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mecmuanın ilk sayı 
sayfasında "Tüt-k tarwttına "-b-Gt~M~ l\A"lur ... -.ı~~-...: 

dır?,,Baılığını taııyna ~ .......... """"' ......... .-- -.:c· 

devam eden kısmının il 
37 inci, 38 inci ve 39 unllll:jl't~~p;~·1>h.w.t.. .. .......,'1'..liı0..._, 
etmektedir: 

w . ' ' 

Kervograd ve 
Pervomask'ı 
tah~iye ettik ! 

Bütün c:pht:dJ 
çok şiddetli 
muharebaJer 

davam ediyor ! 

Baltzkta 

1 Alman 
deniza[f;,sı 

batırıldı 

74 Alman ve 
25 Rus tayyaresi 

düştü 
Moskova, 15 (Radyo) - So'"}'et istih· 

barat bürosu tarafından ne~rolunan aske
ri tr-bliğ: 

Dün, So''Y6 kıtaları, Şimal Buı deni· 
ıindco Karadenile kadar uunan cephede 
pelı: kanlı muharebelere devam etmi)ler· 
dir. 

Cenupta, kıtalarımız Kerovagrad \e 
Pervomask"tan çekilnıi~lr-rdir. 

Yaraımiarı ıie Rus cephesinin tam bir inhizama uğramasına 
mS.ni olup · oıaııııyacağı günün en mühim muamması halini 

alan 8. Ruzvelt 

Cenupta Rus cephesi 
neden dayanamıyor, 

geriliyor 1 13 Ağuatosta hna kuvvetlerinıb. kara 
ku,-vetlerimizlc birlikte, dü:manın motö. 
rize ve piyade birliklerine ağır darbeler 

indirmişlerdir. Bu barekit ~naşınd& düt· 
1 

A - • 

manın. 74 tayyar~ini tahrip ettik. 25 tay. Kızıl karargah K araa enız-
yaremıı lı:ııyıptır. ' 

""llatıı ta: 13lr Sö.yet harp .-W, itli :~ -:J k • R d d 
Alman denizaltısını baurm~tır. ae l us onanmasın an 

Loadradaa 
gelen bir 

baba.re gire 

istifade etmeği bilmiyor 
Dört baftadanberl Moakovanın -----------

Londra radyosu ile yayılan her teb· f r "' 
ııtınde olduktt gıbı, dünku harp teb· Rusların hesabı-
11t1nde de şu cümleyi okumak ıuüm· .-----------... 

tUnking 
Av s t r a 1 ya Atlas Okyanusu 1 Smolensk Bu ddg 0 n i 

1 k t k or usu 
başvekilinin mua aı pe pahalıya . , 

kttndU· Ö • h 
«Oe~elerde bir detişikllk yoldur.> na g re ım a 
Fakat, dlln bu tebllj1 okuduktan 

IOnra guetelerlnl karıştıranlar Rus· edilen Alman 
ların t• lklncl resmi tebUpe rast· 
ladılar: kuvveti 

ve Japonya.. satılmış çemberden 
yap t) ğJ bir ?tro!kov• 15 (A.A.) ~ 5

0 
...... ...::-~u~-u~ kurtulmuş•' 

Cehenneme 
d.. d .. ' on u. 

cSmolensk•ı Uç gön en-el tabllye 

ettik.> 

Eh, demek ki cephede bir delitlk· 
ilk var ... 

30tank taburu 
11 piyade 
fırkası, 15 
müstakil 

fehre TObin 
0111.ba atıldı 
ıooo Japon 
tayyaresi 

birden 
~kın etti! 

Boınbardıman 
~tı Dün altı g3ce 
~davam etti ! 

() ~lııtu 
fi: Çı ng Klng, 1'5 (A.A.) -
~"hl\de bir deniz. 'liı1t1Unden bll· 

l "vt: 
' l'eın 
l lltıa ınuuıan dUn sabah sa· 

ıı.ııı la lıacıar binden faz.la Ja· 
"'''1L<ıf>aresı Tchounc Klng ,.e 
~lııı~ 111 Şiddetle bontbardunan 
,. d~ rcıır Yü 
~1\ın . 1. em saatten faz· 

~tur, ne:'" ha\"a taarruz.o ol· 
~ t~e 'nrnıı olarak altı gün 
.~ ... larfında Jannn tap.-a-
,ı,.. . "''lıo .-~ • " 
ı. ~ ınu Uqg Klqr'ln idari ve 
, tı e.ııa es11esatını bombaladık· 
1;t~lalla lıalk hiç çıkmaksızın 
bı 11~ ı.a l'da kalmak ıne<·burlye-

11 ı. r111la" 'ıııt 'IQrntı .ını':'tır. Atılan on 
~111" a li.'lyısı:r. Yangınlar "lk· 

~ lı~b • " 'I• olmuştur. 

Tokyo, 15 (.~.A.) - Ofi: ... ·ı~· ..... ~ ~ m uka Douıei ajansının bildirdiğine göre, Ruz. dünkü beyanatında, Sov:retlerln Smolenşk. yese vrlt • Ç.örı;il müllkatını mütealcıp n~re- tm çekilirken Almanlara çok ağır zayiat 

Ç-Ö-.---~--- dilen beyaonaıne hakkında re$mİ kaynak· ,·e.rdiklerini &Öylemi§ ve &<izlerine törle ni· 

' ' rç il - Ruz ve l t ların miitalialarını Öğrenmek iı;ia biraz hayet Vermiştir: 
beklemek luımdır. - Smolensk·o girmek Almanlara paha. 

mlllil.katı ndan Japonyalı müphitler, fngiliı. Amerikan lıya mal olmu~tur· 
..,.......,. ... """' """"'"1ode do Ja· (=::.;;;:=::::::===::::======== milletlere ponyanın memıu bahis edilmemi§ olma· ~ 

•• ıı~ın mı:rak verici olduiunu söylemekte fı•n TebJı• gıv • hurriyet ilmidl muııefiktırler. 

doğmuştur,, =Ç=o=c=u=k=h=a=v=u=z=a=d=ü=ş=tu==.. Heısınki, 15 <A.A.) - on: Ne~re-
dilen resmı tebliğde taarruzun mu· 

Ottova. 15 (A.A.) - Kanada. bat· 13QyUk Bebekte 18 numaralı evde vaffaki t 
vekili Makenzle King, dllıı ÇörçU • ye le inkişaf etUği ve Lado-

oturan Dimitrlnin ikl y ... ındaki o.ıJ· ga gölünün ..ıma1· garbi i d ihat Ruz\.·elt mülAkatından bahsetmiş ve ..,. " 'j• 
1 s n e :ı 

lu Koço bahçede oynamakta iken ha· edilen düşman kuvveUerlnln göl ta. 
şöyle demiştir: VUZa. düşmüş bofuJmak Uzere iken rikile rical edebilmek için muannl· 

- Bitlerle Mussollnl mülA.katnda kurtarılmıştır. dane harp ettikleri blld!rllmekted!r. 
memlekeUerin hürriyet ve lstlklAli· 

ne karşı !~ararlar almakta idiler. Çör -============-============= 
çil _ Ruz\•elt mUIA.katından esarete 
dOşen mllleUerln yeniden hürriyete ka 
vumaları Umidl doğmutur. 

Çörçil - Ruzvelt 
mülakatında 
kimler bulundu? 
Va~ington. 15 (A.A.) - AP,iıdaki ze. 

vatın Çörçıl • Run-elı miilikatında hazır 
bulundukları Be,aı Sara)dan tebliğ edil· 

miştir: 

Bahri)·e Nazırı Sir Dudley Pound. Bri· 
tan)a imparatorluğu Gent'lkunııay Başka· ı 
nı Dili. Sir John, Amerika orduları Ge· 
nelkıırmay ba~kanı G~eral Marıhall, A· 
merika Bahriye Nazın Geııera1 Stark, At· 
lantik filosu kumandanı Amiral King Hır 
riman ve llopkin • 

-----o-

Universiteli u en ç 1 er 
eessürlerini bildiriyor 
''Dalkavukl~r gecesi,, at:ı bir 
e .erdeki saygısız~ık ve laü

