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t alçın bir mate
l'igalizm merke
i olan bu mem

leketteki umul
az istihalenin 

Sebebi nedir?. 

Hassas sairemiz Sükôf e Nihal de umumi 
nefrete iştirak etti ! Fakat Orhan Seyfi milli 
günahından tövbe etmemekte ısrar ediyor • Karadeniz de 

iki büyük Ru-

kanaata göre .• 

Japonya 
Rusya ya 
Saldıracak! 

Çung-KJng, 18 (A.A.) - Beuter: 
Çin nıembalanndao gelen haberlere 
göre, .Japonlar, Blrmanya yolunu 
kesmek teşebbUsilnde bulundoldan 
takdirde, Çine bu yolun müdafa.asın· 
da yardım edebilmek itin, İngiltere 

ve Birleşik Amerika şimdiden lftzım 
gelen tedbirleri almakla meşguldür. 

...___ 
'!t"azan: Nizamettin Nazif 

~ell'llsyada camilere, kiliselere 
t. havralara hususi bir dikkat 
.~~rilmekte olduğunu, ev
~ ı gtin, Anadolu ajansına 
~eca~<:vadan gelen bir haber-
~ ogrendik. 
~erçi bu haber, Rusyada hal
~ <Yenlden dindar kesildiğine 
~~ dUnya gazetelerinde görül
~~ bir takım neşriyatı> tek· 
tıı~- etmek kasdile kaleme alın
,"'§ .~ulunuyorsa da tebarüz et
~ıgi hakikatler gözönüne alı
~ca bir c tekzip> olmaktan çı· 
r:ı..or, bir tasdik> halini alı· 

~aber şudur: 
~ <IVloskova 16 (A.A.) 
\ lısyada dinin parlak bir 
dlı~ette yeniden dirildiğine 
b aır dünya gazetelerinde 

Kazım Kara 
Bekir ve 

Besim Atalay 

Çınaraltının 
ikinci sayısında 
tek kelimelik bir 
itizar bulamadık 

Bu adamın ağzın
da ideal kelimesi 
bile gülünç bir 
mahiyet alıyor 

alı haberler intişar et
~~ktedir. Bu haberler ol
~lıkça mübalA.galıdır. au
~~h!a beraber Sovyetler 
~ ltlığinde kiliseler, hiç bir 
~~an kazanamadıkları Yıllarca. çalı§arak memleket 
~Otriyete sahip bulunnıak- irfanına. hizmet yoluııda saçla-
dırıar. Ruslar, bilhassa rını ağartmış münevverlerimi-

~ki rıesle mensup olanlar. zin, binbir mahrumiyet baha-
~tıe dörımekte ve kiliseler sına kazanılmış tertemiz şöh-
~ l\Jarla dolmaktadır. Hali retlerini mürekkeplenmiş kiı.ğrt 
( a.lırda Sovyetler Birliğin~ bezirganlığı uğurunda ve isti-~ 
~e 4225 kilise, 1312 caını kameti meçhul,.karanlık fikirle 
e 1000 havra vardır. ri yaymak emeli ile istismara 
~Din hUrriyeti, bugün, kalkışmak istemiş olanlar, la-
t~sYada daha tamdır ve yık oldukları akıbete uğradılar 
t U,rı geçtil<çe kuvvetlene- Her gün bir parça daha ar-
~~l(tir. Sovyet gazeteleri- tan umumi infial ve alaka, on-
nı~ tıaziler tarafından y~- lara, bu milletin, milli mukad-
't an dini tazyikı takbıh desatına karşı nasıl bir bağlılı-
~i~ekte olmaları çok ına- ğı olduğunu ihsas etmiş olsa 

ardır.:. gerektir. 
~ Derhal ilave etmeliyiz ki, A-

• ; haberde ilk göze batan tatlirkün !lsil hatırasını bir Çı
~~ Rusyadaki Havra bollu- naraltı ~liessesesine ve bir Or
~-,.1ki yUz milyon insanın han ~eyfı - Adsız §İrketine kar

~~a.tı~ Kızıl hudutlar ıçinde şı mu~afaaya mecbur kalışımız 
'~ ltiuse 1312 cami ve 1000 dan cıdden muztaıibiz. 
~~ bul~nması demek 6537 Atatürk kim, bunlar kim? 
.(~ bulunması demektir. Fakat sineğin, ne kadar ufak 
bıi llın bu yekuna nisbeti al- olsa mide bulandırdığını ve çr

' ~r ÇUkta birdir. Acaba yahu· banın başını derhal koparmak 
·~~\ıe Musev'ler, Sovyetler lazımgeldiğini bildiğimiz için 
l'ill.i ~Üfusunun altr buçukta (Devamı 3 üncüde) 

~ ~b rnt l teşkil ediyorlar? 
, ~i-~ te hayır... Sovyetler 
~~ig!~de nihayet 6 milyon ya-
~ ve M . rd B .. 1 . a~ı ~ usevı va ır. oy e 

4~aı:ı1 ıgın 1000 mabede sahip 
.ı~~\i demek 6,000 yahudi ve 
~e~J; bir havra düşüyor 
:ıı, ı:ı · Halbuki kısa bir he-
'~ 0~etler Birliğinin müs-

·oskov81 
Alman yeni ahını 
muvaffakıyetsiz 

olmuştur "tr ('urk vatandaşlarından 
t~lla ı.rk altı bin ve küsür 
·~enibır cami ve Slav, Gürcü, Moskova, 18 (A.A.) - Reutt>r a-
~lid • hıristiyan Türk Ye Fin jansından: 
>·· ~iUıı beher 30, 760 kişiye Alman tayarelerlndcn mürekkep 
·~. Se dü§tilğünü gösteri- ktlçUk bir grup :Moskova Uzeriııe a· 

ı ~b kın yapmak teşebbtısUnde bulun'!lU~· 
~~~il a din ve vicdan bürriye- sa da. bu tayaryelerin dağıtılmış ve 
~~~~/a~~di ve musevilerin içlerinden hiç birinin hilkQmet mcr· 
• ·~ ea,ce uetün bir tarzda isti- kezine varamamı' olduğu bildlrilmif. 
~~l'? ebilmeleri neye delalet tir. 
t~lıtı -----o-----

