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3 
jI<uruş 

Bir mareşal, 
bir general ve 

iki şehir .•. 

,--~--------~-------------------------------- -"' .. Suad Davaz' a dair ••. 

leningrad, 
Madrid, 
Voroşilof 

ve Miyaha •• 
t "' 

1 
Staıln, şimal cephesi başku-

truuıdanma, Lenlnırad'ın tahliye
ılnt kolay kolay emredemez. Zira 
böyle blr emir, ordunun manevl
Yattnı zayıfiatınakla kalmaz Kı-
Ullıp 1>$ğlılık Uzerlnde de mU

t:ıııılr olur. 

----~ 
Yazan: 

Nizamettiİı Nazif 
/\.lmıınlar Leni.ııgrada 20 kilometre 

l'akLIUjtıklannı suyiUyorla.r. Mareşal 
Voroşılof'un halkıı. beyannameler neş . 
retnıckte olduğuna bakılırsa .:Alman 
laun ba.lı\pervtız bir iddiada bulun
llıarnış olduklarını kabul edebilir~ 
Fakat şunu dıı. kabul ederiz ki ~.rnok 
laya 20 kilometre yaklaşmak demek, 
0 nokta, cmutlaka zaptedileoekUr> 
deınck de değildir. Tarih nice ordu
lar kaydeder Jd hedeflerine yak!&\!· 
lı<tJarı zaman, ~·a:hut hedeflerlnl gQıı_ 
!erce seyrettikten sonra gerllemiŞler, 
batta, boz.,~a uğramışlardır. Acaba 
1-cn.ngrada yaklaşan Atman kuvvet_ 
lerınc mukadder akıbet ıııangtsidir? 

Şcıırı zaptetmelt mi? Şehrin civa
rına kakılıp kalmak mı, bOzulmak 
lnı? 

Bu sualler sornıunca gözler VoroŞi. 
lof•a dönüyor. Acaba sovyetlerin en 
kıdem.l Ma.reşah olan şimal cephesi 
ba kumandanı VoroşHof ne yapa 
e:ı.'k ? Şehri müdafaa edecek mi, et 
ın Yecck mi ? Bugtlnkt1 şartlar içinde ı 
~nınS't'nd mUda!aa edllcbUir mi? ı 
~1 1illlez mı? 1 

Ilıze kalırsa Lenlngro.dın müdaf.ı.1. 
tojı p edılmemesine karar verecek o- ı 
1'-'l kudret Voroşllof değildir. Şlmıı.l 
c Phesi kumandanı da, diğer kuman. 
lla!llar, diğer subaylar, bUtUn Sov 
~et Ordu.arı \•e bUtUn Sovyet vatar. 1 
başları g.bi sadece aldığı emri tat- , 

Ut ed~b1llr. Herhangi bir cintlative>l 
ıtelldiUğindcn tatbik mevkilne koya· 
?naz. BUtUn kudret Stalin'ln elinde 
~'>lılanmı,tır. o. ne emrederse Voro ı 

lor onu yapacaktır. 
-\ca.ııa Stalin, Lontngra.dın terkini 

t?nreder mi ? 1 

11 
llız sanıyoruz ki Stalln, gayet rea_, 

bat bir 9ef olmasına rağmen. a.ııkerl 
~r zaruret olsa dahi, Leningradı ko
b l' kolay terke razı olamaz. Odesada 
b Ue bir mUdafaa harbini göze almış 
1 lllunttıMı bunun başlıca. delili sayı· 

11
abi!ir. Kıı1dı ki Lenlngrad'ın yanın
g a Octesa, bir çok bakıınla.rcüı.n solda 
lfır kalır. Şöyle ki; 

l . b' 
A• - I~en lngrad kn:ıl lhti!Alin ır 
'"'san it'<! e Yatağıdır. Kızıllar için bir mu I 
l'al des Şeh.rdlr. Leningradm sukutu 
bu nız Rus askerinin maneviyatını , 
~~l'll&kla kalmaz. Asker Rusun gO · 

2 
de I<ızınarı kUçUk dUş1lrür. 

~ıın - LenlngTad, evvelce de söyledi_ 
la.r iz gibi şimal Buz denizinin kıyı· 

tnı So 
11eınıry vyetler tilkesine bağlayan , 

Su olunun. iltisak noktaıııdır. ı 
llıaııa noktayı elden çıkarmak Mur
"t "-it 8ahlilerini, yani lngiltereden 
lııı1ta lnerlkadan kolay yardım almak ı 
"'Oııto~larını ortadan k&ldınr. VilAdi.