balilikten şikayet ediyorlar 

4ı-
~~~a ~~aşının Mikado Hariciye 
J <ı l' rn"" patlattı Nazırını kabul etti 

Bir iki gün evvel, piyasaya bir ki· 
lap çıktı. cDalkavuklar Ceceaİ·.> 
Adsız imzasını ta§ıyan bu kitıp. 

Turk matbuatının hayatının kalıkara 
bir lek~idir. 

Bu kitaptaki iı;'Tcnç imalar Üniver· 
11lte gençliğinde büyük bir tecsşür 
uyandırnıı~tır. 

Düu Üniversite gen~Ierinden bir 
grup gelerek, miiııe•İ huzurunda and 
i~tikltri Ebe.di Şde ,.e hatıruına &ay· 

gıaızlık gôsterro Atsutı protesto et· 
nıiılerdir. 

: ~· <ll' il fııll in k6sele !ab- Tolı.~o. IS (A.A.) - Oli: 

~ lta\Ra 
1 

n Llgor ı' yüzünden l\Jikado, dün Hariciye Nazuı Amiral 
~" ı.:a1ı,.11 ''ı.~lce nde 8)nl !al> TO)"ida"yı kabul rtmı§tİr. Nuır, intpara• 

' "11 &öı:ı Ulld" bir yumruk tora mubtdif 10cı;elcler hakkında izahat 
l'rını Patlatmıştır. vermittir. 

Atsu. bu kitabında, bilint'm~ ne· 
aıl bir gayıükiu ile uydurma bir ta• 

rih çerçe,ui içinde Ebedi Şef Ata· 

tiirke h4fi5ııc. dil uzatınıı bulun· 

maktadır· 

A)Tlca yüz on imzalı bir tahriri 
protesto da almıı bulanuyorıaz. 

(Devamı sa. 3, sü. 7 de) 
Londra, 15 (A.A.) - Alman b~· ============ 

kumandanlığının bildirdiğine göre 
Alman kıtaları Odesa ile Bug nehri 
nln döküidUğU yer arasında Karade· 
nlz sahiline vasıl olmuşlardır. Sovyet 
leıin Ukrayna ordusu büyük bir in· 
hizama uğramıştır. Fakat Mareşal 

Budyeni başlıca kuvvetlerini geriye 
çekmeye muvaffak olmuştur. 

Sovyet kuvvetlerini imha etmek 
için Almanların sarfettıkleri gayret 
suya dOşmUştilr. 

Kıbrıs ve 
SDveyş 

Kııhire, 15 (A.A.) - (ar~3rrba günü 
Süveyş kanalı civarına y'l;•ılan ha\a hii· 
cumunda 7 ki,i ölmfıstür. 

Dün sabah Kıbmın merkezi olan Ni· 
cıda hava taarruzu•n u!;~amııtır. 7 ki~i 

ölmüştür. l ev yıkılmı~tır 

' 

KISACA 

Mareşal 

Mannerhayim 
Almanlar, Flnlancllyanm bafma 

bir kral ceçtrmek latlyorl&rmllJ. 
~Den adam, ltaıyaa Kralmın 
akrabasmclan bir Alman preul 
lmllJ. Mareşal Mannerlla;rtm'in 
de muvafakati alıDmJ!. 

Arkadaşon, pzetede ba haberi 

okudukt•n sonra bana baktı: 
- Ne deralnt 

- Ne diyeceğim... -dedim. MD· 

••• 

alay 

21 Alman fırkası 
da yarı yarıya 
mahv:d:lmiş 1 
MOlkoYao U (A.A.) - Kızıl· 

ordanaa orıpm, SCwyet ' kun·et
Jerlnln flmdlye kadar 80 Alman 
tank taburu, 11 piyade fırkası, 

15 ala:t imha ettlklerlnı ,.e 21 

Alınan fırkasının me\'cutl&rmın 

yllzde ellisini kaybettlğinl bDdlr· 
mektedlr. 

Jetlere yeni bir denı bu. Kendi 
ırklanndan olmayanlara iktidar 
verlrlene sonu böyle olar. MalOm 
a... Xannerbaytm Fin maretaJıdır 

1 
ama Alınandu. 

' ~ ........................... ...-~ 
. 

Kızıltoprak'ta bir aile / aciası ••• 

Adam, 
kamayı 

sırtına sa plan an 
kendi elile çekti 

"Arkamdan:" -Vay hain,, diye bağırdılar-diyordu
Başımı çevirdiğim zaman kamayı saplamışlardı bile.,, 

E\'velkl gece saat 10 sularmda Kı· I Vaka mahalllne gönderdiğimlz blr rım çok hırçındı. uzun zaman ke:ı 
zıltoprakta Kuyub8'rnda •s numara. arkadaşımıza sırtından kendi ehle dislnl yola getırnıek için uğraştım, 
lı evde feci bir cinayet olmuş, evlA.· bıçağı çıkaran zavallı baba bu feci didindim fakat bUtdn emeklerim bo
dm almak üzere eve giren bir baba ıwıı.ey1 fÖyle anlatmıştır, şa çıktı. Onu gittlf! fena yoldan ge
karısının A..şıkı tarafından sırtına Yaralı ~ a.-kadafonır;a Whıeyl ri çeviremedim· NUıayet bof&lllllaya 
blr kama saplllnarak feci 8Ul'ette anlah)"or karar verdik ve ~ndık. Arada 10 

:raralanmıı:.ıtlt'. •tamim Ali Eren, tahsildarml. Ka· (Dev.amı: Sa. 3, Sü. 6 .. , 



- Sayfa 2 --------- --------·-----------·----EN SON HAVADiS 10.8.~ı cum.s -

HER GÜN BiR FiKiR 

Kuduz kurtlara, tasmalı 
köpeklere ve dizginsiz 

muhtekir/ere dair ..• 
Farulc FEN1K 

Sır kuduz kurt, Terkos gölü civarında bir köye giriyor. 11 
kişiyi ısırdıktan sonra, halk tarafından kazma ve baltalarla 
param parça ediliyor. Bilmem hangi kazada, bir kuduz kö
pek, saatlerce takip edildikten sonra güç bela öldürülebiliyor. 
Demek ki, ortalıkta kuduz vakaları vardır. 

Belediye, kuduz afetinin önüne geçmek ıçın, tasmasız kö 
peklerin itlafına karar veriyor. Bu karardan sonra zavallı kö
peklerin hayat ve mematı uzun çarşıdan alınmış kıtıpiyos bir 
kayış parçasına bağlıdır. 
Kayışı boynuna geçiren köpek, şehrin içerisinde rahat .. ve 

serbest kuyruğunu oynata oynata dolaşır. Ona kimse yan goz
le bakamaz. Çünkü boynunda, meşin bir tasma vardır. Fakat 
tasmayı çıkardı mı? Yandı! Smolensk meydan muharebesıne 
iştirak etmişe dönüyor-. Dikiyor nalları-. . 

ihtikar, kuduzdan daha müthiş bir afettir. Muhtek,.., ce
miyet için bir kuduz köpekten daha tehlikelidir. Fakat ne ça
re ki, kara kaplı kitaplarımızın müeyyideleri, kuduz afet;~e 
karşı konan müeyyidelerden çok, hem de pek çok daha ha 1 -

tir. Muhtekirin kurnazlıklarına k~r~ı silah.sızı7.. .. .. b' 
Şehirde her gün, halkın kesesını ve mıdesrnı s~muren ır 

bakkalı nalburu manifaturacıyı derhal yere seremıyoruz. Ne. 
' ' y? den? Bunların boyunlarında da resmi birer t~a. i".11• va · 

Yok, fakat tasmasız muhtekirlerin itlaf edil~•. ıçı~ ve
rilmiş bir kuanmız da yok. Bilakis, bazı n;utıt_el<ırlerın bır ta
kım masuniyet tasmaları tedarik etmelerJAe ıml<AR vere~ a
çık yollar bırakmışısız. BM- taana ki, o~ boymına geçıreo 
muhtekir, kanunlara karşı bir kalkan gibi kt.rhnıyor ve akla 
gelmedik ihtikar dafavereleri çeviriy~. . . ..•. 

Bir takım açıkgözlet', yanyana geltp bı.r cBıfmen:ı ne bi~ıgt» 
teşkil ediyorlar. Hükômete mürac~at ed~ bunu bti' resmı ve
ya yarı resmi mahiyetli tmVftl'1 halin~ sokuyort8:r. 

işte bu unvan bM- t~ ~~Y~· B<r tBS_"'.a kı atanla!' bun
dan istifade ederek şehrm golıeğinde. ~l~ını:_ koll~rı.nı sanıya 
sallıya dolaşıyorlar ye Türk ek?":'oınısın<n:. ~.nY.esını, memle
ket tica.-etini rahat rahat kecnırıyOf'lar, somuruy<> .. tar. 

Dikkat edelim!- ~- __ 
Faruk FENiK 

Tahlil ve Tenkit: 

Türk tarihine bakışımız 
nas1I olmalıdır 1 

- Çınar altı M e cm u asın da 
:ıkan bir gazı münasebeti/ e - (1) 

Bu ~!ıkla çıkan bır yazı~ cevap 
vermek !Uzumunu hlsoettim. Şımdi ts 
biat ve ort00 kanllftlarıA& istıR8ıd eden 
tarih, cÇrnaraltı> Meeınua.ottıın (ad
sız) ki.hin muharrll'i e+.We yaralan
mamış ol.saydı, bu eatırie.rı )l&ZIR&k 

ve larilu miidafaa etmek zaruFell fie 

1tız.a ÇAVDARLI 

Buglin ise JB<>Sele tam bir vuzuha 
ka~ın,,.Wr. İl<!lftıln, yalnız ırki de
ğil, fakat ceMlyetı vücude getirmek
te de en büyUk Amil olduğu kat'! ve 
m<lslıettlr. YaHıız tarUılmiz değil, fa_ 
kat k&n,Hllarımız da bu iklimin tesiri 
altuıda vöcut bulur (3). Teneffüs e-

basıl olmazdı. dilett. havanm rt1ftlarn1'ız Ü.Zerinde bir 
Sadece (Tat'ih Kurumu~ Ra çat- tatı&vviil ve tebeddttl husule getlr

mak tçin yazılnuş olan bu yazıyı memesine imkA.n yoktur ( 4.). Bir H.1-
ilmin yardımlle ı.nt<Ki ederken, bt::ın· kflllffı halkarırun ne olduklarını, ve 
da.n maksadın kwrumu hb:Raye ve bunlartR tarihlerinin ne gibi b.ır tarih 
müdafaa okluğu zehabına dilşülıne- ten ıbaret olduğufıu tetkık ve tahk!k 
mesi lUzumunu da bildlnrun. Eğer için Mr şeyden evvel ctoprağln kud
taırıh kurumu, tarihı, bilkassa TUrk retl>, c.tklimin kuvveti"' ve buRl&rın 
ta.rıhıni tam bugünkü ilmi şekil Je lıalk zekW. ve mılll tarih üzerindeki 
meydana koymuş olsaydı, Hım içın tesirleri taftkik edilmehdır. Müessrr~ 

affedılmi~ derecede büyllk bır ... - olduğu kada:r da kar'f'k o
ı;iinah olen bu i"ibt itintzlar yüksel- lan bu coğrafi ntt!llZ, tabii iıW&na. 

rnez; tarih haki-ki ilmi k16veeınde bir ü!Akt inea.n&, JR&f'C:l"l iRB&na, sıyaaı 

tarıh olarak gorünUr ve okunurdu. i!UNLA&, llettA renklere ve d«ilere, v1l 
Buna. rağnlCn tarih kurumunun luç cUdUn teşekkülline, uzviyetimizin mu 
bir iyiliği dok1:1nmadığlflı iddia da bü kavemetlerine, rutıl mükemmeliyet 
yük bır Jıaksızlık olur. veya zatlarına. hukuki, iktisadi, di-

Sadede ıeuyonıın. Maka.leyi yaza.11 nl tefekkWlere, sa.a'at ve dehbın 
bily Adsız di)l<>r Jti: dôğmasma en yak•n ve en dogru b·r 

cBwılar 'IlHk tarlhinl bir BtraYB tesir icra 'der (5). 

aoyup Avrupa milletlerinin tarlblert Camllle JuUian pek ha.klı olarak 
clbl yaza<:ak yerde Sllıner, Elan, A- şôyle der: 

kad, Hattı v.s. l'Jbl en esld. ,..e mede- «Bana bir memleketıa evaafı wn•
Di milletlerin Türk olduğuAa ldd.ı. ile mlyOlle.1, lldlmln~ - .. ..., rilzgt.rla bo' yere ö\ilnme yoluna saptılar-• noı ve bütün tabii coğrafyasını bH-

TarUı.te Kaid ve)'& Ahat ııeklinJe dJriolz; tabii maı....ıJerlal, Cl<eklerinl, 
anılan, Tevrata Kasdlm suretinde ge_ 11ayvanatmı psterlnJz; ıJze görme
çen ilk Keldanl Türklerinden bir par den, bu memleketin adamının 1188d 
ga olan Hatti'lilerin, bu muharrir llir adam oldağunu ve tarihte ne rel 
nereden Türk olmadıkllll'l neticesine oyoıyıiCllğını ııöyllyebllirlnL Hat~ 

'Varıyor? Tarihte gelmemiş ve Y&.f&- yajruz blr ctevrJnJn tarihini değU, bü.
mamış olan <Ari> ırkçılık nazariye- tua de\·lrterlnln .., gelecek~ld devir
eine 15Unatıa. ceffelkalem antropo· lerinio tarlhiol anlatabWrlm! (&).» 
lojlyi elde bir hllocet g;bı tutacak bl> 

neticeye varmakla daha fimdiden, btl 
muharrire büyük bir hat.anın içine 
düştüğünü ve mlllum bır gat yaptı
ğını aöyllyebiliriz. 

Muharrire gore, Et.diler, <hl, ant
ropoloji, kanun ve ört bakımından 

Türk değillerınış! 
Biz akaıne olarak her bakımdan 

bunların Ti.1rklüklerıni isbat edehm. 
Evı·elı\ fUnu söyliyelim: Irklar, 

toprak altından çıkan kafa taslarının 
'r.kUleri.ne göre değiJ, fakat lklıroin 
yani toprağın ta1ep ve 9artıarına gö· 
re ırki huleUerini gösterebilirler. Bu, 
gUnUn buluşu değildir. Toprağın m
aan cemiyetıertte, ırklarla bir a.18.· 
kası bulunup bulunmadığı meselesi 
asırJardanberı tekrar edilegelmekte 
dir. Hyporate bıle, havalara, sulara, 

yeı1ere dair yazdığı kıtabııu hunu 1.9· 
bat için neşretmU,tl (2f. 

Socrate"in muasH'ı olan bu adam, 
da.ha o zamanlarda, iklimin çiçekler 
ve nebatat vasıtaaüe insanlar ve hay_ 
\'anlar Dzerindekl tesirlerini ortaya 
dökmU.tü. Platot:ı, Aristote, Galien, 
Polybe ve ptolee'de ayni esu Uze
rinde yüruınllşlerd&, 

cKablll i..tırlW<• ,l'61li dökUlmekle 
açdıp yufka ı...ııne gırmek hassasını 
h8'Z olan ınean, tabii mulıltlnin tes;rl 
altınde.dır. Bu mukit, tek tabı.r ile, 

toprak cledJtımiz feydır; tebeddiil ve 
taııavilllere ıkt kuvvetle İıükmed,..: 
Toprak ve lklurı. O, bu t.esın fertler 
tizonnde göeterdıği gıbi, aynı zaman 
da Maşeri hayat Uzerınde de göete
rir. Yalnız bedeni, clılmant tall.avvW
ler de«il, si.yaal ve ahlt\.kt değıfm.eler 