~~t)"~~i~rın iddia ettikleri gi- Vı·şı· Balkanlar-
'.!\ liaıf er Birliğinde yahudi-
'tı,~'e ~rn bir sınıf teşkil et-
~"<l.ttııa e rnekte bulunmuş ol- daki vaziyeti 
~ taıiıı·· rnı? 
> t~t>la~~ bU~~n iktidarı elin- k b J tt• 
·~ ~.r lıirli ~. gune kadar. Sov- a U e 1 
\~~eli· gtnin, idari, siyasi .. 
)\~ ~lls ÇarkJanndan birçoğu- 'i.l, ıs (A.A.) - Ofi: Frıuşu: hu· 
'~~i r~a konıUnist partisinin kumcti, merkezi "'vrupada ~ki Sırp • 
~ ~ 0~1nd~ veya Mfısa di- Hmıt • ~loven krallı~ının ortadan kalk· 
~ <ıldı.ı ~an azasına tevdi et- mı~ bulunmn!ından dolayı Fransarı ye 
~~~ bo~~ ~llluhakkaktı. Fakat Fransız müstemleke imparatorluğu neı· 
~ltı~iJi \t Ugun~n bundan ileri dindeki Yugo lavya diplomatik faaliyctlr.ri· 

1 
·ıı 1l'arak Y!'nı yeni havralar ni nihayet hulmu~ tclikki etmektedir. 

1.:ı; etini b Muaa dininin ma- o 

,; ~ı.~liıe~nları~ çoğalttıklaı: Lord Biverbruk 
fıta'l.!lısı, ez. ~ıı a Rusvadakı 
~ dini ~fhu-:tılerin çoğunun Londra, 18 <A.A.) - Mo.ko\Bda bir 

~ İ~ ll~aJ.tlı;:l ~ alakaları olmadı- konferınsıo toplanması hakkında Roose-
1\ :~ıısi~ ~ tır. Bunlar tama- H:ll ve Churehillin yaptıkları teklifin 

~ı~l'r Uştnan~~anlardır ve hatta Sıalin tarafından kabul edilınesi üzerine 
\il C'okl 1~Sanlardır. Hav- halihazırda Londrada bulunmakta olan 

ı... l ttabilir· ugu ~u iki sebebe Lord _ lka,crbrook'un Moskova}a gidecek 
•t4 ).' \"ah· . o)ın lngiliz: h,-yrıine '"e rci!kumhur Roo· 

( U~\illld! Irkından olmı- sel"elt'in hu nıi mume ~li 1\1. Hırry Hıp· 
t>e..,.ıı~rın son derPce din kinsin de Amf!l'ikan heyetine ri~c:t ede

' Sa, 2, Sll. 7 de) ce;i zannı:dilıııektedii. 

Orhan Seyfi 
şairdir ya •• Eh, 
bu vatandaş ta 
manzum konuşu-

yor işte. 
Belki hatası kafası
na </.aha iyi dankeder 

(Orllaa Seyfi, A~ •e Jaempell 
rmm büşttk &1hıahlanna ~ı 
umumi nefret her an biraz daha 
kuvvetU bir ifade buluyor. Al· 
dığı:mn mektuplardan birini de 
bugün neşredlyol'QL] 

Bay Nizamettln Nazif'e 
Gazetenizin 16 Ağustos 1941 

Cumartesi nüshasında ıntı,ar e· 
den <Büyük Ata'ya saygısızlık> 
başlıklı yazıyı okudum. Kalbim 
bu saygısız cYalancı mOverrihe> 
kar~ sonsuz bir kin ve isyan i· 
çlndedir. Bu hldise bana şu sa· 
tırları yazdırdı: 

Bu basit satırlann münevver 
mllliyetpmr~r 'fftrk eıçllğinin 

duygul&nnı da ifade ettiğine e
minim. 

TEvrtK TURAN 

" El uzatma ,, 
- Yalancı müverrihe -

El uzatma ey hain mukaddea 
batıra ya 

Dokunma dattkll.bln kuruC'uı;o 
Ata' ya 

Tarih onun malıdır tarihe el 
outma 

TarJh yalan 9Öyleme:ı tarihe yalar. 
katma 

* Ttirklllğ11.nö llllotan Türk değildir 
aslından 

Benliğini unutan insan değildir 
1118AD 

Türk anası dofurmaz böyle hain 
bir yılan 

Tarih f&hidlmJ:ıdJr TUrkil tanıyor 
cihan 

* Dinle ey bedbaht insan Türk 
denilen &&lanı 

Ktlkrtiyor büttı.n ~ andınyor 
\·olkanı 

At&'ya inanarak btiklale 
ka\."11,tuk 

Ata'ya bağlanarak 

* 

cephelerde 
vwu,tuk 

Bu yurdda yeri yoktur zehJr • 
kııaan 61lmfn 

Bizce daha kıymetli yed, aoaan 
alimin 

Yalancı rnUverrlbler ist.ernJyor bu 
'-"atan 

llaktkat.e yalanlar tarihe yalan 
katan 

* Ata•ıuıı !:fzdlğl yol Mıllı !atikli 1 

yoludur 
Kalbhnız ·onun a,ıa ııevclıılyle 

doludur 
Ata'ya dU nzatan değlldJr Hl& 

ını~an 

Ata'ya dil uzatan ha:n·andl.ln 
daha b•Y" ... 

Te\'flk TUHA:'i 1 
J 

"Bu, Amerikanın 
harbe gireceğine 

alamettir,, 

Şükufe Nihal 
ile mülakat ••• İngiliz tebliği J • • men gemısı 

''Atatürk "/Alman ve !J 
lngiliz tayyaresi 

· batırıldı ·· 

Krivorog 

Burada bllcllrlldlğine göre, İngilte
re, Blrmanyada 8 biiyük ha.va üssü 
yapmı,tır. 

mukaddesa- 1 düştü ı 
tımız arasın

Japonyaııın Siyamı taz.l1k ebnesl

ne rağmen, 1;>1 malüm&t alan Çin 
mahfilleri b~lıca. Jarıon hedefinin 
So\-yet Rusyal'& taarru:ı etmek ol
duğunu iddia ediyorlar. Ayni mah

fillere göre, Japonya, ltalllunırda 
Hlndltlnl ve Siyamda gö&tcrdlğl fa

aliyet sayesinde kendini İngiltere '"' 
Birleşik Amerikanın muhtemcl blr 

mildahalesJne k&f1'1 konun.ak istiyor. 

dadır,, 

"Onu bir Peygam
ber gibi tanıyoruz,, 
" En küçük bir 
laübaliliğe ta
hammütümiiz 

yoktur.,, 

Londra, 18 (Radyo) - İngiliz ffa· 
,.a ve Emniyet Nezaretlerinın tebll· 
fi: 

Dün, öğleden sonra, sa.bil müdafa· 
asma mensup uçma ve bombardıman 
tayyarelerimiz Fransarun fimallnde· 
ki Lö Tuke açıklarında bir Alman 
nakliye gemisine hücum etmlı:olerdir. 

Tayyarelerimiz.den biri tarafından a · 
tılan torpil geminin arka taratma 
isabet etmı,ur. Bu harekat esnasında 
7 Alman tayyaresi dl.\şürllln:ıllştür. 2 
uçma ve 1 bombardıman tayyaremlz 
üssUne dônmepuştir. Bombardıman 

tayayrelerlnden birinin mürettebatın. 
dan 3 ü kurtarılmıştır. 

Alman-ların 
eline geç_ti! 

iran'da 
Rejim düşma 
nlığıyoktur Diğer bır tayyare grupumuz Ro

terdam limanına ve Alman sanayi 
merkezlerine muvaffaldyetll hücum· 
la.r yapmışlardır. İnce ve hassas nıhu gibi sa

mimi ve sıcak konu§a.Il zarü 
şairemiz Şüktif e Niballe, şiir- • 
ıerindeki-lıülyalır! e!Ull!Uldıran. /ngı·lı·z 
mat ışıklı bir odada konu§- ordu-

Tahran, 18 (A.A..) - Ofl: Be&nıl 
CİJ'anıt gazetesi, bir SOk İraıılılarr:ı 
ecnebi ajanlarlle birlikte rejimi del-it. 
meğl Jstlhdaf eden bir fesad tertip 
dmlş olduklan ~ .katlyetıe tek· 
Jlp etnıekte '-e bu haberin tamamll 
baJal mahsulü olduğunu UA\·e eyle· 
mektedlr. 

tum. 
Memleket ve yurt duyuşlan

nr, sözlerinin ifadesi olan bakış
larında, berrak bir suda beliren 
akisler gibi açık olarak gördüm. 
Bunlar; memleket ıstırapları, 
Anadolu hasreti, ve Kurtarıcr
nın ilahileşmiş hayali idiler. Zi
yaretimin sebebini söyledim. 
Kırmızı oda takımının donuk 

elektrik ışıklarile derinleşen 
renkli gölgeliklerine bakarak 
30 Ağustos sabahının pembe 
fecrini seyreder gibi vecd için
de söylendi: 

-Atatürk bizim mukaddesatı 
mız arasındadır. Onu bir pey
gamber gibi tanıyoruz. Onun 
her eserine en büyük imanla 
inanan Türk çocuklarında, böy
le bir hadise şüphesiz çok acı 
bir iz bırakır. O çok büyük şey
ler yaptı. Küçük bir laübalilik
bile haksızlıktır. 

Sonra Adsızın yazısr hakkın
daki düştincelerini şöyle hulasa 
etti: 

- Adsızın yaztstnda lehde ve 
(Devamı 3 üncüde) 

r"-~ Bugün !-"' 
tıU:\'ct ~ARİFE!\DZDE : 

Makedonya (edebi ve tari· 
ht roman • Nizamettin Na
Zif) - Objektif (fıkra - Ha· 
temt Senih) - Arada bir 
(fıkra • Sadi Gürel) - Na· 
na (meşhur edebl romaı: • 
Emil Zola'dan çeviren: HA· 
ınld Refik) - Bir t'ltam 

bilgi - lç haberler - Ba· 

yanlara öğiltler. 

t!ÇO'Nct' SAH1FEM1ZDE: 

Kremlinde geçirdiğim ge
celer (Yaşanmış büyük rö· 
portaj - NfzametUn Nazın · 

- GUnlerln ardından (Fık· 

ra - Mithat Perin) - Aiz
ze (BUyUk tarihi hlkAye -

Ensart Bülent) - Blr tutam 
bilgi - Tabldot • yemek lis· 
t"~' - Dünya haberleri. 

Ma~ Bu<1Sonl 

suna 100 000 Mo kova, 18 <Rad>o) - Sovyet i ıih· 
1 barat bürosunun B!keri tebliği: 

kadın asker 
alınacak! 

17 Ağu!tosıa bütün ceplıderde fİd· 

dttli ve kanlı muharebeler devım etmi~
tir. 

Kun·etlerimiı Ukraynadaki Nikolayef 
Te Krivoirog tehirlerini terketmi,lerdir. 
Nikolaytften çrkilrn Sovyet kuvvetleri 

Londra, 18 (A.A.) - DUn New· tersıneyi ' 'c dokları berhava etmieler· 
casUe _ on • Thyne'da nutuk söyle· dir. 
yen Har.biye Nazırı M. Margeeson, Hava muharebelerinde Almanların 19 
ezcümle demiştir ki: tayyaresi tahnp edilmi~tir. Bizim kaybı· 

«- Kara, deniz ve hava orduları· mıı 12 tayyıredir. 

nın yardımcı servisleri için lngllt.e- Karadenizde: Bir Soryet denizaltm iki 
renin 100,000 kadın askere lhti}'tl"• biiyük Romen nakliye ı;emi!ini batırmı~ 
vardır. Almanya.da erkek miktarı İn. tır. 
gllteredek1nden çok fazladır. Binaen. fa}istltrin ~rk ceph,-fine g,-tirdikl~ 
aleyh aradaki farkın bertaraf edil· yeni kuwetler, SoV)·et kıt'alarının taar· 
nıcsl ıc:ln lngllterede erkeklerin ye- rıızil~ kırılmaktadır. Almanlar birçok 
rtne kadınların kullanılması lazım· r;ençl~i feda etnıekıedirler. l'\ikolayef ,.e 
dır.> ~tiniorcıg'un i~galile neticelenen hare· 

katta Almanlar 20.000 kişi kaybcımi,. 

l~dir. Sovyetlr.r, muntazam hir surette 
çekilmeye muvaffak olmu,lardır. 

Meksika 
İngiltere ile 

barıştı! 
Mekslko, 18 ( A.A.) - l\tekslkc 

Senato azasından bir srup İrı.glltcre 
ile Mekslko ara.sındakl siyası milns
sebatın yeniden te.!isinl derpiş ede:ı 

bir karar suretini imzalamı,tır. 

Hatırlardadır ki, İngiliz şirketle

rine ait olan petrol kuyularının MPk. 
sika hükQmetı tarafından istimta.k 
edilmesinden miltevclllt lhti..la.ftaıı 

dolayı, İngiltere ile Meksika hU.ı'ı· 
metleri arasındaki .siyasi mUnasebat 
mayıs 1938 de kcsllmiştl. Amerikadaki 

Japonlar 
San-Franslsco, 18 (A.A.) - Of!: 

Amiral Nomura San-Fransl.sco'dakl 
başkonsolos B. Yoshle Muto'yu A· 
?Jlerlkada mukim Japonların husuııl 

bir vapurla memlekete nakllleri hu· 
susunda görü~mek üzere Vaşingtona 
gelmt'ğe davet etmiştir. 

. ' . . . ,, . . ('"' ) ..... ·~: .... · .... ..,,,., .. K , ..... l( ~~ ~,.~· .. . •. ·, ·ı· ----·· ... ·f'1· .... t:~,\ 

.:.ı ... · .·. · s er.·':.gozu ı e· .... ~ . :'<·.~); .. 

Leningrad 
Anudane müdafaa 

lediliyor ! 

Mukabil taaruz 
başladımı? 

Londra, 18 (A.A.) - Bu gece Mos 
kovadan gelen haberlere göre, mer· 
kez cephesindeki Sovyet kuvvetleri 
mukabil bir taarruza geçmişler ve 
bUyü kblr Alman kuvvetini imha et· 
mişlerd ;r. Almanların Lenlngrad üze 
rlne yapmak istedikleri ileri hareketi 
Sovyetlerln anudane mukavemetı sa· 
yesinde durdurulmuştur. 

-0-

Çunkingte geni 
sığınaklar ••• 

l ı;-· ' . . ' .' . ~ '• J .:... ·"'·"" .. ~ • ,~· • • • • • 

arman-Rumen ordusu
nun h.edef i anlaşıldı : 
BiRiM! 

Budgoni Dinyeper'de 
dayanamazsa Rus/ arın 
Kırıma veda etmelerini 

bekligebiliriz. 
Tokio, 18 (A.A.) - c.Japan Times 

and Advertıser.. gazetesi, Churchill • 
Ro<>Sevelt görüşmesi hakkında tefsi· 
ratta bulunarak ezcümle diyor ki: 

Vilson'un H maddesi ile yeni tngl· ı·o_ö_n_n_U_!"'_·c_u._s_AHtFE __ · -~-ttzD __ ı:_: 
llz • Amerikan deklArasyonu arasın· 
da fena hi\disel~in alAmetı olarak 
sayılabilecek bır benzerlik vardır. 

Vilsonun deklArasyonundan az za
man sonra Birleşik Amerika harbe 
girmişti. Şimdi ayni hidi56 tekerrür 

Tchoungklng, 18 (A.A.) - Ofi: 
Japon tayyareleri Tchoungklng'e yap 
ttkları son bombardımanı mUteakıp 

~ehlrdc yirmi beş yeni sr~rnllk inşa.

sına ba~lanmıştır. Bu sığınaklar 10 
bln kişi istiap edebilecek genişlikte 
yapılmaktadır. Bunlar<an yedisi a
ğustos ayının hitamından evvel bi· 
t!rilmıt olacaktır. 

Mareşal J3udyoni karşısında harbe., uzun bir müddet, Bug ve Dinyesltıt 
den Alman • Rumen ordusu, .Nlkola· nehirlerinin denize döküldllkleri nok· 
yef şehrlııi zaptettl. Artık Ruslar, talar arasında oyalanmalarını mucip 
Odesa muhaııarasmın tamamlanma· olur. Harbin seyri ve neticesi Uzerin
mış olduğunu iddia edemezler. de bunun hiç bir tesiri olamaz. Hat· 

edecek mi?. 

Görilnmlyen katil (Bü~1lk 

zabıta. romanı - Faruk Fa. 

nlk) - İntikam (Roman -
Miliılr ·suıeyman Çapan). 

c.Odesa dayanabilir mi, dayanamaz tA artık Klyefin de manası kalma
mı? Dayanabilirse ne zamana ka- mıştır: 

dar?.11 ,gibi eualler uzerlnde durme.k şu anda Kırımın talihi mevı:uuba· 
mana.sızdır. Odetıanın kısa veya uzun histir. 
bir muhasaraya tahammUlü, nibay.et, İki hafta evvel. Kiyef isUkametin• 
bır kaç Alman fırkasının kma veya (Devamı 3 üneüde) 
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Puanesı _... 

En Son Havadis'in 
Edebi T efrikaaı-110 1( o ı T_ır...,J(şEHi ve LEKETTE ••• )'r Başmakaleden 1 

