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e I ve gençlik W 1l Hint yolunda bir kale ... 1 

in önü, yeni ve genç tabiplerimizi 
Nikolayef 

Tezgahlardaki 
harp gemileri 
tamamile tahrip 

edilmiştir 
sıcak yürekle kutladı 1 

Tı~ alemimizi ve ~"' • ·· J r===:r=::====~====-====~ 
Üniversiteyi , 1 En Son 

HAVADiS 
21 Alman ve 12 

Rus tayyaresi mütehassis eden 
bu iltifat ... 

M aari/ vekili 
vasıtasile 

tebliğ edildi 
d Milli Şef, lzmir fuarı hakkın
~~· Ticaret Vekiline .şu telgrafı 
~ . ndermişlerdir: 

lznıir, 22 \Telefonlu) ._ İzmir fuarının 
~ılınuı ınünasebctile Milli Şef, Ticaret 

tkiline ıu mesajı ı;öndermi~lerdir: 
cİınur Fuarınıo \"ltanda~ları memnun 
~k bir tekilde açılmasından çok se

=~~· Bu eebeple toplaıımıg olan miJle. 
,'.ltizın cünıhuriyet hiikıimcti etrafında 

'°"erdikleri berabalikten bahtiyarlık du
~eıruz. Selim ~-e ıC\gilerle teşcl..kür 

triın., 

!~met lnönil 
&,vckUln telgrafı 

'fi.§Vekil de a§ağıdaki telgrafı ı;önder
~lir: 

• 

tJ·tfzrııir 11 inci Enternuyonal Fuarının 
t'ıı.lu., açıldığı hakkındaki trJinlzi aldım· 
._'lekkür ederim. Milli eana)iimiıin inki· 
-.1•nda büyük hizmetlerine ~hit olduğu· 
L~ hu güzel eseri hazırlıyanlara munf· ; T'drk pnçllğlnln her mu,•affaklyetı k d 1zı.:;-::;ı•ı ı:.ız '"-e· 
'ttyeıl dil f . J'l . h kk d k" arşısın a " ._J 
~ er er, ımır ı erın a ~m a ı canlarla milletin latlkballne ne dere~e titiz ve 1ıasaaa bir dikkati oldatuou 

duygularına tükranımı arzederım.> dalma lııbat ede MUli 'o;ı.,nm.ız 
Refik Saydan& n !>"~ 

-
Doyçbank 

tahrip edildi ! 

Ruslar d iin g 3ce 
Berlini ş:ddetle 
bombalad1lar ! 
anayi mahalle 

si yakıldı, bors 
harap oldu! 

d .. t•• ' uş u. 

Ruslar Gomelden 
çekildiklerini 

itiraf ediyorlar 
Mo!kova, 22 (Radyo) _.. &wyet İstih· 

barat büroeunuu bu 6abah nqrettiği H• 

keri tebliğ: 
Dün, bütün cephelwle, hilhas..'14 Kingi· 

M'P • Gomel • i:liorngrod'ta çok oiılıleıli 
ve kanlı muharebeler olmu~tur. Gonıcl, 

düşmana çok ağır zarial verdil"ildiktcn 
eonra kuV\eılerimiz tarafından tahliye e
dilmi~tir. 

Ağuştosun 22 inci ı;ünü cereyan cılen 

hava muharebel,.Tinde 21 Alman tayya
re&i dü§ürülmü~tür. Bizim kaybımız 12 
tayyaredir. 

l11tlkJ&llni tam olarak muhafazaya şiddetle karar verdiği anlaşılan 
Al!ıhazret! llttm ayım Şahlllf&h 

Nikolayef limanı terkcdilmezden evvel ı• r a n Zannolunduğuna göre, ln-
M tngihta bulunan bir zırhlı ile bir kTU· gilizlerle RusNtrın irandaki 

oskova, 22 (Radyo)- \'UÖr ta~mile talırip edilmi~tir. b Alman tebaast hakkında yap 
Sovyet istihbarat büro- * oyun mış oldukları teşebbüslere 
sunun tebliği: Mo&kova, 22 <A.A.> - Sovyet i~tihha· Tahranın vereceği cevalge-

20 - 21 ağustos gecesi b 
Sovyet hava kuvvetlerine rat üro~11 ~di Loıov~ki, Almanların Niko , egv mı•yor! cikmiyecektir. Fakat on-

b laydıe hrnü1. hitm,.mi~ bir zırhlı, hir kru· ; draya gelen ilk raporlara 
~:~:~~ !~~rş~Fr. 8j;~~~~ vazörle beraber bir ~ok haTJ> genıi!i ele göre, bu cevap memnuniye-

geçirdikl"ri hakkındaki haberleri yalan· te şayan olmıyacaktır. Bi-
yonlara, askeri hedeflere lamıe ve demi~ıir ki: c5ovyet ku\'Vetlcri, naenaleyh lngiliz efkarı U· 
büyük çapta yangın ve !'\ikolayef doklarını, ttTsanelerini ve bu ş h• h mumiyesi lngilizlerle Rus-
infilak bombaları atılmış- tersanelerde bulunan bütün hurp ~eıriRe· a ın şa or- ların bilmukabele şiddetli 
tır. Şehrin garp cihetinde- rini tahrip ctmi~lerdir. bir hattı hareket ittihaz et-

"'ilden batb lft'Slnhı .çılmua •iİllA- ı 
~le İngı1iı ticaret nazınndaa. Bri· 

11Y• ctıdütri fcdernyonu reisinden. İran 
\ İı.J,an büyük elçilerinden de tebrik 

ki sanayi mahallesinde bü ----o>-- duyu vazı·feye melerini muhtemel gönnek-
yük yangınlar çıktığı gö- Lolldra•a gire: tedir. 

Bu d b
• k ? rUlmüŞtilr. Doyçbank ve ·~· Londra, 22 _ (A.A.) _ a mı ır aza • ~~binası harap olmuş- davet etti ! cDaily Telegraphıt gazetesi 1. 

eu harekete iştirake- Ukrayna da ran hakkında yazdığı bir baş 
Bir kadın kucağındalıi çocukla, den tayyarelerimiz sali- R • · ı · makaleyi f<>yle bitiriyor: 

d men üslerine dönmüşler- VQZl•get US • 1 n g 1 1 Z «Tahranın cevabı gelmedi. pencere en aşağı uçtu dir. ği veya bu cevap memnuni-

~Crıfları gelmi~tir. 
~~=============== 

1 

1 

,, B 
ritanyanın 

hududu 
Dinyeper 

Çengelköyünde, İskele cadde.,- h d teşebbu··su·· ne yet verici addedilmediği tak-

sinde otu:an Kadriye Çevre, beş it 1 1 ~ ~ VQ im ir ! dirde, lngiliz hükumeti, va- ı 
ya§Ill~akı kardeşi, Derhayatı a yan ara 1 ziyeti aydınlatmak üzere la-
kuca~n~. B:larak ikinci kat pen- nmliz Tebligıv. Londra, 22 (A.A.) - Londradaki kanaa· Tahran, red 
cerenın onünde oturmakta iken •k t &• te göre, Rusyada askeri vaziyet •.tıimdir. zım gelen tedbirlef'i alınalı-
henüz bilinemiyen bir sebeple SUJ 85 Fakat Uknynaya mühim Ruııı tabiye kuv- dır. Sabrımızın sonuna gefmiş 
her ikisi de pencereden a§ağı du vetlı-ri gönderilmi§tir. cevabi veriyor f buıunuyoruz.> 

llehrindedir!,, şerekh Ya.rala.nmı§lardır. Yaralı- yapıyorlarmış? Hava ak 1n1ar1 Almanlann, bir kaç noktadan Dnieper Berlin, 21 (A.A.) - o. N. 
lar, astaneye kaldınlarak teda • nehriııi geçtikleri hakkındaki haberler te- 8 vi altına aJmmışlardır. d .. 

11 1 
eyyüt etmemi~tir. ,: Deut9che Allgemeine Zei-

1 LiRA YUZU ve u e o ar Al l tung, lran hakkında neşretti-
f(\l'aziyet vahim- Arapcamiinde ot~~~N.Meh- Hırvatistanda bir man ar, ği bir yazıda diyor ki: tt,·,. met isminde biri bir ura alacak 1 d d d. 1 A 1 manya y ı ıran hükUmeti. bir kaç haf. 

, takat daya- yüzünden ayni semtte oturan şey er önüyor evam e ıyor. K a/kasyaga tadanberi hemen her gün ın: 
il San Mehmet ismindeki arka· N ? yere 1'bileceklerdir.,, daşını bıçakla ağır surette ya- ama... e B. gilizlerin ve Sovyetlerin Tah-

1 ıştır 1 t u m ve s e n t o b ·ı ran üzerinde tazyik yapmak b.~a. 22 (A.A..) - Oti: Lenin· ra am • Budapeşte, (A.A.) 22 - Ofi: İtalya • serm· ek ı•çı•n ••• sıçraya l e- t bb" 1 . k k d' •. 
~·~ lCı ile Hırvatistan aruınd~i münuebetlerin eşe us erıne arşı en ısını 

~ ~= r;::~ıa:::::ıc~eR1:r~~: Japonya Fi/ipini inkipfına mütcaJlik olarak Budapetto dip m er bombalandı ·' • k ? müdafaaya mecbur bulunmak 
Qı~ ka.~ flddet peyda. eden teh· tehdide ba!il/adı , lomatik müşahitler mahafilindo Hırvatis- lk • • b • ce l er mi• tadır. 
-~ bu aa.bahkl gazetelerde küçUk v • lan arazisi dahilinde İtalyan memur ve U· Londra, 22 (Radyo) - İngiliz h&Ya zn Cl ır cep- Londra ve Moskova bir buh 

~ Vaşington. 22 (A.A..) - Hariciye kf'.rlerine müteaddit euikastler yapılmıo ranı lranın sırtından ı'ktiham em.ektedir. Gazeteler Rus· ord H 11 d"- J ve emniyet nezaretlerinin tebliği: 
l lh&r Nazırı K es U .... ., &ponla.rm olduğunu ileri ıürerek her iki devlet ara· h k k LJk h • 

t'tttı bin nazik bir aa.thadan bazı adalan tahkim etUklerinl ve bu ınndaki hudutlar mıntakasında daha ııkı Dün, Britaııya bava kuvvetlerine men· e urm a rayna eep esın- için, ayni ipi çekiyorlar. 
tıı, · eltte olduı. .. nu ve blnnetice İn· 1 · ıt 1 d · l ;S"'Q: ~l 0~ tahkimatın Filipln ad&la.nna karşı bir kontrvl tatbiki için İtalya tarafından ıup ve a•cı tayyarclm himayeainde ha· ngı ere, ran aıma on. 

lleUnln her zamandan ziyade ı ı 1 d k• St t ••k d M sk d b ' h olduğu hakkmd&ki rapor an tetkik bir takım mutabakatın Hırvatistan bükü· unan Blenhaim tayyareleri Ma111 deni· l A ' e 1 ra e JI ra ve o ova arasın a ır 
ııı"1 Yretlnln blr an bile gevşetil· etmekte bulunduğunu aöylemtştır. metine bildirilmiı olduğu rivayetleri do- zinin öto tarafında üç muhtelif ,erde fa. azım rekabet mevzuunu ve emelle-
ııı~ filtrinden kat'lyyen tevekkl et- la§maktadır. • • • t• h k•k ti 
~Uzunıunu beyan etmektedir. faliyetto bulunnıutlardır. Londra. 22 (..\.A.) - Londra tayyare vazıye lD a 1 a rinin hedefini teşkil etmişti. 
~ Y Sketcaıı cBaldvinln maruf aö EN SON HAP ADIS: - Roma bugün Holandada bir çelik fabrikasına tur. fabrikaları itçilcrinden iki bin ki§inin ö- 1 ran, lngillz siyasetinde, Hın-
~ıq ;:,ıra.z tadil ederek> cHududu· Kremıı·n 'de bunu tekzip etmit ve iki dmetiıı daha ııkı ruz eden tayyarelerimiı ılönüıte Alman nünde nutuk eöyliyen komünist lideri M. nedir ? distan yolunun emniyeti siste-
llıt. ""UIYeper üzerindedir> demekte· münasebetler teaitine -·1 ı .. ı~ını bildir· Pollitt demi~tir ki: m"ınde bir rol oynamış ve Çar-~,,. 11 tayyarelerile muharebeye tutu§muelardır. j l d 22 (AA ) Al 

ıni~tir. l - kinci bir cephe t~kili vo Soryet· on ra, • • - • I k R 
.. lh • J • "" • egal altındaki Fransada Bitüm •e Sento· 1 b' 1.ğ. '-ab'l ld ,..., ,_ d manların Smolensk ile Kiyef ı usyasıııın ve bilahare 
·ı 1ı.,.. İngiliz eflcAn umumiye_ ıgım er ır ı ıoe " ı o u.,u .. a ar av tar· 1 'ki . 

... ı... geçır merde · 11 bo b d ed'l · t' · k -· d ·ı · 1 arasındakı' taarruzları ı'le bo fevı .erın siyasetinde de "t.'V'vel maneviyeslnin yerinde mır yo arı m ar ıman ı mı§ ır. yare8ı, top vo tan gon erı mesı izımdır. 

~ B l . •ıı F h · ·On'yeperdek'ı Budyonı' or merkezi Asyada lngiliz em-

~ 
... a Ve inhilll ve flltur alAlınl U ransa uhillerinde düşman gemilerine Vikıa ikinci bir cep enin t~kili Inııiliı 1 • 
.. ,aA •• l gar m l e- h' k ) ' d b" } k' ' ' h dusunu çember içine almak peryalizmine karşı bir kale 

-5r•.. ı ı k F k b h ve Rusları Kiyefi terke ic· ro unu ı a etmiştir. ~---.ıtına. kaildir. Bu gazeteler gun er.•• ıicuın edilmi~tir. ~lanşta, Alman hücum uvvet enn "n ın erce ı:ınıo ayatına ı·· .. 'f 

't 
-. rnUdafaumm ehemmiyet, t • b botlanna taarruı olunmu~ur. Bunlardan ma 0 aca tır. a at u cep e kurulmaz. 1 

t..:'' Va .ıı- l l . e 1 1- b. k .. d 'l la - bar ve ayni zamanda Rus or ngilizlerin ve Sovyetlerin "llll'ı- "' y ... uu!Unden de bahaetmek. o şe vızm birine i~abet vili olmu•lur. Bir dütman M ge ece.. ır aç ay ıçın e mı yon r 0 • 
ıı.. ~.. • ı kt' dularını hatlarını kısaltma- Almanyaya karşı hasımlıgvı, 
"I\ ' tayyaresi tahrip cdilmi .. \e bir çokları da ece ır.> · 

ı:ı~ • .. "t p 11' t ·1· R ·11 1 • · gva mecbur etmek ve Alman- evvelce de b'ır defa, bu ikı· 
"""U llavadls - Kral Edvarih Bu ~ok mühim ve eısıı k hasara uğratılmı:tır. " . o ıtt, nın iZ ve us mı et ennın 

~~ ... Olan bu ma-"ur b•JrVekilin ':J arşı B h dunyayı fqimıden kurtarmak için flUI&- farın Moskova ve Kafkasya devletin lran hakkında hiç ol-
""d ...,.. ~· t jh• • • b"" ••L •• u arekitta 14 av.cı tayyaremiz kay. ı ld 1 ya doğru yeni bi.r sıçrama ma:zsa muvakkaten bir anlaş "eJırıUr: cBritanv. .. ın hududu arı 1 Ve sıyası UYUK ro- bolm arı o ugunu söy emi~ ve denıi~tir ki: 

.. J-• k Dfl& da birinin pilotu kurtarılmıtlır. yapmalarını temın eylemek m 1 d v U!tU Bu 907 
l' rt • e u .. ım s• uwardıman ta'"'arelerimizin hep~i aali· k d 1 gu"ttükler·ı a411'kA d L d Al b nden ba•lar'.> h. f aya lanmış • • Bo-L c- Fakat, qt:r biz kendimiz maden (). a arını ogurm • .....___ po aıın n m ... • ,, caklannda, df'niz tezgahlarında, tayyare. ma sa ın .,.ı ar- 8 on ra. manyayı çem er 
o men üslerine döıımü~lf'rdir. d r it 1 ak . . ç 1 1 halarına geldik. s ve cephane fabrikalarında bir &avaş cep· ı • a ına a m ıçın. ar a o an 

llzvelt otya, 22 (A.A.) - D. N. B. Bul- Dün gijndiiz, Almanlar fngiltcm-e ha· hni tcıkil etmeuek böyle ikinci bir as- Diğer taraftan lran mese- ihtilUlArını halletmiye çatı-
l) B d • gar matbuatı, Alınan tayyarelerinin va taarruzunda bulunmamışlardır. kl'ri cephenin teşkilini isteıni)'e hakkımız lesi ilk pl!na gelmektedir. şırken vukua gelmişti. 
(l" ı U g 0 n l Ve Bulgariatanda bazı mahallere cOya. . Geç.en eene Agustos ayındaki Alma~ n· olmaz.> ' J 

aa- k f bo~~ tm ld airT·-~"ı~~~~~Qı~kif~Uz~========================~============= on erans- a ış o uğuna d .... D yta h ' -

M l 
• • j t -- ıa tı esap edılecek olur~• bunun, Al· 

ı US S 0 l n l a a.n.sı aratmdan verilen haberi şld· man ıayiatına nisbetle ıo da biri olduAu ardan dem detle ve katıyetıe tekzip etmektedir. görülür. • 
Gazetelerin bu hueuıta yudıklarına 

" \'\ıruyur ! ~tt~ 
"-ıt lltln it n, 22 CA..A.) - Ba.f Ruz· 

11t ~ ongreye gönderdiği blr me 
'-t~Ylllt \:etnektedlr: 
l\~ ıre ila.ıı rltanya ile yaptığımız 
>~~ırrı rt g6rUşmeler Sovyet 
'1: bırııt~ ltolayı~tıracaktır. Sov 

'~ ~ baflıca dUnya milte· 
~ btr " ?nilcadeleetnde yar· 

kocıterana &ktedecekttr. 