de bunun eoeridır. Tek tabir ile, il<
lim tarıhln ....Sıdır. (7). 

cArt lf'k nazariyes.1> rnüdafilerinın 
istinat ettikleri antropoloji, tarihi 

tefViştea batk& bk şey değildir; vazı 
yeti anlamamakta ıacar edenlerin eıı 
büyük h4ıni1!idır. 

Irkların iklimi ve coğrafi btr hu
dudu vardır. Bu hudut da.hilınde iki 
ırk yetııımez. tek bı!' ırk ııetı,ır, 

Şjmdi, aerl>e&tçe, Etilerin dil, örf, 
ve din dolayıelle ırkımın befitt olan 
Ttlrk coğrafi ve tar!lll llııdudu dahi

line girip girmed' lerlRI tetkik ede

blllrlz. 
cArb :ık\e temeyyuz etmek ioitiı'en 

lıazı ıatıbbln tarUıçU,.., ,ı<ızUmilzlln 

rlBizegöre 
Kınalıadada 

saltanat süren 
köpek ••• 

Bir köpetin, :Ksnalıada. hallun.ı 
rahatrnz ettlfhll, bize cöndeı:Uen 
muhtelif ~Udi.yet mektuplarından 
öğrenmı, ve bu kipekten Kuta
lıadahların karları1RU8ı•ı btentJş 

tik. '\·e ı;,aumı't'-•k k1 'hu pek hllkJı 
müdahaien1izle ltu ita it ış ha.ile.. 

ditlverocektir. 

lşEHiR ve MEMLEKETTE ... ll~ 
Kir yüzdeleri Demiryolu inşaah Rusyada 
Mağazalarda 

resml liste ile 
9rösterilecek 

üç istikamette sür'atle ilerliyor.159 
kilometrelik kısım işJemiye açı'.dı, 

~id~·::;;:c :~~:=~'.:~~.=~~·d;~:1~ü~~: yenı· hatların da etu··dteri yapıldı 
u.al mür,U.abe bürot-u na müracaat ederek 

Dünya askerlik 
tarihinin en mu

azzam imha harbi 
yapılıyor .. 

A~ağl l·ukarı yirmi günlük bir 
ra~ıla ile dü:n aldJğımı-z bir mek
tup bize ha.yal kırıklığı ,·erdi: 

«'.\!eğer, küpek, h:l13., KJnaha
dada ~filtanat &t.lrmekte devam 
ediyorınu, .• 

muhtekiri.eri hildir~eı...te. \'e h.u~_lu.r d~r- Ankara 15 (Hususi) _ Yudrumuz 

1 
hal yal..ıılanarak .1\luddrıumumılıgc ,·ı·rıl· ı da muhtelif istikametlerde yapılmak_ 
mektedirlcr. OUn ak::-an1a kadar lrltfoula la 1 d i 1 . tı hale" .. d o an em ryo u ınşaa mrz 
28 ihbar \'ali olınu~, bunların ck~trı~ı e o·y b k c· I k El' zığ 

ElAzığ a Van _ İran hattının geçen 
s~ne iha&esl yapılmamış olan Ela.zığ • 
Palu arasındaki 70 kilometrelik çok 

SJ::VKET BlLOI..' 
.. ıtth 

Ru'.):a harbl. _ bariz Jıuı,us13' trif 
h.eliınenlu en geni. man:J.sile 
imha harbi olnıu~tur. uJdı' 

Öğr~tmeo Bay Eu,-er adh bir 

\·ata.nda.'!-ın malı olan bu köpek, 

pek azgın bir ,,e)'TilllJ. Çocuk.lana, 
kadınlara, htkele)·c çıkanlara saı
dırıyornıu,. Adahların tek 'e 
l'nti,terek Bf'ZWJU bu hayvana bir 

taı,ma takıhnaaındau 'c sokaklar 
da ba,ı oo, bıra.kılmamasından 
ibaret. 

Eh ..• Bu kadar haklı ,-e muwu 
bir arzumun yerine getirilmem~ 
sfne ttebf'J> nedir! Yoksa bütün 
Kınahada bir köpeğin hürriyetini 
halkının !nb.bat ve emniyetinden 
W,tün mü tutuyoruz.. 

Uiıun tarın kıwı,ı: 

Büyükada. kayMakanu, bv ,-i
kdyetlerde dikkate değer bir ta· 
raf otd-ttınu kabul edip Kına.

hadaya kadar bir zahmet etmeli, 
vaziyeti görüp kararım Yermeli
dfr. 

Bir köpek yüzünden Mr ada 
baikuta. bötö.11. bir tatil nte\ıslmi
nl zetıredeblllr miyiz 1 

Y bu böyledir 
Mtltelerrlk: 
Münhal mebusluklar 

Ankar&, 15 (Tel.donla) - Mllıı
hal bulunan mebusluklar& n&m.zet 
tesbitl içın CUmhuri;,oet Halk parcl
sinde tetlrilde<e başlanmıııtır. Halıec 
vertldiğine göre bu namzetler 15 ey· 
lalde Mecli8ın toplanmasını mütea
kip tlAn edlleceklerdtr. 

* llkmekieplec' ne •aman oı:da
cak t - Vii6.yet, ilk teckleat komis
yonu toplana.N.k Uktnekteplerin im· 
tihan,, kayıt ve -.çtl•a tari1"l~rlnl tee_ 

bit etM~ir. 
Buna nazaran ilkmekteplerde ık · 

mal imtihanlarına ve talebe kaydına 
15 eyHlkle, tedrisata 29 eylaJde baş
lanacaktır. 

Mektep çagın<la olup hasta buht· 
nan çocuklar için hususi mahiyette 
bir mektep açıln1ası içiR de tetkikat· 
ta bulunulmakta.dır. 

* Üniversite kampı - Üniversite 
kampının nehe.rt olarak Yedek Subay 
okulunda açılmasına. karar verilnN.f

tir. 

* VnJA.cr!lite lmtlhatdllrı Dii-ı 
toplanan Onıvcreıte profesOrler he· 
yeti ikmal jmtıhanlarıAın 22 eylQl<le 
başMuneBtna. karar verm.işttr. Hukuk. 
et.eme tmlihanl:&rı 22 • 24 eylO.lde Yfıl. 

pılacaktır. 

önüne iki tUrlU Hitttte koyarlar: 
1 - Proto _ Hititte, 
ı - Neo _ Hitıtte. 
Dellaporte'ye göre, MianJqae yani 

Turanı olan Proto _ HittitM'ler, Hit~ 
üte ismine 'n eski bir flak ile tesa

hiip edcnlerdır. (8), 

Rıza ÇA VD"8LI 

(Arka 1 >U) 

(l) Çınar.altı mecmuası. s. 1. 

(2) Les tralte des alrs, des caux 

eti des Ueux 

(S) MonteBql•u S'e&pr. d. Iol Lh'. X 
vın. 

(4) l\talebr~bes: La recherh~ de 

la verıte 
(1) LOK"len l'"ebne; La ture et 

l"e\·olution h11malne, p. 101'7. 
(6) L'anclenDete de l'ldie de na

tlon. p. tO. 
(7) L11eien F. La terre. p. 1'07. 
(8) Lea Hltlltee; p. 37. 

, . · ı ar a ır _ ızre _ ra , a. - arızalı ve bir çok bilyük köprü ve 
teı<bıt ecfilmı}tır. . . , Van _ İran hudut hatları ile Zongul- tünelleri ihtiva eden kısmı üzerinde 

Yaoi burada. k.arfjrla~n ord edtf 
rın \arnıak l!!ltediklerl aı,d b of' 
bli,yUk ::chlrlerln zaptı oimaY'P ,4.J· 
du1arın imha-sıııdan ibarettir· ·d'' 
mıuı tehliğlcri, :-;molensk aıt) tıll 
nıuhareUe .. inln böyle ammetU d-' 
netice \·Crd1klnl, harbin UAOllİ ~· 
bu zaferin kazanıldığı ana ka.dS'~ 
ı.ılların Olü, ;\·aralı ''6 ka.yıı> ol 11, 
.ıaylatı tJUrt milyona yaklaŞtı'10r 
General Llıtt'in kuınandaaınd~ ı~· 
dular.ı1. Karadeniz yolunu a.ÇIJD ' 

Bundun ba~k.a Tic:ueı \t-klllrıı hcılkın d k K zl h ti Ü . d , . a - o u a ı zerın e olmak çalıtma.lara devim edilmektedir. 
hu İ",le ..Jahcı. ı.ı)&df' muvaHal oln1a!'1 ıtı,:ın d 

ilzel'c Uç ıstikamcttc devam eylen1ek_ Diğer taraftan b.r buçult sene en 
rol yrriındr bir karar daha alaruk (iyal .. tedU". beri inı;aah devam etmekte olan Zon 
mürakare komi .. yonuna hır emirle vaı.i- • 

Bunlardan Diyarbakır _ Çjzre - guldak • Kozlu hattı in,aatt h:ll& d~· 
"eti bildirmi~tir. d ' Irak hudut haltının, Siirt civa.rın a vam t'ylemektedir. 

Alınan bu ~arara ~i)re, hundan bôyle 
Kurtalan mevkiıne kadar olan ı:.ı~ Bursa.da Bozöyük - Bursa. hattının 

komiı-"nnca te hit rdiJ,.n kir yünirlf'rİ 
kilometrelik kısmının ın~tı tıın1a- etütleri bilirilnıiş ve güzergilh tesbit 

alili.adar 1nağaıalann en p;i'irunür yf'rleri-
mile bitmiş ve Bismil k3zaıoune. kadar edilmiştir. 

ne bir tablo haliRdr a~ıla<'ak 'e halk al· 
o.an ku;mı ifletn1eyc açılmışlır. Bu Buna .ıe Balıkesir - Bandırma 

dığı t'}faft kolayca kontrol edrbilerek· 
ııokt.adan. Kurtalan mevkiine kadar Hattının Okçugöl arasında.ki kısmı

tİr· Lo\antalardalı.i yemt'I... liı>tel<'rini an· 
nlan kıstrnda ray fer~iyatı ile bazı nın etütleri de yHpılmaktadır. d• • 

dıraca\. olan bu afic;lerin düklı.inlara a ıl- • 
köprU noksanlarının tamamlanma- Adapazarı _ Bolu • tsmetpaşa hat.-

ra.)·ua. n1eydan nıuharebeı;inde IJil' 
ma..,1 i.t& konıio:.yon ~imdidt"n raaliyete 

sından sonra, bu sene sonuna doğru tının etütleri de bu yıl ikmal edlle
a:eçıui' buhıRmaktadır. 
f' işletmeye eçılacakhr. c4 Ltir. 

RUb ti.uneninin imha edllcU#iıJJ 
dlrmi,tlr. ~ 

Burada me\·~ubahi& r~ ,1 

lzm!ir haberleri.: Tür iye- Almanya 
Ankaı a - lzmır t:caret an 'aşın ası 
bisiklet yarışı 

ifade ettiği miithh; dekor ı~ıııde ,. 

I• ht "_ ka" ra h rp zlyet mUlalea edlldlğl zaııı•D• ~ 
taknn bualler, insanın kafas01I ıı, 

devam ed:yor ca~;::;cnsk ıneydan muJıarebc>1 ; 
kadar barlkah netice \:erdlğtıtetJ)Jı+ 

1 EyiCılda başlıyacak, 
4 Eyıukle Atatürk 

aruıtı önünde bitecek 
İZl'Bİl", H (Teleloırla) - Ankara. -

hm.ir ~k yarı, programı bölge
ye geldi. Yarış, bir eylO.lde Ankara· 
da tAşıamak ve 9 eylQi salı gUnil lz
mirde bitmek fizere 8 konaklı<lır. 

8$% kilometrelik o!aa bu yarıf" An_ 

karadan 4 Eokişehlrden 7, 1st.anbul
dan 4, !zınhden 5, Bursadsn 4., Ha· 
~ iki sporcu i'tirak edecektir. 
Yarlfll. itl;rak edecekler 30 Ağustos 
gtltHl Ankara.de. toplanmış olacak ve 
11 EytQlde İzmirde yapılacak fuar 
blsil<let müsabakalarına da i9tlrak e_ 
decelderdir. 

KDnak mahalleri Slvrihisar, Eskişe 
hir Xtitahya, Afy-0n, Uşak, Ala.şehir, 
Ma..Jl.ieıa. ve lzmirdır. 

Yolda bisiklet değlştırın~ ~ızaır. 

Bu .koşuda derece tayin edilecektir. 
Anlt".&re. _ İzmir gtlzergA.hını en a.z 
zamanda katedecek sporcu bu koşu
nun blrinclsi addedilecektir. 

Birinciden U~UncUye kadar mükd.· 
tat verilecektir. 

Göçmenlere çift 
hayvanı verildi 
t:mnir, 14 (Telefonla) - Vıllyet!· 

miz göçn1enlerine tevzi edilecek çift 
hayvanlarının mUbe.yaası devam edi_ 

yor. Evvelki gün 160 çift hayvan 
mO.ba.yaa. edildı. Bunların nıuhtelif 

yerlerdeki g<>çmenlere tevz.ıine baş· 

lan<lı. 

Ra.şid Rıza trupu 
Fuarda 

- -- re, na.!fıi olu.)·or da Alınan ,~ord nJılıtf 
lif.. h l Bı·rçoh muhtekir dü,man eepbe.ının en kal> ı ıııı• 
ır. UZa ere Cre mile kar;olaşımyorlar! Nasd ol 

Eylül ortasında A aliye ye da her !ikamette ııerı yuruyııı 
larun ~ık bulamıyorlar. rot 

başlanacak veriıo.i llu ceııhcde harekatın yıııır"".,.~ 
Bir ku.ç gilndcnberi şehrimizde bu- fiyal nıiral..abc l..onıi~yonu dun \ali "c ralUc inkişafına mı\.nl olan it 

Iunan Ticaret VekB.letı 1-ttisteşarı Beledi)'c Rrbi Dr. LUıfi Kırd.;1r'ın ıiya.. hangi ku\·vettir? '"ııl 
d 1 • ı • ı · ·· Bir i'l'phe "'ıkıl•rkeo, ı.oı: ..ı~ Halit Naznli K.şmirin riyaseti altın- tocti allın ' lop anaraa. i \lİı..ar i~ t·rı u.u .. -. oJ erdt ,,. 

da. diln sabah saa.t ıı de 1'tıntaka. Ti- rınde ınt~gul olmuı YC yc:nidqı Lır \:"ı.. uğra..)·an onlular, daha. geril it ctf 
carel mudUrlügilnde bir toplantı ya · nıuhlt'kirin ı\Jli)t')c .,,t:rılmt..~iıu ı..ar.uia~ ka\('tnet kudretini haiz y.enl l> ti 

ht'I kurahiJlyorla~a.. keudUeriııl ıJ 
pılmıştır. tırmı;;LH· 0ıııı 

1 Dun iil..;;.;ı.nı .\Jliyc)c , 1·ril-·u ıııuhlt:l..ır· deJ'C(.·e ı,:abu&.. toıJlıyorlarsa bU _.t) 
Bu toplantıda İl} Ticaret Umum .,,... ıs.-Ju 

ter ara ında dı:mır \~· ınal..iııu ak.'\.4mı m[ına.,ı ohnak ıazundır. şu. ,,;,;: ıJ 
Mü.dilJ·U Celal Geımaa, Dış Ticaret . b b 1 1 ~ .. 0 , 'ellerın ••ylat• Id·"- edil(lıtt· .. ~ 

Lüı.:carı B.udıı. anyan irader ı·r Hin ır. ,., oJ ,._ u.ıa ,, 
dairesi re-isi Cahıt Zamangıl. Ticart.!t lD"' .. r 

Lalatada hü)ul.. lnr ııuı.Jau ılr i~IU)oip 1 dar ı.li·i değildJr. yahut da ··I"' 
Vekaleti teftiş h.cyctıerl relSi Hakkı lbtil 1 

d h b 1 1 d dcınır ~)a 'e hırda\at t''f•a uı.t·rındı• ç•ıl her ue,·ı h.ı1.rı• ınalzeme&l ,~ı I{anul e azır u unn1uş ar ır. · 1_ fe 
t d k d 1 gorü huyul ı:;lcr )'aJHin bu ıııuc!\bc~t'Illll, drf Jı.aklka.tcn butUo taıun1n1er .. 

Toplan ı ,ln sonra en ~Sl 11 • 

1 

, .• 

Hali• N 1 tcrlennın l..ontrolu i""t-na .. ında ~ıımlı)c ı.a dl' bli)ul..tilr. ııı-~"' 

'
en bır a.rkad•ı.ıımıza ı. a.zn1 d .,. ıı 