1 
4'nı üzerine dikkati çekmeğe ça- ı 
1 a1arr lıı na rağmen Ruslar ve tngl- 1 

er, o 1 
l'lı.ın }.f n emin ve seri yardım yolu- ı 
ler. urınansk olduğunu glzllyemez_ ı 

a_ o 
&tıa1e desada bir mubasara.nm gö-
lt"~ nrnesı, cenufı cephesinden vani 

""' Otd ' J 
llıan1 usuna alt sol cenahtan Al· 
bİl3Uıı~ın bir çevirme yapmak teşeb
l!iı., ..,. e bulunamamasını temin için 

0 un -
t'as1 d un glb' , Leningradın mUda· 
1'rın a Şimal cephesinden, yani Rus 
t 8at C(! tlcetın nahından bir çevirme ha. 

h e rnfıni olıı.blllr uernek • 
~e şı..... oluyor kı cenupta Odesa ne 
b~ "•&ldo de L . 
l "'<; a Ola cnıngrad odur. Ve 
ittıq1 1 

rak Murmansk yolunun ki-
llıUbıın ° lllak gibi ve Kızıllığın bir 
~.. trıancvı 
"8\ııııyeu merkezi olmak gibi 
l:lı . erı de vardır. 

.,. nilcnalcY'h 
e <leva Lcnlngrudda çolt sarp 

tıalaıı b~lı bir müdafaa beklemek 
ı:ıta,1 r tc.,.ıııs olmaz. 

"ııırtdnn , Lcnlngrndın •·üda!ııasın1 l •teıtu 
•l' Vn \r r, belki de şu anda etmı" 

• or · y. 
tı.ınuna k oşılof Lenlngrndı son kur. 
ltı-. adar müdafaaya çalışacak· 

l.cniııg ... 
radın rnUdafaas.ı,,. 

~lzamettln Naz.il 
( l)~"'&Jnı Sa " ., ... • • ... "'"· '7 fle} 

Fevkalade 

Rus Resmi 

Tebliği 

Rus 
ordusu 
bu sabah 

ıran 
toprak· 
larına 
girdi! 

lngi~iz ordusu 
da Iranın iş
galine yardım 
etmeğe 

başladı .•. 
General Vavel 
Hindistan ve 
1J liicistan hu
dutlarından 
Iran toprakla-

ı ına girdi I 

Verilen notanın 
iki mühim 

noktasr: 
1 - •l\lütchnssıs adı ,·eri

len Almanlar, birtakım 
casuslardır ki İarnın 
bütün can damarlarını 
ellerine geçirmişler
dir.• 

2 - •Bunlar yalnız Rusya. 
nın değil, İrana kom
şu bütün memleketle
rin emniyetlerini teh
dit etmektedirler.• 

3 - 1921 5cnesinde imza. 
lanmış olan Rus • İran 
muahedesinin 6 ıncı 
maddesi bize böyle bir 
hareket hürriyeti \'er
mektedir ... 

* 
Moskova, 2:5 (Radyo) - Sovyet 

lSUhbarat bUroounun resmi tebU· 
ğt: 

Sovyetler Birliği Halk Komı~er
ler mU&\inl ve Hariciye Komiseri 
:Molotor Yoldaş, Sovyetıer Birllğl 
hUkOmetlnln talimatı Uzerine ağUS 
tosun 25 inci gür.U ııaat 9 d.ı tra
nın Moskova bUyUk elçisi ve fev
kaUlde murahhası Mehmet Saide 
aşağıdaki notayı vermıvur: 

tran hllkfimetlnln, Sovyetler Blrll
ğl ne:r.dlndekl bUyllk el~lııl n fev
kalaıle murahhası Melımet Saide: 

c:SovyeUcr Blrllği Halk Komi
serliği, Sovyet hlıkOmetınln taıı. 

malı mucibince aşağıdaki beya.. 
nııtta bulunmakla kesbi şeref eder. 

sovyet hUkQmeti, lran halkına 
karşı dostluk nlslerinl ve İranın 
hukultU hUkUmranlsıne riayet si
yasetini devam ettirmek ve kuvvet 
lendırmektcn hiç bir vuklt ayrıl
mamıştır. Bu dostane siyaset 15 
k!nun 1018 de ve 20 haziran 
1919 tarihli notalarla tevs.k edil-

miştir. 