Yazan: Nizamettin Nazif göre keyfiyet Moskova neminde pro. 
Bagttn, 'Ukraynada harp et- testo edilını, bulunmaktadır. 

melrte olan Marefa1 Budyonl HükOmetln resmı gazetesi, olan 
Dnnes, bu Sovyet haberinin gWUnc 

ala Faşizm ve Mwıaolonl bak· 
olduğunu, ve Sovyet ajanımm bu gibi 

kında ''e bugünkü dünya harbi haberlerle Bulgar milletinin hislerin· 
hakkında d9ıt »yıl önC"e neler deki ahengi bozabılecefinl zannEıt· 

70,000 
pilot 

atiyteclttfnl ,.e neler dli~lindDJti· mekle aldandığını yazıyor \'e bUtUn Londra, 22 <A.A.) _ Kanada Bat,e· 
Bulgar milleti Plokraslye ve bol,e· kili Makemi King, Kanadadald han mele 
vizme karşı tek bir adam ha.ıtnde teplerinde, fimdi,e lı:ait.r 70 bin pilot ye. 

ntl okayacakıımaz. 

aya.klanma.ktadir. Di)"Or, tittirilmit oldujmm bildlımiltir• 

K JU bir dinlenme tudu~D FiKiRLER - HADiSELER 
sonra tekrar ı, başına döndtt. 

mana yeni hl~ bir "8Y katnuyan bu 
beyanname, sade kar8ı iarafm de· 
tU. teınsu etmek lddl~ında baJandu 
ta fikir \'e menfaat dllnyumın da 

ltfraüanna uğradı. Baz\•el& timdi 
bol keseden atını' fakat valtlerlnl 

föm vakit, bAdleelerin ~ alanın_ 
da, ba ctaracık zaman kadroetnn& 
dolduran knnun geçit reemlnl 
eeyrettlm. 

Tezad,a ve meç
hullere dair ••• 

TrH>tladeylz. HAmid REFiK 3"e'rine gettremeıntt olmak itham· 
RuZ\·elt n Ç-Orı;ll deniz üstünde 

bir noktada bnlu'8rak, clemolırul- 11111 fakat toMlrlerl meydanda 
lerln möperek tallblerlne '-Ilı 111- tüml Jraraıiıu' aldılar. Bana 
Nl nlee meııelelerl telrrar ...... ~ takip Mtl. 

larile kantı ... mada.- Buna maka· 

bir bil Ç.örfll, bir zaferin ,pranuıa lf· 
bir ,. edea ~ Brttan;ra ada· 

larında ~ c*mJt WDa1•-
. geçirdikten ao~ malQıeelerl -o ~ baglnktl pMH -... Wew- ..... 1!11. 'I -



- Sayfa 2 ----------------------------------EN SON HAVADiS ---·-----------,------------- 22.8.941 cuıııa 

L Müellifi : Nizamettin NaziQ 

Niyazi 
• 
ıman ası 

a 
a 

cası,nefe · 
yan ış ı 

oeppoy kapıları biran içinae 
hırıldt, silah sandıkla ı 

derhal çatır, çutur parçalandı 
- Aleykümüsselfi.m ağa .. Me- lukla değil, dü§ünerek cevap 

ğer kasabada ikimizden başka veriniz. Girişeceğimiz kavga bel 
kimse kalma~. Ben burada ki uzun sürebilir. Belki çok bil· 
bulunduğuma göre, §imdilik si- yük tehlikeler doğurabilir. Bcl
ze ihtiyaç olmıyacaktır. Hemen ki hepimiz değilse bile bir çok· 
kılıcınızı takıp hükumet kara- lanmız kanlı akıbetlere uğraya
koluna gidiniz ve ben gelinciye biliriz. Girişeceğimiz kavga, kos 
kadar ayrılmayınız. Belki ora- koca bir memleketin kurtuluş 
da bir zabite ihtiyaç vardır. kavgası olacaktır. Bu memlcke-

- Başüstüne beyim.. tin bugünkü halinden istif ad~ 
Mülazim, taburu ayaklandı- eden düşmanlarımızın kuvvetı 

ran hadisenin heyecanı içinde yadırganamaz. Ola.bilir ki, elle
idi. Kolağası beyin kendisine rine geçirdikleri esirlerin zincir 
pek mühim bir vazüe tevdi et- !erini koparmalarına müsaade 
tiğini zannederek pUrtelfi.ş kış- etmek istemezler. WBizim sesimi 
ladan çıkt1. Şehre doğru koşar zin, bizim kon:uştugumuz dili nn 
gibi bir yürüyüşle uzaklaştı. lıyanlar üzerınde yapacağı te-

Niyazi tiç be dakika daha Birden koln.ylık.~a .kurtulmak i
odasında' kaldı. Sonra her şe- çi.n üze;imize umıdimizin fev~ 
;ye karar vermis adamlar gibi j ~ınde hır canavarlıkla sald:rabı
knşlarını çııttı. Tabancasını dik lırle~: O zam~n en ~f~ bır te
katle muayene etti. Fisek sür- rı;??.ude en kUçUk bır ıhmale en 
dü, pantalonunun cebine s<>ktu, kotu kıyamet_l:rden daha. ~en~ 
emniyet tetiğini kapamnğn lü- t~sirler verebılır. Bunun ıçındır 
zum görmemişti. Saat dörde kı, size tekrar soruyorum. Ne 
yaklaşryordu. olursa ?lsun, dü§man ne kadar 
Dı .. ft~ ··k ··ren nö kuvvetlı bulunursa bulunsun ye 
~ ... a., ara sıra o su minleri . k d dı 

betçinin ayak seslerinden bas· nıze sonuna a ar sa k 
k b . . ... 1t.. kt Lfıkayt kalacak mısınız? n ır guru u yo u. 0 · . ~ 
bir ta.vırla k~lanın önüne çıl{· turanlar asabıyetle ayaga 

1 ETTE ••• ___ , \. 
merha e K-.-. -E~..,..t-.t-.. -1 -. ,-=om:ıc::=:;ım;:cıı;,~----Ş-h-.---1---' 

Hatcml scnlh ARP .. oy ns ı erı ı sker aı .. le- e ır mec isi 
u ay onu tatbik 11ııma 9000 f l b 
gtnnck uzere mncr1m ~ocuk- tı a e e • d Eylülde içtimaa 

lar ls;ln tecrit \e i labhnncler \•llcode okutulacak erı yar ım çağırıldı 
getlrllecc •I haber '\0erlllyor. Ank"'"a, 22 (T"lc!onla) _ Mnıırlf k d h ... .. -- Aeker ailelerine yardım kanununda. Da· 
Adlı tekı\millUmllz bll ımın an il Vek4leU lSnümUzdekl ders yılında 1 Agu us tos maaş c- hlllyc Vekaleti, belediyeye 50 kııdar mal· 

hal sltnylııle lcnyda. değer bir hadise- k"~ e""tltUJerlnde 3000 talebe okut· h uJ • ..., ra tcebiı ctml~ı!r. Bunlardan hangilerin· 
d1r. mağa karar vermiştir. Alınacak ta- n f n f e VZ i ine b U den istifade cclilcccğini belediyeye terk et· 
Kabaluıt l p.-nak, bir &uçun tanı Jebeler tam devreli köy ilk okulları· mCktcdir. 

G!mnh', dllnyanın her wmanında ve nı bitirmiş olanların ıı.rasındnn ı;eçı- gün baş/andı ~chrimiz bdediy~i bunların hangisin· 
her köşesinde bir btlitrm ııayılmamış- lec·"tlr. EnstitU mezunlarından ''•o' '-'• ka ""' ... J den istifade <lilccej;i bııkkında bir karar 
tır; lBpılan knba 11 e rşı alman l lerc muallun tayin edileceklere teç· vcmıck üure daimi encümene müracaat 
tanr, bir c.·emlyetln medeni C\lyes!- hlzat bed 1l olarak 80 lira. verilecek· 1 etmiı, fakat encümen bunla.ruı he.rh:ıngi 
ne göre değişiyor: tir. Bu öğretmenlere çalışacnklar: hi.s~elerln~ birindrn yar<lım alınması kararını vrr· 

CUnnU lşlfsenl, tfr krllme SÖ)lct• köylerde ailelerini geçindirecek VC O• mek Üzere kendisinde l!llllhiyct görmemi~ 
meden ° unda vücudünU yok eden kul talebesi tatbikatına yetecek mlk- tir. 
llnc şeldlnd 1•1 cezalarla, uzwı nı•.ıtıa- tarda nrezi verilecektir. Ayı-ıca L ADl<ara, 22 (\l'clefonla) Belediyi', bu vaziyet karşısında teklif 
keme s:ınıaları soııund , h;ıta ,·ap- tıhsal a.leUerl, ıslah edllmış tohum Yem bir knnırnnmc ile 22~6 sa· projeeiııin şehir meclisinde ı;ôrüşülmcsinc 
maktan sakınan vicdan endişeleri 1- Türk hayvanları gibi vasıtalar da )Ilı kanun mul'lblncıı gilmrllk rcs kıırar vcnniş ve nıccli i 1 eyliılde fevkali· 

çlnde bir karara \"Uran nıua ır dilııya de\·lctçe parasız olarak kendilerim.: nılııe uunınedllen belediye hisse· de içtimaıı davet etruiftir. 
nın adli istemıert mukn) ese Cdilsı:.. verllecek, sefellberllk, talim, mnncv· sine l Uzdc elli ve şehir hudutları o----

BugünkU medeniyet, clinnü ,fSpll· ra glbl sebeplerle BllCı.h altına alın- harlclndc muayyeıı tarifeli bUu E mn iye tt e 
ııa karşı, ~pcden inme bir yumruk dıkları takdirde UcreUert tam olarak mum nakli vıuııtııbnnın blrlncl 
gibi onu t edipten daha ziyade, cUrmiı ödence<ıkUr. Bundan başka köy ens- 'e lkJncl me"ikl biletlerine lüzde fay inler 
dol"•u "- tit""" l kil 1 u~ :ı.nm )npıbrak bu gelirlerin eı ran uııılller1 yok etmeğe Ç3hşan ...., .. mezun arı için uy eğitmen e· Emni)et loleri umum müdürlıi~ü, cınni· 
bir ed 1 1 ~-'·"Ut. "'I k u a ker ollelcrlııc yapılacak yardı· b m en ycttlr: Humarlo, alkolizm r ·&.C!Aa sa,., ı ve iC: mal yıırdım yet müdurlcri ile ıııerkc:ı l"•kilatında ha· 
le f·•ı. ı nd kl k ııl aktı B t m:ı tah515l k rar altına Blınmı;· .... • wıuş a, cr&crlUklt>, mUcııdoJe bu t!a ı an uı ac r. u Hğrc • ıı değltiklikltr yapacaktır. Kaym:tknmlık· 
yUulendir. menlerin allelerl efradı hastalandığı tır. lı.ra ayrılanların yerine haıkaları tayin 

t kdırd . ., 1f v llllM A: iter oll lerlne yardım k:ınu· 
işte. bu baknnd n ı;oculı: ı.sI:ıJı ve a o .... aar ek b ., prevantor edilecektir. Ba arada Münakalit Vekileti· 

to 1 d nu m rlyet meltdlno girdikten 1 
tecrltb:ınelcrl bizim için bir mcrhB· yom ve sana ryom arın a p:ırasız nin ekcııderun limanı reisliğine ta) ini 

da. dil kt. sonra Beledi;) e mulu ebe mUdllr-
ledlr... Kabahat yapanı c:ezaland11- te vi e ece ır. mukıırrrr bulunan birinci daire reisi n. 

================= ıu fünlin teklif proJefil üzerinde mak kolaydır! IIUner, onu kabııhat abrinin yerine de bir ba:kası sctirilecck· 
Uı; (;Undcnbcrl tetkllder ynpnn 

yapmıyacnk bir lıale sokabilmektir. <blml encümen bazı noktnlnrdB tir. 
Tecrit C\ lcrt, ISiah mu SCS<'lerl bu --------

v ı • ı· kendisini sallhlyct ız adaederek 
WlYCli güden tt-..şekklillcr oldal;-u it.hı a 1 Z!nİre gitti B~lodlye Umumi Mccll inden ıı:ı· 
dlr k1 bize çok lu)ırlı fa:ıliyct ı:ekll •.. ıiyet talebinde bulu~~ .. m 'e 

Fuar mUnasebctlle Vali ve Beledi· ... ...._ •• 
gibi gürUnmUştür. projeyi medl ten ,...,.lmıe e ka-

11 temi Senih SARP ye Reisi doktor Lfltfi l\:ırdar 1zmir .,~,. 

y ağıara azami 
fiyat ondu 
Ur/ a, Diyarbakır 
17 8, Trabzon 7 54 
kuruşa satılacak 

Belediyesinin davcUt.si olarak dUn rnr vermiştir. 
aat ız te lstanbuldan hareket eden Umunıl m~U ) arc1Ull kanunu 
Kodeş vapurllc 1zmire h:u-eket etmiş. projcıılnl tctı.tk etrnelt Uzere l A· 
Ur. ğu to pazart l cllnU fe\·kal~de 

Doktor Lf1tfi Kırdar 1zmlrdc bir toplnntı)ıı d;net olun:ıc:ıkhr. 
hafta kalacak ve Fuardıı da tetkik- Dlıo r tnmftruı 1 tanbul beledi· 
lerdc bulunduktan sonra perşembe )esi ker ııU ferine Ağuıı'toı ınıı-
günU tstanbuln. avdet edecektir. aşlannı 'crm k için Ele ·trik ve * tın~.re Jle yeniden ticari mUna- rtım\af ldaresluden a\·ans oln-
scbat başlıyor - Son günlerde İs· mk 150 bin llrn almıştır. Buglin· 
viçro fre.nklal'mın dolara tahvil olu· den IUb:'lren eski l11bet1cr dnbllln 

de lıu 160 bln 11 lık a\'nımn tev• namamuı yUzUndcn b\•lgre ile ser• 
bcst döviz esasına mlGtcnit aniıLşma zllne b!lşl!ıruıcaktır. 

lınar edilmiş 
olan ar zi 

l~ictin hlikum 'e ta"11TUfu altında 
bulunup ta immeııin hizmetine ta!W edil· 
mi} en sahip iz ıırazidcn bağ, tarla ve 
bah~rı hahne getinlcn ve hcııliz tapuya 
.bağlaıımı)an yerkre idare hr.yctlerinec 
~.,deli mibli takdir 'e tahakkuk ettiril~ 
ti. 