~ t dar yaptığı salı .. larda yuah: 328 c l..u.Jar Deniliyor ki KruUar, or ~ 
Kı-<ı;ınır a:,ıağıdakt &ahatı vermış ır: 1 ~ . ~~ 1 aıeıı ; 

' t 1 I kar lenun t"llıgı anla!i'ılmı~ \c J.t·rhal 

1 

en btiyük par~·a.mı te"jeuı. fi c 1 sta.nbuldaki bazı gazc e er - rıı , 
h b hl ık g "' :\luddeıumumılığe H'rılını~tır. reı.al Bud~tal gurubundan ıru'' 

miz ve bıl assa. sa a eyın ç an .... · . .ili u • -' 
\lt"ınlel..etın olJuktı,:a uıuhını ıth.;1latçı- t'e(,lıetiiu~ ınu!<itacelen mü ı .. -1UP' 

Z tf.'!el'l.lt!n biri l.stanbulda Almanlar- . ol"~ 
larındau olup, demir piya~ .. ının hıll..ıın ler ... e~kederek Alnıanlarıo 

la yapılacak bır anlaşma için ihzarı tı~ 
\C nUımı me ... \.iiode bulunan Bıtrduban- · dY.rbeslnJ 3nleınlşlerdlr. BU 

mah.yell A,oplautt.ıla.ı· ya.pıldıtını det:_ 1 pli' .. 
yan biraderlerin "t'n,.Jntf .. nberi bu ·ı up (' p1t t zayrflanu ~ ,· p• 

atie tekrarlamıflır. BOyle bır şey ·-" ~ 
. . lsta b 1 df' ihtikir Japtılları \ot" yÜl binlrree Jira- \e Dinye ... ıer nehirlerinin fe"}V ~ 

nıc~zuubahıs değılıdır. n u a. ge- . . . . . 1 1 J -dB" ıt 
_ ted · lıL (ahı~ l8r lenun rttı,sı an aS'ı ıuakta ır. ıerl c;ıkıntıda ba~lıyan ıne) A~ 

lh;ını tamanıen hususı mahiyet ır. .. • ,,tr"' 
. Ti r.tuhakemeye bugun)t'rde ha~laıuıt·aklır. harcb~l Budyenl ordularını 

Bu seya.hatımden istifade ederek · Bundan ı. •. L-a Ye ilkö de Lua ~ikoli 1 -~ 
v kıl.letini aIA.kadar eden ba.z.ı ~ S". Y . P tır. 1 il" 

caret e 80 kuruşa kuzu etı aıall ıgınılan, 1'.oulros :t~ğer ~·azlyetln haklkJ çehre!°J ıf. 
meselelerle de meış:gul olmaktayım. . . . . . . _ .. d 'A 

• . Kollel...tıf ljlrkeıı yuk.ı<ek {ıyatla nıal.ın<· dan ibaretse Alınanların k&'lP"- r_ 
Bugünkü toplantımız da Ve!<Aleti ,_ - · ı d B ı 1 t<~ ; . . . yagı ~attığ ından, Bl"yog un a ay an pa. zaft.~rl Liratle lnkl,af cttıre il 
l:ika.dar eden ışler Uzerıne olmuştur. tahane"i \'P. Takı;imdf' Anlara pastahanr· aflarındakl bo tuklardan ıstJff / 

Alman1arla yapılacak müza.ker~Jer s.i falıi~ hyaıla bi!;lı..üvi flatlıklarınrlan ko- ~nek sureti.le (~k daha mu~t:PC' 
irin Almanyanın resmt mUmessılle· · •ı ·dd · ·r· ·ı · ı d. er İ :.. , . mı6yonca ·' ' u eıumuını ıge verı mı~ er ır. celcr elde etnıelerl icap ed • 
rınden halen Türkıyeye kimse gelını9 1 ı wııı') 

Bu harbin ba~ından her J.a 
cteglldir. r ' 3 S" ~.,.. ı (Devamı Sa. , u. 

Almanya il• yapacağımız ticaret LKISA HABERLERJI r ~, 
n1Uzakereıerıne eylülün ortalarına _ __ 
doğru Ankara.da ba.-:Iayacağız.> 

Fuar için serbest 
döviz veriliyor 

* sebze halinin önünde L•ıııınan Bayanlara j 
}Olun parke olarak inşa edilın.•:--,J:<" J.: g~r a•• t r t l P, er T _/ 
karar verilmiş ve tetkiklere ba~l"n I V ~ ı 
mıştır. 'ıoıcri 

* Çamlıca. tepesine giden yolun as sert kabuklu yemı-. ,.ı• 
İzmir, 1·1 (Telefonla) - Fuar mü- .Clinızle kırmaya.. 1'., 11 nascbetıylc hariçten gelecek eşya falt olarak iılşa edilmesine karar ve· i$ ı• .• f 

1 ti nlayıııız. ÇUnkü d~şıeritl .• ti" 
lzınir, 14. (Telefonla) - Fuara Ra ıarın mübadele işini kolaylaştırmak rill'n' r. aJ'lt'" 

~ * 30 A .lh•stos Tayyare ve zaft.r hazineniz ınidenızin. an ,ıı 1' ı:ıt Rıza trupu gelecektir. Trup, !u· nı.ak~adlle serbest döviz verilec~i .,... U 1 ızıo 
bayrıult.ı•da yaplacak olan ihtifale ve tatlı tebess m erın tıt arın açılacağı 20 Ağustos gecesinden Ticaret vekilletinden belediye reıslı .. B sure #_ 

itibaren temsillerine açık ha.va tiyat· gine bildirildı. iştirak etm~k üzere İstanbul ünıver· ınetlı &Usleridir. u. ıed 1 
================ sitesinil'l muhtelif fakültelerinden 25 tarın sade mineıerının ,Wf rosuzıda baııhyacaktır. ı kla ~ il kU nı.esıne sebep oma 

te:ı:~~~e'~~~~e~iff~~~k !~::;!~ -~~N'.":'"-~-0--".'.~~-~--0----, taı;b~::;i:d~~nş:· edilmesine ka- belki koklerfnden oyn:::,J/ 
U lannıa.k tehlikesine uğr 

tedir. rar verilen çocuk bahçesinin inşaatı- bais olmuş bulunursunuz. 
_ na ait pan hazırlanmıştır. Birkaç 

TA K V J M güne kad&ı' ın,,aata ba,ıanacaktıL Elbl•elerinize~apkala.r',P~Z~? 
( Ea-n•.& Pro,...am ) * üniversitenin askerlik' kampla- ıı•ve 15 AGUSTOS 941 11--•M •• zumsuz granitUrler ~ t .... __ .,:;.. ____ ..;;.. ___ ,, rının ~k subay okulunda nehari 

1 
tll! .~ 

CU:\IA ... niz. Kadını kıyafetin rı. ";f,~ 
.. H 1 19,15 , 1,;.:k olarak yapılma.sına karar verilmış ü t h.,. bır 

AY: 8 - CUN: 221 - ı:ır: l()'J l::?,45 Ajans 1 a· n u.A.& ki fazla teferr a ı':lr ;ett , 
RUJ!/: 1356 - AGUSTOS: 2 13,00 '!ürik 19,30 Stıat ayan Karar llllivenıite talim taburuna bil- güzel ve 'ık gösterme•·\8flf'ı/ 
HiCRi: 1360 - RECEP: 21 

13
.15 Miirik 2<J,15 Radyo Ga. dlrllmı,tir. de bırçok volanlar, su ,. I 

\ . .\..KİT d\ .~l EZ..-L' ı 20,45 Müı.ik * Htik6met tarafından muha.be1·e saire olması, belden ~tt~"' " 
18,00 Program eSv· ~· 

G EŞ: 6,10 10,01 21,00 Ziraat tak. ma.lzemeeıne el konulmuştur. Bu nun.ızın şişman görUnstl,,~;)!1",I 
18.0J )lüıol 2110 -~-- · !l_.I f. t ka d"""" Otır: 13,18 5.()9 , Tem · ı m~ııoı:;nın ~ arr, ıya. mur.a · bebıyl?t verır. Vücu w• bel 

iKi:Noi: 17,08 8,59 18,:;Q Sf'rbe t 10 :?2,00 f\h,1.Qk be koll'.1*5yo"unun Pazartesi günltü şekki.HA.tına. göre yani t';fl 
AKŞAM: 20,08 12,00 dıı.lila 22.30 Saal ayarı içtimaıl'W'Ja tesb;t edılecekUr. ruıt veya alt kısınılarıtııD .. ~ 
YATSI: 21.52 1,42 18,40 Muzik 2:?,45 Müzik Nolnıt fiyatlarının da pazartesi gına ı;öre tek garnitılI' 
İMSAK: 4116 8,06 19,00 Konu~ma 22,55 Yarınki proı· gUnkU içtimada tesbitl mukarrerdir. bilirslniZ. •;, 

na. refakat Nllyo"'•nuı:. !'aJtneye an· -~···••••••••••••••••••••••-••• paıh d""8ft pancu.rtarlle, bir nıanJlloi· 
* oıılil'' / Dekolte clh!senız•n ııJ$I' 

la çıoek koymakla mUb b'! ~ 
terıneyinız. Bır elbı.5tYC'. .,,.ıı 
toya, bır tunikc teıc çıı;t ı:ı~ 
zan c:an vcrilebilır. ı-"'a~a t•l'J. 
rı suilstımal ettığınlı ~1,.rı·, 
bır takım böeek k:~~8 pııııl 
vilcudc getırılmış g 114 11ı1 

boyla.ıını süslem<'ğe. ıcaol'-'~ 

cıık dokuz bııt;ukta. girerim. A tır hiwMI içinde uyar ıihlydl; geride, 
Bu iyi Juılbll lAlbor.ı..t ne de tam A N ratıp bir bahçe k,.mı içinde, d&Jmo 

zamanında dü,erd.l ! Fukara, yük ol· Ustiınden dalları &Orlinecek kadar U• 

mazdı klmseJ-·e. Daittta ufakteıeı. ı,- _ 
1 

_ _ _ _... .ı _____ . _
11 

ı.un \le pınefe hasret ~ektikleri na· 
!erini görü.erdiği kadınlarm dootu _ l; llıl ü e 1 1 i f i: 

31 
Türkeeye ~ 

1 

_ rlnllklerinden beli! olan ağa~lar yük-
idi. Şö31ett, g~erken, uğrayl\erlr; -t EMİL ZOLA )j HAMİD KD'iıt ı- selmlo)l;I. 
yanodada bekle,en alacaklıları sa- 1ı1 ........- - -- -:=:- · - = O Wı, !taat ona.. dogru, ~:llooda a-
vardı. zaten, bu hi<:arelerin de ala.- du~u lngtllz ~@KUkkaahhğına rağ· Dü;untinUz ki, bütün bir gec.·e uy111ya. lf&ğı yüarr on kadar kimse vardı. 
cak falan l8tf'mtke kalkı,tıldarr yok_ men, bir taraftan taraklal'ı .sıralarken c:ağın1, bütün bir gecPml kendime Kontes teldlteiz dostlarınıe zlyarct-
tu, blhik18; ayak dlrlyorlarsa bu, bir bir taraftan gWUyordu. Labordet'ln basrcdecefinı. ön1ür, az.lı.lm! lerlni kabul edeceği zaınan, ne e.alonu 
gece evvelki büyük zaferinden son.ra, kaluna c-irnıL' olan Nana onu mut- Jll ne de yemek o<lat9ınr açardı; daha 
hanunefcndl)f' .)enlden 1'akhen arzı rap doğru itmekle idi. Ve nihayet Kontes Sabin kl kontun geçen ae- çok, biz bize, ocak ba'ı olıbeU ya-
lılzmet ~adi. heri1Jcrin elinden yakayı 8t)·ırınuı ol- ne ölen anne'l!lnden ayırdedlleblhnek pılll'dı. 

Glyhı--, olan Nana! h'lôla baktlyar, nerede ol•rsa olsUB, ~in Madam Mullat Oöbövll Wye çağ_ ESMen salon, çok büyük, çok yll.k-
- Kı.ralJm, kıraJ101, den1ekte idi. tazip edilmek kork•sundan lı.Ade. e- rünıak A.det oltnuftu, Pantlevr toka- sek.ti; bakfeye aç.ilen dört adet pen· 
Tam o arahk içeri giren Zoe: le gt~lrJlmek lhtlmalt olmadıtını dli· ğ kö,esindc, Mlrorn•lt6il sokağ1odald cen!den, !fWttlnede yanan irl 'kiltilkle
- llaomıefendl, arhk kapıyı aç- şli.aerek, onlardan kurtuldu. konağında, her 88lı günlert m.18a.fk- re ~' bu yağışlı nJsan sonu .ik· 

ma yok... l\lenllvende dizi halinde A..ı'&ltk merdJveninden inerken şöy· lerlnl kabul ederdi. Bur88t, yüz aeoe- fAl'.D'-Dm r•tubeti hl88edUiyordu. Bu 
bekliyenler var. le d.tyord•: de• fazla bir zamamd&*rt MuffM- 1asun biç gtkııet, almazdı; gündüı:, 

Dedi. - Gece, &\'dette, beni tekrar eve !arın ikamet ettlğJ, de.t kefe geoiıf odal'•, ~tak bir aydınlık ~y-
Mf'n:li\endc dizi haJJode bekllyen· kadar getirecekı;ıinlz. Bu t1ayede cın· J blr bina idi; ykkaek ve Myab, so kı be,111 .,.d.ı91ıatıııdı; laıkat, gece, 

!er! -Bizzat Pnnclo .JıUa miltahalli ol- niyet altında balllllDl•t olacagun,u nazır aıpbesi, hemeıı har :z.ama.ıı. (Ancas.ı var 

"'l kadınlarına döıın1 üŞ ~ * ı;ZIO • , 
Alt göz kapattın ;~ı 

kla1'1 # )1 
bazııaruııl! yaptı o)'•ıııi' t 
renge veya ttıyah& b 1 ,.rıll.I 
Otuz sene evvelki kadııı '~1.J ıct•" ·' ettikleri buA!jJn ço tı1l';,{,-

yn•Y• gcc;:mi~tiı'. Zaten a . vtJ 
bÖ le bır t 

nız zs man da Y gôS 
8~ yaşınızdan faz;l8. ,J'~U 
ğe sebl'.'p olarak adaıtı uı

.. ursun 
tiyarlattığını gor 
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GÜNLERiN ARDINDAN 1 

Atatürk kervanına 
uluyan köpek ! 

Bu ne ciir'et? 
Ebedi Şef'in asil hatırası 
karşısİnda büyük saygısızlık 

Kızı~topra~ta bir (ASKER GÖZILEJ 
aıle facıası - -

(Başı 1 incide) 
YB.JJında Aynur isminde, gözUm gıbl 
sevdiğim bir kızım vardı. Kızcağız 

annesiz duramadı. Onu annesinin ya
nına kaçırdılar. 

Rus cephesi 
neden 

dayanamıyor ? 
Mitat PERiN 

Küstırh-
(Baş tarafı 1 incide) 

Küstah demekten başka kullanılacak bir çok kelimeler sı
'alıyabilirim, fakat Atsız denen adamın hakikaten sıfatlan
ıırılamıyacak kadar klistah oluşu bana yalnız bu kelimeyi 
<ullanmak fırsatını veriyor. 

Nankör ... 
Milli şair Yurdakul, şair Behçet Kemal 
Çağlar, şair Şükufe Nihal ve şair 

Ve işte bu akşama gelinceye kd· 
dar zavallı Aynur, annesinin yanın
da kalıyordu. 

Arkadaşlarım mütemadiyen be.11 
ikaz ediyorlardı: <- Kıza günahtır. 

Baba olacaksın. onun o evde barın
masına nasıl göz yumuyorsun? Ne 
hain b~ba imişsin. Biz olsak şimdiye 
kadar onu o kadının elinden zorla 
alırdık ... > 

8molensk'ln, Almanlar tarafından 
ne zaman z.aptedUmlş olduğunu tali
mine ı:alı,a<-ak değWz. ı·aınız Al
manlar bunu, reı.mi tcbllğlerlnde bll
dlrdlk.Jerl gün zaptetınlşlerdlr, belki 
de Ruı.ların dediği gibi bu şehir, Üf' 

J;ün enel Kızılordu çeklllnce Al· 
ıııanJann eline dü,nıfü;tür. 1,tn ehem 
mlyetl hurada değlldlr. Ehemml)etlı 

olan tarat, bir muddetten beri, Buıı 