Sovyct hUk(lmetlle İran hükılme 
ti arasında akdolunıı.n anlaşmalar
da lran htlktlmetlnln ısttklAl ve 
mülkiyetini muhafaza esası teşkil 
etmektedır. 

Sovyct hUkQmett, ıranın hUr ve 
mUsta.kil yaşaması, herhangi bir 
taraftan tccıı.vtızc uğramaması 
hususundaki ıırzularını tebarilz et

tirmiştir. 

ıranın Çarlara karşı olan ta.a.h· 
hti<.IUne mahsuben yaptığ'ı tediyatı 
kaldırmış, lranı kUçUk dUşUren ve 
devlet hUkUmranlığı ile kabili telif 
almayan konsolosluk mnhkemele
rlnl feshetmiştir. Sovyet hUk(lme
tl, Sovyctlere alt olan Meşhed tel 
graf hattını, Enzcli _ Tahran yo
lunu, surları, elektrik, dalgakıran, 
demirbaş eşya, UA.h ... ı lran bükü
metfno hlç bir bedel mukabilinde 
olmayarak terketrniştir. 

So\ yet hlll<Omcti, Iskonto "e de--

Rwı ve İngiliz lmnetterlnl sll~hla karşılayıp kıırşıJamı~·a<'a~ı henllz bl
llD.nıiyeo hanın tinlliall Alilbaaetı il iınıaytin Şahinşalı Rıza Şah Pehle\ i 

ri bankalarına ait bUtUn menkul 
ve gayri.menkul eşyayı Iıan hal· 
kma vermiştir. 

Sovyet hUkOmctl, bu suretle U 
kAnun 1918 ve 1926 ıı.hldnameleri
lc 1ranın siyasi ve iktısadl inki
şafına. yardımı, hiç bir menfaat 
düşUnmcden yapmaya hazır bu· 
lunduıtunu gostcrm!ştır. 

Sovyet hilkf.ımeti, lro.nla Çarlık 
hUlıtOmeti arasında. ı&kdeJ .len mu
kaveleleri hUkUm6Uz llOn etmiştir. 
lranın Çarlık hUkOmcıtinc olan 
bOı·çlarını da bağış.amıştır. Bu ıs
tıri.razların gıırant1lerınden vazgeç 
miştir. 

\'e bir çok seneler, lranın lktı

sade1a ink .Şu.!'I i'ilndc yardımda. bu· 
Sunmuştur. İran hlUtOmeU, bu yar 
dı msa.yesindo lktısad yatını genış 
!etmek lmkll.nını bulmuştur. 

Her ikl hUkümet, 1926 muahede
sı akdediltrken dostluk mUnnsebet
lerinin kuvvetlenmesine ma.nı ola· 
cak şeyleri, Almanların İran top
raklarından istifade edememeleri
nl, bir askeri üıı olarak kullanma
malarını evvelinden düşUnmüşler
dlr. 

Her iki yüksek Akid, .-UçüncU 
bir devlet lran topraklarına. teca
vüz ettiği ':eya askeri Us haline 
getirmeye teşebbUs etUği, Sovyet 
CUmhuriyetl hudutları tehlikeye 
dUştUğU veya Sovyet hUkOmetı, bu 
tehlikeyi İran 1ıUkumetlne ihtar et 
tiğ! halde İran hUkOmeti bunu lza 
leye muktedir olamadığı takdirde 
Sovyet hllklimetlnin İran toprak 
larına asker göndermeye hakkı o
lacaktır. 

<Tehlike geçtllcten sonra. Sovyet 
hilkümeti, askerlerini geri çekme· 
yi taahhüt eder.::> 

Bu 1926 tarlhli muahedenln 
mer'l olduğu yirmi sene zarfında 
Sovyetler hükQmetı, muahedenln 
6 ncı maddesinden istifade etmeyi 
zaruıi görrnemlti. 