Maliye Vl"kileti aldığı bir kararla lıo 

gibi yerlerin ~letenlcr ve imar edenler llll· 

mıııa i kin haddi dahilinde meccanen tem 
lik cdilmaioc karar venııi,ıir. tı. Sağ eli pnntalonunun ce- kalktılar, sila~lannı h~vaya kal 

binde ve parmağı tabancanın dırarak hep bırden bagırdılar: 
tetiğinde idi. Nöbetçi yan gözle - Ölmek var .. Dönmek yok! 
süzdü. O. yarı yorgun. yan t~~ Müfrezedeki zabitlerin gözle
bcl, nöbet saatinin g~çmesmı ri dolmuştu. Manzara hakika- Fiyat MUrakabe komisyonu diltı 
bekliyor ve hiç şüphesız başka ten görülecek şeydi. Bir tarafta toplanarak yağ fiyatlarını kat'i ola-
bir şey dü. ünmüyordu. koskoca bir memleket biribirin- rnk tesblt etmiştir. 

tatbik mevklinden kalkmıştı. ~~~~~~~~~~~~~ 
Öğrendiğimize göre Amerika bir :: 

milyon kUsurluk bir doları lsviçre 
için ayn'dığmı blld!rd1ğinden lsvlçrc 
Uc yeniden ticat1 mllnasebat başla-

anın 

idare heyetlerince tahakkuk ettirilen be· 
deli mi Ulerln lıu karar üıerine terkini ci· 
hetine gidilecektir. 

Fatihte yapılacak 
yeni sokaklar Terini silmek ister gibi sol den evvel ölüme, sefaletlere nam Mal(lm olduğu üzere evvelce Vc

elinde tuttuğu mendili alnında zet, hissiz ve hareketsiz duru- kAlet yağlıınn menşelerine göro fı· 
gezdirdi. O a.nda nereden çık- yor, bir tarafta bir saray ve yal- yatlarını tesbıt etmişti, Komisyon 
tıkları belli olmıyan sekizer, o- dızlı üniformalara bilrUnmU§ ve şimdi bu menşe fiyaUarını nazarı iti· 
nar ki6ilik bir ka~ kafilenin kış zirler, hafiyeler, sablmışlar ve bara alarak kilo ibaşuıa da 2 kuruş 
laya doğru ilerledikleri görüldü. sefiller a.tealcr içinde yüzerek l nakliye UcrcU zammetmiş, ayrıca. da 
Bu beklenilmiyen kalabalık nö- (Arkası var) yüz.de 10 lUccara bırakarıık yağ ti-
betçiyi işkillendirmLc;ti, derhal yatlarını a~b'lda.kı şekilde tesbıt et-

ailaha davranacak oldu, fakat " mişt.tr. 
o a.nd_a k.olağası beyin tabancası G Ü N L E R 1 N Urtıı ya~ı toptan 160. perakende 
neferın ıman tahtasma daya- 111s. 
nıvermi~ti. Etrafta belirenler, A R O 1 N O A N 
b g .. rU k - '· akl" ah Dlyanbakır yağı toptan 152,5, pe-un u o nee oşaran y ~w· 
tar. Debboy kapılan bir an i- rak~d: ı 70 k~. 

..,., 
!. 

yacaktır. Bir kaç ,un evvd Kınalı.adada oıur•n Fs.tih ka.znsmdn. Kızıltn.fı, KAmll 
Tüccarlar ,ımdiden mal teklif et- karilcrımizJcn nld ıiımı:t. hır mektup üre- Pa.şa. Dolap, Aşıklar, §Mit KubUAy, 

mck Uzcre hazoiıklata başllU?llflar- rine ( uııılın Ja saltanat ücc:ı hır kV- Mutemet:, Ocaklı, Htüıcilar. DUlger 
dır. pek) aerlcvhalı bir yazı )aunı B. Emcre sokııktannm tamir olumnaaı kanır-

* Hububat 'e zfihi lerbn - \ aıt ol n bn kop<lın halkı korkııtıuğunu la.ştırılnu~r. 
riı;ten talepler - Orta Avrupa m em- i ret rım ,>Jk, '.Bu t 27 'b1n Ura :sa.r.fotwıa.caJc· 
leketıerlnden hububat, zahire ve d1· Bu husu ta belcdıyc ne§r iyat mudurlü· tır. lnşaa.ta ay ba.şmda başlanacak· 
ğer lptldııi maddelerimiz üzerine ta· L;..ındm bır ta\ h aldık. Belediyenin, n* tır. 
lepler fazladır. BlrUk, tUccariarn blr riyatı u: u :Tine gostmlıgı bıı hasııas alil· --------------

tamim göndererek bu memlekeUcre ka biıi pek muıehııssi ctmi~tir. Tatzl.hi fKISA HABERLER) 
mukabilinde zaruı1 lhUyaç maddele· 

1 
aynen nl"lrediyoruz: ~ i 

ç 

se 
Münllr S. ÇAPA.~OGLC: 

B eşerln lnnndıfl ve ltun·et ola· 
nı.k t!ınıdıfl şeylerden biri or 

Wlh dcnllen zlimrUt nkndır. ln an· 
Jar, hayattaki muvnffaldyet \CJ ı'I 
mu\·nffaldJ ctsız.llklcrlni hep taJ.tııC 
atfederler. Bnşladıklıırı işlerden 1) 1 

bir nctke nltıma~mca: 
- Ne yapalım, talıh )ardım ctıne· 

dl! 
Derler. 
Halbuki, bu, lll!ianlanı "ilcdanındo 

ecd tta.n kalm:ı. kutu bir ı.nlro.stan 
boş bir Wtan başka blr şey tle6ildlr 
Dünyada talih yoktur, beccrlkslzli.1' 
lş bilmemezlik 'ardır. Ve bUtun ınu 
vnffokl~etslzllklerln :ıcbeplerlnl tııll 
slzllJ..-te d~ril, bunlarda ıı.rnınaJıdır. 

cBaı:ına devlet kuşu kondn!ı> tW 

.zil de. taıiln ba,ka bir şekilde ırado· 
slt1Jr. Bizde, umm dığı yerden bir 
senete konan, tayyareden bil) Uli 
ikramiye pıkan, r.engincc bir kndııı· 
la evlenen lnsanlanı da: «.Bllljına de' 
Iet ku!)U kondu!» D~nir. 

Eski de\Jrlerdc, rUtt>e, nişan aıaıı· 
l:ır, padişahın atlyeslnc \:e ııcfünUII' 
nail olatıl:ır hnkkndJ. da ayııl ııöz JtW· 
lıınılırdL Bu tali kuşunun koıun111'1 

değll, bin r.Ulet, bin lzzetfnofis yar&fl 
pahasına olarak lıazonılan bir ŞC) dl. 
Nl,'!Snlnr yere dllştlnce, b~ eııa il· 
nitonnalan öl;;Ullınco slın Jynb bll' 
cehalet UstUnde lekeli bir cife ıne~·· 
<lana çıktı. 

Bunun lt'ln tekrnrlıy11blllrlz: Jl:l' 

yatta tali )oktur. 'l'alll tııall)ct, 1 tll 

ıJilrllstJUk, f;,nlışmak J&nıtır. çatı~ 
nın ''erdiği vakıı.r ve necabet t 

doğurur. 

Tail kuşu d!:ı. böy.ledlr. O da cııl" 
şanın başına kon:ır. Yolma, ebedi 111' 
sabah keyfi \ e d:ıimi blr gc~ 
lçtndo ömUr ·fircnlcrin, ev1erde ~ 
gelip uyuma lstıyeıılcrln b:ı~mıı dtı' 
ğiL 

Tnll ve de,•fet k1L'1J bir sembotdll' 
Komik Kel Hasan merhumu 111' 

glinkU nesil pek bllmcz ama, t>eı11ıt 
nesllm çol;; l)i blUr. O, esltl dc,·rl' 
halk sanntld rları içinde cldden cııtı' 
şahsına mllnbnsın bir nükte ııtl 

f.1' 
mıydı. Sahnede halkı ~-tllmekten 
rar g~lrdl. 

Bir gU.ıı kumpaııyasının rejlsOtll 
l\Jchmct IUımU, IJI) esl<!rdc cani ~ 
lünU yapan l'odorl, aktörlerden c.1

11 
tl Agfı.h ,.e <lclıa blrkıı.ç itişi Jle ı.ı 
ynz gilııü Schzndc c:umlnln adJl!lı.ıı 

' ' dakJ nl den birinin ı:t&'1\çlnl'I 

ttruıa ot ruyorb . B ııruııı. ti 

dalında bulunıın bJ; kuş, ııasa• ı 
feııdlııin fesine p?ı;lc:n~. 
Eşekci Agl'tb: 

- Başına bir de,ıet kw. pıJJ' 
dl! 
Demiş. 

cinde kınldr. Silfilı sandıklannı Erimış Kars ve Arda:an ya~ top-
~atır çutur parçaladılar. Kaşla ürkçenİn tan 145, pcıakende ıs .. kuruş. 
~öz arasında cereyan eden bu Erimemiş Kara, Ardahan ve Trab-

rlmlzden olan mallar tedarik edfldlği cKındıadada, halkı bi.ar ellili bohis \. J ,.,. 
takdırde müsaade olunıı.cnğıru bildir· meı•;:u.u olan l.opck bu. adanın erı u;a/; mu 
mlşUr. Ynlnız malın bilfiil memleke· ı hallinde oturan Enıer adlı bir :aıa aittir. 
te ithal edilmiş olması şarttır. Bu. 1. opd., ifa ar ervet bıığlı bulunduğu. 

Hasan Eferull f nl çıkarmış. * BeyolJn. liçüncü noteri dn tahdidi zlyetl görilnce: 
kadro una göre teke.uda ~kod.ilmi~r. )" 

hii.diseden sonra kışla önünde i- ~UrtU UŞU zon yağı toptan 120, perllkendo ısı 
ki yüz kişilik müselLah bir mUf kuruştur. 
reze yedi sıra dizilmiş bulunu- l\ntat PERiN Bundan bllljka komisyon yağ sa-
yordu. Ne olduğunu anlamıyan tışlarında mUhim bir noktayı da kıv 
kışladaki sekiz, on asker de ge- 9? Urk9eyl )n.bancı dillerin ıstı- rar altına ınuş bulunmaktadır. 
lcnlere iltihak etmiı:: bulunuyor U Usından kurtamınlt ve ona 

:1 Bundan böyle toptancılıır !aturala. 
lnrdr. hUrrlyetlnl kazandırm:ık l~n bU;>Uk rındo. yatrın menşclnl blldirmege nıcc 

Bunun üzerine Niyazi, nöbet iblr gayret sar!eillJlşor. bur tutuldukları gibi perakendeciler 
çi onbaşısını yanına alarak ta- Türk!,le)1 b:ı.şı boş bir halden, Jıa- de hem yağın mcnşoini, hem de fiya
bur sandığının buluduğu odaya fifiiklerden kurtarmak maksadlle de, tını gostertr listeJer asmaya mecbur 
koştu. Parçalanmak sırası bu Türk ıısanııuı. bir gnımer kazandır-, tutulmuşlardır. 
sefer de kasaya gelmişti. lçinde mayB ~alışılıyor. 
bes yüz elli altın buldular. Kol raımt, nrad:ı mühim bir nokta \'ar: 1 ----<>----
ağası acele acele bir senet yaz- Ona buna mcsullyct ytlkleınektcn bir Teşkili 1 esasiye 
dı. Nöbetçi onbaşısmın eline tu- an geri knlmı'-"nD bazı muharrlrlert- k 
tuşturdu. mlzln öziınd:n kaı:an bir nokta. anunu 

- Bunu binbaşıya verirsin... Bu nokta IJUdur: TürkçeleşHriliyor 
Allaha ısmarladık arkadaş! Bugün n bıiilıde şöhret tahtların 

Ne olduğunu, ne bittiğini bir ba{iıl:ış kurup oturan bi~ok mulınr
türlü anlamıyan nöbet<si onba- rlr ııa.ra kıwuım k gayeslle fazla 
ısı korkulu bir rüya go··rdu··gu~·· - )llZl ~11U)Orbr \O bu nradn da, 

nü zannediyor ve hayretinden Türkçe kalıt ıere dikkat ebnl)orlar. 
ne yapacağını bilmiyordu. Bizim caddede, ı:ohret taııtınn otur 

TcşkllJ.tı esas ye kanununun ttlrk· 
çcleşttrilmesl içtı:ı Üniversitedo bir 
komısyon ~kil olunmuştur. Bu ko
misyon Üniversite Rektörü Cemli 
Bilselın riyaseti altında. profesör 
Sıddık Sami Onar ve doçent Yavuz 
Abad:ınla HUseyin Naillden mUteşek_ 
k1idlr. Komisyon iki ay içinde mesıı.· 
lsınl ikmal edere'( elde ettiği netice
leri Vcklılete blldirecekUr. 

Tabur eşk"ya takibine çıkmış- mak herbnn ı bir kral tahtın::ı otur
tr. Kasaba halkı camilerde cu- maktan gUçtlir. ÇUnkU o tahta giden 
ma namazı kılmakla. mCŞgu}dQ. yollar birçok mnninlarla ÜrfilUlU!jtilr. 
Acaba yerden mantar gibi biten 1 nkat bir kere orilyıı geçip oturuı. 
bu adamlar cin mi, yoksa 11eytan nu)a görı;Uıı! Eh, ondan &<>nrn ke-
mı idi? :======================== ktıh! 

ı,te ııu yüzden bı~-0k ınuharrırı- Vatandaş ! -~ 
mızın UstUu körU, fena l>lr Tür~96 l) M dl"n körnı;rüııün yer alıın· ı 
ile yazdıkbn eserleri okU)"nP çolak daki bolluğu ~rvct, kullanmıı çok· 
çocuk 'e gençlik onların kötU uslu· lı.ıj;u dl rdah ölçusudür. 
bıuın kapılıyor, yaşlı başlı ol nlar dn ~:::zz=..,..~-=-=------a:! 
Türks,ıe)1 unutuyorhır. 

* :Muhabere vasıtalAnna kir yüz- mahalden bo:rınaral•, bıqıboş bir halde 
desi tetıblt edildi - Fiyat J.!Urakabe çar§ıda b"r ıki defa eezdı&i gorulmüş ol· 
komt.syonu dUnkU toplantısında mu· dutundarı S1tlııbine, lopeti ba§ıbo1 imal•· 
habere vasıtaları h&kkmda verJen t tından dula)ı ıki defa pam re.;;:a$ı ~:. 
beyannameleri tetkik ederek azami rilmi§tir. Köpek, hfilen whibinin bahçc
kllr yüzdelerini tesblt etmiştir. sinde bai]ı oUıroJ: bulımmaktadrr. Buciin-* KülllyeW miktarda !:BY geldi _ lcrde lstanbula naklcdilerekıir.> 
Memlekete son g1lnlerdc ı;ok mfk.tar- -o--~ 

da çay ithal edilmiştir. Bunlardntı 

bir kısmı Albayrak firmaşına aittir. 
Fiyat J.tUrakabe komisyonu Uk içtı

mamda. bu çaylaJ"a bir f1yat te.sblt 
edecektir. * PJrln~ 11yntlan dllfUyor - Pi· 
rlnç fiyatlarında bir kaç gUn<iUr bir 
dllşUklUk vardır. Pirinç fıyatıarı 

umumt olaro.k 4 • 5 kuruş kadar dUf· 
mUştUr. 