Evet, Atsız denen küstah bir millet gençliğinin yüzünli kı
~.artacak kadar nankör bir adamdır. Çünkii ona bu topraklar 
Uzerinc.t başı boş dolaşmak fırsatını veren büyiık adama kar
tı nankörlerin bile utanacağı bir şekilde dil uzatması ve onun 
nıemlekete kazandırdığı tarihi c:Tınıarhane metodlarına> uy
tun bw şekilde kurduğunu söylemesi için nankörden daha a
~ağı olmak gerektir. 

Yusuf Ziya da bu fikirde midirler? Bütün bu söylenenler doğru şey-

lerdi. 
(Başı 1 incide) milleti bir komedy.a mı oyna- bu Türkçü ve Türk dili f cdaisi Kızı kurtarmalı idim muknemetl karı;ıısında yerinde say-

Atatürk, mcmıeketinc daha mıştı? Akıttığımız göz yaşları Atalay. Atatürkc saygısızlık Evet ben namuslu bır baba, biricik makta olan Alman taarruzunun, nl-
Atsız denen adam şunu bilmelidir ki, kendisinin Atamıza 

k•r" gösterdiği saygısızlık. nankörlük. ki.istahlık, Atatürk 
tençliğinin Ebedi Şeflerine karşı duyduğu bağlılığı gevşete. 
...,ez. Çünkü Türk gençleri, Ti.irk üniversitelileri: Atatürkün 
ıtıitıevi huzurunda arİd içmişlerdir. 

iyi hizmet etmek yolunda bütün timsah göz yaşları mıydı? gösteren satırların yanı başına, kızımı nusıt o tıaın ananın kucıığıııu hayet, ha~mmı ıtnıeğe ,.e gerlletme
enerjisini kullanmış ve nesi var Söz ve kalem hürriyetini mil- kl"ndi zekasının mahsullerini İS- bınıluıbilır, AynurcuğUınun lekelen· ğc mu,·auak olduğunu bizzat Bllll•
sa mil.letine bağışlıyarak göç- li vicdanımıza zehir katmak e- te yerek serpmiş olabilir mi? mcslnc nasıl müsaade edebilirdıın. rın glzllycmemh1 bulunmalandır . 
mü§ bır koca Türktür. Türk di- melile istismar c-tmek istiyenler Aklını kaçırmış olması lazım Bu akşam işten ı.ıkınca karat' ver· Boğuşan boğ'alıu gibi boynuz boy-
lini temizlemek ve Türke tarihi ne umuyorlar? Ölümünün üıe- Besim Atalayın ... Hayır! İnanıl- dım. Gldııı kızımı kurtaracaktım. nuı.a \crııı uzun müddet birbirini 

Atatürkün kurmuş olduğu bir tarihle alay etmek cüreti ve 
~tatürk kervanının yolu üzerinde pusu kurmak ihtirası, değil 
bu memleket gençliğine, yabancılara bile ıstırap verir. 

Bu ne şuursuzluk! 

nin engin ufuklarını işaret et- rinden henüz on iki mevsim geç maz buna. Kı.ıııtoıırak ~olunda tartmış olan iki düşman, ellerindeld 
mck ~çin yaptığı araştırmaları, memiş olan Atatürk sevgisini, Eve bile uğrıınıadan çantamı ko.- ku\'\Ctlerı kıyasıya ateşe b&ldırırken 
bu mıllet, onun yüksekliğini bir bu vefalı milletin ve onun asil BEHÇET KEMAL... .tuğunıun altına alarak Kızıltoprak bir taraftan da müteınadlyen ceıı-

Mitat PERiN 
kat daha kudretle izah edici bi- duygulu Milli Şefi ile tertemiz, Ya şair Behçet Kemal Çağ~ yolunu tuttum. heye mühimmat, malzeme ,.e &ak\i-
rer. de!il olarak kabul etmiştir. şuurlu ve hassas çocukları olan lar? l!:.okl karımın otLJrduğu evin ö .• ü· )e kuH·etlerı f.aıjı)orıardı. 

'oıı::ııı::ı::.ı:::::z========================= İlmı bır yazı yazmak iddiasın- münevver gençliğin unuttuğu- Atatü~kün öldüğü günden ne gelince bır dakika. kadar dura.<· Ruslar, Alman tayyarelerloln ı.ü· 

Adliye röportajları 
da olan bir kalemin bu hakika- nu mu sanıyorlar? kalmış bır hıçkırık gibi aramız- ladın1. Ayaklarım geri geri gidiyor- reldl u: korkunç hücumlan 'e bom· 
ti tahrip edip «millet bununla a- Ne sanıyorlar? Bu milletin da dolaşan o temiz Kayseri ço- du. Bu ~ve nasıl gırecektim. ba yağmurları altında da oba, Al· 
lay ediyor.. diyebilmesi, hakika- istiklal tarikinden irtidat etti- cuğu! 1"aıtat buraya ııı.:r şeyden evvel ıu mantarın iddia l'degeldlk.Jerı pbl \8· 

ten hayret edilecek bir cüret- ğini mi? Mecmuasındaki Atsız imzalı zımı kurtarmalt iç.n geldiğımi dü· ı.ıtaları noksan, süratıerl az 'e ı,ıet
tir. Aldanıyorlar. Aldandıklarını makaleyi Orhan Seyfi Orhon 0 • şUııUnce, duraklamam geçti ve seı·t meıtl hatalı da olsa. nlha)·et, Yine de· Eşek çamuru İŞ BUNUNLA DA KAL- anlıyabileceklerine emin olabi- na okutmağa cesaret edebilir adıınlııı la bahçeye dalarak, kapıyı mlryollarından btlfade edeblllyorlar. 

lirler. mi? Atatürkün hatırasına ya- çaldım. dı. Bu hal, bütlin bCvklyatı kamyon 

"Oğul, ömrüm başkalarının yükü
nü hafifletmekle geçiyor,, 

MIYOR. DAHASI VAR! GELELİM ORHAN SEY- pılacak herhangi bir imayı bu lı;crıle ('Ümbüş kıyametli kervanlara ile yapmağa mecbur ka-

Fakat muharririn savurduğu FİN1N MAKALF..SİNE delikanlı dişleri ile par<'alnr. t~erıie ctimbü.ş kıya.metti. Kapı a lan Almanlara karşı W.tün bir kolay-
hakaret bundan ibaret değil<lır. Hoşserler adlı makalesi ile lis çıldığı zaman ayrıldığım kadınla. kar lıktı. 
Bir de şu cümleleri okuyunuz: Fakat bu Çınaraltı mecmua- teye sokulan İbn - i.il - Emin ise şıla.ştım. Sert bir tavırla ne için bu- Çekildikleri yerleri, Ruslar, bir çöl 

c1 _ Kendimize mede-> sı bir muamma ... Sütunlarında besbelli ki, iyi niyeti fona istis- raya geldiğimi? Derhal çıkıp git- haline sokmuşlardı. \'e bu çolde, kll· 
Sait EREN «niyette eskilik gibi bir> Atsız'ın dilediği gibi at koştur- mar edilmiş bir masum. memı söyledi. çüklü büyüklü çeteler bir kıul serll-

y wlu · t bö l K l «tazılet kazandırmak için» duğu bu mecmuayı kimin çıkar- ŞAJR YUSUF ZIYA ORTAÇ Sinirden boğuluyordum. :Fakat J<eı ıa yapıyorlardı. Bu yüzden, Alman 
lil- a og m , ış c Ye, va • se eye temas etmediğinden eşe- ey alan ve faziletsizlik yol-» dığmı tahmin edersiniz? Bu dımı kaybctmemeğe çalışarak. Ço· nakliye kolları birçok fed •ilrprlz-
ı.:~ eşekler çok' az imiş ve her temek lazım geldi. ı k b"I mecmuanın, dostum Orhan Sey Şair Yusuf Ziva Ortaca ge - cuğumu almaya geldl"'ımı, ve çoc ı· ıerıe kar,.ılaııı,ıyorlardı. Ara •ıra bir 
"uıne fazla yük isabet ediyor- Nurani yüzüne, ak sakalına « arına sapma • 1 mem• 0 . J 

6 
.., 

~'il§. Bir gün içlerinden en ih- hayran hayran baktıktan sonra: eki nasıl bir çürük man-> fi rhonun mesuliyetı altında lince Atatürkü en iyi terennüm ğumu almadan bir yere gilmıyeceği Alınan ordu kumandanının bütiın 
~Yar k All h 1 . .. H 

1 
- «tığın eseridir,» neşredildiğini söylersem hayret etmek iddiası ile ortaya atılmış mı söyledim. kurmay heyeti ile birlikte baakına uğ 

.le 1.nı ~.ere a a e çı gon - e e vakayı anlat da ögre- 2 _ c ... Eti kelimesinin» etmez misiniz? Hele mecmuanın H'.apı sert bır sademe ile suratıma radığı ı;örWüyordu. Fakat bLUl.8 rat-
l'Irıışler. nelim, babacığım, dedim. bizi, yani Türk milletini, «Çi- olanlar~!ln bi~~ ~~ğil .. midir'.. .. kap:ındı. Kcııdımı bahçede buldum. men Almanlar B1111 c..-epheıılnl ıötüı;-

•-Allah bu elçinin ne istediğini - Sorma evlat, sana biz e- cul ydurulmaskıl, güy~ . bu!"-» çeklerin gu" ne~ döndüg-ü gibi .. «0 gune·ş· gozlu .. guneş. y.uzlu Ne '-'apaca..,.ımı Ra,.ırmı" bir ,.a. te<lller ,.c ... a,·a• .... o•~a llerllyebll-
"'Jl'unca, elçi eşek: şek çamurundanız dedik ya... «arın Tür üklerını ıs-> ~~ ,, b .., T ., .1 .., ... -

Kad 
- ebat ·1ç· d'r ç ··nku·· An solgun, ruhları burucuk, mütc- guneşler gun - eşı> (1) gıbı pek 1 ziyctte çanı ağaçlan arasında dola- ·•ııer. 

~ .. - ir mevlam, biz ufacık Yetmiyor mu? ın 1 • u ·» edd' .. oy 1. u 
~ort zayıf ayağının üzerinde an Kendisine tatmin olmadığı- «kara civarındaki «Ahi» r ı mdeniyet sözu geve ıyen-. beğenilmiş bir de mısraı olan .şıyordum. B rıien: Yalnız bu ilerleyh1 cenııpta olabll-
~k durabilen hayvalarmızız biz. mı anlattım. O da elbisesinin «mesut köyüne o köyün» bir bedbahtlar ve şuursuzlar sü- bir medhiye veya Kuddümiye o. - Vay ıının! dl. Seden? Zira Rw. bombardıman· 
.,~en atlara pek az yük isabet yakası kirlenmesin diye koy- cyerltsi «Etimesudıt der-» rlisü gibi gösteren «İdeab adlı nun imzası ile İkdam koleksi- Dıye bır ses lşilt!ın. larına rağmen Romanya yollarından 
~< ıyor da. bize alabildiğine yük muş olduğu mendili eliyle çekip emiş. O halde bu da cHi-» baş yazısını bizzat bu Orhan yonlarına geçmiş değil midir? Arkama koc:a bir lı.tıfade edilebilmektedir. Buna mitnl 
~~yorlar? üstelik bir de eşek yüzünü sildikten sonra dizleri dit mesudıt demekmiş.> Seyfinin imzalamış olmasına ne kama 1>aplannu!ttı olmak için Rmılar, Oernol'ada koprü· 
~ buyurursunuz? Hayır, Yusuf Zlya böyle bir Geriye döndüğüm zaman arklltna r k t bblisü d bul odu 
~ çok az yaratmışsınız. Biz çabuk eskimesin diye kendi ku- . • . k. - Bizi. cbugtine baş egwmeden tongaya basmıyacak derecede s ınll atma e.'}e n e ıa • 
l.evki budalası değiliz. Amma maşından yamalı pantalonunun . Kıme ı:acı ~u.ya?lan~ ıme ra- koca bır kama saplanmıştı. Karan- ıar; ,·c bu köprüyü tahrip ettıklerlnl 
'l.lç olmazsa bir miktar daha e- cebine koydu. cı bu fazılets~~lık. Kıme atfo- kurtaracak, bizi cesur ve atıl- zekidir. lıkta kimın sapladığını göremedim. iddia ettiler. Roıııa~·a bu iddianın 
~~ Yaratın da biraz olsun yükü _ Benim, dedi. On evlat. yir lunuyor ~u ç~.rük mantık? . gan, hararetli ve dinamik yapa- ŞüKüFE NIHAL Yere yuvarlanmışım. Kendime geldi dotru olmadığını ilan etti, fakat dün 
"'lb; hafiflesin, demiş. mi üç torunum var. B Tereddude luzum yok .. «Hı- cak bir ideal> keşfettiğini ya- g-ım zaman kamanın MlA sırtımda Bükrt..,,ten g~len bir haber, «kiprü-
~llah <la meleklerine ..emret- ekti başı bö •l ~yaşa tib i kim cEti'> yapmışsa. cAn- hut yara._tacığını vadeden bu baş Ya Şükufe Nihal? oldugunu rarkettim. BUyUk bir gp~·· nun ııanrte huara utradıtııu• iti· 
~. büyük bir dağ çamur yapıl- ~eım:i. Köy~ her'e; bana ~~~ kara civarındaki Ahi Mesut kö:- makaleyı okuduktan son:a .. iÇı. Tereddüde lüzum yok. Elbet- ret sarf ederek kendi elimle sı. tun- raf etti. 
Nr .. v rd k . 1 t d d . . yu··ne Etı'mesut adını k·ım naraltı> her dalından, bır ıma- . . . d k k rd k d Allah bilir Fak t ıJ(' e o çamu ~n ~~ ı_ma e- ~c e er. Ben e elımden geldı- >, « :. . .. .. · _ te zarıf şaıremız, sırf yapılan an amayı çı a ım. Ar an a.ı o- llangl!tl doğru'! . a 
· lerek dünyaya ındınlmış. Fa- gı kadar karınca karannca yar- taktınnışsa ona... Yanı, Turk nımızı sallandırmak ı.çın yagiI, . · - . . . hık gibi kan boşanıyordu kora koşa Çerno\"llda köprüsü, müttefUderla 'e 
C\t Çamurun bir kısmı artınca I dım ederim. öyle ya artık bana ulusunun Ulu çocuğu Mustafa urganla~ sarkıtılmış bır «~e~lat ~ rıeayı kıra~~d~gı ıçın «Ç!nge~e karakola geldim, vazıyeti anlattım. cenup t·ephC!Jl için o derece miiblm 
lııelekler Allaha sormuşlar: fazlasının ne lüzumu var. Biz Kemale... Kara Alı çınarını andırıE gı ~ı. o- ı kızı>. adlı şıınnı Çınaraltı na lut Geç vakil Umi:.Slz bir halde Hay· ,.c eııaslı bir nsıtadır ki bundan la-