f V k ·ı· . devam 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

Karasu onyak şişesini çıkardı 

Nazıına yapılan suikasttan sonı·a 
araıulan hnveı·, nasıl oluyor da 

sokaklarda dolaşabiliyordu 
Sadık bey Habip beye gözle- tisini kazandılar. Çerçiş de öy

rini dikerek, düşünceli düşün- le .. Demek ki bizim i~in de bu 
celi: taklidi lazım bir jesttir. Fakat 

- Bu işi halletmeğe çalışı- bundan evvel ben bir çevir~e 
nz ... - diye homurdandı - MUf- planı bulur gibi oldum. Çe~c~ş, 
ritlerle tıpkı Abdülhamitlc uğ- Bayram Fehminin ka.rdeş~dı.r. 
raşır gibı uğra§mağa mecbu- Hatırlarsanız Bayram Fehmı~ı~ 
ruz. Şimdi en mühim mesele bu Selanik idadisi ba~ mua~nı 
beyannamededir. Yarın Manas- iken Manastır idadisinde Muş
tırdakilere bunun tebliğ edildi- tak Lütfi beyle becayiş edi}me
ğini söyliycceğim. si de ayni tarihe isabet edı~o.r. 

Reva! mülakatı arifesinde Bana kalırsa Bayram F<:~!11mın 
zannederim beyanname top gibi kardeşile muhabere cttıgı mu
patlıyacakt:rr. hakkaktır. O halde Bayram 

- Zannederim... Rusya çarı Fehmiyi kazand!ğımız gün <;t:_~
hazrctlcri Revalde yapılacak bir çi~ de elde ctm.ış oluruz .. degıl 
imparatorlar mülakatı ile Os- mi? 
manlı Avrupasının kolay kolay _Manevra mükemmel.. - di
yutulamıyacağmı elbette anla- ye söylendi Karasu - Yalnız bu 
mış olacaklardır. ı işi kim başaracak ? 
.B~ sözleri Tala~ bey söyk!- Sadık bey hiç düşünmeden: 

mı§tı ve devam etti: . - Manastır merkezi... • diye 
- Cemal beyden bır ba~ka bağırdı - O olmazsa 99 uncu bö

haber aldım. Müşirlik tarafın- lük (2). 

ç··rüktemel 
listemi Senih SARP 

Jçbir fikir adamı, bir DBZ81'Jye 

olarak, komliDlst doktrlnkırill 

mlldafaasım yapan kadar, gl\ç blr 
\azl)e e dw.mUş değildir. 

Hkblr fUdr adamı. dlaleylclleriul, 
bu da\ayı glltınelt ıstl)CD lmdar, de· 
lllden mııhrwn bınıkumuz. 

Deml'}lerdl ı.-ı: DUnyndan ıı;tırabı 
kaldırnc t;-ıı.. çuakU ınsani!ır urnsın· 
dakl senet farkını lmldırı)oruz. 

Bu eski dunyncl , yeni fikir pek 
azdır. Bu fikir yeni do değUdi; fazla 
olarak, tilllnle çare nrnınak gibi, bo' 
bir ruurdl. 

tnsanlar urnsındn1(1 scr\et farkı 

yoıcedilemez: İnsunl:ır ınüs:ı\'I dere
cede tutumlu, mu av1 derecede c;nlış
kSll otu.madıkları için, mu ad dero
ccde scn·et ıuıhlbl de değildirler. 

lııs:ın, bir otomobil , ld ı gibi, ma.. 
kineden hc>p ayni biçimde !.'ıkan bir 
madde olmadığı, 'liC onda kendi kcn· 
dini \'1lcude getiren bir yaratma ka
biliyeti bulunduğu 1çlııdir ki, dar 
r-erçevell pl!'ml:ıra sıkı~brdan cemi
yet orneğl pek zahmetli bir tecrübe
den başka birşey olamaz. 

İnsıın hür do ~; hür yaşar \ e yap. 
tığı herhangi blr ışın nlın teri mah· 
mlünli clde etmek ister. Çalışanın e
line blrşey ge~edll)I ccmllct me\'• 
cut olamaz. Normal cem yet, sen-et 
derecesi ftib:ırllo :rsrldı insanlardan 
teşekkül edegelmiştir. Bu farla ;Wr· 
lamak, insanın tabtatıw, oomlyctln 
tabiatını :r.orl::unak demek otur: 

7..alınıetl olmayan, er\'et derecesi 
itibarile farklı fertleri bulunmıyan 
bir ceınlyettu. kendl51 değU, ancak 
llayall \'ardır. 

Uı SARI' 

Bir Türk mü
.hendis.nin 
muvaffakıyeti 

a ıa e ı ının MDhi 
an atı ha er a) 

(Başı 1 inci sayfad 
e 

ava pro1·eıeri ·hazırlıkları d.a~ olmı:!~ıarm~. çarlık !f;; 
nndc sarayla mucadele . ol· 

ehe mı·get e devam ediyor. ıkomitacılara yataklık etın.ı§ 
malan. . . --·ııde 

Bandırnlada inşa olunan lskelcnlnl d d b •• •• [ k Evet, Sovyetler Bırligt}J\I" 
65 metre uzunlugundakl ikinci kısmı ya l.Pl ay r un ulun e e - yah.ucli ırkından olmı~? ı.;stl 
dUn merasimle denize lndirllmlştır. scvıler vardır ve hali::; a)l\I' 

Bandırma iskele
sinin beton kısmı 
denize indirildi. 

Merasimde Nafıa Vekili Ali 1'"'uat Ctı. t •k • • • f • [ k Türk olan bu Musevı1er, Y ~ 
besoyla, bir çok mebuslar, nıilhendts. r l e Pl er J l s l em l n o una c a di ırkından olan dindaşla.rın~p 
ıer, gazeteciler ve alleleı·l bulunmuı1· • çoktur. Faraza Hazarlar... 0• 

Nafıa Vcmtli Ali 1''uat Cebcc;oy. derece dindar ve mutaassıP ,,~ 
~ ~ İnşaat:, mühendis Halit Köprlicü Bandırma !Skeleslnln inşa işınl aç· lan bu Museviler tam lsf 
tarafından keşfedilen keson taızında tıktan E:Onra dUn gece İı;tu.nbulıı. dôll· halis kan Türkler. .sun r· 
yapılmıştır. mUştUr. havra dı§mda Türkçe konU~\IP 

Mühendis Halit tarafından yeni Ali Fuat Cebcsoy, b r arki;t.d ş.rr I• ' lar ve yine halis kan Türk Oebl" 
bulunan ve dünyada ilk defa tatbik za, Nafıa işleri hakkıı,da şu be.}an..lt. !sa dininin ortodoks m.~bzlB{ 
olunan b\r usulle tahta iskeleler üze· ta bulunmuştur: ne salik bulunan GökoğU. ıer 
rinde inşa olunan 70 metro uzunluk «- 1stanbulda Vek€ı.lcte bağlı mil· Çuvaşlar, Rokzoliınlar, ~ cJl. 
ve 10 metre genişlikte bulunan b•.. cı:~oselerde bir mllddet tctloh.ıcrde ve Ukrania He Kırım'ın b~ti 
ton sütun Nafıa Veklllnln bir nutklle bulunduktan sonra kara yolılc g1tbl köylüleri gibi örf ve adetl J'S' 
dinamit ateşlenmek sur tlle tahta ıs. Anadoluya. karadan ecyah le çıkıı.· yaşayış tarzları tamamile Ö·/ 
kelelerckn denize bırakılmıştır. son cağım. Ban<J,ınna limarund.ı TUrk ~ zan, Nogay, Kırım. Başklrt. ., .. 
sevıyeBl uzerlnde bulunan bu sUtunun mUhcndlSlcrinlıı orljl.rul.l bir e crl o- ı;.c bek, şimali Kafkas ve Azer~. 
mütebaki kısmı yakında doldurula.· lan kesonu suya indırd k. Dığer li· can Türkleri ile müşte~ <f(ı 

1 ınanlnnmızdakı yeni ln•mntııu·a do. Bununla beraber, ""nrltk e ... caktır. 7 iskele inşaatına bir buçu < ' ~ 1 )"' 
sUratle devam oıunacalt ve hepsi bu meşhur kanlı katliaLıların ı.ıı 

milyon. lira 13arfolunacaktır. a· d n or 
yaz i~rısinde ikmal edUmtş olac..\k· parken yahu ı ırkın a o• 

Kazlı çeşmede 
iki fabrika 

yandı 

tır. musevilcrle Türk ırkın~ bit 
Memlekette bilyük hava ışlcri pıo· lan muscviler arasında 11!.ç ~· 

jeterı etrafındaki hazırlıklara chcnı· fark gözetmediği için. d~ll~J 
nıiyetıe devam cdıyoruz. Bu yıl BU· 'Safıa Vt'klll AH Fuat Cebe..<ıoy nın her tarafında daima bl1' rJJ 

..... 11 t ·u llsl 0 ll 11 şı i . t 1 1 bU ... ret ve asabiyetle ka.r§ll3ll-. .ıı yUk ıuı e .ıuec ndo 5 m yon ra· trlk i er nı em n edecek o an YU;{ l p lard bir b3J' 
lik bir tahsisatla bu projelere mUle· b jl ra alt nrojele !maktadır o an « ogrom"» a 1'f' ara .. r yapı · Tilrk musevi kam da aftın~~:~ • 
alUk inşaat masrafı temm olundu. 1 tanbulda Yüksek MUhendıs \'e l d - · · M • diJıv' 11 . . un ugu ıçın usa ııııcı dan Çerçi~ hakkında !etkik~~~ Ve ayağa kalktı. cVakıfı u

m~mur edılen yav~r Kazım • sul~ bir mahalle muhtarı tav
ını bey avdet etmış. Anıa.ttıkla rile ilav.e etti· 
nna bakılırsa müstakbel Ama· · 
vutluk fikri de almış yürümüş. (Arkası var) 

Kazlıç~edcki idrofil pamuk fabrikası ==============.= dıin gece yarısınıbn ı;onra çıkan bir yan· Leylei Mirac gm neticeWıdc taınamile yanmıştır· He-

Ha temi BUyUk su işlcrt ile cleld.rik ctüd iş· teknık okullannda yem ders yılında d 1 T'. kl d · a '11l . en o an ur er, aım .} bil 
len veklt.let..nıizde y<:kdiğerlne mu· tayyare mlihendıs şubeleri açrlaca : ırkından olan dinda.şlarilla. 
vazi bir surette yUı Un1ektcdir. tn·. yakınlık duymuşlardır: . t"C' 

316 dan bugün kadar ka.Ç se~e (l) Bo adam muhabere vasıta ı idi. 
geçti ... Altı... Sek~.. evet. ~a- (l) Fdaflerin hafi t"""'ırnAtı. 
zım Nami demiş lu: cSekiz se- .....,.. 
ne içinde bütün Arnavutlukta ·~~~~;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~ 
milli bir f?UUr ba lamtŞ> Avru- ( • B. n4 am· J 
pada balıkçılıkla işe başlryan ...,.., 
Hamit Liımi'.nin Avrupadan ge-
tirttiB propaganda kitapları:.. ri- J 
salel:r broşürler Arnavutlugun deal düşmanlığı 
her ta~afında gizli gizli okunu-
yormuş. Malum a .. Abdülfera- o rt okulların Okwna kitn· 
Pri ilE- şu ramusül'fı.lam sahibi hında «Atatürk ,.e Millet» 
Şemseddin Sami birlikte ya.p
'115lard1 bu harfları ... 
Sadık bey söze karı!)t:ı: 
- tık basılan elifbayı ben 

"Örmüştüm-. - dedi - Düz bir 
kağıdın bir tarafında 36 harf 
vardı. Altlarına türkçe muka
billeri yazılmış ve kağıdın bir 
tarafına da misal olarak bir kaç 
cümle basılmıstı. 

ba§lıklı bir yazı ,:ardır. l\leall şu: 

Edebi bir musahabede Ebedi Şd, 

tiı;ıkı oidlfiu mllletl kssclederck Pu
znllnln ljO iki mwraUe n\iktclere nl· 
bayet Yeriyor: 

canımı cfuu\n eğer isi.erse nnnnet 
canıma, 

Cı\n nedır kim Anı kurban etme-
yiın cllnllnıma! 

- Evet ... HA.mit Lumi evve- Altmış kişilik bir sınıf i.ioünde, bıı 
la, A vlonyadaki kulübesinde bir özlerin mana ını l:t.ah eıllı> «aziz 
ka~ genci okutmuş. Sonra onlar 
etrafa yayılarak yava;; yavaş ölünün. mlllot duygusunu bellrttığtm 
yaymışlar.. Şimdi Arnavutlar zaman, kız tall'helerhn ıslaruuı gözle. 

ihtilal gazetelerini küldür kül- rlle, erkekler de heyecandan :renkle
dür okuyorlarmış. Belçikada nen yüzlerfle, bUtlln iman ,e ı;aml-

mi) eUerlnl şu kısa ciimledc tO{>laya
Koniceli Faik beyin çıkardığı rak l tlznhlarıma hemen hemen .,,. 
Albanya gazetesi, hele Roman- cevabı \:ermlşlerdl: 

- Onun se\''1 "e feragatine lüyık 
olmağa !.'11lışacnğız. buna ııod iı:tik:

BU\ Uk manalar ifade eden bu kü-. . 
~ \'8ka, Karadeniz; hududuınuzun 

en son durağı olan liopada dokuz ay j 
eV\'e) l;(l!nıiştl. 

yada Dr. İbrahim Tenonun neş. 
rettiği (Dritta - Ziya) gazetesi 
kapışılıyormu~. Gazetelerin bir 
kısmı Avlonyadaki Avusturya 
postahancsine cPctridi. (1) ad
resine geliyormuş v.e kimin ta
rafrndnn alınıyormuş biliyor On iki ile on scldz. yat araısında 

bııJunan bu nesle yukanltl beyti, sı· 
musunuz? Toptanilerden Refik nıfta kalııınk pahasına dahi oka ede. 
Bey vardır ya •. Hani şu Suriye- bi bir kırmetle ezberletmek ,·e bll· 
ye sürülen Medar Toptaninin bassa doğru tel ff~ ettirmek tasnv

kardeşi.. i§te o. Şimdi benim bir "uruo Ustünde süçtUr. Bunu ancak, 
fikrim var. Haz:rr Sadık bey de biraz tla .he değişikliği göı;tcrcn yer. 

burada. İşi derhal hallederiz lerimlzde öğretmenlik yapmış olan-
. lar aruayablllrler. 

zannedıyorum. J.'akat, ruhlan kul'Ul·ularının ima-

- Söyleyiniz.. nlle dulu olao korpc nesil bir kaç ta&· 

- İşkodrada bizim bir şube: at lı:lnde ezbcrledlkleri bu lkl mıs--
miz vardır. Ve biliyorsunuz ki raı, büyük öllnün c:mlllet sevgisi 
kumandan Müşir Kazım Pa..53 ı;embollb olarak içlerinde yaşatma· 
memurlarla zabitleri oldukça ını 'e lmaıclere bile dikkat cdereı, 
serbest bırakmaktadır. dillcrlnıle gezdlmıetılni bildiler. 

- Malum ... Zaten Abdülha· DUn Köprüde onlardan ikisine ra.ı:;t 
!Jlit onu bu yüzden oraya attı. ıadun. Bu hııtıraıara eı ~u. dH bt

lstanbu~da .kt~mandanlıkta. da 1 ıe uzatanlara; naed dl• blle)lp yum
zabitlerın fıkır hareketlennde 1 ruk ıııkhkları görfilmeğe değerdi ... 
serbest olmalarına taraftardı. Ne mutlu bu nCt"lln iman peygaın-

- Binae~aley? bizim. «İsmail berl~e! v"yl onların eline düşecek 
lsmeb c dırektıf verelım, der- ideal dü•rnanlarmıı ! 
hal bu propagandanın karşısın- • 'ADI otffiEL 

20/ Ağustos/9.U çarşrunba gi- niız anlaıılaınıyan bir ııelı<-,p ) uıündeo 
nti Recep nyınm yirmi aıtısıns aııat 2.J,40 ta bina birdenbire tııt~uf, 

Bu cUmleden olarak tnşasma karar Felakette iştirakten ile~ dC' 
verilen Gediz havzasındaki Adt:.la ba. len bir yakınlık. Ve çarliğ!.~ıı 
ıajı hem bu havzanın ihU~t su de· Z t. v virecek her vasıtayı Jll.~(9 

1 
llsadlf olmald9 mezkftr ~r· itfaiye y~ti~i vakit binayı ale,ıer için· 

de bulmuştuı. Fabrikanın içinde mebzul 
ı:anth3. akşamı (Pel'!j(!mbe ge. miktarda yanıcı maiidder hulunduf,'llndan 

