 100 liradır. Aradı~ 
riyaziye dem verilir. ~rait ·Bayan, avni tipte olmalıd~. 
uygundur. Arru edenlerin 1. Yaşının 35 _ ~ arasında fZil 
E. rmnu:nma milracantları. zıel olması matluptur. 87 fel'' 
Şahit yok, ispat yok· Kul can rumuzuna müracaat. 

~ 19 yaşındaynn, füe bitir- * 19 ya~ındnyun· Es~:: 
me imtihanında bir dersten orta boylu, kara kaş ve g~ • 
bütiinlemem vardır. Ailevi l b l S ''lil' ü, «iYa snç ıyım. nn ı . 
vaziyetimin müır.aadesizliği do. t:r.n hi.ç hoce;lannnyan, .8a1l •• 1: 
layıs:Je resml veya hususi bir ~ 1# 
müeseesede ehven bir ficretlc mi bir tabiatım nr. ... tı 
çalışmak i•tyorum. İstb·en?e. grnçlir.in tab'iut nrgisi ol•;, 
rin •K. B.• rumuzuna müra- zivne:tlerimde bulunun· ft., 
~aatlarmı dilerim. kada~larım ve nıuhitimrleJ:1' 
~elen cevaplar: ler beni cana yalün '"e ~irlıı 

(A. G. K.) ve (Aile) rumaz
Janna gelen mektuplan mat
haanuzdan aldmnız. 

TiYATROLAR 
RAŞİT RİZA TİYATROSU 

Bu akşam Bostancıda 
BOBSTİL Komedi 3 perde 

Y ann akşam Şenyolda 
Bir Afil Lizıın Komedi 3 perde 

Halide Pişkin birlikte 

ZAYİ 
Beyoğlu Orta okulundan al. 

mış ol~uğıun şahadetnamey· 
kyabettım. Yeni5İni alacağım. 
dan e!kisinin hükmü ;\·oktur. 

Taksim. Tn.ran caddesi No. 31 
Nebahat Sevil 

ENSON HAVADıS 
iLAN FİYATLAlll Kuruş 

Başlıa maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 30-0 
2 > > lt 200 
3 > .. lt 75 
4 lt > .. 50 

l.boııe Şartları; Türkiye Hariç 

Senellk 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aybk 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 
500 

- Jan l\'larinin adını ni· 
çin yazmadınız? 

Marten soğuk kanlılıkla 

cevap verdi: 
Jan l\lari mı Ben 

!böyle bir adam tanınıı)·o· 
nım. 

- İyi dfo:ün! 
- Dü.iinccek bir .ey yok. 

Kalsa)<h, muhakkak )azar 
dım . .Maamafi, belki de uğ· 
ramıc; olalfilir? .. 

- Uğramı!: olab'ilir mı 
Bu da ne demek? 

- O gün sok yolcu geldi 
~uraya ... Onlardan biri ola
bilir. Bunların hangi:ıini .Tan 
Mariydi, ne bileyim ·ben! E
ğer kaimi§ olsaydı, ~ mini 
yazacaktım. Ve o zaman si
tt, buraya uğrayıp uğrama· 
dığını 6Öylerdim. lyi amnıa, 
ni~in soruyor unuz bunu? 

- Ceeedini orman<la bul 

bulduklarını sövlerler ... d 
Tahsilim «ilk mekteJJ' e 

rece indedir. 
Bir y~ırde, memur olarak5~ 
hşı:yorum; fakat aaıl isteS"~. 
«ev kadını> olma;\-Ur . .Afiii' ,. 
takıhd hayat arkada~ımdll. 
rndıWın vasıflar ~nlardıt·ıl 

Sivil veya subay ol~~ 
miisavidir, ehuir ki yüka 

1 
ım•ktep mezunu olsun. Yj~. 
40 a kadar olabilir . .I{e~..J· 
Eincf.e aradıi;ıın fiıfl· ,,s~ f' 
!ar, boylu lho hı, bcya•A JJ 
arı~ın olmasıdır. En ~ 

1 
Havadis (O. O.) runıu:ııttl 
müracaat. 

* tr' Aylık kazancım (140) .. 
V ıw dır. Otuz yaşındayım. ı ,,. 

boyluyum. 25 i15. 30 yaş ars~. 
da, ~en uzunca boy.lıu ort:ı • 
silli bir bayanla evlenrne~.ı7e 
tiyorum. Fotoğraf göntlerili.ı:1 
mahrem olarak iade ederıA! 
Galata Posta kutusu No. l 
A. Ş. 

S:ıh;n VP Tb<mınh:ırri~: 
NİZAMFTTN N A7İı' 
N,.~,.jv .. t Oirp'ttf(;rii:t1 

$ .,R'll'Ü SAR1\<:0(~'L 
Vntn" m tı."l':,/ 

··ıdiiJ 
dnk. Gözlerini oyarak 0 

mii~ler... .. ıct 
- Ne!... Öldiirtı.lıı; 

mi? 
- Evet... 111 . ı -1 11J - Katıllcr tutu otl. :it 

• 1 .. 
- Hayır ... Fakat ıı. tJı' 

riucle)'fa. Gi.iıı ınesele6 1 · 
giin, ) arın yakalarır.· ... 1 ,0~ 

(Dnl~ 

-Ye i fıtfri~IZl 
İNTiKA~ 
18 inci asrın ef'I 
heyecanı• 

1 macerası 

B · k---0:----k·addJ zr aç gune_~ 
başlıyor! ~ 