l - Artan çamuru ne yapa- •Unumuzu eledik, eleğimizi du- ATATüRKE UZANAN 1':1yor. Ve 0 zaman, henuz bınn· ,fctmış olacak. darpaşa Nümune Hastahanrsıne kal tıfade edemedikleri glia BudyeDI kar. 
lln, diye. vara astık. Gel gelelim, hepten cı sayısı 5ıkmış olan me~~u~- ı dmlan Ali Eren doktt.rlaunıızın gııy 11111ında çarpı,an Alınan _ kalyan -

O da: bir şeye ihtivacımız olmadığını DİL KESİLİR nm. ~apagında altalta. ?ızılmı.ş reL' sayesinde hayatını ~.ıırtarmıştır. Rumen kuv,·etıerlnln tazyiki ıe,·-
l Adam yapın, demiş. da söylemedik a. lnandıg-ı ,....yı· söylemek dog- - §':1b~sıJ?ller,. kızkdınl~ış bırer mıl Katli yakalandı şer. 

ıL §te ...;;ııum ben de o çamur G 1 d k l d b' ~ ' gı 1 goz en ya ıyor. o k ı k ı·ı u h ~rı. a~~· nından a: . eçen er e, ~mfl.U ar a!1 ı- ruyu, daha doğruyu, en doğru- Mimar Sedat Çetintaş gece ya a anamıyan a ı .'"c . ~nuıı ccphc.~lndeki harbin R)rl-
'ltıı y nı eşek çamu A - y 1 rı vard~r. o .geldı,w;•ca ettı: .. yu araştırmak münevver insanın Milli şairimiz Mehmet Emin met Ali sabah K:zıltoprak polisinn ne bakhkçn, Ru!! Genel Kurmayın.ır 
~.~ rnış adamlardanım. gzım - f'ıft sllrC'cegım. bana o- yalnız en tabı· ı· ı'hti'rası deg- ildir Yurdak 1 : NETICE faal takibinden kurtulaır.ıyarak ya 
Jıernez yü ·· tutmaz Ense- k"' 1 .. b' 'k' .. • u . Karadeniz.deki donanmadan iıstlfade 

~e VUr . - zu;r k' lok~ayı al h uz ennı ır ı ı gu_n ver, sa~la ayni zamanda vazifesidir de. Profesör Kazım İsmail Gür- Zaferini tesit etmiye hazırlan ırnyı ele vcrr .ı;tir. edemcmeısl hayret uyandmyor. 
>'i a ' agzım a 1

• 1 h 1 · a~man zamanı bır kaç kı e c:Türk tarihine bakışımız na- kan dığımız Başkumandan Gazi ============= 
~ t~~ _eşek.~er bı.lei~l :a~;e: bugday v~ri?m· sıl olmalıd!r ?:> sualine cevap a- Atsız. Mustafa Kemalin ve iki ay son- R d Eğer bu donanma Almanlann c-
li)IQes· • r.ı_!! y~klerınB h' 1 . Eh fakır ınsanlar. Zaten be- rayan adam bulduğu «doğru> Mebus Besim Atalay l usya a llndc buJuaı;aydı, Mareşll Budycını 
ın~ı~ ı".~emışler. ııe~l~~:a- nım .~rla!a;ımdan birini ~e ~k- yu, inandığı' cdoğruı. yu söyle- Behçet Kemal Çağla~ ra, ö ümünün üc;Uncü yıldönü- bugüıı Odeuyı roktıtD unutmuş bu-
~~e mı çamu;~. ~~dı~m ıçın onlara vermıştım. mekten bu memlekette mcnedi- İbn - ül Emin Mahmut Ke- mtinde, yine matemini duyaca- lıanur \C Rus ınüdafaalil Volgaoın o-
~u ~h~~~:·a hi~~ edenin hııç bır ~ey ?emeden ö~ü~leri .~- 1 ıemez. -~~ma bunu söylerken, mal. - ğımız Ata türkün asil hatırasına O·· k I' k t · 

~it fazla .. k altmdap kaldıw - rdfn ılettım. ~ldı gıttı .. Gun ı kastettıgı şahıs kim olursa ol- Yusuf Ziya Ortaç karşı işlenen saygısızlığa alet o- un ya as er 1 arl- te )ıtkuına kadar ko,ulmWJ olıanlu. 
~1 arııattıy/a11da pek o kadar !:e ~e~~ ~-afta ~eç_t~, ~y ~eçtı_yok.lsun terbiyeli konuşmağa ve ne- Şair ŞüF"fıfe Nihal lan eseroe bilmiycrek adlarının hinin en muazzam Şimdiki halde aöylcnecek Mi-~ f;'U-
~ m~yord~~m Bi~ıl?.ır ~.ı~e ~~te-. zih ?lmağa mecburduwr. Aksi KC:tdri Gökalp. çıkmış olmasından hususi bir dur: 

!~Tutam Bilği 1 

C lldin berrak olması için 
ltcı blrkaç ha \'Ucu bir iki defa 
'i:~ llrdına et rnakincsınden ge· 
ı-.. U, suyunu sıkmalı, aynı mık 
bir Portakal suyu llAvc ederek 
~ ııu bardağını doldurmalı. Sa
Cl.i aç karnına bir bardak, ikln
~ti bir bardak lçlllrse az za
t1Sruı cııtte büyük • değlşlkllk 

Ur. 

* J\. teften inen bir zeytinyağlı 
ı.. . Yenıeğı, bır hoşafı malıal-""CltyJ 1 

'°'Y• • ba.zan acele soğutup sof-
~ !:•karmak ıcap eder. Soğuk 

Iı:erSi 
Ytırı ne oturtmazdan evvel su 
11\eıt itine bir avuç tuz atıltısa ye 

daha çabuk sotur. 

Çok * sısaı·a ıçllcn odalar 
lttrı Perde ve koltuklarına tU
'~C.kuau sintt. Hıç de hoş ol
~ bu kokuya karşı ara sıra 
~h kurutulmuş portakal ka
ııııerı l'alttnak lazımdır. Evde ye. 
~ bil>orta.kaııarın kabukların
lttıidir~az kurutmak bu ış iı.;in 

l(~ı;ııa!a ütüden hasıl o
~ltı boan kızartılan izale etnlf!:t 
llıut 01

1 '8orate de Soude ko .• ul
~ a~ au içinde çal kalan ak 
•-. Utı:· l<umaş kuruduktan sor. 

etı reı;trllmelidir 

v u._. * ( tı urta kabukları, çama-
~ ~kanıp kay.ıatılırken 
' Cibt ne atılırsa çamaşırlar 

beyaz olurmuş. 

_ Git kom ug.un .. ızım .. ı~e. ~k~ıroe maruz kalac~g.ı en b~- B•ınJardan yalnız «Kaori Gö- azap duyacakları şüphesiz olan İmha harbi yapihyor Ruı.ıar, dıi~manlarının ccnuptakl 

1 . .· 'fş }~ soy~~ okuz- sıt akıbet, hakaretlerının aynı- kalp,, 1 tanımıyorum. I<.,akat di- (Başı 2 incide) mU\'l&llllle 3'ollal'ma ,.e vaıutıı:larına, 
erı versın çı tc gıdecegım de 1 k d' · · d ed'l · 1 - bu münevverlerin, bu vaziyeti, 

dim. · • e E~n ı~ı·~t ı~ e hı :ıes~ o 1:'r: l?erlerinin, bu mecmuada şu «i- aynca tavzih edeceklerini um- ,,ahede ettiğim~ ~t'), almanların ha- hava hfü·ıımları ile ağır uu-arlar ,·er-
Kadın gitti G't ger o urum a are ennı deal> adlı t.aşmakale ile Ata- mak doğru olur. Zira Çınaraltı, klkaten tok parlak olan tabiye mu- dlrebllirlerse Ode.ada tutunabilirler . 

sl ır o u k' k At t•· k •t · 1 A · 0 onun. unun yazısını ne<ıreden e .... kil t u lükl .... apdablldl., 
. b' ld · 1 mcsile gelme-

1 

koşturmak istediği istikamette türke savaisızlıklarla dolu olan b nffllklyetlerlne ra.ı.men, Murmanık-
~ · . ı aya a ur gram ı o ursa, tsrz imzaıı makalenin çıkaca- :1 tan Karadenlze kadar uı.aaan t-ephe .. ..a ya ın g !: e J "' 

- Ne o? dedim. kafası param parça olur. Ata- ğını bilt>rek isimlerini Çrnaraltı bir mecmua olmadığını, kullan- üzerinde Bwı muk&,·emetlnin lt'' te" merkez ,.e şimal c-.ephelerlnde Almaıı 
- Aman Allahım sen ona~ türke dil uzatılamaz. Uzatılırsa listesine dizd:rdiklerini sanamı- dığı imzaları «bir telakki hirliği» meden de,11m ettı.a.ıdır. tazyikinin eııkl şiddetini nıllbaıau 

öküz möküz vcrmemi~sin. kesilir. yorum. suretinde aksettirmek iddiasile •· 
- Nasıl olur karı? Adam de- ...... 1 ortaya çıktığını ihsas etmekte- Yıkılan bir cephe detU. gerileyen edemediği meydandadır. 

lirdi mi ne? NE SANIYORLAR? Mı.oo.AR ÇET NTAŞ dir. bir cephe karl}lıtandayız. Bu gerile- şunu da kabuJ etmelldir kj Kara 
- Git tc gör, dedi. İRTİDAT ETI'lGIMJZI MI? Mimar Sedat Çetin taştan baş Şimdi söz, Atatürkün hatıra- yllfte Kazıllann muau.am zayiata ut deniz donanması, Baltıktaki donan 

G
•tt' Kapıyı b'l l!Y. alım. İyi tanıdığım ve sevdi- sına sadık kalacağını and içerek radıkJarı 9üphflllzdlr. ı-·aıu.t bu za- ma kadar Buılara faydalı oıan•ama~ 

Sadık l>UMAN 

ı ım. ı e açmadı. Ebediyete goç·· üaünün üçüncü b b' dünyaya ilan etmic.ı olan Türk ylatı tf'IAfl edebilecek kunet&e ola-Pencereden: :.. gım u miinevver arkadaş ır :.. 
_ Ne istiyorsun be bunak yıldönümüne 62 gün kala böyle Atatürk düşınanı değildir. Ha- gençliğinindir. Ve karar hükfı- eaklar ki dayanıyorlar. tadır. 

• bir alçaklığı göstermiş olanlar şiı. ! metimize düşer. Netice, Almanlar So,·yet ordulan-
dedi. Sen bana o öküzleri sat- l ? İlı'm sahasında ı'ddiaların mu nı imha etmekten bellÖz uzaktırlar. -============= 

d 1? ne sanıyor ar· M1LL1 SAİRİMIZ EMIN .. 
ma ın m · 10 ikincite§l'in 1938 de Türk ·• . hatabı da hiç şüphesiz Türk Doyı:e AJsemanye Çaytunc adlı 

Cinler tepeme bindi: YURDAKUL Tarih Kurumudur. bir Alman gazeteı.ı Buııya harbinin 

- Komşu k~ndine l:l, Çsana öküzleri iade etsin, dedi. Milli §airirrıiz Mehmet Emin Nizamettin Nazif bu müthiş mahiyetini Alman halkın• 
iyilik ettik. tar a ver ı ' ifte İhtiyar fazla. düşünmedi. Yurdakul, yetmiş beş yıllık ha- anlatmak Mlyen bir yuıııuıda diyor 

Kızılcabölük'de 
el tezgahları 

Kızılr.ııbölük, (llu5uşi) - Oıı dolıi:• gideceğim, dedin, ök~z ver:ctik, - Peki dedi Amma ben yatının her dakikası bu yurdıı. < 1 > Pek iyi hatırımda kalmamı.,. kJ: 
şımdi bizı?hay\:an yerme mı ko şimdiye k~dar kÖtülük etmedim nasıl bır kul oldugw unu, Türk Buııyada kazanclıtımnı parlak za- :ıııncu asrın ortalarından iıibarm d teı 
Yuyorsun dedım. y ı bi d h ı...- b l D k d ferlerin ı·~-.. a zaferlerine m"••blll .. ilılarilc dokum:ıcılıiôa ba•lıyan halk, bu · . . . anız ·r kere a a .. na u- ~ı lct~ne kendisini ne büyük ·- _. ., " ~ 

- Adam dclirm1ş galıba, t~r nu ed~rse alimallah canını alı- bır feragatle nezretmiş olduğu. e Orasy 00 8 ~rı neticeler nrmemeııf, Ralarıa ;ün en ince ipekli 6f'teırleıi bile kola1lık· 
laya da sahip çıktt, demez mı? rım. nu isbat. cdı>n bu en asil heye- de\i\1& ihtiyat kal-naklan tükenme- la işlemektedir· Dokunan ıihr. dok, Ar· 

. Ah •• ~l yet~§ __ YB.§ln~ gel- Adliye koridorunda toplan- caııların babası Atatürke say- mlı, olnuuımdaa ileri pbııektedlr.ıı jınıin, ;azdin 'e ııııörleri, kö,lu ve şe· 
dım, şu agzıma kl!fur nedir sok mıe olan köylüler arasında bir gısızlık gösterebilir mi? Dün, samimi bir Tayml8 ıaze&eelDe söre. Wllhelmıı_ birli tarafından ııailamlık ve ucuzluğun· 
madım. Amma emler t!peme hareket oldu. Suçluyu ihtiyarın Haşa! Asla! l trauentn bir 8111lerl sözctkıü de &wı- dan dolayı kapı§ılmaktadır. Kmlcaböliık 
bindi dedim ya. Açtı~ ag~n~ıı .. yanına getirdiler. Suçlu: PROFESÖR DOKTOR BÇI iŞ liJreni lann tlmdlJe kadar dü~r oldukları 'e cır.af körlerinde 2000 el tczgibı mn 

1 O söylcmis, ben soylemı§Jm. .- O gün Ayşe ile kavga et. ld korkuaç zayiata ratmen taze ,.e ınll- cuttur. Kızılcaböluk dokumacılar L:oopeo 
Şimdi de mahkemelik olduk.De- mıştik. Keyfim yoktu, ondan KAZIM 1SMAİI.. yapı 1 kemmden tecblz edUmiş ihtiyat ku,·. ratlfi ipliL: temin etmekte le işçilere u 
dik ya ogu· 1 biz eşek çamurun- terslik ettim. Kusur ettim. Af- y . Dekorasyon müessesesi, yaptır- Y.etıerlnl ileri sürerek 80n kozlarını cuz olarak vermektedir. 
danım. Birisi: e • dedi. · makta olduğu bazı tadlllt dolayıalle, oynamak&& elduldarını •~lemlştır. Bir teq vasatı 0 ara· günde 25 • 3CI l r t a profesör doktor Kazım İs- ih · ı k 

1 

- Senin nene lazım ona bu- .. İhtiyar elini uzattı. öteki öp- dmaıll ! Mahalle ve mektep arka- Beyoğlunda latiklll caddesindeki bl- Katı muade1etsın1n llalll aşaı11>ıdaıld nıctre ~unı~ş Jokuma.kıadır. Bu kuma~lar 
'lik t t aş ıgından sonra Türk ocagwı "' h ıı ibt t t na iyilik etmek, al işte iyı e • U. k d nasının bazı kısımlarını kap&tm.ı,ı sualin <"evabına bajtıdtr. nıa • 1 1 •)acı cmın r.tt&ten ı;onra z. 

kemlik bul. Emanete hıyanet .?ı .. Gid~rken ihtiyarın hala bil- ~r a aşlığı ettiğim bu hakika- bulunuyoıdu. Ru8lar, şu yedi hafta içinde sötı- mir, Afyon, Ayılın hatti İetanbula kıdw 
maz derler anmıa bu adam bu- yuk bir canlılık ifade eden göz- en Lüy·~k tabib ve operatör, Bu tadilat t&Jnamlandıfı cihetle terdlklerı muannld&ne · muk&veme&ı ıondl'rilmckteclir. 