poluğunU görecek vo hem de tekmil ey ınyagı gördükleri için, Roma~d tC' 

Ege mmtaırosının 1zmir ve Aydın gl fiyatları düş~~n nekadar gizli siYıı..>""yıt· 
eesl> Lc~lel l\llraç olduğu Din sacfedilen bütün gayrete rağ~n yangını 
olunur. lG/S/S4 I söndiirmek miimkiin olemıımı§lır. Ancak 

bi büyük şehirleri de dahil olmak uz... §ekkul varsa bunlardan 8ıt 
re elektrik enerjisi temm olunacalt· Zeytinyağı ve sabun fiyatlarındaki dm1 görmüş ve bunlat3 l'e; 

ı tanbul nıllftfuıü tır. yllk.selıı.ş durmuştur. Sabun fiyatları- mabedler bir nevi topıantı ı::t 
at*n ı;irayt..'linin önune ;eçilmi§o ve bina 

Ji', Vlgene.r ıamanıifo yandıL:tan ronra ısabalıa do;ru Fırat ve Sakarya nehlrlen üzerin· nın 6i> • 70 kuruşa kadar fırlaması, ve yatak halini almıştır· ;ı 
de de böyle mllşterck sulama ve elek. geı;enlerde lzmirde sabun ihracatına Sovyetler Birliğinde :rııtı ~ 

Yan i ci neş
riyat yılına 

b ı or ! 
Hangi sabah 

gazetesinin 
ti yakisisiniz ? 

(Vatan) yarın lldncl neı;riyat 

yılına başlıyor. (Vatan) ın tirya
kileri arruının !;atılmak lı:in ya
nn en müns ip zamandır. 

• Her sabah gozünllzU açınca 

ınutınka bir gazete okuyon;unuz. 
Takip etttğlnlz gazete, bar.an 
fik-rlnlze uyan gazete dcğUdlr. 

nasılsa tlryalt i olduğunuz ga· 
zetedlr. 

Sabah gazeteniz olarak (Va· 
tan) ı !>eÇerseıılz dalms flkrlniı.o 
uyan bir gazetenin knrll olmuş 
olursunuz. Çünkll (Vatan), adı 

programı olan gnzetecllr. Hii.dlsc
lerl dalma 'atanı zaviyeden gö
rtir, Tllrk ölçlllerlle ölçer. Umu
mi hayatta temizlik ldcallerlnln 
gerc;ekle nıe i lı;-ln her nıldt ce
saretle uğraşır. 

Bir defa (Vatan) ın tlryaklsl 
olursanız bn.ka gazeteye ah-ıs· 
mazsumı:. ÇilnJcU (\'nuın) mut
talm ruhunuz.un nşlD!ISı olun, 
\"Rtantlıış ıırfatlle duyduğunuz ih· 
ttyaı:farı ifade eden gazetc:llr. 

\. J 

ısOndürülebilmi~ir. 
İılrofil P.ırnuk Fahrikıtları Anonim Şir· 

keti, bir kaç doktorun malıdır. Rina ve 
içindeki muddder ·ı:ıortahdır. Zabıta yan· 

gının sebebi zuhurt1 bakktn<ia ıahkik11ta 
ba,lanıı §t ır. 

~lalı 

mUsaade edileceğine daıı- bir şıı.yia mabedlerinin hususi bir d~ c' r ' çıkmıı.sındandr. te. hatta imtiyaza eriŞill\~ 

1 KISA HABERLER 1 Zeytinyağlarına. gelince, eonebl malan bundand:rr. Fakat Jiııtıı' 
gruplar piyasadan aldıktan zeytin· mıza mevzu edindiğimiz tıiJd 

\. J yağlarını, memlekeUerine nakletme· r~n en ?1Ühi~ ta.rı:n bu ~ejı;:ııtl 
İstanbul kö ·ıcrtnde yapılacak\ ye imkAn bulamamışlardır. Bu yüz- şuphesız .. Zira böyle bit~ 

tiJaeı lerın ders yılı ba~ına ~adar den piyaısadan yeniden mal alma· yaza sahlp ol~a~rına .~ c 
m P . 

1 
maktadırlar. havralar da, muslumanıaıidıi"°' 

tamamlanması tçın allikadar ara e· * Basma te"zi&tı - Tıcaret Ofisi mileri ve hıristiyanla.rın ıırtı: 
mir verilmlşlır. taı·aCından Macaristandan ı:ctirilen leri gibi, 1917 den bu b ~ 

üsklidar Cezaevindekl mahkCimlar. * ı.~iyat ,ı.IUrakabo komisy<ınu bu· basmalar, Ticaret Vek6let.i taratın- başladığı ane kad.ar daiIP
3 

dan 30 kişilik bir kafile, :Maltepe gün öğleden sonra toplanacak ve pc dan hazırlanan talimat dairesinde kalmış m.abedl~rdı. of"!, 
tramvay yolu asfaltının tamirinde rakcnde nohut ve pirinç fıyutlarını muhtelif vilayetleı·e tev:t.i edllecektlı'. Halbuki şmıdı ~c duyu~tl# 
çalv,ıtırılmaya ·başlanmıştır. Mahküm tcsbit edecekti!'. To\~~ı hakkında bugiinlerde emır bek. Bunlar ve camılerle ~ııe ~ 
lıı.ı·a 4.0 kuru, gündelik verilmekte· * Maarif Vekft.letl Silifl<c bölge· lenmoktedlr. dolup taşmaktadır ve dU }<il 
dir. sinde Mermer eserler araştırılması * lisan kauçuk ıeldi - Son hafta dar kilise, cami ve. havra. f" 

İstanbul Ceza.evindeki mahkCimla.· içln tondııjlar yapılmasını kararlaş. içlnde, memleketimize dış memleket· lar~n~an Si~ sık .gıren~ltO\ 
rm da nafıa iflerlndo çalıştırılmaları tırmış ve sondajlara 'başlanmıştı. Ya !erden ıuUhim mikta.rda ham kauçuk polısın~ ta~~P ettir~n (l3lt!I ~ 
Jçin hazırlıklara başlanmıştır. pılan hafriyatta mozailt zeminlere gamiştir. Yakında 160 ton kauçuk bu halin cgun geçt~~~e ·bsıS' 

...ın .. " beklenmektedir. Deri fa.brika· yade ku.vvetlenecegını> l 
rastlanmış \'C Sllifkenln Bergama k.'\ .._,_ kt d 
dar mUh m bir harabe Uzerlnde ku lar.ının da. Cenubı Amerik"fl.dan bek· me e ır · . . v. nıil 
rulduğu anlaşılmıştır. Bu sondajlar lediği ham derilerden b:r kısmı gel· ıSovyet:ıe~ Bırlıgınde vi ~ 

mlştir man, hmstiyan ve muse ~U· 
derlnle"tirllecektir. · bedl · -st ·1 bU wr A * Kahraman erlere hediye - Bu ennc go en e?J 'ıJ.B>.". 

* Tamir edilmekte olan Bursan.uı 

( Baglad Program 

13,00 Müzik 19,45 )liizik 

) 
meşhur YeşiltUrbcsl ve camii için 
:Maarif Vekıilcti 18.23u lıralık bir tah 
sısat göndermlştır. 

sene de kahraman erlere kışlık giye- ~ahayr, materyalist v!ıaıc~ 
cck eşYa hediye edilmesi i~ln şimdi· s~st Moskovanın ~.a t . 1iı, 

rıne uygun sayabılır JJll). ti"' 
den hazırlıklara başlanmıştır. Yakın. Elb tte h B da j}<l 
da halka hediyelerin cinsleri bir izah. 0.

1 
b'liayır. un • 

13,15/14,00 Müzik 20,15 Radyo gazeıcej 
18,00 Proı;ram 20, 15 Muzik 
18,03 Müzik 21,00 Ziraat ı11k. 

18,30 Serbest ıo D. 21,10 Miızik 
l8,40 Müzik 21,25 Ktınu:ıma 

19,00 Konu.ma 

19,15 Müzik 

19,30 Saat ayarı 

21,45 Muzik 
2.!,30 Saaı ayarı 
22,45 Muzik 
22,55/23,00 Yarınki 

o 

18 AGUSTO~ 941 PAZARTESi 
AY: 8 - GÜN: 230 - 1/ıur: 105 
Rl Ati: 1356 - AGUSTOS: S 
HİCRi: 1360 - RECl:.'P: 2ı 

\' .'ili.ir '.l.EV ALI Eza..'l 

GÜNJ:::;.: 
OGLE: 
IKiNOİ: 
AKŞAM: 

YATSI 
İMSAK: 

6,13 
13,18 
17,0ti 
:?0,06 
21,46 
4,20 

!O,oa 
S,!J 
9.01 

12.00 
1,41 
8,15 

* DllnkU kontrollar sonunda muh· 
lclıf suçları görülen 90 esnaf cezala· 
ra çarpılmıştır. 

Bundan başka ild fırında da, 94 
eksik tartılı ekmclt bulunmuştur, sa· 
hiplcrt cezalandınlmıştır. 

* Gazı Terbiye EnstitUsU mezunu 
Ahmet Ad l GUnen Antalcya Lisesi 
resim muallimli~ine tayin olunmuş

tur. 

* Adana birinci orta okul mUdUr 
vckflletlne, riyaziye öğretmeni B.ıy 
Hicri Erkmen tayin edilmiştir. 

H:: r:ciyede tayinler 
Ankar.ı, 18 l Tdefonla) - Harici)e 

Vekaleti, Pari:; bü}ük elçiliği b.itibi 
Cemili merkeze naklederek )•erine :Mulıar· 
rem l'\uri~i tayıu etmiş \e cY\clee \'ekiltıt 
ernrioe alıumı':' olan Kö~tcncc konrolo~lu· 
ğu k11nt-iliirı 'Feriduna da merkezde hır \&• 

zı{fl 'erilmi.ıir. 

. na sezı e ı r: -'İ • 
nantc ıle bıldinl.ecek ve bunların ntı- 1 a·· d .. mdde• t:" 

ı t . d'l .-;; '!" ı k - un en gune ., ·ı;t 
re ere eslım e ı_ec.eeı• ı an o unaca • tan harbin halkta fats.Iı 
tır. kBWu h~susta ıçtımai ~ı~ve~ett tc- ruhi halet uyandırması. J/;. 
şek ierı de geniş faalıy.... go& e-re- 2 _ Bugilnkü BirleŞilt ~ 
ccklerdir. ·ı ·ı b ·· k.. tno-ilt ~1' . . rı ta 1 e ugun u b- orv * Yeni mektepler - Cilmhurıyet gittikçe kuvvetlendiği g ı; 
~ayramında vilaye~ hudutları d~l- din bağlılığına, Sovyetıer (€ 
hnde :v.eniden 35 ılk okttl açılaeaıt- ğinin de muvazi bir ıı~t t ( 
ttr. Maarif mildUrU bu okulların ih· metmeği bugUnkü askeri ,t j. 
tiyaçlarmı. tesbıt etmektedir. politikasına uygun gö.I1Jle5 ~ * KlRLl GAZOZ ,ŞiŞELER} - Bele- İktidarı ele aldığı gUndeıı.-
cli}e zabıtası, &on günlerde sazoz: fıllıri· fatalist ve mistik dinle~ ~' 
knlarının tanizliğc riayet etmemesi üzerine materyalist ve realist blı'etıl 
gazoz §İşelerini sıkı bir kontrole tibi tut· rak kaldırmış olan bir pl Jı fi. 
muş ve için<le tortıı ve mantar parçaları ketin bugUn, ayni tarzdS. ııJ ~ 
~ulunan l~>o. P§-C gazozu ~00-e etmi.,. ket etmekte olan düştnS ~ 
tit. Gazoza rmal ~n ~~. hakkında manayı takbih etmeJt!:C ıı)t 1 
zabıt varakaşı ıanzım edıhıri,ı?r. SI baska bir tefsire nıUS t. 

Mektep kitapları - önümüzdekl ğildir~ ılr 
ders yılı için mektep kitaplarının h'ı. Nizamettin rJP.'l 
zırla.ıunaın işlerine başlanmıştır. Ma· ~~ 

mükemmel bir 5urette hazırlanması ~ 

tçin ılzım gelen tedbirleri almıştır. 1 Bayanlara 
da cephe tutsun. Cemal bey, 
Kazım Naminin Müsir Hayri pa 
ı;ıaya verdıği rapôru da gormüş. 
Malum a Nami bir işi ele aldı 
mı sonunu getirir. Manasbr, 
Gözlice. Leskovik, Yanya, De
lonya, Ayasaranda, Draç, Tiran, 
Elbasan. Uhri, Ostroge tara,f
lannı ad1m adım dolaşmış. Ar
navutlar lisan meselesini hallet
n'llşler, genç Arnavutluğun fii
len değilse, demek oluyor ki 
fikren tahakkuku artık bir gün 
meselesidir. Herkes Çerçişe ta
raftarmış. herkes Arnavutluk 
muhtariyetini elde etmek az
minde bu~unuyor1,!luş. Çerçiş 
321 senı:-s•nde daga çıkmıştı. 
Demek ki bizim senelerdenberi 
>'Rpamadığımız işi üç senelik bir 

ıar artlk gülmez olmuşlardı. Salon 111 Irat etmek fı:jn, ka~ i&ti)or-
hlr cıillyet ha\ıısına bllrUndü. Sanki du. Falınt Foşerl ltendislnl brrak· 

anf Vcklletı kita.plarm süratle ve ~ 

O·"g" rr:ııer ,, Lafalois, bu eııııada. YM"aŞ aerıie u:. '1>' 

\e acele konu,waıı liı.kırdılartn ba- j inınat>tık ya.pa.rJtCll ~ 

.. ete hayatı yapabiliyor. 
H"'C\ .. ini bir dU~üncedir almış

r 1' ·11 vet Enverin ağzı açıla
bild : 

- l!,vet .. dedi. Bulgarlar dağa 
çıkmca bütün dünyanın se.mpe.-

lioğuk bir rilzgar esn1l,tl. SUkiitun roadı. 
ortasında, nıebu.sua ketuntlletlnin - Beni ne gibi btr da\ctle mU-
kendl!.1nl çileden çıkardığı Stener'ln kellef luldı.ğını bilemezsiniz.. 

hımhun konu ma ı lşltlllyordu. Kon- 33 ![ Türkçeye ~en: l' '1 \·e, hafif bir baş lşaretııe, o eıı-
tes Sabin, bir ..aniye ateşe baktı; son • HA'f'.ftl> REF1K _ nad; mebusla 'e M~nerıe bütcenln 
rn :. muhavere~1 yeniledi. 1 

1 
ı bir no~-tnsım ınUnalmşa etmekte o-

meın ı ı ... Hoş anmı:\'orum. Kaba \'el ıeyl tanımadığı salonda, ortada bir lıın Kont l\luffat'ı gooterdl. 
- trı:n ljahınr geçen ene Bad'cla terbiye iz bir hrul \ar. 8onra, bence, 1 saniye _yabancı gibi kaldı. O liımthı ne· 

gördi\m. \'aşına nl betle henüz !:Ok .MUtchayylr \e ayni zamanda 
dinç. aptal. arknsına dönen Vandö" r, onu görün- şelenmlş olıın VnndÖ\ r: 

0 zaman herkes Kont Döbi mark- ee gelip elini ısıldı. ro~cri onunla bu: _ lmltAnı yok! dedi. 
- l,\laı.Jam Döjönkua. kendisine tan ttt. Beyi r çok müte.hnllftl. lu~maktan memnun, açılmak lhtlyn- _ '!'emin cderiın! Onu nlıı> gö-

Kont Düblsınark refakat edecek, de· •· ıı··A-"· elle, d h ı bir kr.nara doı<. Vsndo\T onu ..anıyor \e, ıncc !Nim er a onu ı;ru çe- türeceğtme dair yemin etıııeğo moc.-
cli. Kontu tanır mısınız' Kcnd.!slle, 'ti c lj' ı O.) nn u oldnj;'llnu ı;oylUyordu. kcrek, yavaş s~le: bur oldum. Gelmemin sebebi biraz 
biraderlerde öğle yemeği l edim. Fnkat, mılnakn,c;;anın en hararetli bir - Buluşma yarın içindi, ;-elecck da bunun için. 
Taaa.- ne zaman önce... .Parlııte znmarunda kapı a ıldı. Hcl.tor Döla· misiniz.? Her lklsl de ı;et>sizce gUlü!Jtüler. 
Prusya elçisi olarak bulunduğu za. fa.lols görU dil. Refakatinde btilun3n - Hay hay! rn \'andö\•r, lsUcul ile, hanımların 
manlar ... t,te bir adanı ki bu son lk· I :Fo~rf, kontese l nkl:ı'tı 'o eğflerek: - Gece yarısı. onun evinde. yanına giderek, haykırdı: 
balfnin ııurnnı bir tlırl anlıyam dm1 - Hanımefendi, liltufkAr da\etinl. - Blllyorum, biliyorum .•• Bliı.nt-b - Ak lnc.. fz.1 temin ederim ki 
gitti. zl lı tırlııdnn... birlikte gelecqlm. Mö .}Ö DU::lımnrk gayet nüktedan 

ladam ·~ ntöro: l{ontes te üm etti. tatlı bir ke· Dedi. bir adamdır... Delili işte... Bir ak· 
- '1çtn, eanarı! diyf! liOrdu. lime solledl. Gazeteci, kontu ı;ellunla. Hammlann )ıutına dönmek, Mos- ş..ın benim yanımda zarlfiae bir 
- YarHM: NMll ~~' bil· diktan &oma, Stener't'len t»a_şka klın· yö Dl:Sblsmark lelıılndlı y.ml Nr de- Juıol3m e)iec:U. 