* Dilıı 13stlkçl \ e !nsol) a~ılnr din· 
lendi - 1''iyat Mllraknbc komisyonu 
dUn yeniden Fa.sulyacıları, 11).stlkçl
lerl ve çU\•nlcılan dinlemiştir. Kom;.s. 
yona ihbar olunan bir çok lhUkAr 

vakuının tesbiti gelecek içtima dev· 
resine bırakılmıştır. * Tnım\'llY ldareı;I 7.at lşlorl mü
dUrUiğıl - 1stanbul Belediyesi Leva
zım mUdUrU 1smail Hakkı Ceyhan 
Elektrik ve Tramvay idaresi Zat 1ş· 
ıcrt mtıdUrlllğUne tayin cdılmişUr. 

* Pendik h:lyvan sorglsl dlln açıl
dı - Kartal, Kadıköy ve Üsküdar 
kazalan tarafından tertip edilen eh· 
ıı hayvan ser&lsl bugUn Pendlktc a 
ı;ılacaktır. 

Yünlü ve iplik çorap 
Bu ee.-ıe ipek fiyntlnrmın yüksek 

oluşı.ı yUzUndcn !tadın çoraplar; da 
gittikçe p:ıhalıtaşnınktadır . .Milli İk· 

t;sat ve Tasarruf cemıycti ipek ç 
rap aleyhinde propaganda yapmağa 
ı:aı·nr vennıştı'l". lpek çorap yerine 
yün ve iplikten y pılmı' çorap giyll
meslııl temin lı;ln bu lmnlM teşyik 
oıunar k tedblr alınacaktır. Böylece 
ş.mdl ekse ı çoı apsız gezen kız ve 
kadınlarımızın sonbahnrla beraber 
telrrar ipek çoraplara sarılarak aile 
bUtçcl rınl sarsmalarının önüne ge
çllme~e ç:ılışılacaktır. 

Sürpagop sahası 
sahhyor 

İstanbul Belediyesi Silrpagop me· 
zarlığmı pm-ç:ı parça satmıığa karar 
vemli~tir. Bunun için bu saha dokuz 
parçaya ayrılmı .• tır. Bu suretle al· 
mak isteye<llere satış yapılacaktır. 

DB.ha şimdiden 1stanbul Belediyesi. 
ne mUrncaııtlar yapılmakta.dır. 

• Ünive!'lücde kayıtlara bir eylWdcıı - Kuşun, dcru pMl.)ecek t 
\tibııren b~nacakıır· s~.mc: indeki zel ına. tun ô~ 
* ::;on günlerde gdırlmize çııy, 40 toıı rusa! Bö~le bir kafa görseydiJilr 

kalay, ~M, çd.ik, çeıı:iber, bi iklet gelnı~ de ba.5ka tilrlil eket ctm~~( 
tir. nıtiııUr S. ÇAPAN~ 
* Tıp fakültC!indm bu dem yıl:nda 322 -

ıViuraka~e EürosuJ1° 
yapılacak ·hb rhıf 

kişi mezun olrııuştur. Bunların aekiıi ya. 
hancı dcdct tebaasındandır. 
* J)ahiliye Vekileti müddetini doldu

ran kıynıakanılan teril ettlrıni§tir· Aylık· 

hırı sebrn liraya çıkarı1aeı:ık kaymakamlıı 
nn liste'lı:ıi de hazırlıırunıya b~lanıu!§tır. 
* \'ila)ctlmiz dahilindeı..1 köy, ıo-

kak. mahalle, nahiye isimlerinden tam 
türJ..:çıı olmıyanlan varsa, deiiştirilcccktir. 
Mektup~u Osııının riyasetinde hjr heyet 

bo hususta çalıımalara bıı~ı.ı.ır. 
* Topkapı - Sirkeci hattında i:li)en 

bir traıııvay anıbım dün Sirkecide yoldan 
~ıkmıttır. Bu yüzden yol yarım ııaat ka· 
palı knlmı§tır. 

* Bn sene man mahsulü seçen ) ıldan 
,.üzdc alım" faıladtt. 

ı+: Mllhabcre malttmclcrlne ıızıtmi fiyat 

konnlmu~ıır. 

* Galata lisesinde y.ı)nız dördün· 
cö 11ııılta okmıılan ~ edebfy.at ıbe!inc 

munh r kalan psikoloji detsin" fec 
besinde de ok aimas.ına kas::ır vcrilmi~ 

tlJ'ıatlnn bugün tesblt 
edilecek - Fiyat Mlirakabe ibtlrosu 
bugün fevka!Adc blr toplantı yapa
rak fBBUlyo. flyatııırmı ve diğer me
seleleri kat'ı bir neticeye b:ı.ğlnya

ca.kür. 

Fiyat :MUra.ktıbc tıllrosunun• ~ 
faal bir .şekilde çalışması için ivııJ' 

bir kaç telefon numarası bıldlr 
t1. 

Ticaret Veltülctl, gazetelerle ıwı,ıi 
lunan bu numaraların bazı Jdıil1 f 
tarafından zaptedllemediğınl ~ 
yüzden ihbar yapılamad ğını 11"_.tl 

itıbara ald!l,'l?ıda.n bu nuıns~,. 
bUyUk punti>larla kalabalık yerl~ıı' 
~lmasuu karnrlaıııtırmış ve bil ti' 
susta do. Fiyat MUrakabe komlS1 
na vtız1yetl bildirm tlr. ~ 

Bu numaralar bUyUk ıevhal~'~ 
llnde ha%1rlanacak ve bir k8Q f 
kadar meydanlara, p:ızarlara ve 

~ Bittabi, Niynzinin ona dert 
anlatacak vatki yoktu. Müfre
zenin başına geçti. İki yliz kişi 
koşarak uzaklaştılar. Şehrin ha 
kim tepelerinden birinin Ustlln
de ve şehre yanm saat mesa
f Ade cereyan eden bu hMiseden 
~bir gafil ve bihaberdi. 

İki saat sonra Resnc - Lah
ça yolu üzerinde bu iki yliz ki
şilik kafileye elli silahlı daha 
katılıverdi. Bunlar Mülazım Os
man ve Sadılt Beylerin kuman
dasında iki gün evvel komiser 
Tahir Beyden aldıkları haber 
ilzcri~e yola çıkan Lahça müf
re1.esıne mensup ihtiJ.alcilerdi. 

Bu yllzıkn l'urkcemlz bozqlmuş 

\ e muhanirlerlnıWıı tenbclllğlnden 

Ihıanuruz yab ncı dlllerln btllatiına 

ona deh,etlnl wan, ona htilunedcn ~lillllllilmz:liElli:iil!IEC'.mlilCii::~;gz:=::c:=:=:r::;~ı;::::cid:!:~ıı;;:a;'.,;l Dwıkcrin se"1nc1 ~.'klDdr. 
rin1 ıarpı.,ımıı. IIeUmelere h 
kıymet vererek, ll4ve etti: 

1%,45 Ajans Ha. 
lôJ,lO Muxik 

06%100 13,15/M Mur.ik 
i bf.J' lS.00 Proı;rıım 

18,03 M üzı1ı: 

ı 9,30 Saat ıı.>°''1 

19,15 ){uzik 
20,15 Radyo (;6• 

20,15 'Muz.ık 
21,00 Ziraat &P-

Haziran akşamının renkleri 
arasında top top bulutlar vardı. 
Dallarda kargalar ve gökte u
çan b;r çaylak vardı . Niyazi, 
mola veren müfrezelerin keçe 
külahlı kahramanlarına gururla 
baktı. Sonra zaptedilemiyen bir 
heycr'lnla bağırdı: 

- Vatandaslar! Yaşadığınız 
o· t lan kurtarmak icin ver

il " iz yenıinlerl bugün olduğu 
gibi '!' erm da tutacak mısınız . 

- Elbette! Ha.y hay! 
- Arkada§lar! Bana ooşkun-

uğramıştır. 

TilrkLleııln beııliğlnl Juıybetmek ) o 
lunn girmesi her ne kadar maarifin 
h11ta51 ııa;rılmıa da, lisanımızın bal· 
tall1Illll!l5ına &ebeıı obnlardan blrl de, 
Sarf \e Nnhıt. lmhlelerlnln f tibdndı 
znınıınmdan kalma. mulıarrlrlertmi

:dn, yıu.ılanna itina g te~~lcr:l

dlr. 
Türkı;eye .:-rnmer Ia:um, e·u!t. TUrk 

(C)1 yab ııt'.l dillerin taha.kkllmUu
den lrurtnnnak fllzıın, !:ok do rru. 
Fakat bu k!ıfi dcğll. 

E<>erle.rtndc binlerce 'ntnnd:ı..'}a hi
tap eden namlı muharrlrlerlnılzlıı de 
ynzılannı bUytlk bir dikkat ve itina 
Jle yazm.slan utzımdır. 

suretle, T leçe) 1 gittl
k!iumı elde e· 

ıuutfatttı. Hıınımlann arktı taratma 
doğru oturduğu koltuğunda birden
bire gözUne çarpan ~\rUk dlşlt ve 
müste!ızl gtılll,lll ufılktefek lbtlynma 
me,cudlyctl, onun bu ltanaattnl tak· 
Tt~e eden daha kBt'i bir delil teşkil 
ettı. E~ha ı tanırdı. Bu, kUlse t'lavıY 
lıuıoda

0 

lhtıs:ı.-. kc b tmlş Teoftl Veno 
adlı f'.Skt bir mu ı idi ki, h tın 58-

yılll' bir servet ynpıp kten ~e

kllınlş, olduk~a rorenglz bir hayat 
) ş:ır, her yere girer çıknr, sanki bU. 
yilk bir km.,,et, nrka mda mc\t•ut 
olduğu \'Chmcdllen csrnrlı bir kuv· 
.., ett tem n cdemıL'J gt.bt yerle bera
ber temenıın. etlllmek dereceterlnde 
hakkında hlirmet gösterilen blrfydL 
Bununl3 birlikte gn) t mütevaı.ı gö
rUnUrdU; adi n de milteveUller be
l ti ndandı, \C sndece boı: Hk· 

ünl 6ldUrmek fı:Jn, dokm.uncu daire!. 
bdedlyede • bir lıJzmct kabul ~ 

_jl Müellifi: 
f ::!:=::.=:MII::::. ===:" ZO=z,.:;LA~=!! 

tl'rfnl &6yJercıı. Eyvahlar olsun!, Kon 
~n etrafı a4anınkıllı sal'l.lmiştı; 
artık ondan hııyır yokta. 

ıroşerl, kadınlar çemberinden kur
tulur kurtulmaz l eğe.nine: 

- Hakkın \'llr! İnsan burad::ı. pat
lıyor! Kat8rız, dedi. 

Fakat l:ont uffat'ıu ve •u-
sun, kcndlslni henUz terkettiklen Ste
ner, ter ve hiddet ı~ınae llerlJ)cr , 
yarım ağızla şöyle homurdandı: 

- Hny hay! Şayet bir şey ııhyle· 
mck istemiyorlarsa, ö~lemc inler ••• 
Ben söyletoock adam bulanım. 

Sonra gnzct.eci)i bir ~);() do~-

ru iterek ve ine muzaUernno bir 

- No.sıl, 61zln onnnıa işiniz 
hmc!a mıf 
AnlaınnmuJ gelea F-0ŞCJ'I: 

YG· 

- Ne gibi! Dedi. Bana makalem
den dolayı teşekkür ebnek ı t~ 

kalktı evime gcldL 

ed3 ''er • - E\-et, evet... izler ba.hUyarsı-
Hmım? Yanllt\,.. O.roclı.fllll, yefl· nız. rJ m atlan4mrlar- Lc\fıo 

tim? kısası.- Yann ma rallan kfm gö-
.Foş~ı. mUtclıanir: 

Ah! Dl,c mırddaııdı. 
- Bllnıl)'or mujdunu~! O fJ\in-

de ynkalıyabllmck için nnam o em 
dlğlm süt burnom<Iıuı gel dl! !llgnou 
bir niye ~imi bıralanaz olmuştu .. 

- Falaıt daha b!l ktılan da \"ar •• 

- Bllil oru n, bana hepsini, söı1e-
di- l :r.atınıyalım, beni .kn uı \'6 d:>
\et ettL •• Tam gece yansı... ~ro 
!'lkı§lllda •• 

J, bunun iblJlmnesJ ula 
nıUmldin olınad.ığım &öylemek r.ıte.r
mlş gibi, kollarını açtı Fakat Van
dö\T, l\lllsyll Döbl rnnrk'ı tanıyan 

Stentt'I c;atmnaktaydı. Madam Do· 
Jonktırıa ~ hemen ikna edllml. tı. 
f'u kellındcrle hUkıııUnü bUdlrdl: 

- Bonde köıll bir :bıtıbft bıraktı. 

l"W:Dndı:m fena bir adam oJdnğunu 

IAıUsı var). 

18,80 Serbest 
10 d:ıkika 

18,40 Müzik 
19,00 Konu~a 
19115 Müzik 

21,10 TclllSil· 
22,00 tuzık 1 

22,:30 S:uıt ıt),r 
22,45 Muzik 
23.00 kapsrıı~· 

TAJ{/VJlf 
22 AGl!STOS 941 

CU\fA • ıDf 
AY: 8 - GÜN: 234 - Hızır· 
RUMi: 1357 - AGl sro::;: 
JJ/CRI: 1360 - RECJ:,P _.,,., .. 
\ A.Kir 2.1· ALİ ~ 

ıoJ1 
5 , GÜNEŞ: 

ÖGLE: 
iri. Dİ: 
.AKŞAM: 

Y.ATSI: 

/ 

6)1 
13,17 
17,03 
20,00 

9? 
ı'.;!. 
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( Yardan Oklar J 
"F açyo,, 

Meyhanesi 
Tarık 1'1ÜM1'AZ 

Ô nırü s~yrek a rı doMuramıyan 
fatl&nıln ııon ~nell~rl asır gibi 

llı1111 ~e velveleli oldu. 

Cleıniyetle.rtn '-e mezheıılerln ha· 
fahnda asırlar Jihza gibidir. Bu ezeli 
l<aıdellbı tek l!ıtlıınuını teuııll eden 
.. hlrlclk tantanalı tc,~kiil olan 
'~lzınin seneleri değil \le, geceleri 
\"e cÜDdUzlerl blle asırlardan uzun ve 
"'rlardan daha .fÜklÜm 
Fırtına \'e yıldırım remzi olan kap 

te kara ve heybetli bulut yığınla.nnı 
'°dtran kara gömlekli d'aı:yoı> ya 
l>otıı Afrlkaaında günler, şlmal 
.\trlkasında geceler, Akdeıılzde saat
ler, asır geldi. 