U ı . l tıp alemınin büyük ümitelrin-

t ·n peroeleri yıktı, attı. Bereket erıy e bakışlarım karşılaştı. Gü d~n olan bu güzide münevver uUn saat 11 de bır açıl" töreni ya- önümüzdeki h&rtalanla da ~ ı·u·- ---1-ı. 
bütün köy halkı şahit. Adamı lerek: bır Atatürk düşmanı mı? • pılmıtlır. lecekJer ınldlr! ... 
mahkum edeceğiz. - Dedim ya oğul, ben, eşek Hiş&! Ve Asla inanamam. Tanınmış birçok sima.lann huzur!- Gtiııterlrlerıre ı..u harbi, RIMlar 

Bu sırada köytin ihtiyarların çamurundan yapılmıtım. Öm- Yalan! ıe yapılan tören, mlieasese tarafııı- kadar Almanlan da claıflladürecek 
dan olacak, biri davacı adama röm ba.şkalannın ytlkUnü hafif dan verilen bir çayla nihayet bul- bir mahiyet lkUMp edecektir. Zira 
sokuldu: !etmekle geçiyor. MEBUS VE DILCI muştur. lüç l}llpbe edllemn ki tagUlzler ve 

- Ağam, dedi. Sen büyük- Güldüm. O da beyas bryılda- BESiM ATALAY Bu münasebetle, Dekorasyon m'l Ruelar harbin bu mahiyetine ümit-
sün. Allah bile insanları affedi- rmm örtttıftl ağzım açarak te- eıısesenin, eskisi gibi kumq, tuı ve ıertnın büyük kısnınu bailamış bu-
yor da sen ne diye diretiyon. belsiim etti. Uzaklqtı)ar. Meb~ Besim Atalay... duvar kAtıdı itlerine tekrar bqlll- ı-uy•rlar· 
Gel sizi barı§ edelim, o da aana. Salt EaEN.: 1921 Aııkarasında tanıdığım dığı bildirilmektedir. 

. - -~ ------

«Kremlinde pçtrcHflm C..,. 
ler» adh büyllk ııılyaal repor&a
Juııızla cMllkeılon~ ve AIAe 
tefrikamız, ,_..... ~ 
dan bllsihl koım••melı, Öd!' di
leriz. 



- ~yfa 4 ----------------------------·---EN SON HAVA-015----------------------------· 15.8.941 Cuma -
En Son Havadis'in zabıta romanı : 42 

GÖRÜNMEYEN 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik l:ıillK:I.~ 

Bir silah i şitildi. Koştuk Mitchell 
cansız yerde yatıyordu ... 

Saat dokuza gelirken Ray- ' - Bu böyle devam edemez, 
mond, yine dün akşamki gıbi dedi. Fena halde asabımızı bo- ' 
bizden a~Tildı. Hatta arkada- zuyoruz. Sinirden başka bir şey 1 
şım onunla ckızcağızı beklete- hissedemez olduk. Çalışmak 18.
yim deme!> diye de alay etti. zım .. Raymond! Bize olanları 
Genç adam ona doğru döndü. anlatınız. 
Viski içildi. Bu akşam içkileri Raymond'un ağzını açmasına 
Misters Knight getirmişti. Bu vakit kalmadı. Çünkü tam bu 
kadını ilk defa görüyordum. Za sırada Misters Knight yemek o
vallı Baronet'nin hatıra defte- dasından çıkarak sofaya gelmiş 
rindeki tasvıre pek uyuyordu. ti ve silah sesini duymuş olan 
Bu ailenin diğer uzuvları gibi Alice, soluğu burada almıştı. 
onda da bugünkü seviyesinden Sevgilisinin boynuna sarılıyor, 
üstün olduğunu gösteren bir onu sağ ve salim bulduğundan 
hal vardı. Bey hareketinde bir ne derece sevinç duyduğunu giz 
kibarlık seziliyordu. lemiye lüzum görmüyordu. l<~a-

Odaya girer girmez Raymon- kat Mitchell'ın cansız yatan vü 
da, Mitchell'in gelmiş olduğunu cudti karşısında duyduğu deh
ve sofada kendisini beklediğini şet te her halinden belli oluyor
bildirdi. Raymond, kaptanı gör du. 
tnek için acele ile odadan çıktı. İki kadın da büyük bir kor
Misters Knight te bardakları kuya kapılmışlar, tirtir titriyor 
doldurarak şöminenin üstünde- ! lardı. Kendilerini çağırıncaya 
ki masaya yerleştirmıye başla- j kadar gidip kütüph~ne od~sı~
dı. da oturmağa onları ıkna edınc1-

Clarckson Parry, alaylı bir ye kadar bir hal olduk. 
sesle: Bu sırada sokak kapısı açıJ. 

- Kocanız bu akşam yok ldı ve Knight göründü. Şatoda 
mu? diye sordu. vuku bulan bu yeni facıayı gö- ı 

- Evet. Biraz dışan çıktı. rür görmez gayri ihtiyari bir 
Neredeyse gelir. ! çığlık kopardı. Daha kapıda gö-
Kadın dışan çıkmak üzere i- ründüğli andan itibare.n bu ci

di. Arkadaşım da bu ~ırada bar 

1 

nayetin karşısında takınacağı 
dağı ağzına götürmüştü. Viski- tavırları, bu vakanın üzerinde 
yi içmek nasip olmadı, çünkü yapacağı aksülameli sezebilmek 
dışardan gelen bir silah sesi için onu göz hapsine almıştım. 
kulaklarımızda vinladı. F-aknt yüzündeki ve tavırların-

üçümüz de olduğumuz yerde daki hiddet ve dehşet ifadesi o 
mıhlandık kaldık. Bir müddet kadar samimi gibi görünüyordu 
hiç ses çıkarmadan biribirimi- ki, rol yaptığına katiyen ihti
'Zin yüzüne baktık. . mal verilemezdi. Ve yahut o 

Derken Misters Knight, bır kadar iyi rol yapıyordu ki, sa
çığhk kopardı, arkadaşım kol- mimiyetine inandırıyordu . Ar
tuğundan fırladı. Dışarı koştu. kadaşım onu da kütiiphne oda-

Ben de peşlerinden... sına, ailesinin yanına gönderdi. 
Sofa kapkaranlıktı. Sonra Raymond'a dönerek o-
Aradan bir kaç saniye geçin- lanları anlatmasını tekrar rica ı 

ce elektrikler yandı. Gözümüze etti. ı 
ilk ilişen Raymond ol?.u· ~li e- Genç adam hala tirtir titriyor 
lektrik düğmesinde, gozlerı kor du. Fakat Mitchell ile olan gö-

Ş, D iŞ, NEZLE, G R 1 P, RO Nf AT iZ MA 1 

evra.ji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 1 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERİNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutuları 
ısrarla isteyiniz. 

ayın hal ımıza 
Türkiye kömUr satış ve t3vzi müessese~;nden · 

Kömür fiyatları muayyendir. Fazla bedel vermeyiniz. Tozlu, ıslak ve 
kömür almamağa dikkat ediniz. 

KOK KÖMORO SATIŞ FIYATLARIMIZ· 
~NKARADA: 

«Karabük, sömikok, gazhane koku> 

Depoda - Müşteri vasıtasına teslim 
Vagonla - D. D. yolları hamule senedinde 
yazılı tartı üzerinden 

ISTANBULDA: 
Depoda • Müşteri vasıtasına teslim 

1ZMİRDE: 
Depoda - Müşteri vasıtasına teslim 

DİGER ŞEHİRLER tÇ.tN; 
-F:-o. B. Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

KARABÜK: 
Karabük koku - D. D. 
içinde teslim 

yolları vagonları 

> 

> 

> 

> 

T.L. 

26.50 

25.80 

23.50 

26.50 

18.-
24.10 

21.-
Semt depolarından: 

talep etmeleri tavsiye olunur. 
Kömür alanların belediyece mu addak fiyat listesini 

DiKKAT 

eksik 

Kömür alım ve satımından şikayettntz olursa aşağıdaki adreslere 
rica olunur. 

müracaatınız 

ANKARADA: 
Ti.irkiye kömür satış ve tevzi müessesesi merkezi. Atatürk Buh·arı No. 129 • 131 

Yenişehir - Ankara 
tST ANBULDA: 

kudan fırlamış, bize bakıyordu. rüşmesıni vazıh bir şekilde an-
İkimiz birden: !atabilecek kadar hislerine ha- Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi İzmir şubesi. Cümhuriyet bulvarı No. 
- Ne oldu? Ne var? diye ba- kim olabildi: 104 A. !zmır 

ğırdık. - Ben sofaya girdiğim za- N O T: 
Cevap makamında, parmağile man, dedi. Mitchell, nihayette, İsim ve adresleri sarih olarak bildirilmiyen şikayetler dikkate alınmaz. {5446 - 7063) 

~ze y~ri gö~erdi. ~t~ şu masanın yanında duru- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Arkadaşımla beraber ileri ı yordu. Bana. masaya doğru e- ı 

atıldık ve birden duraladık... ğiJmiş, b r Şe)i tetkik ediyor, r ı ı 
Yerde Mitchell yatıyordu. Yü- gibi geldi. Benim sofaya girdi- T ı· y A T R Ü 
zil aydınlığa çevrilmişti. Tam ğimi duyunca doğruldu. 
alnında yıldız şeklinde bir de- Raymond, nefes almak için J 
lik açılmıştı ve ölmüştü. biraz durdu. 

Bu umulmadık feci manzara Bu aralık arkadaşımla ben, Bu 
Un~it Rıza Tlyat rV!'lu 

akşam Şenyol Çmardibinde 
YATAKl,J \'AGO:SLAR 

KONTROi.ÖRÜ 

karşısında dona kalmış, ne ya- onun gösterdiği masaya m<!rak 
pacağımı şaşırmıştım. Damar- la baktık. Bu masa yemek od:ı.
lanmdaki kan donmuştu sanki .. sı ile resim galerisinin arasmdn 

Bu sırada sofanın karşı tara- duvara dayalı duruyordu. üze
fından bir kahkaha, tüyler Ur- rinde iki şey vardı: 
perten, mü~tehzi •. meşum ?i~ Evvelce de gözüme ilişmiş o
kahkaha yukseldı. Bundan ıkı lan bir saksı yeşillik ve çerçe
gece e~vel ilk defa ? k.a~kafıayı velenmiş bir resim. 

Komedi 3 perde 
H ilde Pişkin blrllkUı 

Film Rejl.sörU 
YEDAT UR1'1 
Yaz temsilleri 

... 

duy~ugum zamanki gıbı yıne Bu resmi burada ilk defa 0 • 

kalbım sıkıştı, nefes alamaz ol- larak görüyorum. Arkadaşım: 
ı ı Ağustos cuma Bakırköy Mlltiyıı.
dı de 

:ium. . Devam ediniz, dedi. Son-
Clarckson Pnrry, bırden ye- ra? 

BİR DOKTORl':N \ 'AZt:f'ESt 
BUyUk piyes 3 perde a~Tıca Artist
ler revUsU ve Hanımı sustur revUsU inden doğruldu. (Arkası var) 

* - Bu kahkaha, resim gale
risinden geliyor. 

Diye bağırdı ve oraya doğru Yeni Neşriyat: 
16 Ağustos Pazar Beylerbeyinde 
KÖTt~ l'OI, l'i)es 3 perde 

koştu . 
Ben de: . 
- Hayır, yemek odasından 

geliyor .. 
Dedim ve o tarafa koştum, 

odanın elektriğini yaktım. 
Biraz sonra ikimiz de tekrar 

sofaya döndük .. O, sual dolu ba 
kışlanma: 

- Hiç.. Hiç bir şey yok, di
ye cevap verdi. 

Ben de: 
- Hiç bir şey yok, diye tek

rarladım. 
O, omuzlarını silkti ve der

hal her zamanki soğukkanlılı
ğını toparladı, bir sigara yaktı 
ve başını salhyarak: 

Yeni Adam 
Burluıncıldln Tep i Teııl!ılleri 

Cuma glhıU akşamı Beykozda 
TEL lJ<'l ~DA Yeni Adam gazetes n n 346 ncı sa· 

yısı dolgun bir şek ide çıktı. Bu sa Dram 1 perde 
yıda TUrkc ÔğUt {İ. H. Bnltacıoğlu), l\lt~ıcu ZADI;LER 
Tevfık Fıkrct saygı (Hüsamettln , _____ ı\_'od_,·_ıı_3_pe_r_rl_e) ___ _ 

Bozok), Edebiyatın mc ulıyeti (Şe- ı Ilc)oğlu Halk !-ilnernaM 
fik Ozb:ıy), Mıııı mar~ yoksuzluğu BuSiln 3 !ılm birden 
(Cemal Bora). Barbusse'ten ne:fls! ı - ı•oııpe~ln "fln günleri 
bil" hıkAye: Ba)Tam ıÇc lren: Cıhıt 2 - Denlı nle\ler içlnıle 
Burak), lnanmak (Resai Eriı;>. An- s - Kanunsuzlar çetesi 
tıgonc (Sofoklc ten çeviren: Nevzat======~====== 

Halkol . Hayatım (İ H Baltacıo..ı-. Sahıp ı:e B~muharrirı: 
" NİZıUIE1Tİ.N :\AZIF 

lu) adlı makaleler, iç sosyete, kU!tUr Ncşri)at o.,ekt~rii: 
haberlerı ve scçılmiş gtızcl knrlkatlir. şOırnu :,ARACOCLU 
ıer vardır. BUtUn okuyucularımıza E:~;~ılılı~ı yer: 
hararetle tavsıye ederiz. l ' TAN ::'llATBAA~I 

Trakya Bölgesi için mahrukat 
• 

ajanı aranıyor 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesinden : 

Mue sr•emiz namına Trnkyıının muhıelı( §ehirlC'rindc lıalka \eresmi dairdere 
toptan nı prrakcnde nıııhı..Ji( dns lı:ooıurlerin ti&lı:ını yapmak ve bu nıakeaıla 

toptan dl"polar açmak uzere bir mahrukırt ajanı intihap olunacaktır. 
Talip olanların: 

Her §C'hir için teshil olunacak muhtelif cins kömürlere ait ihtiyaç cetvelleri· 
ni 'e bu kömıirlcrdf"n açacağı dt'polorılıı bııluntlııdurocağı a•gari miktarlarla 
her §ehır için pmıkrnde satı~ fiyatını mufrrdatile birlikte 25 ağu~tos 1941 ta.rİ· 
lııne kadar Ankarnda Yeni~ehirde Atatürk Buharı 129 • 131 numaralı binada 
bulunan ntUf'•sesemİz merkezine rnJıJirmelı-rİ ve hu hususta aktolunacak mul.;ave. 
lenin tarnamii tatbikini kiıhl olmak üzere 3000 Turk lirası teminat verıneleri Ji. 