Son zamanlarda HIUercl Almıın 
yanın Sovyetler Birliğine taarruz 
dan sonra 1rartdıı.kl faallyetl teh
d itkAr bir hal almıştır. irandaki 
memuriyetlere girmiş olan Alman 
ajanları karışıklık çıkarmak, sulh 
içindeki hayatını altüst etmek, 
Sovyetlere karşı kışkrrtmak ve 
hUcum c.ttırmek isteml~lerdlr. 

Alman faşizmin ajanla.rı Fon 
Radanih, Gamot, Moyr, Hanrlh, 
Klinger, Alman firınaıarında.n A. 
E. G. memurlarını kullanarak bir 
larattan Sovyet Azerbayca.nına, 
BakOya ve Türkmenlstana. &e\•ket
ttıek lizt>re tedhiş grupları hazırla
makta. ve !randa bir hUkOmet dar
besi Yaprnıı.k istemektedir. Tahran 
Alman ajanlan, kundakçılık yap
mak üzere BaltOya sevkolwımak
taciır. 

Bu mühim 
hadisenin 

bütün 
ta/ sil atını 

• 
verıgoruz: 

Azerbaycan da 
ve ·r· -Sanda 

ıh ··ıaller 
hazır&anmış ... 

nan mua.hedenln 6 ncı mad;,;co. .. ıc 
uygun olarak Sovyet hUkı'.ımetinin 
müdafaası için tedbırler almak 
mecburiyetinde bulunmaktadıı-. 

Sovyetıer hUkOmetl geçen hazi
randa Alman ajanlarının vUcude 
getirdiği tehlikeye İran hUk(lmetı
nin dikkat nazarını çekmiş ve Al· 
man ajanlarının bir hUkO.met dar
besi hazırladıklarına dair elinde 
ciddi vesikalar olduğundan İran 
Şahını haberdar etmiştir. 

Ve İngiltere hUkQmetile birlikte, 
İranın ve komşularının menfaatle
rine aykın hareketlerde bulunan, 
kargaşalıklar hazırlayan Almanla
rın lranda ikametlerine ınUsaade 
olunmamasını, hudut harici edil· 
mesinl istemiştir. 

Bu ta.lep 16 ağustosta da tekrıır 
edilnıi17 a.cil tedbirler alınması ileri 
sUrülınUştUr. 

İran hük\.ımetl, bu suretle Sov
yetıcr Bırllği hUkf.uneti, gerek ıra
nın ve gerek Sovyetler Bırllğin.n 

menfaııtıerinl tehdit eden tehlike
den 3 defa haberdar edllmlııtlr. 

Maalesef, İran hUkQmeti bu ~jan
lar hakkında tedbirler almayı red 
dctn1iştir. 

Binaenaleyh; So,·yet hükOmetl, 
mentaatıerını · mi\ılafaa için lran 
topraklarına dcrlıaJ asker geçir
meye karar ,·eı·mi~tlr. 

Sovyet hUkOmet:, 1926 Sovyct -
İran muahedesi nhkA.mına riayeten 
tehlike geçti:•ten sonra askerlerini 
ı;el'i çekeceg-lni beyan eder. 

Moskova: 25 ağustos 1941 
Sovyet hUkQmetlnln BUyUk Brl

tanya elçisi, BüyUk Brltanyıı. hU· 
kfıttıetine, Sovyctlcr hUkCımetln. 
lran toprnklarına asker sevketrde
Ye mecbur bırakan sebepleri bil
dlnnlştır. 

İ..'iGtLtZLEB DE İRANA 
GİRDİLER 

Londra, 25 (A.A.) - Vavci ku
mandasındaki tngillz kıtalarmm 
İran topraklarına girdikleri blldl
rilmlştır . 

Alman ajanları, İranm şimal kıs 
mında Ç'.aniçe 50 tondan fıızla 
patlayıcı madde topl~mışlardır. 
Tahran civarında askeri talimler 
de Y'aptırmaktadırlar. İran asker! 
fa.brtkalarma 50 den fazla Alman 
casusu sokmuşlardır. Krop, Si· :-R":"!:~-----------1 
emens dlrektöı1l ve Alman casusu USya, gaz haı~-
Kellkin lranın şimalinde, Hazar sa bine hazı• lann: ı-
hlllerlnde büyük rol oynamaktadır. a -