Das:eııın kaııırgalı ııeel, 
l>aao~lyo'nun saralı be test iki 

'tııe ~nde ölü b' • matem neteeol ke-
'ldi. 

llıre Clenlzler a~n fl\tubat l\lkelerln 
ile •lbııayt§. ne de denizler 81'41 vatan 
Ua&eriAııdında &!11\)'lş kalmıştır. 1 

(akın tarihten bir sahife: 30 

"Kremlin,, de ıeçirdiğim geceler 
G.Budyo • 

Mas----·--
Badgoni, Mussolini 
için neler söylemişti? 
ita yan Faşizmi derhal ezilmezse, yakın veya uzak 
bir istikbalde dünya çok kanlı bir umumi harbe sahne 

llara gömlekli r.oşkun raçyo \'e 
karpe Balııa yı aon asrın k::.mU5U u
ı..taınaaa bile mubkkak ki son ma
ttruı yıllann hafızım asla hatırh-

~=~tı;~'llt, bir rüya hatırası olacakhr.Mussoliniyikıs aza manda devirmek lazımdır! 
bt"11aıı bugünlerde Klrnal sarayının ı 
lıatkonuncıa blle l!>ml geçmlyen :.~aç- Salonda bir «kahrolsunlar!> y; . tilalcı Sovyetlerin ve.Marksizm 

[ !.rada Sll'ada l ( Tarihten Bir Güzel Kadın 
Hakikaten Hazin ı Z E 

Bir ihtifal!... A Z • • • 
Hikmet ?oı1SAN 

S alı gttnö, dtelıebı şikeste» .,a
trlnln ölömUnUn yirmi altıncı 

de\·lr senesi mllnasebetile, Eyüp Hıı!· 
ko.1nln hlmmetlle yapılan cbllyül<» 
lhtifaldo ben de bulundum \'e edebl· 
yat tarUılmlzde başlı başına bir nıer 
hale olan aziz ölünün hatırıısını bir 
kere daha yad ettik. 

Fakat .... 
Evet :faka, toplantıyı tertip eden 

EyUp Halkevinln, bu '\icdaııl ,.e glı· 
zel duygularına rağmen, ihtlfal nnm 
\erllen bu fakir merasim, Fikretln 
bUyUklilğü ile hl~ de kablll tellf de· 
tildl nı onun it'ln, süylemekten ce 
klnınlyonım, b6yle bir lhtlfalln yn· 

pılmnnııısı, yapılmasına her baldo 
mUrecoaııtı. Eyüp Halke\'I milli w 
medeni ''azlfeslnde kusur etmedi. Ak. 
lilnl iddia, hak nııtlnııslık olur. 

Za\"8llı FJkretln ıssrz ,.e sessi%, ya· 
bani otlarla ~rçe,·elenmloı: meuın 

başında taplanan elli kl,tydl. Bunlnr· 
dan ancak on kl,t, F 1 k r e t 1 n 
n e b U y ll k bir hıli&D n us .. 
tat olduğunu bilerek gelml~erdl. O· 
tekiler de merakla ve biraz vakit ıe
~mek J.cin kabristana pren 'e l' lk
retle ne uzaktan.. ne yakından allika-
61 uımaya ihtimal bulıınnuyan yaban 
cı kimselerdi. 

Hıristiyan ordusu, bir hırsız 
sürüsü git· şehre saldırdı 

"Hayatını kurtaran adama göster
diği ili-fal güzüne tllkürme.kten ve 
şu cevaptan ibaret kaldı : Sefil!,, 
McvlD.yi Hn.scnın ----Yazan __ Be.sbelll Barse· 

vezirini aslterl mc. J 1 lonad& rUısglr bır 
rasımıc comaw. Ensari Bülent bıı..fk& ı0rıu uğul-
du. damıyort • 

Tunusun zaptı, ... 15 • Akdeniz dalgu 
.Mevldyi Hasenden nnm sırtında Bar• 
.:lyado Şnrl KenU dilşündUrmll.ştU. selona kıyısına gelen dllzglr, bu teh· 
.{atollk dinin bUyUk imparatoru Kıı- rin sırtını dayadığı :Monta Slywraya 
nunl t;,Uleymanın bu zaterıni Viyan:ı.- çarpınca kulağa tabiat uruıurlarınm 
Ja. yedlğı dı:.rbcden ds.ha. korkunç bul çıkardığı sesı andırmıyan bir 11eı1 ge
du. Zlra, Alcdcnlze hUkmcden Bar· lirmiş. Bu ısese kulak Yerenler; 
ba.ros dono.nmıısı karşı.suıda S cllya· - Bu dağda. rUzgAr u~or. 
yı, Sardorynyı, •rrabiusu korumnğa. b1r ınsan inUy~r. 
.mkQ.n ka.lmıyacağını anladı. Derlerm~·-
EUytık Amir.ılı Tur.usta za!er ne· Bu ınsan Aizze olsa gerek. 

çesı içinde ıkcn bastırarak donanmr.· Hangi talih onunki kadar ele1a ' 
siyle birlikte kahretmeğe, mıJıvet- rlcl olmuştur. 
mcğe karar verdi. - S O N -

Şar1 Kentin 'bu Itorkusu o derece 

~oıuın ~ölgesi. Türk ,•atanının hart- bombası daha patladı. Budyoni 1 • az~n • • ' bayrağı altında toplanmış olan 1 
Ye Türk denızmın bağrının bağrı devam etti: 1 Nızametbn Nazıf dünya işçilerinin en büyük ta-

01a.n Marmaramn ortruıınaa ve BUyUk _ İtalyan sosyalistlerinin lisizliği olacaktır. Mussolini. sır 
"'1aııın cöbctJnde bir koltuk me!·ha- I korkaklığı, komünist partisinin o kadar kolaylıkla gem takıla- tına geçirdiğin kara gömlek ile 11

'-'ılnın tabela ına ııkımtmeğe özen-, zamanında harekete geçmesine bilmiştir ki, bu hal, başka mem Faciy~·~1~ sen, bir ortaçağ s~
~Ur. mani olmuştu. ltaıyan «menşe- leketlerdeki maceracılara çok yasetçısıru andırıyorsun. Eski 
lcf. lt'.,,.amın prabını fllk_!crlne kadar vik:tlerin bu hareketi (1? dün- cesaret verebilir. Evet yoldaş- Romanı~ ~Üyük knh~ma~ı U: kendinden geçen korpe blr Ba- ya proletaryasına fena bır dar· lar... İtalyada komünizm en Spartaküs. bır defa da senın elin 

Ne maarif, ne üniversite, ne '1111-
yet, ne de belediye gibi retımi 'e ·~
tlmai te§ekkU.Uerln hl!: blrl temsU e
dflmedlfl gibi, FikrCtın eski talebe 
ve perestlf1kArlanndan da klmeeclk
ler yoktu. 

ş.ddctlcndı ki cKo.tolUt dininin hima- (1) Bu muhavere Hollanch arştTo 
:> entse ma.ahıır bll)'llk imparator> U· ı Jcrlnc da~anarak yazılmış, (Şlmalf 
yuyamaz oldu. lmparatorlug-un her Afrlkada şarl Kentin deniz seferleri) 
tarafına adamlar ı;lltardı, son sUra.tıe adlı eserden nhumıştır. O devrin rt. 
bÜyUk blr harbe haZ:rlandı. Alcdeni-1,-ayetJerlne göre yazıldığı ka:baJ edl· 
zln ve AUaa denizinin kryılarndald leblllr. 

... kart babası bu koltuk meyha- be indirmi§tir. Floransa ve Mi- muvaffak olacağını tahmin' et- le öldürülüyor. Ey çarlığı yere 
......_. .Marmarasun mavi •ularlle a-j linonun biıtUn fabrik&~~ı- e- tiğimi.z günlerde ve hiç umulma ~rmiş o~;n.lar! .!ta.Iyada .sosy~
"ttiboerek vafUz ettikten sonra ıs- le geçirecek derecede ıhtılale dık bır tarzda sahneden çekil- lıst, komunıst duşmanı bır re31-
:1ııe «Façyoı> c1em111 ve ~ğuna susamış ve bUyük hamleye t.a- meğe mecbur edilmiştir. Hem min devamına müsaade edecek 
~ becliyest etmlt- mamile hazırlanın!§ olan ltB:l· ne zaman? En yüksek kud~t misiniz? 

yan proletaryası bır avuç faşıst derecesine u1aştığını sandı~- Kardeş muharebeleri günle-
~. alnlrlerlııJ d1nlendinne tarafından yere .... vuru~u~u:. mız zaman. Şahlandığını vo bır rinin parlak süvarisi bu suali !:, llclen1er bu ctabetıb >dan bizar- Bundan dah~ ~lunç bır ha~- göğüsleyişte İtalyan burjuva wni sorar sormaz Baltof~ki fabrika 
. se olamaz. Gulunç fakat acı bır za.mını devirebileceğini sandıgı- b""t.. . . . 
l'azııc ki bu klirpe Balllllnın ve hadise ki başka memleketler- nıız zaman sıwhn u unkı§lçdılen ykumrukları-
~ · dtl nlarma · . . nı avaya a ırara : '-tu--~~n:..~ Türk ntltu9 ~:t ~~o~= ven::: deme- . Niçin? Z~ra onların b.'r .Lenı- - Daloy! Daloy diye haykır-

6.._ ,_. · 1 nı yoktu. Zıra onlar şefımız de- dılar. 
rM'a MCllT:\Z muldür. talyada amele smifma . d k d tı· b'r zeka ola B d · b""t·· b - recesın e u re ı ı .. - u yonı, o zaman, u un u ııt:ıııı-.ıım:::mı:::ıa:::ıı-=-===============:=:===== rak tanıdıkları ve onun elı ıle gürültüyü bastıran davudi bir 

nihai hürriyete kavuşacaklarını sesle haykırdı: 

Randevuya gelen hediye 

sandıkları bir sosyalist şefinin - Mussolini hareketi en kı
ontrikalarına kurban olmuşlar- sa zamanda. ezilmelidir. Musso
dı. lini, her ne pa.hrtsmn olursa ol

Budyoni, bir bardak su içti. sun İtalyayı terke mecbur edil
Baştanba§a dikkat kesilen in- melidir. Alcsi takdirde yııkın ve 
san yığınına gözlerini daldırdı. ya uzak bir tarihte çok korkunç 
Bir iki daki~a düşünür gibi ol- bir dünya harbiııi göğüslemek 
du. Sonra pala bıyıklannı avuç- azabına katlanacağız! 
lıyarak haykırdı: (Arkası var) 

Y zan . Sadi G tJ N EL 1 - Mussolini.. Sana, buradan 
8 • Oktiyabr inkıllbınm kızıl mü- (1) Rus sosyal - domoltrnt pıırtı-[ 

(Baş tarafı dt\Dldl JıllahaııUZda) 
l!tr- ay, bir gün pbl bitm1'ti. Sa· 
~ Mellhat gidecekti. Akşa· 
:ııı aoıı Jwlltklan, aalkım söğütler· 

tGlg1tezıen derecikte penJbeleşlyor • 
' Son damla yqı d& göz pınarla
' kuruyan MeWıat. eanınm yu
~. Yudum giWflnl hisletUren dU· 
• ~ı Saimlnkilerden 131rırken 
Oıı l'edJ. yqmm blltlln aattet ve ı.ma· 
~ "erdiği adama biraZ daha sokU· 

llt inledi· . i 
Co ........ l<orkuyonım Saim. Babam beD 

it &e'lrJnekle ıber&ber o .kadar müte
'-a~ Ye sevgiye ka.rfı da merhamet· 
~ ki, ölUmUme ağlayacağını bil· 
~nı, gön!Uıne hUrmet ederek ev· 
~l'Jııez. Ona nUfuz da çok gUçt.Ur. 
>o\ lıg-ını hiçe aaymama ise ımkA.n 
ita lur. Senden başkasının oımağa 
~ 6laırın tercih ederim. iBütUn umi-

etllftemcıe. 

~~ g-itU, fakat k:QçUk kasa

' le"'Ki dedikodusu da arkaSın· .. 
\o,lteltbat bir defa sevmenin hakikat 
~ olduğuna iman eden ender 

---------9\ 
~-' 'ö8DW,..P, 
~· 

S atlu kaypn, kendisi. çok 
.., •llu, açık kırmızı renkli 

kadınlardandı. Aldığı aUe tel'biy•i cahitleri ~mdan, 1!1.!~letlcr a- -ılnin mllfrıt olmıyan ve tokft.mtil 
ve kendisinin aatlam seciyesi· onu rası komünızme vertlıgın acının tnra.ftan olan kısmı. Sonradan, ll· 
baba oca.tını Yiklp, enku Uılt:Ône yu_ ha~a~ kınkhğınm isyanka; ifa: çUnoU enternasyonale dıı.bll olmıyan 
va kurmaktan menediyordu. 8&1m1n desını, kızgınlıklarımızı gönderı bUtün sosyalist partilerine, anUtrlt 
ona kartı •evg!&ı kadar htlnnetı de y_oı:um! DUn~a proleta;yası ~- Rus Marktstıeri, mcnşevik aduu 
vardı. Herkese benzememek için nhınde sen oyle bir nUmunesın ''ermişlerdir. 
mektuplafmanıata karar verdiler. ki, benzerlerinin çoğalması ih- (2) İtalyanca balta. demek 

Sevgileri &öııWerinde saadet. bekle-
mek de en bUyQk tıınlUeri olacaktı. 
Buna, :Me!Ahattn c&lertrıe and içerek 
söz verdiler .•. Son kararlan fU oldu: 
Her yaz lstaııbulda bulunmak her· 
kes için mUmkUn olabileceğinden; a
ğustosun birinden on ~ine kadar 
saat altı ile Yedi araaında «Cennet 
bahÇeslnde> blrblrlerini be!kliyecek
lerdi. 

Bir adam pisipisine 
elini kana buladı ! * FeriköyUndc, Türkler sokağında. çılnuşbr. Evvelki gece de ıruat rad-

U 1 ta b ayni apartmanın !bir dairesinde pan- yo dinlemeğe ba~ladığt sn·ada .M:nz-
Salm ç yaz 

8 
n ula koştu. Gö- siyoner olarak oturan Fuadle Maz· har da parazit yapmağa başlamıştır. 

zU ya.şl~~a~ 1rı;;:::, kaybetmeden har isminde lki arkadaş arasında, Fuat .Mazharla başa çıkamıyacag-ı_ 
döndü. iŞ e e Ula hasta ola_I bir hlç yilzünden kayga kopmuf ve nı anlayınc.ı odasından çıkmı9 o1e 
rak gıtmiş. ve az sonra öln:!Uftü. bu kavga, lnantlmıyacak bir neUce- Mazııarm kapısına gid rek: 

Saim, dord!lncU ağultoeun ilk -"- F" d" d ..... ~-" taban 1 
tah WUn 6...- ye, ua ın, arka a.şı ......... '",,nn • - Yeter artık yapma yahu demlf 

nUnU. insan amm Un çok Ue- ca kurşunlle öldUrnıesl gibi kanlı ve ve MaZhar da ona: 
tUnde olan az:ıı:l~anl sonra; fa.kat :müessif bir neticeye cıökUlm!iştUr. - Ben seni buradan atacağım di· 
Melflhatln tcmb 1 ~!.:arının Verdlgi Vaka şöyle olmuştur. Ye mukabele etmlşUr. ' 
kanaatle onu u a--o.na eının \le akl d H ak· 

1 ak bekledi. Fuad radyo mer Jôl ır. er Bunun üzerine l<'uat yine odasına 
llmıUe cıoıu 0 

ar f8ln. tıpkı bir sevgili gibi taptığı dönmUşttır. lşte bu sırada korkan Fu 
İlk çeyrek saat kalbtnl yerinden raQunannun '"'"""na geçer onu dile ge at h 

t dııı- -z--· ,,_,. • er zaman yanında taşıdığı taban 
sökerek geçti. Bu se er, -eerlerin- tirir ve görUnmez ağzından döklllen casm kınl t tmt.,.+• 

b"•,nı,. bir h k t ı çe ş ve a eş e-• ..., ... r. Si-
dcn ı;ok daha. ..., .... .eeycanıa nağmeleri vecd içinde dinler ... F'a 8 lfl.htan çıkan kurşun Mazhan yara-
adeta eriyordu. Dört sene içinde Me- l.[azhar da muzibin biridir; Fuaqin !ayarak yere yıkmış ve Mazhar der

. ıruıatın alo.cağı olgUn. muhteşem ha- bu zevklnl ihlAl içln ne mUmkUnse hal ölmUştUr. 
u gözUnde canlandırtYor, onu arka- Yapaı-. 

dan da görse tanıyacağına iııanl)"Qr- Bulduğu çare şudur: nadyoya tel 

' bo1 ve sedef e!bl yağla muhat 
~I<hr. lyi bir et gtbl kokma

'· !:ter böbreğin rengi aoluk, 
~· etnfı yağaız ve koltruıu 

du. Çiftlere bakmıyor, agtr yQrttyUf- SOkaraJc parazit yaratmak! 
ıu, ince, melek yapılı tek kadıru an- UZUn zamandanberl devam ede-

1 yordu. Omuzuna bir el dokundu. He- gelmekte olan bil paruıt meselesi 
j yecanla geri döndU. )'Q.zündeo Fuatıa Mazharın arası a

- Tanmıadmız mı muall'im bey'!' 