zılannı ltftaalş, fakat izah.at almak sok ökçeli a.yakk~ ~ 
Umlıtile baktığı Feşert, yanma cel· meyiniz. İdmo.n hnrckeU"'~ 
momlşti. Kimden bahsedlyorlardı '! sında vUcudUn heyeti ui1l~J' 
Ertesi gün gece yansı ne yapa· -n tsP':.~· 

sinin '-e bUtUn uzuvla•-- ~'1' 
diklardı '! Artık yeğeninin ~lnl le serbest olması 1~zancıır· <e ~ 
bırakmadı. ı-·oşerl gitmiş bir tarafa sok topuk bacaklarıntıa \% 
oturmuştu. Kontes Sabin has!;aten cudunuza sıhhate muztl° cıııel 
onu alakadar edJyOt'du. K~ kereler bir istika.met vereccğt ,,,e 11 

d d ~w yanında a ı ~ml'}tl, biliyordu ki jimnnsUklerden fay O. " 

on yedisinde evlenmiş olduğuııs gi.i· rar gorllrsUnüz. 

re bagün otuz dört yaşındadır, ve * b ve t"lıı 
O\'lendlğj gündenberı kocaı;lle kay- yatak odasında so a .şıor 

gal yakmayınız. ı..; .... r. 
naWNıı arasında bir itlkiLf llayatd daltırı:Jl,.... ~ 
geçlr.n~ktedlr. Kibar Wemlnde, b~ evlerde ise yatak 

0 
iJl 

rareticl ılık bir dereceye tfo 
ulan on1111 bamırvahllfmdao bab· ö lerıtl cck derecede radyıı.t r '···_.t1 
ıtedlyorlar, beaları, bu viran kona- llP"':../. 

Juklarmı kısınız. Yanı -'" 111" 
ğın içine kapatılmadan öocelci fı&D· mutlaka 14 dereceden s.Şae>" 
ıncz neşesini. \elfecr! okuyan göz. 
!erilli batır~ b8Hne Mb'Or

IMds. ~ - .... aıııo11a,.. 
.. , 3 1 ..... 

rınil!'.. 

O} 
bi 
lıı 

. .. 
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( T an1ıten Bir' Güz_eı_K_a_dı_n __ ) ARDINDAN 1 Yakın tarihten bir sahife: 26 r GÜNLERi 

"Kremlin • • • • ealimiz vardır! 
Mitat PER'lN A 1 Z Z E •.• '' 

1 lZU.m l 

~ ir sarhoş içkinin yayvanlaştırdığı dudakları arasından, 
, . birbirini tutınıyan kelimeler çıkarıp, bize içki içmemek 
•çın nasihatler verirse, güleriz. 
d Bir dolandırıcı karşımıza geçer, bize mesleğinin fenalığın. 
an bahseder de gider yine onu, bunu dolandırırsa hayret 

etıneyiz. 
Ge 

il 

nı 
Kızlar, durmadan çalıyorlar, 
kızlar durmadan oynıyorlardı 

Ç.. ~!r ı_:lılaks~z şi.iphesiz bize ahi~~- dersi vermeğe katkmaz. 
.,. unku boyle bır şeye teşebbüs ettıgı anda ders yarım kalır. 
"'ahkahalarımız, ağzından çıkan yapma<:ık sözleri boğar. 

Vatan haini nasıl vatan aşkı diye bir şeyden balısede
tllezse bir asker kaçağı da askerliğin Ulviyetini bilmez ve on
dan konusamaz. 

Odaya çıplak kadın göğüsleri11den 
çıkan ve hulya veı·en ılık bir 

koku yayılmıştı • 
. Son günlerde bir ideal modası meydana çıktı. Sanki Tlirk 

~tıılletinin hiçbir ideali yokmuş gibi ona idealden balısediyor
ar. , 

Italgan komonistleri, masayı yumrukla-
yarak intikam şarkısını söylegorlardı : 

g.b1, i!,!ının ateşım ~---Yazan __ ıarı. orada oo ı.ta· 
gıdermck için ça· ı 'ya a.rasıııda fışkır. 
murıarı, bataklı<(- Ensari Bülent tan kudret, Tu-Bilmiyorlar ki, Türk milleti istiklal Harbinden bugüne 

kadar ideali peşinde koşmuş bir millettir. Bilmiyorlar ki, ideal 
trıeşalesini elinde tutan Atatürk, öliirken o meşaleyi ~nönüne 
teslim etmiştir. Ayni meşale o gün parlıyordu, buglin parlı-

, yor, yarın parlıyacaktır. -Avant· 
Bandiy" 

kossa! .• 
yomfera! 

ıarı yalıyan o Deli nustan da alıp gu. 
İbrahim, bir gec1..· • 11 • 
sini şu h:ı remde gc 
çlrebllmiş olsaydı, kapısı taşla örti· 
len odasında. kadına kanıksamış ola· 

- Denize ... 

türüyor. Ncreyo 
G'ıdi)<>• lar?. 

.. ~ Eğer bize idealden bahsedenler, idealin ne demek oldu-
rak son ne!csıni verirdi. 

- Dcntz.. BUyük dalsalan kıyıla 
rmuza vurdukça iirpcrdi&'intiZ dcnu: gunu anlamış olsalardı, Tl.irk milletinin bugün peşinde gittiği 

ıdealin büyüklüğünü idrak ederler ve bize idealden bahset
lllezlerdi. a 

Mevlayı Hasen ın sarayındaki ha· 
rem dairesi cidden çok ncf'ıs ltadın
larla dolu~ordu. Bunl:ırın bir kısmı 
çölden gelmişti. Bu karaca gibı sti:--

V c fırtınasız günlerde zeytinlihc git 
ti(;tm~ zaman ta.Uı tatlı bızı çck1;:ı 

dC!liZ .. Kader, nehrin sulAnnı bu de 
nlzin ilçnde nasıl dağıtıyorsa, bizim 
için de katılıp hiçlcş....--ceğunız bır de
niz halk etmemı~ midir?. 

~. Demek bu adamlar Türkün büyük ideafinin farkında de
gıldirler. Bizi başka bir ideaJe götürmek istiyorlar. 
. . Kokan idealler peşinde koşmak istemiyoruz. Bizim iıdea
lıınız vardır: 

Yaıumda. oturan csıner gU.zcli kız, lkide bir ağızla.rıru:lan bır.; meli göı.lU, yılan gıbi kıvrak bcliı, 

•. .. Atatürk'ün çizdiği ve Mitli Şef'in götürdüğü yoldan 
Yurumek. 

ta.batıma biraz mayonez koyarken; l ---::ı - Façtyo... taze kayış 61rtlı kızlar, kabile reis· 
- Bunlar ... -dedı- Baltık ibalıkla- azjf 1 Çıkıyor ve akabinde masayı yum- lennin, hUklinıdara gönderdikleri he· 

rıdır. Hiç ~ılçıklan yoktur. J ı ukluyorlardı. dlyclerdı. Bunlar, onuncu hicret as 
Me,·llyi Haseıti birdenbıre bir kah • 

kaha tuttu: 
işte bu kadar. , 9 --- Mitat PERiN 

ı, bUyOk 
n tövbe 

c mi? 

Bizim Levrekler'.ınlz derece .. Indc ehemmiyet vermeZdi. Bununla bcra,, Derken ~!erinden biri, elinde tut· rmda, buluUarı meçhul olan uçsuz 
nefis olmamakla beraber, hiç şUphc ber ressam. fırsat buldukça da kcn- tuğu kalemle 4bir 'bardağı tıkırdattık_ bucaksız, büyillt bir sahra kadar es· 
yok, bu çok beyaz elli 'balık pek lez- dtsı için çalışıyor, ötekınln berikln(n tun sonra bir maestro tavrı ile ıran- rnrlı bir güzelliği goze vuruyorlardı. 
zetli idi. Ve san'atmın hakikaten eh- resimlerini yapaı~. lşte o, Budyonı, sızca; Bunlar bir kenarda toplu olarak 
li olan bir qçıbaıp tarafından pişi- aşçıbaşının haline gUJerkeu karşısına - Haydi çocuklar ... -dedi- bulunuyorlıırdı. Onların az ötesiııd:: 
rilmi.şti. geçmiş ve; Bunun llzer-ine, 'hep birden, İtalyan sekiz on gUzeldcn milrekkep bir baş· 

ZiyafeUtl daveUi!eri, iki binden a- - Aman bu vazıyctiııizi bozmayı- komUni:sUerinin intikam ma?'l}ını söy ka grup , ardı ki, bunlar gillilşlerlyle, 
şağı değildi. Tabaklarına aldıkları nız yoldaş! lemeğ'e başladrlar: duruşl:ı.ıiyle ,.c her halleriyle ı, ,. 
balık parc.:alarını sömUrllncc sözleş- Diyerek çalışmağa başlamıştı. Me. - Ava.ntı popola ıı. Uı. rısko:ısa! bar:ka. lemin havasını, yayıyorlardı. 
mlşlenniş gibi hep birden cı çırptı- ğer general, ressamın hatırı ıçin gil- Bandiyera rossa, bandlyera. rossa... Bunlar Avrupalılardı. 
ıar. «Yaşa.!> ıar, c:Hwraa!> ıar bir- ıomsemekte imiş. Ben jse ıbana san· Bandiycra rosse e trıomfora <•) İçlerinde Kalabnyanın h ydut i:ıı 

- Haaah haa.. - dedi. - Hocamız 
Şcba'beddın Rızanın slSyledl!derinı "'l 

tekrarlıyacakSın... Ebediyet! Ebedı 

yet!_. 
o bu kelimeyi tekrarlarken ka,la 

rıru çatar ve btze bir 1<.0l'ku vercccgı 
nl sanardı. Değil mi?. 

birini koo.ıaladı. Derken Lenlngrad mı.ştım. Gllzcl sesleri vardı doğrusu... Bi- köylerinde doğmuş olan neslı belirsız 
ı... (Bnş tarafı 1 incide) lekette ve matbuatta umumi Sovyetinln ikinci reisi olan seyrek Her ne hal ise ... Ressam elini ça- Urmcden ltalktılar ve söyleye söyltı- lcr de ,·ardı. ltalyan, Frtı.nsız ve is 
•u ıztıraba katlanıyoruz. bir infial uyandırmış olduğu saçlı, gözlllklü, garip taNırlı, sıska buk tuttu. Yaptığt krokiyi Budyoni- ye salondan çıktılar. Dışarıda bun- panyol kıyı:lannın en asil kanların 
. Orhan Seyfinin, hadise aka- malumdur. adam :Yeniden kürslldc bellrdL Buse. ye imzalatıp uzakıqtı. Bu sırada sa. lara başka sesler de karıştı. dnn gelenler de ... 

- Yanılıyorsun. O korkubnak is 
temcz, biltı.'kls teselli vermek ister· 
dl .• Ebediyet c:sonumuz geldi> dcmelı;. 
ten çckindığimiz jçın, kendınıızı aı 
datmak için bulduğUmuz kelimedır. 

Ve birdenbire başını yumruklamı· 
ya. başladı; birdenbire ağiamağa ba • 
ladı.. Hıçkırıklı, boğuk bır sesle \ ( 
dudaklarını hırçın b~ın açıp kapıya 

rak: 
bınde, _ yarım yamalak da ol- O zaman bu Orhan Seyfi ça- fer yanında iriyarı, kırnuu ytlzlll ve ıon epey boşalmıştı. Yalnız generalin Beş yıl önce, fhtilAlin Leningradda Bunların hepsi Cezayiı- pazarların 
ta ? feci hatasını itiraf etmi.s la kalem Karbekire saldıranlar- şişman biri vardı. umumun neşeli bulunduğu masa.n.ın öbilr ucunda patladığı gfınlerde Lenınizmin harp dan okkalarla altın verllerck alın
a~duğu malflmdur. Fakat böyle dan. değil miydi? O gönle b~ kahk&lan arasında onu bize takdim dört beş İtalyan yüksek sesle mUna· karnrgMılığmı etmiş olan Smolnı mı~lardı. 
?ır günahın tövbesi böyle mi o- gün arasında ne oldu? Nasıl bır etti: kaşa ediyorlardı. EnctltUsUnUn bütün dehlizlerını, ~u ı~ako.t. Mevliiyl HQ.Sen, hiç birine 

- Sahte! Yalan! • dedi .• Sana 
bugün de söylediğim gibi, ben bu 
tatlı günlerin uzun sürmıyece.,""indeı: 
korkuyorum. Deniz der demez hatı
rıma. Barbaros geliyor. 

•Ur? değişiklik oldu? - Yoldaşlar! l:şte aşçıbaşımız... ilalyaııca nckarat, uzayan akıslerle bakmıyordu. Sat dirseğin!, Aizzenin 
Gönül isterdi ki Çmaraltı Bu istihale, cidden üzerinde Alkışlar y~mlden tekrarlandı. sız, aş., ( , uğuldattı: kucağımı. dayamış, yan :;elmiş, yarı 

lll<l<!muasmın sahibi, birinci sa- durmağa. değer. çıbaşı olsanız ve böyle bir vaziyette 1 A S K E R 1 - Bandiycra rossa. e triyomfera? ... ·uzanmış ve gözlerini yan açık bir 
hda işlenmiş olan hatayı ikinci Kaldı ki Ka~m Karabekir9 bulunsa.ruz ıne yaparsınız? Alkışla· Bunlar, ltalyadan gUç kaçabılmiş kapıya. daldırmıştı. 
taYısmda ödcmiıı olsun. Biz de itirazımızı mucıp olsa da, o za- yanlan seltntta.yıp kUrS'lldcn inersi- G öz ile olan İ.tnlyan komünist 'efleri idiler Kızlar durmadan ı;alıyorlar, kız· 
~lldisine· man bizi kızdırmış bulunsa da niz .•• Detü ml? Hayır efendim ..• Bu ki faşıst dUşm.a.nlıS"tnın ilk tohumla- ıar durmadan oyıluyorlaıdı. Geniş o-

~ - Aferln! Adammış bu Or- yine efendice konu§mu§.tu. aşçıbaşı c;yıe yapmadı. lkl elini kUr- '- JI rmı J.loskovaya, yeni yeni serpmeğe daya. ı;.ıplak kadın göğUslerinden çı 

Hükllmdar, lni bir asabiyetle yum. 
ruğunu kaldırdı. Hani neredeyse bü
tlln sev.gislne vo aşkına rağmen bu 
s-ilzel kadının ense kökUne bssacakt• 
yumruğu .. Fakat blr ses onu alo.koy 
du. 

a~ Seyfi! G h da* sünün iki yanına dayayarak biZe A man-nu· men o du- başlamış 'bulunuyorlardı. kan ve hlüya \".Cren bıı· ılık koku ~·a-
viyelim ve hatta kendisine eçen er kika Çınaraltı- bir nutuk söyled). Tam kırk Bu sırada ben bır sigara yakmış- yılmıştı:. 

~aPtığımız hakaretlerden mu- nm evv~ce ilan etmi§ olduğu :;n d&kika süren bir nutuk. Rusça tnn. Tabakamı generale de uzattım. Ce\tZ kenarlı harnza fiskıyc.s1nden Bir ses. •• 
~ah olalım. m,1;1harnr _kadr~sunu :ufaltıyor. bilmiYerJer, kulak 8 madılar t.ablt. SU U 'ı Kalın sesi ile bir; dl.işen su~arın serınlıği ve ılıklığı. gı_ 
~e gezer! • . ~~il:: bil~k §aır ~ehmet Emin, Faıc.t 1'UllÇ8. bilenler için 0 muııte- - Spasıva ... l u) decem.ıyor ve koku papıı&anı bile btle 

t lltatUrk'ün r~ncide edılen ha- buyuk ~tim . !b~-ul-~min nef- şem ziyafet zehir zakkım oldu. Savurduktan sonra yanımızdan ay_ gevezelik cdemiyecek derecede gaş 

Bahçeden gelen bir ses: 
Ve ... Mera:ıimslz konuşan bk" "Sil.~ 

lrasına bir t17zım yazmış _?l~~ retl_erim b~din:nışt?.rd!. Bu~n Belliydi ki bu zavallı adam, baba- (Baş tarafı 1 incide) rılmayan tercümana. bir şey soylech. yetmiş bulunuyoıdu. 
~Yle dursun ıln ~atır~ bır ~?- de ı~e şaır~m~ Bı:kiıfe . Nıhai sııun admı l>Ue kolay kolay söyleye- de taarruz eden Alman motörlU kuv· Tcrctıman bunu bana fransızca tek- Atzze susuyordu. 

(Dtwamı \ 'ar) 

'<lt~ bıle koymaga luzum gor- aynı hassası yeti gostermış bu- 1 k d de t tım bl d • vetlerinden •bir kısmı, birdenbire ce· rarladr: Mevı.ıyı Hasen in gözlerini daldır. '' 