7.ımriır. 1514'; - 7~18) 

Memuriyet ilanları 
Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 

İdaremizde milnhal olan memuriyetler çin 29/ 8/ 941 larihıne milsa
dif Cumıı. gUnU saat on beşte mUsabaka imtihanı icra kılınacaktır. MU
sabakaya iştirak etmek istiyen IİJC mezunlarının imtihan şartlarını 

öğrenmek llzere vakıf paralar idaresine mUracaatıarı i!An olunur. 

Cemal Sahir Opereti 
J[umluş 911 

16 Ağustos cumaı tesi Taksim Al. 
tıntepe 18 Ağustos pazartesi Cıga:oğ 
lu Çıfte s:ıraybr bahçelerinde 

Yalnız \'e bir defaya mahsus !et·· 
kalMe temsiller. 

Ben öloilrdüm şaheseri 4 perde dı
ğer temsiller BüyUkada Bilyijkdere 
Ortaköy bahı;elerlnde 

ZAYİ 

Sicil numara.c;ı 7623 

(7011) 

ŞöförlUk ehliyetnamesini nüfus tes. 
keremi 1935 numaralı otomobildeki 
karnemi askerlik teskerem ve mua 
yene cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskısinln hükmü yok 
tur. 
Kumkapı Nişanca Tabur sokak ıı 

numarada Ali oğlu Hikmet Şarıl 

latanbul Belediye5i ilanları 
Tahmin bedeli ilk teminatı 

1629,00 

2025,eQ.. 

45'..!5,00 

121,50 Bakırköy kazası için a ıınacak lkl 
adet elektrik ve Uç adet el ilo mUte· 
harrlk canavar düdüğü. • 

151,88 DarUJaceze müessesesınin yıllık ihU· 
yacı için alınacak 75,000 kilo .sobıı 

ve fırınlık gürgen odunu ıle 5000 k i 

lo mangal kömUrU. 
288,i5 İlk okullar için gazhanelerden aıına· 

cak 1400 ton kok kömUrU ile kuru 
çeşmeden alınacak 30 ton kr.ple n1a· 
den kömUrUnün nakli işi. 

18-1,95 Darülaceze mUessesesi için defateıı 
teslim edilmek üzere satın aıınaca\t 
pırinç unu, nişasta, şehriye ve mıı.· 

karna, 
346,88 Darlllaceze müessesesi için aJınaca1' 

kösele .. idala, glAse ve meşin. 

966 oo 72,00 Taksim bahçesi için alınacak 150 an 
bar kumlu bahçe çakılı. 

Tahmin bede11ert ne ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler nY· 
rt ayrı açık ekıiltmeye konulmu1tur. Şartnameleri Zabıt ve Muamel!t 
MUdUrlUğü kaleminde görUlebll r. İhale 18/ 8/ 941 Pazartesi gilnU saııt 
14 de Dafmt ~ncllmende yııpılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektupları ve 941 yılına ait ticaret odası veslkalarile ihale gllnU 
muayyeıı saatte Daimi EncUınende bulunmaları. (6578) 

Devlet Demiryollan İlilnları 1 
Muhammen bedeli (890) lira olan 200 adet yangın baltası ve 200 

adet yangın kancası (25r8/ 19H) Pazartesi ı;ünU saat (11) on birde 
Haydarpaşada Gar binası dah.lind .ki komisyon tarafından açık eltsUt· 
me ıısulile satın alınacaktır. I· 

Bu ışe girmek istiyenlerln (66) lira (75) kuruşluk muvakkat te~ e 
nal ve kanunun tayin ettıği vesalk !e birlikte eksiltme SilnU saatın 
kadar komisyona müracaatları ltı.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komlsyo:ıdan parasız olarak dağıtılmaktadır· 
(6699) 

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine 
imtihanla burslu talebe alınacak 

Kayıt . şartları 
ı - Fakülteye kayıt şartkrını haiz olanlar içinde ill'ltl· 

hanla bütün tahsil müdietince ayda kırk liraya kadar y.ardıJll 
görmek üzere talebe al macaktır. .. e 

2 - Buna talip olanlar 1 eylfıl tarihinden itibaren faktllt 
dekanlığına istida ile müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - İmtihan güni.i namzetlere bildirilecektir. 
«3324» (6916) 

l(o. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Edebiyat 
ve Felsefe Fakültesine kayıt şartları 

Ankara Dil ve tarih • Coğrafya fakültesinde okunan defii 
zümreleri şunlardır: 

Türk dil ve edebiyatı Tarih 
Alman dil ve edebiy,att Felsefe 
lngili:ıı dil ve edebiyatı Coğrafya. 
Fransız dil ve edebiyatı Hindoloji 
Arap dil ve edebiyatı Hititoloji 
Fars dil ve edebiyatı Hungarroloji • -dtJ' 
Rus dil ve edebiyatı Klasik filoloji «Latince ,. 
Antropoloji ve etnoloji nanca> 
Arkeoloji Sumeroloji 

Siniloji "'t.' 
kayıt muamelesine 1 Eyliıl tarihinde başlanacaktır . . rı. • 

yıt için ne gibi evrak lazım olduğu Ankarada Dil ve Tarırsc 
Coğrafya. fakültesi dekanlığına vilayetlerde Maarif ve 1 

müdürlüklerine müracaat ederek öğrenilebilir. 
«5325• «6917> 

ilanen tebliğ 
lstanbul beşinci icra memurluğundan 

uct' 
ı - Beyoflu Kemer Hatun mahal. cak icra masraflarının .slgortn ı1r1 

lesinde Arslan Keklik sokağında 3 tinin ve bunlann faizlerinin t~ 
:N'o. lı evde oturmakta iken adresi \'e takdır olunacak avukaUıit d rı 

bil 
bulunamıyan Fatma Nigara. 258-17 Unln tarafınıza ait olacağı 
ikraz No. sile li/ 91936 tarihli mu· Jir. 1

1 

kavelenamede yazılı şartlar daıres.n_, 3 - Bu ıllmın neşri tarihtnd~~ ı 
de tstanbul vakıf paralar idarcıs.ne baren 30 gün zarfında bu bo!'C ,., 

' . ya. 
birinci derecede ve bii·inci sırada mamına veya bır kısmına ,•c ,.11tf' 
l812) lira mukabılinde ipotek gös- 1 pılan takibe karşı itirazınız ııı 
terilen yukarıda adresi yazılı .1ane dalre1111zın 938/ 4137 No. lı dOS~ ' 
mezkt)r borç ödememesinden doleyı tahriren veya şifahen bUdirJ'lleJl 
Vakıf Paralar idaresi tarafından re· yahut yıne bu mllddet zarfın~d 
hin paraya çevrilmesi yolile satışı borcu tamamen ödemeniz IAZ ~ 
istenmiştir. Aksi takdirde birinci !tltrada a ıt\ 

2 - 10/ 8/ 938 tarihine kadar faiz, yazılı gayri menkulün ldarenıi.Z 
komisyon ve masarifi salreslle bera· rlfetüe paraya çevrileceği ödell1eııt 

ri ve senet sureti tebliği malt~ııtl 
ber czgayri tesl imat C7S8) lira (28) kaim olmak Uzere 23 6/ 9.U ıı 
kuruş borcunuza mezkur tarihten icra hfı.kımliğ'f kıı.rarınıı te\'fıltll 
sonra işliyeeek falz karşılıtı için her gUn mUddetle ilAn olunur. 

gUn (18) kuruşun i!A.vcsi ve yapıla-

(il 
Genç zabit Kazal Vekyo adı- -·- Arkadaş! Jedı. O söyledi-' İ siiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cin2ye! v~ l'vf.ıc~.· .l Tefrik lS! : 12 girmesi de doğru değil. Siz bu- •dan koştu, kuvvetli k01~t11 

nı duyunca kıpkırmızı oldu. Bu. gın olm yacak! . ı · rada bekleyiniz. Ben pencere- genç kadını belinden kil\ ı<I ' 
run delikleri kabarmıya, hırsla - Fak.at bu bir hakikat reıs! :;:ı den gireceğim. İcap ederse sizi kendine doğru çekip, dud:ıı .. 
solumağa başladı. Her şey hazırlandı. T ı çağırırım. O zaman yetişirsiniz. rından öpmiye başladı. D0 bu'ı.4 

Man Kozi, Sirako'ya dedi ki: j Gözleri dolu dolu oldu. A~riko Hedefimiz malum: Ya ölüm, ya şını kaçırıyor, kıvrıhy~r, etll1' 
_ Kaza! Vekyoyu canlı ola- ınun. A.rka?aşlarma d~dı kı: • intikam! lüyor, dudaklarını teslıın 

rak teslim edeceğime söz ver- - Şımdıyc kadar ku_ns.eye f e Eski zabit, sözlerini bitirince mi ye çalışıyordu. st'' 
m:ştim. Fakat buna fırsat bu- nalık yapmadım. Te~ bır ınsana \ 'k 1 _ • • _ • pencerenin kenarındaki csiperi Kazal Vekyo hırsland1!.ğ#f' 
lamadım Maamafih sözümde du zararım dokunmadıgı halde, ce. di~~~~~ y~~~~~n~ nr~e~di. An- Ç • ca~~m. Şım~ı dogru oraya pde- saika> teline tutunarak yukarı lendi, ellerini Daranın go pot' 
ruyorum'. 0 herifi tutup sana ge miyet b.~ni .. içi.n.den çıkarıp a.ttı. evıren: cegı.z. Haydı _bakalım yo~a. tırmanmağa basladı. de dolaştırmaya başladı .. 

A ld d 1 k 1 rikoya dedi ki: -· Sırako, kılavuzluk edıyordu. I P d . . b k _ isyan ve hiddetle haykırdı· 1"' 
tire<:eğim. O zaman istediğin gi namı 0 uı ~er, . arımı e ım- _ Sen bize arkadaşlık degtl, ."'A. l·. Çapan o ""' .. '·z O, buralarını karış kar.ış biliyor, enkcaenre bee1:.n1ı~neerı a tı1gı ~a: _ Elı'nı· "Ck rahat bırnl< 
bi intikamını al! lster kazıkla, den aldılar. Aılemın adını ba- reislık edecek, başkanımız oln- t'~. u ~ · 

1 

arkadaşlarını en kcstıı me yol- ma.n .. .. d .. JD sı9rac 1• goz- ıni. ~ ·t 
ister etini lokma lokma doğra, na vermek istemiyorlar. Benim caksın. Şimdiye kadar :cis ~en ~ . !ardan götürüyordu. lerı buyu u. ora, bır koltukta 

1 

H 'f di 1 • enli ~ . 
canın nasıl isterse öyle öldür! için her şey bıtti artık. İntikam dim, bundan sonra sensın. Çun- ontinde yemin ettiler. O da ye. Şatonun öniine geldikleri za- oturuyordu. Kazal Vekyo, önü- . 0~:~ n:mıyor,lı~or gb~ 

- Söz mü? 1 alacağım. Mevcudiyetımi zehir- kü, bu yere sen daha lilyıksm. min ettikten sonra, dedi ki: man Sirako sol tarafta pen- ne diz çökmüş, ayakkabılarım 1 ~lıy ıgı esvad ı poarça bu ~M~,ı 
1. 1 • -· • - ı e oynuyor u. nu, . v· 

- Söz: .. :Su işi evlenmeden ıyen crın cezasını verecegım. Yeni reisin şerefine üç defa: - Gece yar·ısına daha çok cerelerinden ışık akseden odayı çıkarmıya ugraşıyor, bir taraf- ki kadar güzel görmeıniştl· ıt' 
yapmak ıstıyordum. Muvaffak h~r yerde. her tarafta ölUm .be- Hurra! Hurra! Hurra! var, Kazalvekyo, .. ş~~di g.enç göstererek dedi ki: t~.n d~ et_e~le:inin kıvrımlarını !erindeki esmer daire ~an~ 
olabilseydim, kızcağız kurtul- ı ~ımle .be:a.bcr olaca~: Ke~dı~e Hepsi birden tekrarladılar: karısını odasına gotur.mek. ıç~n - lı;ıte Kazal Vekyonun 0 • duzeltır gıbı hır takım hareket- rma kadar genişlemiştı. ~ t~ 
muş olurdu. o.~le bı~ ısım seçecegım kı, bu-ı - ~urra! Hurra! Hurra! ~~zırlanmaktadır. Benım bıldi- dasf. ler yaparak baldırlarını öpüyor, da olgun, sulu, serin ve eti 

- Bu kız kim? tun tarıh boyunca anılacak. İş- Anrıko arkadaşlarına teşek- ~ım Dora, buna razı olmıyacak, Biri sordu: genç kızın kalçalarını okşuyor- bir yemi~in çeşnisi vardı. Fv 
- Dora Doturalta... Kazal te benim ismim: Müntakim ! kür etti: 1 ısyan edecektir. Herif, muhak- - İçeri nasıl gireceğiz? du. kızıla ka~an saçları bir nle ~ 

Vekyo bu gece onunla zıfafa gi- Nasıl beni, böyle blr adnmı ar - Dostluğunuzun. teveccü- k~.k 7:~rlıyacak, tehdit edecek. Sirako cevap verdi: Dora, Kazal Vekyonun hare- bi omuzlarında dalgalaıtl~.ğ& 
recek. kadaşlığa kabul ediyor musu- ~ü~i.i.zün minne~tanyım. ~~isi!- Yuregım sızlı~·or, i~i_mden ölü- - ~izli kapıdan... Orasını ketlerine mani olmıya çalışıyor Kazal Vekyo, Darayı g~et' 

Anriko, Doranın adını işitin- nuz? gmızı kabul edıyorum. Öl~ncı- yoru~. O s:rı~ herıfın b~ı hare. ben bı}iyorum: . du. Fıı:kat ~e~~f dinlemi.yor, mü nün üstünde ~~kıp . . ıne~1~u ~~ 
~e yerinden fırladı. Gözleri dön- Haydutların cevabı. ormanda yo kadar bana sadık kalacagmı- ketlerıne manı olmak lazım. O Anııko, dedı kı: temadiyen opuyordu. Bır aralık oynadıkça ylizune bın tıı~ll o 
mi.iş bir halde Man J{oziye yak- sonsuz akisler bıraktı: Z'l yC>mın ediniz. , temiz, saf kızcağ:ıza tecavüz et- - Kapıdan girmiye lüzum Dora ayağa kalktı. Bir kö~eyc rip işmizazlar geliyor, bU ııd 
taştı: - l\.abul ediyoruz! Kabul e- Birer birer gelip Anrikonun tirmiyccC'ğim. intikamımı ala- yok. Hem öyle hepimizin birden kaçtı. Kaza! Vekyo da arkasın- (Arkası 11 