Fuat dUn .Adliyeye. geUrllmlı,ı ve 
ikinci ağlrceza mahkemeainde du
ruŞinasına cUrmU m~ut olarak 
başlanmıştır. 

Mahke..-ne tahkikat esnasında bazı 
Mktaıarm iyi tahkik edilmemesinden 
dolayı tahkikatın te\'Sil için dosya
nın MUddeiuınumilJğe, duruşmanın 
cıırmu meşhı,ıUuktan çıkanlıp umu
mi ahklı.ma tAbl tutulmasına karar 
vennlşUr. 

il Bakın almayınız. 

• cıc-. 
~· 

S ılu, toplu, kırmızı, pek 
llo1t11g az sinirli ve ka.t'lyyen 
hJt lia Olmalıdır. Eğer yumu-
1iatu_ v~ 8Unger gfül, koyu renklı, 

l!lfılt ise sakın almayınız. 
btı.: .... ........_ 

- Tanıdım Kadriye, otur baka-

lım. Nasıl •• m 

Kadriye biUdn ve bar.aptı. Saimin 
sazıı:ıu çantasından çıkardıl1 bir 

zarfla kesti. 
Saim içine damlalar inerek ve bir 

anda bı.n ihtl.malln hUcwnlle beyni 
ezilerek zartı parçaladı: 

<Sevgili Salmim! 

ta bitmeden ben bftecegim. Rande
VWnuaa. VÜCudUm değil nlhum gele
cek Z&nnedlyor ve çıldırıyorum. Eğer 
CelenıQSan Kadriye aon arzumu da 
)'aJ>aeaktır. Ebedi hasret ve sevgile
rim.> 

Mellıhat 

&iınie Kadriyenin Yal} dolu gözle
ri, arıılaJ-uıa o mukadde& hayali ala· 
rak ka1'rlaştılar. Kadriye m1mtazam 
katlanmış minnacık bir pembe kAğtt 
uzattı, ve tnledl: 

---<>---
GObels ve ltalyan 

tayyarecileri 
Berlin, 22 (A.A.) D. N. B. Na· 

Vakttle, onu bir ilMı gibi hey~~l
Ieştlrlp kalplerini kaide yapan blZlm 
eski GalatasarayWann yerlııde d~ 
yeller esJyortlıı.. Arkada,ıardıın, ynl
nrz bir sima kadirşloas Kemali Söy
lemezoğlu, eaı.-ı mlldlir ,.e hocasının 

hırıstıyan gemicilerine Papadan sc- =====c::::;===;::::::;=;:;;::::=;::

mAnevl harunuıda ej'Unılf balunn· 

yor, ve yıuunıda gördU~r\l manzara· 
daa mUteee51r bir halde, söylemek is

tediği blf!'ok te~lerl, en bllytlk MlA· 

catlerlo ifade edemlyeceğl bir ~ktltle 

kalbüe Uuıas ediyOl' ve delı.rJn bu 

me&eUetlne lAnet okuyordu. 

E\•et, gönW Jstttdl ki, FlkreUn aa-

ınanındakJ bütllo Ga'latasaraylılar, 

bUtfin Galatasaray alleısl. o glln o 

bUyUk ve ~ ln&anm mezarı önün

de toplu bir halde buluşsun, «ıımll· 

giinllode» giistel'mlş oldııklan tebıı

cUınn RDeaha bU a11aUnUa bir sa-

atinde, o mukaddea kabrin etrafın· 

da da göstersinler! 

Ylne gönlU isterdi ki, üg yüz alt~ 

mış dört pn yabani kuru otlarla baş 

rü neşrolan o zavallı pejmlirde kabir, 

senenin o gtinlln4e, hepbuwn, evet 

hepimizin, blitüa onu iie\'enlerln ve 

takdis edealerin ~yecelderi ~ek-

lerle bezeıWıı... 

* Ô leale ölUnnuıE., derler; büylik 
bk hülku DUn gördütümUz 

bu feci bal karfıslDda, fUDU bir defa 
daha IS~ olu7orm ki, c'tün,yada 
ea büyük Jtllner ölmelllekt.ir. Öldük· 
ten .ııoora .ne 8fk, ne muhabbet, ne 
.kadir, aıe la)'Dlet; biç, biç bir teY kal 
ıwyor- Ufak bir hatıra bile... 

.Hilmıet ?l.rt.8Aı."i 

ı~ı 
Türkiye atletizm 

birincilikleri 
23 _ 24 - 8 - 941 gUnleri Fener

bahçe stadında aUet1zm TUrkle hl
rlncllikleri yapilacaktır. Memleket!· 
mlz.de atletizm birkaç .sene evveline 

~ıar ve tak<!Wer ulaştırıldı. Hol~ 

landa.dan, Flaman diyarından, Orta 
Avrupadan, Almanya.dan ve ltalya.
cbn bir .sllrU haçlı gönW1ü bu gemile. 
re yUklendl. Ve nıhayet glinUn birL-ı
de imparator Şarlın Tunus kıyılanna. 
bUyUk b1r ordu yığdığı goril dil. 

Bu ordu vo bu orduyu getiren do
nanma Baı'bn.rosun elmd1.ık.l deniz ~·e 

kara kuvveUcrlnln en az on misliydi. 
Başamlral bu kırvveUeı·le muva.ze

rtes;.z bir ha.Jibe girmekten ise elinde
ki donanmayı kurtarmayı tercih etti. 
Fa.kat arkndaşlıırına çok mUhlm bır 
vazife yUkledı. Dedi ki: 

- Hazır tırsat düşrotlşken bu kuv_ 
veti yıpratmaga ça~nxz. 

Şarl, bu kuvvet yıpranırsa bir da
ha bunun bir bcn~rll!lO yola cıkıp 
•.runusa gelemez. Tunusu son kuv
veucrtnızı sarfed!nciye kadar mllda.· 
faa ediniz. Galebeyi ona ucuza kazaR 
dırmayuuz. 

Be yelken açıp Şimali A!rlkadan 
uzaklaştı. 

Şarl Kentin Tunusu zaptetmek 1-
çln giriştiği harp Ha.fsoğlu haneda
nı tarihinin b1r yUz karasıdır. Zira. 
MevlAyi Hasen, bu hıri5tiya..n ordusu. 
na iltihak etmiş ve Tunuswı kendlsi· 
ne teslımine mukabil <ebed1yen Şari 
Kentin hizmetk&rı olm&yı> taa.hhllt. 
eylemlftlr. 

Tarih, Barbaroetın arkadafları ta
rafından, aldıkları emrin bUyWt Wr 
oelMeUe yerine gotirildigi.ni yazmak. 
tadır. 

~yirliler ve TuAY8Wl temiZ 1er
llleri, Baıt>aroeun Sinan Reıa kumaa_ 

da.sına te\"di etUği yeniçeriler ve gö
nlllUi cenkçiler Şarl Kentin bOcum 
kıt'alarını günlerce, aylaroa tnpa.n
ladılar. Tllı·k kuvveUeri taratmdaJI 
Tunus, Kartacahlar tarafından Kar
tacanın Romalılara. k&r9I mUd&faası
nı gölgede bırkacak bir aıı'a.nlıkla 

mUdafaa edildi. Nihayet bir gttn t&
lıhln takdir ettiği netice gelip çattı. 
Kalan bir avuç TUrk kuvveti Tunu
su terke mecbur old•. 

Hırlstıya.n ordusu, o zaman, blr 
hırsız sllrilsll gi'b1 şehre saldırdı. Ya
kıp yıkmağa ve talana ba.şladı, a&lr

larm blriktll"dlği kitap yığınları, ya· 
kıldı, servetler tarumar oklu, fehiı:, 

çekirge ~~ bir tarlaya. döndU. 
Bu hal o clereoe .konkunçtu ki \!&-

kadar sönUk ve ;ragbet bulmaz bir t lur' ... i 1..._. ...... to --•ft-
aıum .wn yan ~~- nına _. 

spordu. Son zamanlarda lbll1ıassa MevlA i Hasen bil dayanamadı bir 
1939 senesi atletizm her bölgede bu~ araılrky~Oflu, Şarl ~entl buldu: ' 
hususta ı;alışmaların yardımı ile in- _ Ey hUkUmdar! Ben vaz.geçtım .. 
klşaf etmeye ba~adı. ~el.ki (Bal· Ş<hir sizin olsun! Fakat bu ya.nem 
kan) karşılaşmasında bır veya ıld Ulam d , H -•--- .... 

ve ka ursun. ay-.....- m -
blrinclllk alan o ateleUerimiz şimdi gtlnll bugün m1l olsun? .. 

Hadiseler -
fikirler: 
(Baş tarafı 1 inçi sahifede) 

HAuılt BD'1K 

Dfkkat.e çar~ d.-eoecle mWW. 
olcluıtu halele, süHen kaç&ıı bir 
nokta: lnglltere bqveldllnla )'cılcla 

bl1ad&ya ul'ı'aınul WI ~ ta. 
gllizlede AıuerlkaJıllardaa ~· 
kep mQhataza Jaan•e&.ler.bal Wtlt 
etmeııı. Bunun, Kusv.W.. ataıa4a 
bir Jpllam dalparna lıilribıdUfU 

baJde. ÇörçU'• barekeilerbade sıın 
l'flıl ~.p vunwa uaAaiaı fi': Uo. 
rikl ~.......,... ... 

halan iiMr.lodo ıaafMI ~ 
Dl 1'6req bu a4adıa. İpciUI • ADie
J1kaa. 1~ haldeki ~ 
'e gele6ek1ekl dev.llWla ...,._ ,.._ 
kat bul tar.na a..veıı, .-keli im 
mel ın&idcletbQ wwm..._ Wf 
olu 11.an-~ .. - .. 
farldle lronpMra ~ ........... 
dl.T....SI 

PMJIJk .miMhftnm lldaıııi .. 
lüın netıcıe&l .. ~ ......... 
lllDJD to(llamnaliuıa karar ....... ,nlp 
ol.muı. 

.Ba konferaM De~' .... 
1UID mukawıme& ve denlakrw.ar r• JWdaD Jaallia 've ~ • 
ar&f&ınıcakf Y--. ~ ..... w 
m~,_,....,,. ... 
80Gl'W dtiayaarodakl meı' R ıt.• 
mı ~t Galilla .... ~ 
JdainL, 

Ya ~ Plllif Oİlll lıılt 
~'111! 

Bedia~: ~ 
prp lusau ...___ .,... edilıll; 

Mo8kova blkllri,)ııor: ~ 

Dmycper"la prUoriae Qeldldl. Bes
lln blldlriyor: ~ döpa. .., 
lana .K.aradlılıılz donepmeq ... 

müldm lıAr luıımllu • pPı'dlll. 

Ocleea )"OhuMJa.)'s, ...... ı...-. 

blldlri,yw: .......... kil ~ 
Jan lemla oltmlJ"IN'. Bertbı ........ 
,or: AJmaa lawv..aeri ~ 
iki ııaaı ~ Lolldıa ..... 
rl)"OI': aıo.kova koatera.rı ,,_ t. 
p ol1111U ~ aara.JJDııla ..,... 
MC&k TeMd laUlae .... ! 

lld ...,... ~ Jfler hl6I ... 
....... llMl'aUle :llerlecll, fabl Jıı6.. 
dı.eler dllldbltı. deneıı ...,... 111111-
.... ~ .. tlıtti ............. 
edebilecek lllr S&nlbate ım.. ... , ,_ ... .. 

Neüce, dlyecıek*ı!ır, 
Tezad!Tezad!Ter..aı 

M*1ı!! ~bul! MeglRr. vaziyetin 1lç _ dört mlsli :rnevklJne 
1 

bagtrdL. 

çıktı. BIBıa.saa bu vaziyetin almma.ıı- ~in yangın gene devam etti; kat =========-====-~ 
na. eebep olan (Naili) ve (Semih) ilam dwıma.dı ve ~JA.y,l Haaenh """-----------..... ı 
takdire !Ayık klı:uelerdir. Pazar gU- tınd b4lyük &CQ1 tattığı o 
nü memleketimizin bölgeler~en guıe- ~~~ 0 ~ ~- Ta hl do t 
ıecek olan ge~ atletler ile .uıtanb 

0 
gün Şarl Kaıtin çadain4an çı-

atleUerl ara.smda sıkı bir çektpe o- .. ..-. ...Y--ı..... -.Ma 
kıp sarayına ......, ... 6 ....... --, .r-

lacaktır. Aizzeye rutıadı. ~ 8el'aeri Hol 
Evve?kl seneh!rde bu mtlsabaka· lc"A-' .nı • ...ı ..,~ .. ·-- _.....,_ landa gem ucu ti'""'"~_. •• 

ıara Elenler ve MısD'lılar da. iştirak mı.flardı. Sôkak ortasında onu sev-
ederlerdi •. Tablkllr ki dünya vaziyeti mete k~lardı. G&ileri kararan 
dolayısile gelemezler. :Mevllyl Hasen adamlaıiyle bu b&J'" 

Memleketimizde atletlz.'"11 ııporunun dutlara. hUcum etli. Herifler kaçb
sıkı faaliyeti bize yeni eıeman ve 

lar. Ltıldn Alzzenin, hayatını kuttarekorlar dofura<iakbr. Bu •ebepler-
den pazar gilnkQ mUsab&kaJar güzel ran adama karş gösterdlli Wtifat. 
olur zannedilmektedir. suratna. tilltlirmekten ve fil cevaptan 

la.17911 ............. 

u r lı:ilo ,..,tat.es. 100 cram 
u 781- .Btru ekmek içi. Bir 

Mrdak Juıd&r' 8Ut.. 3 yumurta. 

S lkı, kalın, ;beyaz veya 
lttıu, Pek ha.cif ıs&n, k~,lı bir 
ltıaılc!Q. Cilan dibi açık kırmızı ol
~t · !;fer alt kıamı ufak ve 
~ ~klarıa dolu, kendisi 

'Yırı.~ ve ç-lzikll i8e sakın 

1)ç uzun yıl, ağuatos aylarını, ar
tık zindan olan ömrilmlln b.irlcllc 
Umtt LJiğı olarak bekledim. Fakat la. 
tanbulda bulunmama imkAıı oımadı· 
Kadr1yeden, sana Mç cörllnmlyerek 
ge?ip gelmlyeecğkıi kontrol etmeslnl 
istemiştim. BllUln acılarnnı senin 
randevu .saaUerlnl geçlrmedilini öt· 

- MelAııaUn aon arzusu, ve blrlclk 
hediyesi ... 

zır M. Goebbels, Alman ordulan baş 
kuma.ndnn!rğm.ın daveti Uzerlne 
Berllne gelen İtalyan kuvvetleri ba.ş 
kum:ı.ndaJllığı propaganda da.lresl ~e. 
fi hava Albayı Vecchı'yi İtalyan ha
va nezareti propaganda. dairesi şefi 
Yarbay Cevp Ezzone'yi ve ltalyan 
bahriye nezareti ~rop3g'&ndıı daire
slnden Korvet ka.ptanı Mazettı'yi 

BUtUn &Uetlerım~ branşlarında !baret knldı: 
muvatt&k olmalanıu beklerız. c- Sefil! Tunusun ~?..> 

Patrıt•erı 8Uda haflay.mm ..,_ il 
yup püre halinde eziniz. Yalı i
gıne katmız. Karıştırınız. R· 
mek içini sütte ıslatıp ü&n edi
niz. .Artan sUtn de katmm. Yu• 
murtaıarın önce 4MU18D1I, sonra 
Q&lkalanara.k eortı.,tlrilmlf .. 
)'aZlanıu Mw ecllnJs. Hep8IDI '* 
den kuvvetle k&nftD'IDIS. 

l 
remnekle unuttum. ---------J İki aydır İ8taubuJda.yım. .Ağullto8a 
daha bir hatta var. Faklııt m 118' b9t.. 