lllern.ir:oler lunuyor. Yani umumi nefrete m yece c:ece u n . r 

8 
am nuba teveccUh etmiş ve Berdiçev - - Yoldaş Budyoni f"-«lzm hakkın- d ın ,,cık 1·apıdan topralt altııı Gök okul,, 

açıldı 
'l,.al'olbuk·ı· bu adamlar ve bı"l- ı· ..... rr· ak etmı·... bulunuyor. dı. üet:Une üstelik pepeme ıdi de. Fa- -.. ı6. ;yarı .. ,. .... , • 

l._ q ~.. ..., Zitomlr hattına muvazi bir yol ta.kip da ne dll.,,'ndu .. IH\MUzil soruyox·. d b" yıl k lnıı.ıı bı·r c0 ..... P" ..... ası ""1 
~11 S yf. A•~tUrk Pek temı· • b'. T- k "tti t k~ hem kendisi için hem dinleyenle:- ...;-u 6..... a ın a T ....... -.. ...-
l'rı ~ şu Orhan e ı, .ı.a Z ıı ur mı ye - . . hakikt b1 ol ederek çetin muharebelere girişmiş TcreddUtsUz cevap verdim: bi geniş bir su sathı gözükliyordu. 

evzuu üzerinde bir hayli i5lek perveri olan Profesör doktor ıçırı r işkence an nutkunu, ve kısa bir müddet sonra da Beroi- _ Faşizm, Marksist -"todlaı· Y"- iri·... · d. 
b.ır kaleme sahı"ptı·r~er. Sag·ıı- Kazım lsmaı'l Gu""rkan da bır" ce- yani kendistne ezberletilen nutku, so_ ...... .. Genç hükümdarın sin ca şım ı ya· 
~tıda ··ı·· .. de ıneler neler vap göndernıı"m. ı'r Ya-n De§- nuna kadar dinletti. Lenlngrad Sov- çev'in cenubunda bir gedik açarak pılmış bir sosyal hareektfü ki ihU· tışmışa benziyordu; yüzü sakinleş· Nuri Dcmira;ın ~·~~kii)deki .. c~k o. 

ve o umun :ı~ • • • Bug nehrinin •u•rkına geçmiş, Vinltze 

1 

l"'lcl '"'arksistlerln za•·ı·"~"ın"'-n ba- ti y ln ,_. •-~atın ..... -uk kıUu. nun açılış tvreıu dun büyük me ~a,,._ l rd 1 redecefüz yetinhı ikinci re!Sl, generallerin, ~- u. .ıu • J...., ...., miŞ . a iZ ayın ouır wu a uvn 
~<uamı13 a ır. e. • Ue Uman'ı zapteylemiştl. kılınca bir irtica addedilmesi IAzım bir gümüş, bir tarafına dıa parlak bu' rashnk: )apıldı. . 

ı:ı Şizndi anlaşılıyor ki bunlar . w~u mey;ınd~w Çınaraltı, kendi- muhteıH :memlekeUer mebuslarının Mareşal BudyonI. Alman karar~- gelir. kal vurdugıhı bu su 6&tlıı onu A...ı,.i- Mcrastınde hafta Örfi İdar-0 komutanı 
~ ~rnan ne yazmtRlarsa asla lı~nden. bir dı2'.er -u··ne• .. •e..m..• ve komintcrn murııhhaslarnun kar· h tar •-1-" dil ay ' ""'.. ~· ı Ali R A '·al ld - hal ~ ~ u• • " ~ ... ..- .a,. 1 1 atından 6ilrlltle ~v·YC e en TercUmanın benzi kül gibi olmaz yor Plbiydl .. Nitekim az sonra yavaş n.or.;encra. ıu . rtıın.. o ugu •• 
ı.lıJ'ıı-k yazmam1c:Jardır. · . K.a. - zı. tezkiye etmis bulunuyor. +...ı·n .şısm...... aşçıbaşıyı konuşturmuş 0 

• b k k i"1" bll ., d ı ,.-2J bi h lk k tl ~ -<J. ~.ı • ı.ıt u uvveUeri pUskUrtme it"'• - mı? Ve bedbaht adam, bana dönüp; yavaş do-.•"'u ve A!zzcyi omuzun- c ı;az. eıccı_cr 'e _ı;u:u_u e r. a • ~ O!ı, 
~trllerı"ne daı"ma, kendilennı gos cı sa.yıs_ında mebus Besı"m A''"- maktan MI8U9l lbk" gurur duymuşa. ....... A .. ftk"'-' kl "' ımışsa da ........ -" "- n~ k,., ..... _._, ••. 

1 .&.a. d :Yun. "''-....,. auı an gvı:e a ' - Bu sözleriniz~ ben tcı'Cilme ede- dan tu•"-·k kaldı""ı. kannısı. ...... 1 .• cneu1 .. urı ucmı. ru. :;ııı LK:i. ı . ....,...... ..,y. 
,,.,l'lnd' ek ve bir ki.iliih kapma~ ~a~n dıl meselesi etrafındaki benziyor u. Zavallı &ryrek &açlı tia- bir çok insan ve malzeme israf ede- mem. Marksist met.odlarla !a"".,....ın 

1 
t ....... .., • ....., a-J- .,.,,. yare ctvt atclye5ını sem•. hil;harc o 

0'4 ll}esi hakim olmuştur. Ya.nı,ılmı yazısını, kendi telakkfleri- dam, bu jesti ile blze yeni devle :: rck gerilemeğe mecbur kalmıştı. Bu. ne alflkası var ekmez mi? Y""'•• a~ ..... _ ...a..cl! Ahh ınc .:ruzeı.! _diye tobü. -sk. rle_)~lkôydeki hava meydanına 
..ı lltılar temiz heyecanlı vatan- ne uygu b_ ulmadrgı~ nı bildin"yor. mııfları tasfiY,e etmiş olduğunu an- lü ak 1 . '""'di b_.. oü...w..ı~·dir. 
~a nun üzerine Alman motör ıncı a.. Tabıl ba.,.ından korkuyordu. Pa- -r:&'-" 

1 Ş değil birer dalkavuk olmuş I Eh ... Besım Atalay bununla 0• latlllak lsle.ıniştL KürsUden inı.fn aş- k rcsm soylcn . , ; ·ıı d 
~~l'drr. Bu bakımdan me.sele ~Ü vünebiHr. çıbaşryı gi)Gtererek; ~:.~: ş:;~.i d:;:P:;:~ :h~:t etme~ ~izrnle Marks'ın mukaddes adı nasıl Aizzc kapıyı açtJ. Bu kapı, Tunusu t;crek aıöl)edc ve ı;cıelse )• O) e-
;ıea edı"lı"nce Adsız'ı bıle talih Yann, Çınaraltı adının ma- - Yoldaşlar.' -dedi. Çarlrk devrin· olur da yanyana getirilir, yok mu ayağı altma alan ve tabak içinde i- u .. hava meydanında but;ınan .. _ıeeisatın 
"'I lsteyeceklerl tahmm edılmL,ti. Fakat ya"'· mukemmel ol11195ı clolaymle bütün da· "~ a_ ddetmek lazımgeliyor. Zira nası üzerinde kısa bir etüd ile de aşçıbaşı böyle bir Uibar sörebtllr nılş gıbı göze uzatan bir ferah tara· . . . . . . 
" llih k" d ' «Dalk k bu tahmin, hemen 24 saat sonm, Al Hani Abdfilhamlt devrinde, bir ta . a yol veriyordu. Bu orta ça~ şch ,·ctlıl~nn memnum~tını mucır olum~ ve b· ayet bir kiistah, bel ı e Adsız ın avu lar gecesi:» miydi? Eski devrin böyle ıbUyült bir man kuvvctıer~nin Bıyala - Çcrkov . say o "ft'h h" 1 • "le k 1 t r 
ı:.lı- Yarı deli... Fakat Orhan adlı «romancık:u Üzerinde du- resmi ziyafetinde mutfak ustnsmııi kını kelimeleri kullanmak memnu ri, ötcsınde, berisinde Jtabartrtar ya- ı ı a~ ~ en ı a~ı &.'iDi~ ı. 
')~"c· k w Uzeriaden Dinycpropetrovsı~·a dogru imiş ya ... Ii'araza, <Yıldız:. denemez. . lllen ile sık aJı.açllklar ara- 'ı: ~lk())' Hava meydanında yapılan açı 
t-...:7'1? Oh! Bu ebleh mutla a racagız. alona girmesine mll=aade edilir nıiy_ yU pan can • b 1 •. _ .. _ ....ı...:.....·....1 b 1 "'Ule N" tt" I rllmelerile 4boşa çıkmıştı. mış <Reşat <Murat> 5 .. le i d bl parrası gö-nı..en bol bah 1§ merasımtnuc S"'U'.,. .. ı=c u unan mc-'-'Vesin biri. ızame ın NAZ F dl? Edllmezd tabii. 1şte sosyaııst __ .. 1M • >, · · oy nmezm ş. sın an r " ~ b ,__ "lill' "'-r ı - - - _ ........ _ 

Rus ordusunun Kiycf'e Ven• tt• e- Tıpkı öyle. eli lcrt 1 ·sti:! Demin ka ıw~ımız, .•• ı ı 'JC nonu~un uıtrrunım• 
~· * devletin büyük fazlletlerlnden biri. hemm,yeti haklı gösterecek derece- ç 8\l y e ne munı lerı Oıner Jnötru iic Erdal lnônU haı:ı: 

~"' ır nıüddet evvel. mebus ~a- u"' fe Nı·hal Zıyafctte bulunan yabancı memle· de bUyük fedaklılıklarıa. günlerce, İlle ba.,ıta bir cevap ver diye tut· }ll arasından parlıyan 5U sathı, ıJlmdl b~ardır 
..ı;:ı l{arabekiıin Tan gazete.-;ın- ketler murahh"'"ları i"inde lcatası "'Ö. turmaz mı? Adamca~zı ikna edin. uznkta .kıvrıla kıvnla ufukta eriyen • • 
·~" k ..., ,. t> şimalden ve merckzdcn kanlı hücum. 1 Açılı" esnasında miitj ese namına Kud \h'!ı_çı an bir müla1rn.tında bil- •• A k ztl uerfndc <>!anla~ az de .... ildl. Fakat ceye kadar akla karayı seçtim. Ni- bir gcniŞ nehirdi. Aizze işittlrr fşlti - ". . - • . 
İ.""' At . • ı u a at " b lar yapmış olan Almanlar, bu Şehri bir sesle nefes alır gibi fısılda· ret l\luııan hır nutuk SO)lcmış 'ille bu nu\ 
'<ll'Q atürke karşı bazı 1ma- j e m e e • kim kalkıp ona şöyle biı· ceva.p ve- cenuptan tazyik etmek imk~nını el· ha~·et söyledığinıi yaptı V<C Budyoni· :~z kunda tanarc ııaııayjiıün bugun lıiyık (Jf 
~lunduğu ve bunun mem reb!lirdi: de ettikleri andn, birdenbire ısUka- de de bu cevabım bir hayret uyandı- du~u ehemmi)'etl ıd>ariiz etti~tir. 

Bir Tutam Bilgi j 

l Ul perdelerinlzln dayanma 
bt ııı için yıkanma. zamanı 

ç ı- fıı-sa.ttır. Çilnkll yıkanan tuı 
~:-er. Yanı elyafl kısalır. sıkla
!tır' kaıınııı ır. Onu öylece bıra.
lıı.ı' !;ekip açmıya. çalı~azsanız 
ıı.ı ltendı.ığlnden kalınlaşmış ya
~ <laha dayanıldı bır hal almış 

;ıı-, ,..,_ 
ıı el ,....,ke.r, grrerse..'llZ elyaf ye-
tıaı en lnc.eıır Fıı.zlı.ı olııra:k hır

arıır da. 

* S 0Yac ğmız soğanları kay-
hı:r nar suya alıp beş dakika 
~eç~ı:nız. Sonra soğulı: bir sudan 
tııl) l'llz. Ve cözlerınlzln yaşar
,, .. ilcağrnda.ı c.mln olarak so
~~ııu:z 
fa,~ • Bu ha it tedbirin bir 
hıı.ıt 1181 daha vardır. Soğanın ça-

ııoyulına ıdır. 

I} tıvarııııô *asılı tablo vt' n
ı ııı lre ı n d 1 ;Up 1urılmam~ı 
~l'd Yılcta. h ç dt ıırc ilcı defa 
bu :nlarını loklamulısmz. Ve 
~ 0tdonları sağlamlaştırmak 
l~:lıı ltı.ııanınactan c\"Vel Ş..'\P mah 
l'ıı~ıaeıı batınııah, zeyUn yağlle 

nuş bezle sUlmnelidlr. 

( B<ıcı tarafı 1 in<:ide) - Yoldaş! Çarlık de\Tinde sşçıba- nrkon izah cttlm: - Mib yana.- . Ku"-- ,.._·,·tan, L_ __ .. an ,,_
8 

ha~~ya 
~ met değiştirmişler \"e Odesa ilo Ni- =~ ,..... DUrnJ .......... •u 

aleyhde tarafl~ b~lmak ~~m- şı resmi ziyafet salonunda sôz ala· kolayef'e ytlklcnmlşlerdı. Kiyc:f"i lh- (Arkası var) - Evet, Tunusun b~ııük \'El esrarlı tizım oları se,ginin ı;österilınesi lünmu· 
kun .. du""r. :Mesela (Tü_r k tarıhinin mazdı. Ara. Fakat Çarlık devrine bt nehri. Aylı gecelerde buna ner~_eıı nu t•bft..::.. ,.. 1 •1_,~ VA 'un· "'-~·,.~ .. -

0 

.. •· 

O maı edip Nikolıı.ycf'e nmek VO r (•) Hnydi çocuklar hücwn! 1nti- . ~ .ua~ "" uu•,;: ~ U<:m 

bu••tu•n1u··guV••) mesclesı be. nce çok bugUnUn benzeyen bir tarafı var. baksam içimde bir acı duyarım. Kım t·'·.-len" h:ık'·ında !-....Lal ~d: ....... ~ sonra ~ koldan Dınyııperopctrovak'a doğı u 1 kam! Kızıl bayrak, lıi.ızıl bayrak... "'""' '" ,.~ • ..,. .ın:-
doğrudur. Fa.~at ben~ göı;up devirde saray duvarları ötesinde aç YlirUmekle Almanların elde etmek Kızıl b:ıyrak muvaffak olacak! bilir neden? Nasıl bfr acıdır bu? Ne. sözlerini ııöyjecc lımrmimr: 
Okuduguw ma gore d_e s. umer le- veya yarı tok insanlar vardı. şımdl nln hasretini çekiyorum.?. 

1 f istedikleri neticeler şunlardır: (C:C:) Tc.5ckkilr ederim. - Gök okulunth ~~irikıı gen~Jcr, 
rı·n. Hı"tı'tlerin hatta. aı e mese- de var. Hem de bıraz bolca. Sını 

k k l l l - Nikoluyef, Rusyannı en mll· - • • • \alıın hlzmctinr. çn!;ırıldrldarı zamaıı ,öı.: 
lelerinde bizim es. ı anun an- farkı, sözle ve konuşmakla dcğı, d kluğum ı.:: 

k be Yen o devr 'd " t azıı. him deniz tczgQ.hlarının bulundutu mcslni mucip olacaktır. - Beli çocu uzun ızae ... siivarilerimlz era ın:ı l..-arı:acaklardır. Bô,· 
mıza pek ço mu J pek, ed e nıı eler in ve liırtların ştk .. ye ve • yerdır. Rusları bu kıynıeUI tczgAh· J3izi bu nehrin çıktığı yeroe, bir mü lece )'etişen kahramınlırrımızın yıillierct-, 
göre pek mükemn:e • k m lae- bını dindlrmekle kaldınlabilir. !ardan mnhrum etmek. Kırım yarımadasının Ukr~ya det, tıpkı .silrgUn gibi y~t.mışmrdı. binlerce. on binlerce obna5mı caııdaıı te-
ni, öğünmey t'.deger. anun :' * bağlandıt'ı noktanın darlığı üzerinde Hatırlarsın ~'8.?. Baba.mm h~. . ıneımi .. -....ı.tc~.;.,.. 
Vardır. Gerek bukukı. gerek sı- 2 - Bug ve Dinyeper nehirleri a- büyült ümitler beslenebilir mi? Yu- ...t...MM ~ 7'"-

s G al ıtocuklu kadın kalmamasını 1~· K:~...1-~ 11.L. • • • .ı ... -...S.- o·. 
Yası• ve ı'...+ı"maı.·. a .. ıanla .. rda o_nlar: ofralardan kalkılınca ener rasındal{i saha, dünyanın en verim· nanistan muharebesinde Korent ve . . 1 ... ,... ____ u. anam• O· :uut'Q .... vttanuı 1lun~ 'llllU'a, 

"'" 1 rd Bud ni i · cldim O otu li b '"d b 1 d "' idir bır dcvır 0 mu,.,~u. QZIA'_. • _,, 1 ·· - '" · •· __ ..ı...ı.: '--.l-ı 
Pek l·nsanca dusunmuş e ır. YO le ı;öz goze g · • • u., ay am ar arın :ın .,ır . d d"""',,_..,,... bir krytBU\. •u"r ııonu, atuı)CDJıı •atK:t~ ...... ac e 

~ ll lıl""rdu Ot yor ve ,.ıun-.,Uyor- Merada tatbik etml.'} oldukları harp raya, Hama a ue.·-"~ . .,; k-.:ı. a.::L-.: -~~--r. 
Lengilvı.stı"k alimlerinin e e- <T" • uru .,w..,,.., a - Bu mmtaakda zen.gın demir dakl k-.. ile ... nin .• oAn-Tna gıt. ... ~e "" '"""'°' "''7"7' ........ ,... du ve hareket tarzını Almanlar burada ..., ,,, ,......- ··· ~'"6· ,,L_ .. _, L!.. 