Saim k!#ıdı atır atır açtı. Bir en 
baktı ve artık elra.tını bile hiçe saya. 
rak masaya kapa,.ndı, hıçkıra hıçkı
ra; 'katıla katıla atladı. 

Pembe kAğıtta KeWıatııı ldırpillle_ ......... ~ 

o Ve güzel kD geçen bir bafka sar-

Kömür satı§I hakkında hOIJ gemici katıkwfne Jmtdarak uaak_ 
la.ştı. gitti. • 

Ankara, 22 (Telefonla) - J{ok kö Tarih bu gilzel ve asD TUnuslu kı-
mllrUnUn tek elde:ı ve tek fiyaUa sa zın HDUanda genucllerinden .KaJ..ab.. 
tışmdan hasıl olan !a.r:klar Ziraat riya haydutların& "Ye~ da Bar. 
Banka.sı nealinde mu.ı.I ~ )». ..ıoı:ıa me)tıaneierine ~l 
sa.'blDao aJmm,U.. Ulml!ll'D9o 

lstersenız &tefe da,.mr lıılr 
kabl ıatereeals bir Jralık ,..... 
yanık pare,t tçtne bclıpllblı& 

arta~ :Dnnd& rs'F 2 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 49 

YEN 
T ürkçeye Çev iren: Faruk Fenik~ılJ 

Cinayetin ... çi:1ncü bir adam tarafın
dan yapıld ğı anlaşılıyordu. Fakat 

kimdi bu adam? 
Thomson bir türlü .\{arar ver 1 - İşte akıllı bir enspektör de 

oıiyordu. Nihayet: böyle düşiinür. Mademki. artık 
- Hayır. Anı bır kaı·aı: vere- anlaştık, i~in pratik tarafını dü 

::niyeceğim. Maamafih benim şiinclim .. Gidip Mitchell'in evin
uoktai nazarının doğru olduğu de bir taharriyat yapalım, baka
na da kaniim. Vekayıe bı:ı kadar hm enteresan bir şey bulabile
lıpatıp uyan başka bir şekil bu- cek miyiz? 
tunamaz.. Thomson da bu fikri kabul 
Arkadaşım: etti. üçümüz elektrik cep fener-
- Evet.. ötesini beris1ni bi- lerilc yolumuzu aydmlatarak 

raz çekiştirsek vekayie uyduru- rıhtıma kadar indik. Mitchel'in 
ruz doğrusu .. Size buna benzer evi kapkaranlıktı. Fakat kapısı 
bir düzüneye yakın hal çaresi kilitli değildi. Tokmağı çevirin
bulabilirim. ce açıldı. Elektriği yaktık ve 

- Böyle iğneli iğneli konuş- her taraf~. gözden geçirmiye 
mağa devam etmemiz do:ğru de- başladık. On tarafta hem sal?~ 
ğıl. Bir düziineden vazgeçtim. hem de yatak odası vazifesım 
Bana bir tek şekil gösterin ben gören bir oda ile bir de arka
razıyım. daki mutfaktan ibaret küçücük 

istanbül Vakıflar. Di re ktörlüğll itanl3n 
18.8.941 günü yapılan pazarlıkta n rilen fiyat pahalı görülmü, olan üç ton 

koyun eti ~.8.!»l sünü saat on altıda paz.arlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi 
komisyonıla ı;örülebilir. İ6teklilerin belli ı;iln ve saatte tekli( edecekleri fiyata göre 
kati temiııatlarilc birlikte Fın•!ıklıda ııat_ı;ııalma komiS)oııuna gelmeleri. (7376) 

Bergama Belediye Riyasetinden: 
- İı;me euru te!i•atımı.: i~in c300,. adet 13 15 milimctrelik ııu uyaeı 

fenni ~e hu.,J~İ ~artnanıclerin" le\fikan ~ık l'ksihme )Olile mubayaa eılilecl'klİr. 
2 - Muhammen lıcdrl c4500> lira lllU\akknt teminat c.337,50> liradır. 
3 - Şartnum"lc:r '<' lıu lııı.u ta istt'rıi!.:n oıalüm.ıt Lclcdiyemız fen dairesin· 

den bedelsiz: olarak 'erilir. 
4 - ihalesi 2 9 ' 1941 tarihine rl!tla}an salı ı;ünü aaat on birde belediye 

dairesinde ~npılacal.tır. Taliplerin 2490 . '3) ılı kanunun !? Ye 3 üncü madılelerin· 
d" yu:ılı \("!;ıkaları hamilen mPıkür ı;iın \e saatle bdedi}e ri)a etine muracant· 
leri iliııı olunur· <6911> 

Topkapı maltepesindeki satınalma 
komisyonundan 

1 - c:2019b ton balyeli kııru ot kapalı zarf usulile atın alınacaktır. Bther 
kilosuna tahmin edilen bedel 5,5 kuru, olup tutarı clll0505> liradır. 

::ı - EvFaf ,.e husu i ~artlPr Topkapı :.!aite-pesinde ıukeri s:ıtın alnın komis)O· 
nunda görülebilir. 

3 - Otun ihale i toptan yapılabileceği ı;ibi c6228> c8052> c:59lb ton gilıi 
uç kısımdan hfibangi hir lmmına da teklif yapanlara da ihale edilir. 

4 - l\ru\'akkat teminatı 18170 lira m kuruştur. 
5 - ihalesi 8.9.941 PilLBCle•i günü Mat ıı ne yapılacaktır. 
6 - İstddilt>rin mezkur ı;ünıle ihıılı- snatinden bir saat CV\el talip olscskları 

miktarlara göre kanuni ilk teminat makbuzlarını \'e teklif mektuplarını uat 10 
da komi•yona venncll'ri. (7252) - Sözüme .itimat etmı~diğiniz bir evdi.. Her taraf derli toplu 

için müteessirim Tony.. Bu a- idi. Burada oturan adamın in-

Devlet Demiryollan İl "nları ı amızdaki arkadaşlığa yakış- tizamı sevdiği belli idi. İçi kitap l 
maz. Madem sözüme inanmadı- dolu bir kütüphaneden çok o
nız, öyle ise şu söyliyeceklerimi kutluğu anlaşılıyor~.u. . Ortada ,. 
iyi dinleyiniz de sonra karar ve- b~r masa, ma~anı? uzennde de ----------------------------

1 

rirsiniz... bır yazr makınesı vardı. Arka- Muhammen bed"li a,ağıda yazılı 2 lişte muhteviyatı birinci nevi in~at tuğ· 
- Bakalım bani ikna edebi- daşım bununla. çok alakadar ol- la•ı \•e lllaroilya tipi kiremit Ye mahyalığı 5.9.941 cuma gunü Mal 15 teu iıiha

lecek misiniz? Sizi dinliyorum. du. Makin:yc temiz bir kağıt ren &ıra ile kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında &atın alınacaktır. 
- Geçen gün Şarlinin iste- koyarak bı.r çok har:Ier bı:.stı. Bu i~e girmek i'tiyenlerin liste hiı.alarınrlıı yazılı muvakkat tcminaı ile ka· 

miyerek şahit olduğu vakadan Bu harflen Raymond un ağzın- nunun tayin ettiği vesikaları 'e tekliflerini ayni gün saat (11) de kadar komi~
biliyorsunuz ki, Mite.heli, Alice dan yn~ılmış olan mektubun )on rei~liğine vcrm"leri lazımdır. 
Knight'i seviyor ve onun da h~:rıenle mukayese etti. Sonra Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesint!Pn, Haydarpa~ada 
kendisine dostlm!a benzer bir kagıdı Thomson'a uzatarak: Tesellüm ve ::ıevk §efliğinden 'e Eski§ehirdc idare mağaza$ındnn dağıtılacaktır. 

~ T ed Lişte .4dı .Adet ılf. n. J\1. T. 
hisle bağlı olduğuna kani.. Ta· -· - . er düde mahal yok 'de
bii onun Raymond'la sık sık bu- gıl mı Tony? diye sordu. 
luşması gözünden kaçmamı§.. T~omso~ da her iki yazıyı sı
Alice'i karşISina alarak biraz kı hır tetk1kten geçirdikten son 
kıskançlık dolayısile, biraz da ra: 
kızın namusunu korumak }>a: - Tamamile ayni! diye hay-
hanesile bu buluşmalara manı kırdı: 
o}m~ğa çalışıyor:. Fakat ~ız ka- - Evet.. Şimdi de bir el ya
tı .~ır lisan}a onu reddedıyor ve zısr arayalım .. Hah .. İşte. Ray
mudah~lesı?.e .. de . kı~ıy~lr.. .~- mond'a hitaben yazılan mektup 
damcagız büyuk bır umitsızlıge ile şunu bir mukayese edelim 
k 1 1nt. h karar ve · .apı ıyor.. ı ara • Enspektör yazıları uzun uzun 
n.yor .. _ Onca artık yaşamanın tetkik etti. Sonra Clarckson Par 
hıç manası kalmamıştır. ry'ye dönerek başmı sallıyarak: 

Thomson sabil"sızlanarak: - Olur şey değil, dedi. Aynı 
.. - !3u ka?_ar ~~yal, ?u :adar yazı .. Hiç kimse bir yazıyı bu 

fıır kafi de%11 ~~ • dedı. Ne za- derece taklit edemez. En mahir 
man n3:zarıyenızı o~a~a., koya- bir taklitçi bile saatlerce uğraş-
cak ve 1sbat edeceksınız. sa yine bu kadar benzetemez. 

. Cl~~ckson. P~, bu sözleri, - Bu huyunuzu öyle beğeni-
h.~ç ış~tmemış gıbı ?avranarak yorum ki, Tony. Hakikati mu
sozlerıne devam etti: hakkak teslim edersiniz.. ama 

- İntihar şekillerini birer bi- er. ama geç ... Şu halde muta
rer gözden geçirdi. Birden bir bıkız. demektir. Bu mektubu 
şey aklına geldi. Bunu tatbik e- hakikaten Mitchel yazmıştır. Di 
derse hem artık kendisi için hiç ğeri makinede yazrlmıştır. Onu 
kıymeti kalmamış olan hayatı- bir başkası da yazmış olabilir. 
na nihayet verecek, hem de ay- Şimdi daktilo ile yazılan mek
ni zamanda rakibinden mükem- tubun sonunu araştıralım. Ba
mel bir intikam almış olacaktı. kal~m burada mı? 
Derhal Raymond'un ağzından \ e mektubun yırtılmış olan 
bir mektup yazarak, kendisini son kısmını aramrya koyulduk. 
onun cağırmış olduğu kaanatini N~hay~t ~~nim _el_ime. geçti. Şö
uyandırdı.:.. Kendisinin Raymon mınenm lÇınde ıdı. M1tch~l oku
d'a yazdıgı meh-t.ubu genç ada- duktan sonra yırtmış, bır kıs
mın yırtıp atacağını düşünmüş- mını buruşturarak buraya at
t ü her halde.. mış, bir parçasını da kitabının 

Ak1'am şatoya geldi. Elektrik arasına işaret oıa:a~ koymuşt1:1. 
düğmesi yanıbaşmda idi. Res- Claı:ckson Parry lk1 parçayı b1r 
mi bahane ederek Raymond'u leştırtek: . 
yanına kadar getirdi. Sonra bir - ştc oldu, d~dı. Mektup.,ta 
den elektrikleri söndiirerek bey mamlandr ... Oooo .. Bu da ne. 
.. d w ttı N 1 b w d' . Thomson: nını agı . ası egen ınız Y" k k 1 k . ., - u se sese o usanıza 

mı· .. . • . Jimmi .. Meraktan çıldıracağım. 
E:ıspektor manma~~:va nıyet - Peki.. İşte mektubun sonu: 

etmıştı. Ang~rya. k:1 bı.lın.den ar- c:RUvelverimi burada bırakıyo
kadaşımm sozlerını w dınlıyor~u. r~m .. Elim durmasın diye bimz 
Fakat sonlarına dogru kendıne nışancılık yapmak üzere vanr
olan !timadmı yavaş yavaş kay ma almıştım. üzerimde yü·k ol· 
betnuye başlamıştı. Clarckson du. Akşam gelirken şatoya ge
Parry hikliyesini bitirince bir tirirsiniz .. Tony buna ne dersi
m Uddet sesini çıkaramadı. Ni- niz siz? 
hayet:: İlk defa olarak Enspektör ne 

- Hakkınız var Jimmi. dedi. diyeceğini şaşırmı§t.1. Başını ka 
Vekayic bir çok şekiller uyduru şıyor. şaşkın şaşkın düşUniiyor 
labilir. Her halde tavsiyenizi na du: Nihayet: 
z!ln itibara alarak 11imdilik Sir - Anlıyarnıyorum, diyP. itiraf 
Raymond'un tevkifine kalkışmı mecburiyetinde kaldı. Eğer ci
yacnğım .. Belki ilerde \'ekayiin nayeti ika eden R-aymondsa ni
yardımile elimize kati deliller çin rüvelverini burada bıraksın, 
geçer. (Arkası var) 

wu:w 

l Tuğla 1,000,000 15.000 Lr. 1125 Lira 
2 Kiremit •e 500.000 31.750 Lr. 2381,25 Lira 

mahyalığı 2.3,000 
(72.1!5) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

I.tıranca vakıf ormanlarının Sinekli g~idi ile Mandıra • Sjlivri yolu ve 106 
ı;eçidi aruındaki ormandan imal olunacak (15000) kental odunun (Hu usi rt"s
nıi tnlıbiııe ait olmak §arti!e) bdıer kentali 20 kuruş olmak üzere açık arttırmııyıı 
konmu~tur. İhalesi 5 l')lül 911 cuma günü saat 15 le )apıacııktır. .,urıname)İ 
ı;ürmeyi arıu edenler İ!lonbul Vakıflar Ba~müdürlüğünde Vakıf Akarlar kolcminc 
müracaatla görrbilirlrr. Talip olmak i tiyenlrr Çemlıerlitaşta foaııhul \ akıflur 
Müdürlütünde Vakıf Akarlar kalemine ı;dmeleri. (7177) 

EVLENME TE K LiFL ERİ 

* 28 yaşında, 1,74 bo~da mUte-130 ilA 37 arası olması. Esmer, kum· 
nasip vücutlu yabancı Iısana vAkıf ral, sarışın olabıllr. 
lise derecesine muadil tahsl111 ve ay· Blr evi ve biraz dıı. eşyası olan ter
lık kazancı 150 liradan aşağı olmı· cih edilir. Taliplerin bıltı.hıı.re iade 
yan temiz bir alleye mensup bir bay, edilmek ~artile bir fotoğrafla birlik
sarışın, yeşil veya elA gozlü narin te (Çok gü.ier) rümuzuna mUracaıı.t
yapılı 19·25 yaş arasında, edebiyatı ınrı. 
seven bir bayanla tanışıp evlenmek * Yaşım 49, maaşım 77 Iirnd~r. 
istemektedir. Ciddi tekl!flerın dotoğ Emekli, C:ı..;l ve kimsesız!m. Evlcnecw· 
raf geri iade edilmek şartile> (Ta- ğim bayan 35 ile 40 yaş arasındıı, 
sah) ı·Umuzuna mlir:ı.caatları. ve endamı mUl.enaslp balık etinde ilk 

* 32 yaşındayım. Boyum 1.69 ki \'eya orta dere::ede tahsili ve iyi ah·· 
!om 70, temiz kalpli siyah gözlU si- la.kta olmaldr. Mahremiyetine riayet 
yab kaşlı, buğday rengindeylm. H"s- ve iade edilmek Uzere fotoğıafını (88 
Beli bir evim varwr. 40 lira ücretle lfıch·ert ye~ll) rumuzuna göndermes!.. 
devlet hızmetinde çalışıyorum. Ba· * 18 ynı;ır.ı doldurmaktayım. Bo· 
yanda istemiş olduğum evsaf (Rcr..k yum 1,6,ı, kilom 58 d r. Esmerim. 
esmer veya. beyaz Y&fl 25 .35 arasında Saçlarım ko~,1 siyah ve dalgalıdır. 
kız veya dul sağlam ve ahlAk sahibi ·.r~hsllım lise bire kndar olup ayd:ı 
olmalıdır.) Ta!lplerin cBalkan> rU- 70 lira gelirim v:-rdır. 16·18 arasınd:ı 
muzuna mektupla mUracaaUarı. renk mevzuube.h:s oL'Tlaksızın temız 

bir aile kızıyla l')ecll bir yuva kur· 
rnak istiyorum. Taliplerin (Şan) rti· 
muzuna :nektupla. mUracaatları. 

-ıt: Yaşı 17 • 18 ar&smda sarLfm 
veya kwnral, gUzel bir bayanla ta· 
nışmak !'itiyorum. 

Birbirimizin karakterin! anlay:p 
ilerde kuracağım;;: yuva hakkında 

konu~tu!;tan E.onra nil}an!anm~k fik· 
rindeymı. Müracaat edeceklerin: İlk 
tahsil şart, orta tahsil de olabilir 
Ciddi tekliflerin (Yeten) rümuzuna 
mUracu.tlıırı. 

* 47 yaşındayım. Boyum l,72, sık. 
!etim 87 kilo, mavi gözlü, sarışınım. 
Çok dincim. Devlet memuruyum. Ne~ 
olarak elime 40 lira geçer. tçkl iç
mem, kumar bilmem. Evlenmek ıst!

yorum. Bana lıayat arkadaşı olacak 
bayanda aradığım evsaf şudur: Yaşı 

Kurt köpeği 
Kul renginde tU} leri kırkıl ı bir kurt 

kopeği bulunmnftıır. ~hıbinin Vdada Ka 
ramıırsel fabrikasında l.a!ip Guııeka mii· 
racaat etmesi· 

ZAYİ: Sul,.ymnııiye A~kerlik Şııht'•in
dt'ıı aldığım a kerlik tezkcremle nufus ki· 
ğıdımı knyheuim· Yenill'rini ~ıknracağım· 
dan et.kilerin lıükmu )oktur. 

ı\uruosmani\e cad. Kapalı/ınnda 
322 d"Cunılu .Ahmet oslu. Jlahir 
.Alt ıntepe. 

EZLE, G R I P, z 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir . T AKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutuları 
ısrarla ist eyiniz. 

Parasız iltinla;·l 

iş istiyenler: 
Bu ıılitunda ış arama, iş '°cnnt>, 
evlenme tcklifierl, ve ticari 
ınnhiyetı halz. olnııJ an küçüli 
lLlniar parasız ne~rolunur. 

Artist olmak istiyen 
baya;ılara 1 

Sahncue yetı~mel; lstiyen ik! ge.'lç 
t:.yana ihtiyaç vardır. ş mdiliK ktrl. 
lira maaş verilecektir. BUrhaneddı: 
Tepsi' ye : ıUracu t. 

Bomonti • Ebeksız sokağı ıs, het 
sabah 0.111. kc.dıır. 

* Orta yaşlı bir Tilrk kadını iyi 
blr aile yanında. dadılılt arıyor. 'raş 
raya gidebllir. KadıkBy AlUyol ağzı 
JoğtiUUçeşınc caddesi 155 

* Sinema içlerinden .,, c her türıU 
rckl!mdar. anlıyan bir zat ehve:ı Uc· 
retle iş nrıyor. Her tUrlU kefaleti ha-
. d' ed 

1 
ız ır. Arzu en muhterem iş sıı.hlp · 

lerinin mektupla (Rek!Am) rUmuz..; · ı 
na müracantle.rı. 

* Emekli znbltim, mck!.ep talebe· ı 
!erinin hanelerine olsun r.yaziye de:-: 
si verilir. şerait uygunGur. Arzu e· 
den1'ırln E. rumuzuna mUracaaUarı. 
* 17 yaşında TUıkçe, Fransızca h. 

sanlarını konuŞUr daktilo yazısını 

b!!cn ayni zamanda biraz muhasebe· 
den nnlıyan bir ge..'lç ticari ya.:ı:ıhane. 
lcrde 17 <!.rıyo:. (Kabulı 

mUra .. oıı.•. 

* 10 yaşındayım. Ll.scnin 9 uncu 
sınıfından ayrıldım. Ailevi vazlyet!
mln milsaadeslzliği Ullıslllme nihayet 
ve.-dl. 

Resimdeı. anlarnn. Resmt veya hu
sust bir m~esscaedo çnJ..ışmıık istlyo 

rum. Kem:ıl rf!muzıına müracaat. 
:ıı Tlirkçeyi, Fransızcayı, ve Al· 

mancayı lıiyıklle blien genç bir dak· 
tllo bayan hususi \'e ticari mUesse
selcrdc iş arıyor. Talip olanların 

(K. lI.) rumuzuna mUracaatıarı. 
* 19 yaşındayım, lise bitırmc im· 

tih::ı.nınd::ı. bir dersten blitilnlemcm 
vardır. Aile\'l va.z.yet'.min müsnade· 
sizliği dolayısile resnıt veya hususi 
bir müessesede eh\'en bir UcreUe ça
lışmak istiyorum. !stiyenlerin K. B. 
rumuzuna mUrncaatlarmı dilerim. 

* Lise mezunu bır genç orta mek
tepten ikmale kalım taıece1ere ucuz 
ders vermektcdır. lstiycnlerin E:ı 
Son Havadis glizetesinde dkmalıı 

rUmuzuna mUracaatla.n. 
* Ben Gedikli kUr;Ukzablt okulun

dan mezur.ınn. Eski ve yeni yazıları 
mlikc.mmcl bilır daktilo ile de yazı 
yazar he.-;ap ve bUro işlerine vakıfım . 
Taşraya da giderim. MUnasıp bir ııo 

nıyorum. Tallpier!n Galata Arapca· 
mii Sarızeybek sokak 19 numaralı 
Mehmedc müracaatları. 
* Lise mezunuyum. Daktilo ile 

mlikemmel ve seri ynzanm. Muhase
be iı,ılerinde anladığım gibi haftanın 
muayyen gün ve saatler;.nde de c;:alı
şabillrim. cF. N. Ş.) remzine mUra· 
cnat. 

Gelen cevaplar: 
(A. G. K.). (Mavi), (Engin}, (S 

A., Banka, Ders, şans, Kadıköy, Bo· 
ğaZlçi, 21. P. M. A. T . liıcivert yeş~l 
88, rumuzlarına gelen mektupları 
n!dırıruz. -

Kırşehir Nafia Müaürlüğünden : 

Kapalı Zarf Usulile ilan 
1 - Kır§ehir Nafiasının dört aylık ekmek ihtiyacı a~ajjıdııki ~artlar dairesinde 

l1 8. 941 taril.llnden 26)8/941 tarihine kadar on b~ gün müddetle kapalı zarf usu
Jiyle ek iltmcye konulnııı;tur. llıale 26 8 9-11 Salı giJnü saııt 15 de 1'\afıa :ılüdüıiye
tinde müı~elkil şat malına komi~)onıında yapılacak. 

A - Bul;da)ların behl'r kilo•una lıir kuru~ zam "dilcliğine göre elekli değir· 
mende üğütülrn uulıırdan imıil edilecek ekmeğin beher kilosu Topaklı teslimi on 
be~ kuru~tur. Mııhanunen lıeddi 16650 lira. teminat 1248 lira 75 kuruştur. 

n - llııfıılay nıüteahhiclc ait Topaklı \'eya civarındaki kara değirmenlerinde 
öğütiılcn unlardan iınül l'•lılecek t'kmeı.jn bilümum masrafı ve Topaklı teslimi be
her kilo•u 12 kıınış mııhaııımen bedeli 13J ... O lira, tl'minııt 999 liradır. 

C - Topd;lıda Ofi numıııa lıuı;ılay \crilmek 'e Topaklı rJ,·arındaki kara deo 
ğirmcninrle oğiitiilr.n unlarılan imal t>d l~ek ekmeğin bilumum masrafıle berııbe:' 
Leher kilo•u Topaklı tc•limi 13 kuru~ ıııclıammen bedeli 14430 lira teminat 1082 
lira 25 kuru~tur. 

3 - Bu i~e ait ekFiltnıe ~artnoaİe•İ bedel iz olarak Nafıa Müdürlüğünden gori 
lehilir. Dalın fazla maliımnı almak Lteyenler Nafıa Mudurluğııne müracaati. 

4 - Tdılif mı•ktupları ı. nci ınaddede yazılı saatten lıir eaot evveline kodııl 
Nafıa Müdürlugüne getireek komisyona makbuz mukııbili verecek. Posta ile gön 
derilerek nıektııbun nihaH:t birinci maddede yazılı !&ate kadar gelmiş olması ye 
dı~ z:ıır(ın mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Po!tada ruku bulacak ge-
cikmeler kabul "dilemez. c7124> 

ın 

Ok adarm aueç e 

a 111 

s~r oğ 
Türk &ueuı..Iarını h"r )".rden arayınız. ÇWU.-u eıhlıat 'e menfaatini:ı iktiıasıdır 

istanbııl Balıkpaz.arı Tıışçıl:ır. Td: !?J3j.(). 
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Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞiDELEB: ' ŞabM, ı ~ 

l Aimt.oe. 8 l1dncKefl'i.o 
ta.rtieriBde yapıla. 

1 ~~4~K!~MIY~~~l~ 
3 > 1000 = sooo.- ' > 

' 2 > 750 > = ı:soo.-
' > 

500 > = 2000.--
' 8 > 250 > = 2000.--

100 = 3500.-
1 

35 > > 
50 ' 80 > > = 4000.-

' 300 > ~ > = 6000.-

-4-İstiklal. En Son Havadis' in Aşk, Cinayet ve M2cer.1Tefrik:zsr:19 
ANRIKO DORAYI ARIYOR 

zarla konta baktı. Sonra isyanı yapmadım mı onlara? 
etti: ı - Yaptın. Fakat bu suretle 

- Babamın evinde daha ra- düşmanlıktan daha ziyade at1· ~ 
hattım, dedi. Hele seni tanıma- tı. W• • • N ['I Dorayı, yatağında bulama-
dan evvel masum, namuslu bir 1 -Mesut degıl mısın? . U yınca, teesstir ve heyecan için- ı 
kızdım. l{albimde temiz, saf c-ı Maddalena, derin bir iç çek- lı3 de mağaradan dışarı fırlayan 
meller, arzular. güzel hayall<.>r ti. Cevap vermedi. Manalı bir Anriko, her tarafa baktı, her kö 
vardı. Bir celladın kızı olduğum 

1 
bakışla, kontun yüzüne baktı. şeyi aradı, fakat sevgilisini bu-

halde .• kimse. beni parmakla gösl Ona bu dakika: Maddalena.: li T h LJevı·ren . :kart.al yuvasına bırakalım. Ya lamadı. 
k 

_ Karı::J'l'a. geçe m. a ta la- .. d- ·· w l w ı'le b d termıY.ordu. Beni ayıplayan yo - Anrikoyu çok mu seviyor- tt " • · vucu unun agrr ıgı yuva o- Kara kara üşünmiye başla-
lu. Fakat bugün? Herkes kötli sun? n da yuvarlarız. Takip etseler 1 zulur, uçuruma yuvarlanıp par- dı. Dora neredeydi? Ne olmuş-
bir kadın olarak tanıyor beni.. Diye bir sual soran olsaydı bil~ arkamız:an g.eıe:::~e;t bir }'vf. S. Çapanoğl~ı. ç:ı parça oh!r· Ya;h~t an~ kart~l. tu ona? Toprak yarılmış ta ye-
Orospu diyorlar bana. Namusu- müsbet bir cev w. •• .. ar~ı tara a geçme 

1 1• • parçalar. vücudunu delık deş1k rin dibıne mi girmisti? Kanat. 
mu. berbat et~·n, hayatımı .~ehir- beliydi. Çünkü,a~o~~~e~~~~~ug~ ~~1~ a~:~~~;:ak~;:a~~ak~~rZ_~ _ Neredeyse kendine gelir. t;~er. ~asıl, bu fikrim gtizel de-

1 

lanıp, havaya mı uç~uştu ? Yok 
ledın. Sen, bır namus duşma- licc bir aşkla seviyor, bazan da Y :.• d Ta!]ımak zahmetinden kurtu- gıl mı · sa. onu kaçırmışlar mıydı? 
nısm. ondan nefret ediyordu. Hatta mıştı. Yolun ken~rı~da. dur u. !ursun. Kazalvekyo memnun: Kim kaçırabilirdi onu? Arka-

Dostlarını, komşularım yüzü- bazı zamanlar ona 0 kadar düş- Dorayı sırtından ındırdı ve: Bu sırada bir hı"ırtı kulakla- - Sen bir şeytansın Madda· daşları ona bu ihaneti yapacak 
me bakmıyorlar. man kesiliyordu ki. lşkcnceler - Artık b~nden paso ! dedi. rını tırmaladı. Bi/ kaç kartal lena! dedi. Tam Doraya layık i~1sanlar değildi. Hem hepsi ha 

- Ne çıkar bundan. Seni ser içinde ölmesini, kıvrıla kıvrıla Taşıyamıyacagım. yavrusu, yuvalarında kanat vu- bir ceza! la uyuyorlardı. Yabancıların da 
vet sahibi yaptım. Sefalet için- can vermesini istiyordu. Maddalena haykırdı : ruyorlardı. Sonra. kenara bıraktığı Dora- aralarına girmelerinin imkanı 
de yaşıyordun. :Me~belelcr i~n- Zahmetli, uzun y~llardan ge- - Ne dedin ? Ne dedin ? Do- M'addalenanın kafasında bir yı kucakladı, yuvanın ortasına, yoktu. 
deydı.n, orndan ç~kıp ~ldım, me çerek, en tehlikeli bir yere gel- rayı burada mı bırakacağız? şimşek çaktı, şeytani ve vahşi- yavruların arasına koydu. Düşünüyor, bir türlü işin için 
sut bır hayat tenıın ettinı. Kom- diler. Bulundukları yer, iki yük Öyle şey mi olur? yane bir fikir geldi aklına. Ka- Sonra iki dost. elele tutuşa- den çıkamıyordu . Mankoziye 
şuıarının y\ızüne bakmaması mı 1 sek dağ arasıydı. Karşıya geç- - Kuvvetim kalmadı! zal\'ekyoya dedi ki: rak, oradan uzakla§tılar. Bi.i- yaklaştı, seslendi: 
iyi, yoksa saadet ve servet. ıni? mek için, bir yığın ~aş üsti.inc, - Muhakkak beraber götür- - Darayı beraber götürmiye, yük bir kartal. kanat vura vura, - Hey Mankozi! Uyan artık.. 
Sonra. snna saygı göste~;~nye_n. çürük birkaç tahta uzatarak bir meliyiz. İntikam almayı unut- kendine gelmesini beklemiye ar 1 göğün maviliklerinden. bir ok Öğle oldu. Ne uykusu bu? 
len ha§lamadım mı? ~kenoc 1 köprü yapmışlardı. tun mu ? tık lüzum yok. Onu, auraya, gıbi yuvasına doğru iniyordu. (Arkası var) 
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