rinde de asırların arasın~~· . madenleri vardır. da tatbik edebilecekler mi'!, mecbur olmu,tu. HocalBnllllZl da hı- Be merasi.mden ~ .m_:,:_."'_ .m !.; 
hiç ahengini bozmadan bugune Bana gülümsediğini sandım ve se- 4 - Dinyepropelrovsk, Stalin'in zhnle bcrfl..ber göndermi~erdi. Ve se:ı >~~-;·~ıt ~c ~~~1 .::.":.~ O&W 

' kadar gelen, bugünkü Türkçe l~ladını. Fakat Budyoni selflmıma meşhur beş yıllık endüDtri plıutları Görcccğlz ... Bakalnn. benden ayrılmamak için bir hayıi lllmUClen -~~el'.Nı u~~D ı .";'~ıu"ır;._ 
il . :. l..engı· ve manayı taşı- mukabele etmedl. Canım sıkılır gıbi Şimdiki halde Rusyamn dllşman- dö>knıe.ıı-e aksilık uaramaz· Bu UiJll!',.uu• un mıtratın og .,.. 

e a~111 a.u • oldu. Fakat •bu can sıkıntısı uzun ı:ıU. Uzerine kurulmuş en millıtm hldro- lan, Odesa ve Nikolayet'den eonra gözyaşı 6 ' ' J- ı;y, Demirağ de ~ıık etmiş ~ 1ıabaaınnr 
Yan bl'nleı·ce Sümerce kelıme dın"'m k is .. ~yonların bulund"'"' mer ık e .. -A.ıı-o mecbur "'--un. Hatır- • . . remedl. Zıra scltl.mı:mı almayan ge- " .....,. "b" Kırım yarımadasını zaptetmek ve A. 1 ı.u"'t) ., - ...... ,.. fııbrikMM?da imal edilmi, olan l:ıir taJ" 
gördüm. neraı, Yanmdan geçerken kolumdan kezdir, zak denizifll ele geçırmek niyetini ıamaz :mısın~ pr~ aı~affak"ryetlcı u~. 

Bir tarih alimi olmadk ığım t tuttu. 5 - Diny.cpcr'l Kiyef'ten geçmek· sildUyorlar. Bu iki mıntakanııı zaptı - Bu,stin:kU gıbl hatımtıdll'dlr. Nwi Deminıim ')'Cdi Yll§lndaki oiJtı Ka· 
cin bu bahislere fazla arısına O zaman olanı farkettim: tense Dinyepropetrov~k'den geçmelı:, I{aradenlz Rus donanmasını bir çok - Sonra biz orada, Hamda dağt- ya Mp t~ şimdiden Gök okulunun üni· 
istemem. l.1likin ilmi meselel~r Harbiye Halk Komiseri Troçki'ıün fazla !cdak!rlığa mo.l olsa dahi göze zorluklara uğratabilir. nm iki kay.ası aı·asıııdan fışkıran' ve fonneuıu giymekte ve usta bir tayyareci 
yine ilmi bir metotla cerhedı- peşlsıra. bir de ressam dolaşırdı. Bır alınabilir. Zira buradan Azak denlZ.i· Bu donanma, NikoJa.ycf'den sonra, nehrin yatağına taşmazdan ISnce çu cağııtı ııöyicmcktcdir. 
lir. Yeni inanıslar. buluşlar an-
cak resmi vesikalarla ortaya ko hayli mahir ve meşhur bir sanatkdr ne inildi mi Kırım yarımadasının Rus Sıvastopolu ve Azak haHclnl kaybc- kur<la. biriken sular gibi Gcay:na.yA Merasimin en l!Onıında Gölı: ol-ulunun 
nulur. olan bu ressam, zly.afetleıdc, mera- ya ile bağı kalmaz. Böyle bir hareke- derse nerede barınır! Geriye Novro- kaynaya bUyUdil ve o sular şu nehrin ıayyarel,..ri filo halinde uçarak aJ.-robasi 

l ~ simde ve seyahatlerı"ndc da.lma Troç- Un Kıyef rnUdafasını ne derccA zor- stsk ne Batumdan başka 'b,r ~y kal· sırtında bu-'ara. kadar gcl v.nrıarsa L--.:ı ....... • 1 · de b 
Adsız, böyle yapmadığı ve a- " '"' ,,-- 1111"""'"'n::n yapmı~ ar \'C merald!ll 0 

übali bir lisanla konuştuğu i~in ki ile beraber bulunurdu. Bunun va- laştıraca.tı meydandadır. Almanların mıyor. ltufJar, Almanların Dlnycpcr'i biz de zaınanm .sırtına bindDc ve ge- 641r,.tle sona cnal§ıir. Bundan ba;la Nuri 
de a)TICa hatalıdır. zifesl Troçki sl5z Böylerken dinleyen- Azalt denizine tıımelcri nkabindo Rus geçmesine nekada.r mttni olabilirlersE: le r;ele burai6.r& kadar geldik.. ~ira; Divrikte bir Göl; ini.eraitıai ı. ... 

Zarif şaire sözlerini bitirdiği !eri tetkik etmek ve tiimalardakl ların Kiyet'i, kcndfl klerlnden tahliye Kırımı da o derece mildafaa. edebil- Ay ışığı, Alzzenin ~ blr mak için hazırlıklarda &..l11PD18'ktadır. [. 
zaman. inanıslarına hücum e- muhtellf lfadeleı·ı tesbit etmekti. edip gerilemeleri kuvveUi bir ihtimal miş sayılırlar. Fakat Budyonl, Al- enolşenln duı'gWlltltunu &Stiftü. GU. tayyare ime~ de Dml'be ku· 
dilmiş bir insan isyanile; (Bun- Troçki söz aldığı veya sadece bulun- oıaıak ileriye sürWeblllr. manları bu nehir boyunda durdura· zel ka.dm: rulacakur. Di'frik tayyanye ımm ola bu· 
lar doğnı olmıyan şeylerdir) duğu toplantıların haleti nıhiycsln Dınpeyropetrovsk Uzerır.e yUrüyen mazı:a SovyeUcrln Kırıma '\'eda et -Fakat nehir durmuyor ••• diye tün maM.nlerıı &ah.ip obuası cı1ıııbiıı ,.. 
dedi ve elini uzattı. bu ressaı:nın çizdiğı krokilerden tet- kolun bıraz daha ilerlemesi Sıva.sto· mcsine intı.zar edebiliriz. mcr.lld&ndı· - Hamada eteklerinden nkanın burada kurulmuını bar wri. 

Sadi CONEL: kik e®rdi. O, foto~afa ZCtTe kadar pol • Moskova demtryolunun kesil- ~ADii' Dlı... aJdıtı aulan hm'ada ~~ ~... · ~. 
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En Son Havadis'in zabıta romam : 45 

EYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik -

E!ektr"k sÖ!lmÜş silah pat.amış ve 
biri ( d hşet ! ) diye haykırmıştı İLE SABAH . ÖGLE VE AKŞAM 

Kızı gönderdikten sonra ar- - Fakat adam yere yuvar- Der ,..,.e1'ta> ııoan fiindt-i{ç -d•fa muataıomn 
kaaaşım: l lanmazdan evvel yere düşen ro- 1 dioleriniı:i hrcalayımc, 

- Bu da b:tti dedi.. bir de bu ,·~lveı;d~. Elinde bulunmasaydı 1 "'.[!'l'.2:;:'.3]!:E]l::I, 
nektubun bı;.ra~'a ne zaman caketinın altına nereden gelir- __________________ :;. ________ _ 
;eldığıni anlıy.uım. Befüi iki di ?. 
mektup yolda har[.: ,mıııtır. Raymond: 
'.-..night i Ç•61 ıp ona sor .. ıım ba- - Sıze vazıh bir ş~y söyliyc-
hallm.. . .. miyeceğim, dedi. Blleri gözüme 

u111gbt bu hususta bır ı;ey soy ~arpmadı. Hiç farkında değilim. 
li~cmcaı. hatta ou m<ktu.uu sa- Rc:.imle 0 kadar me•guldü ki .. 
t~Jaki . ma~anın u~enııae bıl~ 1 Aıkadaşım düşünüyordu: 
gcrnıedigını bıldlrı!ı. h.&rısı da - Ellerini "'eri atarken bir 
hıııo'.r ~ey gcirnı<~nı", Jı!~bır ~''Y ~ığlık kopardı~ demiştiniz. Bu 
lıırnııy'?rtlu. Z:ıt...ı arkaua81111 ':'"' 1 tehdid manasına mı idi, yoksa 
bız bılartto saıoııuna ,,ı. a~ıt u- 1 biiyük bir hayrete düşmüş veya 
z..:re soı.ado.n ge,~t elu . .ı..U: zamanı bir tl'hlike sezmişti de onun için 
ou mektubu., .o~a .w. btdunmadi- mi bağırmıştı. Bunu farkedebil
~IiiJan enwıdı. Bı"" ı .tr!uı.:' O}~- diniz mi? .. 
numuzu oynark .ı m hu: lıır el _ Zannedersem h<'m heyre
anu masanın iız n"e kojllıuş te dü,miiş hem de bir tehlike 
ve- evueırı adanı'ard.ın bıçbirı sczmiR gibi idi.. 
1 ari:ına varmamı·< ı. Uote Kuıght _ .Ai;zından hic b'r kelime, 
Jerın ı.ades.na.-n uu ,u "1§Ilı~or- manalı bir söz ~ıkmadı mı?. 
dl!. - Zannedersem •deh~et!> di-

ünları da gömierdiktcn sonra ye haykırdı. Ama o k•~ar bo
aıkadaıırm bır ra..ıa et u,cındıi.: ğuk bir sesle hnykırdı kı yanlış 

- ~.ımdı de i:i: .. :ı:.ı .ık ... s:nı eıe anlamış olabilirim. 
alalım. Ayclınls.wnal. iotea•.,;.m _ cDehset!• mi dediniz?. 
hır ikı nokta var. \ \e Haymon- _ Evet.· öyle i~ittiğimi sanı-
cı a hıtap ederek) s·ıfı.lı paUa- yorum. . 
mazc..ı.ı evvel s,: . !. leh.il ıle 1 Clarcksoıı-Parry hır cıgara 
heı-aber mıısa.'l:..!I . c.:ı~ndc ~n- yaktı ve bir .!"~:Jde.t ses çıkar
) a.ıuı duruy•or \'e ık;.nız de igil- madan onu tutturdu. Sonra kü
m: ı fctograf,ı l<.tlwt c.diyo.uu- tiıplıaneye giderek Knight'i ça-
nuz, dcpi mi?. ğırdı: 

Genç ada~ mütereddit: • - Bu. hadise vııkubulduğu 
- Lvet.. acılı .. daha dobrusu zaman sız <'Vde değildiniz gali-

o cine doğru ~imi ·ti, ben i~c ba Knigbt. Öyle degil mi?. , 
onun omuzundan bakıyordum. _ Evet mö•yö 
Biı z sağda, biraz da geride 0 ' · .. 
ıdım. İyi anlatabiıdim mi! • - sırada nere~e bulu~d~-

- Evel an 'adım Sonra bir- gunuzu ve ne ya ptıgınızı soylı-
' • · ycbılır m· · · ., 

ien kollarını ha\ aya k.ıldll'dı, . ısınız · 
değil ı:ıi? . - Bır ııey yapmıyordum efen 

_ Ev~t. dım. Müthiş bir baş ağrısı baş- , 
_ Ve elektl'.)k söndü, karan- lamıştı. Biraz hava alırsam ge-

1 lıkla kaldınız? çer sandım .. Onun için biraz dı-
- Evet. Eleld:riğin sönmesi- Şarı çıkmıştım. Yirmi dakika 

le silahın patlaır.ası bir oldu.. kadar gezindim. 1 
_ Mitchell koJ.arını kaldırdı· - Buradan çok uzaklaştınız 

ğı zaman. kendisi elch-triği sön- mı?. . . . . 
dür.?bilir mi idi?. Onu anlamak 1 - Hayır, şımal ıstıkametıne 
ıstemiştim. Bu fikır P..aymond; ~oğ_ru ?ir kaç yüz metre kadar 
seni müthiş hayrette bıraktı. ılenledım .. o kadar .. 

_ Evet. Tabii bıı da müm- - O halde .. silah sesini duy-' 
kün .. d;yebildi. Elektrik ~üğıtıe- mamış olacaksınız. . . J 
si yanıbaşımızda ıdi. Sag yum- - Hayır. Hiçhır şey ışıtme-
ruğu ile beni geri fırlatırken, ı dim. . . 
sol eli ile de dil;;mcyi çevirmiş - Anladım .. şımdı şu resme 
olabilir. bir bakınız bakalım .. bunu ev-' 
Arkadaşım: velce hiç görmüş mü idiniz? Bu ı 
- Hiçbir noktai nazarı ih- kadmı tanıyor musunuz?. 

mal etmek doğru de~il. Her ih- Kıtigbt. cesede çarpmamıya 
tiı:nali gözden gcrirmeliyiz. Şim- gayret ederek, mas~ya yaklaş
rli başka bir ııey sorayım. Onu tı ve resme baktı. Agzından ha
il1< gördü)':ünüz z man elinde fif bir hayret nidası çıktı .. Son
berhangi bir şey var mı idi?. ra bize döndii. hepimize ayrı 

- Hayır .. zannetmem .. yani ayrı bakarak büyük bir §aşkın
bir ı;ey farkctmedim d•ınck is- lıkla: 
tıyorum. - Tabii tanıyorum, dedi. Kaç 

- Mesela rovelvcr falnn?. defa bu re•mi gördüm. 
- Belki vardı .. fakat ben - Kimdir bu kadın? 

görmedim.. (Arkası var) 

Dev e!: Demiryolla:rı İlanları 
Ze 1iohuruu fıı ka ;nda t lin1i §artile brhcr tonu IQ.Q4 lira muhamm,.n 

h dt-lle 1100 ıon normal auıı'i po ılanıl ~İnıf'ntoı:<u kııpalı zarf U!lulile !lalın alı
n:cak.tır. \liin :Uu. .. "i 8 941 Çar§amha günü ı;aat 11 de ~irk~ide 9. İ~lctme 

n ınıJa A. E. komisyonu t.ıra{ından )·apı.lacaltır. 

i eldJJerin ayni gun a;ıt 10 na kadar 161$,05 lira muYakkaı ıeıninat, tt:ldif 
\f'UİI • kanuni \e ıblarını ilıtha edecrk olan kapalı 2arflarını lonlİ!>)·ona Vf'r· 

mdt-ri liırmd.ır. 
~artnamf"lf'r rara ız olarak komisynnrlan vrrilmf'ktC'dir. (6821) 

T. H. K. genel merkez başkanlığından : 
Benzin a.ınaca:ıc 

ı _ ır.a.,acıhl dair i TJıotörlü vaut ların '""n,.Jik ihtiyacı için azı 50,000, 
çoıfu i5.000 litre dôkınr. hcnz.in. kap.ılı zarf u ... ulil~ rkı.iltmeye lı..onulmuştur. 

2 - ..\hıhammen bedeli ıl)f.}O. mı1Takk11t tf'min•tı 1173 lira 75 kuruftur. 
3 - I::kslltmeri 2."" 8 9-11 pazarl~İ gUDÜ !'ilat 15 de TU:rk Ha"a Kurumu 

,enr::l mC'rku bm.:UU'>da 8[l 1Jt:ctlt!f 

4 İ lf" 1 r ıu :;.ımlu ,. dırı.a " tem;natlu.nı h.ı"i kapalı "e mühıirlü zarf· • 
l ırırn aut ı 1 de kadar konıi ) lna \('rmelidırlı:r. (6767} 

Kırşehir Nafia Müdürlüğün elen: 

Kapalı Zarf Usulile ilan 
1 - J...ır~f'h.ir Nafiı-~ının dört aylık eJ..n1~k ihıiyaı-ı ı:ağıdııki ~artlar dair~inde 

11 8 941 tarihindC"o 26:8 ·941 tarihine kadar on ~ G:iin müddetle ka~h urf u,.u. 

liyle C'kciltmeye konulmuııur. İhale 26, 8:941 Salı günü eaat 15 de Nafıa l\liidüriye

tinde müt~ekkil !atınalma komioyonunda yapılacak. 

A - Buğdayların bC'htr ki1o!una bir kuruı zam edjldiğine ;öre c1ekli de&ir· 

m.-nde öğütülen unlardan imi.l edilecek ekmeğin brh~ kilo!ıU Topaklı t~limi on 

h"! klltu~tur. l\fuhammeo bedeli 16650 lira, tenUnat 1248 lira 75 kuruttur. 

B - Buğday müteahhide ait Topaklı veya Cİ\'4rındaki kara değirmenlerinde 

öğ:ütülC'n unlardan imil edileu.k ekmetin bilUmum maM"ıfı ve Topaklı tetıliroi bc

h"r kilo~u 12 kuru~ muhammen btdeli 13320 lira, teminat 999 liradır. 

C - Topaklıda Ofiı namına huğda)' \'trilmf"k Ye Topaklı civarındaki kara de· 

ı;;irmeninde öi'iitülen unlardan imil edilecek ekmeğin bilılnıum mtira!ile bC'raber 

~her kITo!ıU Topaklı teıılimi 13 kuruı n1ubammen bedoli 14 ı3o hra lrminat 1082 

Ura 25 kuru::tur. 

3 - Bu i1~ ait C'biltme ,art.nım~i bedtbiz olaral Nafıa ~Iüdürlüğünde-n g:Jrü. 

lebilir. Daha fada malümu almak isteyenler Nafıa ~lüdürlüğüne nıüracaati. 

4 - Tet..lif mektupları }. nci maddede yaı:ılı saatten bir saat cvvC'line kadar 

?\aha !\füdiirlüğünt: g~rerek komieyona makbuz mul.abili verrcek. Po&ta ile g;jn. 

derilect:k mektubun nihayet birinci maddede yazılı eaatr:: kadar gelmi, olması ve 

dı zarfın mühür mumu ile kapatılmı., olmll.ôı lizımdır. Po~tada vuku bulacak ge-

cikmeler kabul edilemez. «712-1> 

4=ıa:-----------=m=::ı:ız::mmı=ll:ı:A:ZZ::' 
Devlet Denlzyoll rı 
İşletmesi İllnları 

18 AGUTOSTAH 
25 AGUSTOSA Kadar 

Muhtelif' Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Güt'I va Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

KaradenJı; hattıaa 

Jımıt ttattma 

Baadınna hatUıa 

Karablga hattma 

İmren; hattma 

Ay•alık hattnıa 

1zntlr birine! ıllrat 

İzmir ııa,-e sürat 

lzmir lkln<ol olirat 

.. 

PazaJ"tesl 17 de (Güneysu), Perşem
be 17 de (Erzurum). Galata rıhtı

mından. 

Çar~mıba l~ de (AnııLarta). Sirkec' 
rıhtımnı!an. 

(NOT: Bu posta. gidlıı ''• dönU~te 
ilaveten Akça.kocaya uı;-nyaeaktır.) 

Sall 8 de (Saadet). Per~embe 8 de 
(Bartın). Tophane rıhtımından. 

Sah, Pertembe ve CuQ\art.t,;aı 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de CM•rakaz). 
Postalar Galata rıhtımından kulkar
tar. 
(NOT: Salr, Perşembe ve Cumartesi 
gllnleri esas postalara il~veten saat 
10 da Galata rıhtmundan HA.ve birer 

vapur kaldırılacaktır. İlıl.ve vapurlar 
&ynl gün Mudanyadan 16.30 da İs· 

ta.nbula döneceklerdir. Bu suretle 
Mudanyadan tstanbula her giln va
pur vardır.) 

Pazartesi. Salı, Ça~amba ve Cuma 
8 de CMarakaz). Galata rıhtımından. 
Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Konya). Tophane l"Jhtımmdan. 
Salı v Cuma 19 da. (Seyyar). Top
hane rıhtımından. 

Pazar 9 da {Bartm). Tophane rıh
tmı.ından. 

Çar.ş.aruba 12 de {Bursa), Cumarted. 
12 de (Saadet). Slrkecı. rrhtmıında:ı. 

Pazar 16 da (İzmir). Galata. rıhtı
mından. 

Pazartesi 13 de (Tırhan). Galata. rıh_ 
tımından. 

Perşembe 13 de (Ka.deş). Galata rıh· 
tım1ndan. 

NOT: Vapur seftrlel"t. hakkında her tilrlU malOmat aı;ağıda 

telefon numaarları yazılı Acente.terimizden öğrenilebilir. 

Galata Bat Aceotelitt - Galata rıhtımı, L imanlar Umum 
MüdürlUğil binası altında . . . . . 42362 

(la.lata Şutıe Acentelllf Galata rıhtımı, Mınta.ka Liman 
Rei•liği bin .. ı altında · • • . . • . 40133 

~lıi«<I Şube Aceatelifl Sirkeci, Yolcu Salonu • • • • • • . . 22740 
(7176) 

-· v 

• 

Sayın halkım za 
Türkiye kömür satış ve tevzi müesseses:nden: 

Kömür fiyatları muayyendir. Fazla bedel v"!rmeyiniz. T ozluı ıslak ve eksik 
kömür almamağa dikkat ediniz . 

KOK KÖMORO SATIŞ FIYATLARIMIZ.. 
ANKARADA: 

cKarabük, sömikok, gazhane koku$ 

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

ts·rANBULDA: 

Depoda • Müşteri vasıtasına teslim 

İZMİRDE: 
Depoda - Müşteri vasıtasına teslim 

p!GER Ş~~LER 1Ç1N: 
F. O. B. Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

KARABüK: 

Karabük koku - D. D. yolları vagonları 

• 

> 
> 

i~inde teslim > 

T.L. 

26.50 

25.80 

23.50 

?6.50 

18.
Z4.10 

21.-

Semt depolarından: Kömür alanların belediyece musaddak fiyat listesini 

talep etmeleri tavsiye e>lunur. 

DiKKAT 
Kömür alım ve satımından şikayetiniz olursa a~ağıdaki adreslere müracaatınız 
rica olunur. 

ANKARADA: 

Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi merkezi. Atatürk Bulvan No. 129 - 131 
Yeni~ebir - Ankara 

1STANBULDA: 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi İstanbul şubesi Yeni yolcu salonu kat 3. 

Galata - İstanbul 
tz 11RDE: 

Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi !zmir şubesi. Cümhuriyet bulvarı No· 
104 A. İı:mir 

NOT: 
!sim ve adresleri sarih olarak bildirilıniyen şikayetler dikkate alınmaz. (5446 - 7063) 

RAŞtt' RİZA 'IİYATROSU 

Bu akşam Beylerbeyinde 
(Beni öpUnUz) komodi 3 perde 

Halide Pı~kin birlikte 

ı---~--~----------------·----

1 s tan bul BelediyeJi İl A nl.arı -------------------------
Talımln bedeli 

3425,00 

177i,OO 

İlk teminatı 

256,88 

133,00 

Karaağaç mUessesatı tçhı ~,. 
250 ton lave maden kCmürü. 

~ Karaağaç mtiessesatı için aıınac& 

Konservatuar lale 
besinin talısil 

vaziyeti 
1302,65 97,70 

sUplirge, kUrek sapı, balta ı;a.pJ, 
sail·e. 

Karaağ"aç mliessesatı için alınac•ı; 
kendir, halat, boya, ha.sır, demir " 
ıatı ve.$alre. 

Maarif VekJ.letince neşredllen bir 
taınimde Ankara Devlet Konservatu_ 
arı talebelerinin tahsil durumları te.s. 
bit edılmekledlr. Bu tamlme göre An 
kara Devlet Konservatuarı orta, Lgt 

'e yüksek derecesi de olmak üzere U.; 
tah~il devresini ihtıva eden mesleki 
bir tahsil müessesesidir. 

t; N GON DAVADISl 

\ 

tLAN FlATLARI 
Kuru~ 

Ba,lık maktu olarak 
ı inci sayfa santlnıi 
2» » • 
3 • • 
... » » > 

ABONE ŞARTLARI 

Tılrklye Barit 
Jçln iı;ln 

Kr. Kr. 

S.nellll HOO 
Altı aylık 760 
tl'ç aylık 400 

Aylık 100 

Sahip ı:e Baprwlıarriri: 
NİZAMHTIN NAL.IF 

Nqriyat Di.rekıörii: 
ŞÜKRÜ SARACOC.LU 

B.l".ıldiğı yer: 
VATAN MATBAASI 

2800 
1800 
1000 

J 

1207,21 00,55 

4H0,00 3lMO 

739,25 

Karaağaç :nUessesatı ıçin aıınac•1'
cıvata, somun, zın1para kA.ğ"ldI .,·el 
muhtelif e~ya. 

Karaağaç mUessesatı işçileri için slf· 

nacak 414 çift 18.stik çizme. 

Karaağaç mllesse!a.tı için aıın&Ca.l' 
alınacak elektrik ampul ve le~a.Z'· 
mı. 

Tahmin budeTieri Ue ilk temina. miktarları yukarıda ya.zıh muhtelif 
rt· eşya satm alınamak üzere ayrı ayrı açık ek8iltmeye konlumuştur. Ş& e 

nameleri Zabıt ve Mua.melAt MUdtirlüğü kaleminde görWebillr. tıı.3l 
21/8/941 Perşembe günü .saat 14 de Daitnt Encümende yapılacaktır 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya melctuplan ve 941 yılma ait TiCş.ret 

or Od.ası vesil<e.larlle ihale günü muayyen saatte Daiml Encümende bul 
malım. (6709) 

istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanı1Tıl 
Cinsi Mlklan Mulıammen bedel IDı. teminat 

Ekmek 68000 kilo 12 kuruş 26 st. 624 lira 75 Kr. 1'•F.ı' 
Sadeyağı 5000 • 170 > 637 > 50 > • ~ 

Gureba ha.stanesine 9tl senesl için lüzumu olan yukarda ciflS1
t0 

Ya.z.ılı yiyecekler hizalarında gösterUen şekilde ayrı ayrı eksiltnıe:Ye ~ 
nulmwıtur. İhalesi 26/8/941 Salı gUnU saat 15 de lstanbu! Yakı!l&t 
rnüdllrlüıtü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler her gün levazım "<aleminde görWebilir. 
1

, 

Kapalı zarfla yapılacağı için 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile ,~ 
Z'Irlrya.caklarr zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar nıs.~ ıe 
mukabUinde komisyon riyasetine verilmesi .şarttır. Posta ile gönderıol' 
cek ı.a.rtlar da yine ihale saatinden bir saat evveline kadar geınılŞ } 
ması lAzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (ôS;O 

-~". 

'lırtına su rlôkerek kamcıhmı-· Sirako, Kazalvekyoyu bırak-, stikltıl - En Son Havô.dis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrik:ısı: 15 ,narin, seyyal bir vücudu vardı. böyle mi yapar? Böyle 'lfİCcı~: 
fa ba•ladı. Yalnız kendi vurmu- tr. Dudakları gül tomurcuklarına ısızca hareketlerde mi buJıııl ! 
~or, arka'iaı;ları ~a kam~·lıyor-. • • • 

1 
ı benziyordu. Gö~ bebeklerinde <Evleneceğiz, seni alacağı~0 . 

!ardı ve bağırıp, ınled:kçe daha 1 Maddalena kendisine göster- N şehvet ve neşe .ka~ıyordu. diye, beni kandırdın, naJ!lıı ıı>' 
fazla Vtıruyorl.2.rdı. dikleri ot yığının üstüo.e uzan- Haydutlar, onun sozlerıle, ha- mu berbat ettin Sen naıll 
Kamçı faslı yarım saat kadar dı. Yüzünde dehşetli bir kin, ili reketlerile sar~?ş olmuşlardı. suz, alçak bir adamsın. 1 

sürdü ve Kazalvek ·onun sırtı nefret ve düşmanlık gölgeleri l Çapkın ve muselsel kahkaha- Maddalena sustu. Nöııet>. 
parea parça oldu. Kanlar akmı- vardı. Yumruklarını sıktı, ken-

1 
_ bşırdı lar arasında, Kazalvekyoya a- . . alt cıe 

b !ad d' k d' . ev enmege ça m. w eriyordu. şırma nazarlarla bakıyordu. Bu le.rde.n bırı ona yaklaşar ya aş ı. ı en ıne. M ddal a yerinden kalktı, Çeviren· b eli ki 
Maddalena, bi:yük bir soğıık _ Zavallı Kazalvekyo _ diyor mağ~rada~ dışarı çıktı. • Maddalena, baygın akışlari- bakışlarda binbir mana vardı. : ııı~· 

kanlılıkl:ı bu manzarayı sc~Tc- du - Ne müthiş eziyetler edi- le, haydutları ~h:ik. etmek, on- Kazalvekyo da ona bakıyor, bir - J!!ğer kontun yerindii~l~ 
diyordu: Ara:'la di•lerini ı:-ı:ırdn - yorlar sana! Bağırışların, yal- Anriko, Dora'yı kendi mağa- • Çapanoğlu Jarda. b~ sevgı ~ıssı uyandır- birlerile gözle konuşuyorlardı. habbetı~ızı kazansaydıın 
tıyor, kın ve nefret dolu bır n~- varmaların birer ok gibi kalbi- rasında yatırmış, kendi de bir mak ıstıyordu. Konuşuyor, şa- Kadın vaziyeti belli etme- !ar benım olurdu. . ·l~G1' 
zarla ko. ta b:ıkıyoııiu. H_ attiı.,_ me işledi. Bu lıerı"flerden 1·ntı· _ - Benim. Yabancı değil. kalar yapıyor, arada, sanki bir mek için, Kazalvekyoya hakaret Gen. ç kadının göz.lerı pııı 

k b d az ötede otların, ağaç dallarının l ! ı d Kazalve yo acı acı agır ıı;ı kam almak_ l~zım. Şimdi yapı- .. . Nöbetçiler, karşılarında genç tarafını gıd.~k.'.ıyor armış gibi etti: şve ı e c~vap ver ı: 11 ııı• 
zaman: lacak en mühım şey Kazalvek- uzerıne u.zan~ı. Hala uyu- kadını görünce, silahlarını in- f~kır fıkır guluyordu.. - Uğursuz köpek! Mel'un - Senın gibi yakışık •. 

- Acımayınız, d h1 kuwetli yoyu kurtarmaktır. Bu da, zan- yordu. İkı sılah~ adam daö~i dirdiler. Kadın: N?betçil~r, yiicutlerınin, kuv- herif! Bana işkenceler yaptın, genç ... Acaba inanayım ını ~ııoi 
vurunuz! nedersem güç olmıyacak. Yal- zalvekyoyu be~liy~rlardı. - Uyuyamadım. Şöyle bir vetlı bır ruzgar hamlesıne ma- tahkir ettin Tokatladın Bütün Adanı bu cevaptan 58 JB' 

D' bagır-ıyordu . 1 !er de otların uzennde yatıyor- h . . ed' 1 k 1 b' d ı 'b' t't edi . · . · ' · deP ıye · nı~.bır şarta ona yardım ~de- !ardı. ava almak ıstedım, d ı. . ::ız. a :nış .ır a gı ı ı r - bunlar yetışmıyormuş gibi, üs- olmuş gibiydi. Sevincın .. ıet' 
Sôzlerinde samimi miydi? cegım. D~rada~. ayrılıp benım.le Gec . . li-·n· hafif bir Sonra, laübali bir tavırla. bir gıru bıssediyorlardı. Radının telik te boduruma attın, hap- li gibi olmuştu. Şimdi goıiJo!• 

"efretle Knzalvekyoya mı ba- evlenecegıne soz ~e.rır'. yem~n enı:ı sessız gı 1 k~nara oturar_:ak, nöbetçılerle her sözünden, her hareketinden settin. Açlıktan öldürecektin nin önünde, bu olgun ve 18d 
kıyord11, yoksa onu kamçıla- ede.rse... B.enım ~bı bır cellat ayak sesı. nokta!.adı. _K~al~e~: yarenlik etmege başladı. Alaca- kalplerine bir his girdiğini, bir değil mi? .. Bereket versin, 0 gun vücutlü kadını kuca.~öği:U' 
yanlara mı? kız~le evlenıp benı kont~ dere- yoyu beklıyen nobetçılenn ıkisı karanlıkta, bu kadın, beınbe- şey girip saplandığını anlıyor- merd, alicenap Anrikoya saye- dudaklarından öpmek .. "' ;,ıv 
Anrıko i•ar~t Ptti: c~.sıne_ çıkar~sa... Anrı~o da.lbirden sordu: yaz görünüy~rdu. Şöyle, kenar- !ardı. sinde ölümden kurtuldu'm. E- nün üstünde sıkmak isti)~. 
- Eug" nlük btı kadarı kafi. guzel sevımlı bır adam. Kaza!- - Kik o? d'.1 .kal.mış bır demet zambak Güzel bir kadındı Maddalena. hediyen minnettarım ona ... Gfı- Fakat kendiıti güç zaptet ) 

Yarın dc\am edersin. vekyoyu sevmeseydım, onunla Maddalena: gıbıydı; bu ılık gecede sankı Kömür gibi simsiyah gözleri ya beni seviyordun ha! .. Seven (Arkili• .,at 
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