!ra~ir topraklarını, Sovyetlere kar Y 0 r {ar m l Ş • • • 
şı ıu taarruz sahasına çevirmek 
isteyen nazller, ıranın hUkUmran· Moskova, 25 (A.A.) - Sovyct or 
lı khakklna karşı en iptidai neza· dulan gaz haroine başlamak üzere 
keti bile göstermemektedirler hf az:ırlı~ar yaptıkları h.3'klunda Ste 

· anı a;ıansı ve Macar radyosu tara-
Blnacnale~. SovyeUer Birliği fından tahrik me:ksadile neşredilen 

Mk~etl, 1926 senesinde akdolu· aberleri Tass ajansı kaW __. e 

90' ı~cı Vazife başında ölen 
Alman fır- bir diplomat ••• 
kası imha 

edildi! 
5 inci ve 7 inci Ru

:nen fırkaları ile 161 
inci Alman fırkası 
bozgu:ıa uğradı ! 

Odesa 
Şiddetle 
müdafaa 
ediliyor! 

Harbin dehşetinden 
bir mlsal: 

3700 m:vcuf
lu o!an Rumen 
alayından 370 

kişi kaldı 
1 
1 52 Alman ve 39 

1-tus tay g a1 esi 
oüştu ••• 

Moskova, 25 tRadyo) - Rus res
mı tebhğl: İmha edilen 3 ilncl.i Jtu· 
men fırkasına ait bir çok veslkaıar 
ele gec;lrllmlştir. Bu vesikaların ço
ğu, Rumen genel kurmayı General 
Mazovini'nin imzasını taşımaktadır. 

90 mcı Alınan fırkası 
Fransızlar, 90 ıncı Alman fırkasını 

hatırlarlar. Bu fırka, Fransa. muh!l.
rebesine iştirak etm:ş, bir çok Fra.ı
sız köylerini yakıp yıkmıştı.Ayni soy 
gunculuğu Rusya.da. tatbik etmek ie· 
terken tamami:e imha edilmiştir. 

24 &gustos gUnü bUttin cephelerde 
şlddeUI muharebeler cereyan etmiş
tir. Muharebe, bilhassa Cholm, No· 
vogrod, timolensk, Dniepropetrowsk 

Davaz, Tahranda ölen ikinci 
Türk elçisidir. lran toprağında 
gömiilü olan diğer elçimiz, 
büyük şair Abdülhak Hamidin 

babası Abdülhak lJlolladır 

Tahran bilylık elçimiz Suad Da
vaz.'ın Ani öllimil, yalnız meslekda.ş
lanoa değil, bütün vatandaşları03, 

heplmb;e ıstırap \.'erdL 
Bir diplomatta aranılan butUn bU

yUk v·aMfları h:ıiz. olan Bay Suad D•. 
\.·az, te\·azuu şiar edlnmlş bil' müne\·
ver ,·e son dere<'e mlişflk hir aile re
bl idi. U.endlslnl '1flhsan tanımış ol
mam \.'e doııtluğunu kaı.anmı, bulun
duğumu ~anmam, gö;:U'jilnılcn duydu_ 
ğunı \'atanda~ ıııtırabma, ayrıca hu
ııusi bir lllatem de katmııkt:ıdır. 

Suııd Da,·aı: genç dei';'lldl. Hatta, 
büyük elçiler l~·in muayyen olan yaş 
hadılJnl de geçmi'j bulunuyordu gali
ba. 

Se.raylıırd:ı, bUyilk otellerde, ya
taktı \agonlarda, transatlantiklerin 
IUkıı kamaralarında. müzik, bay&"Jıı 
koku, pırlantalı taç, inci gerdanlık, 
ahenk \.e r~nk ara.o;ında güzel kadın
lar, Cümhurrel teri ,.e Krallarla ko
nu,arak g~en diploma~! bayatını 

konforu . bol bir bin bir gece pren. llğ'l 
tıayanlar, diplomatların 24 ııaatte on 

Japon yada 
hak pan:k 

içinde ••• 

Suad Da\.'81. merhum 

maden l~lı.lnln bir haftalık yorgun
luğunu tektlğlnl kestiremezler ışüp
heslL Hatta. Banırnn ki bn cihet ken_ 
dilerlne ı;öylen!nre bıyık aıtında.n gü. 
lümserJer de.- Fakat hakikat bodur: 
Dlplornat, çok J·orulan adamdır. Çok 
yorulan ,.e yorgunluğunu gidermek 
imkanını bulamayan adımı. 

Saad Davaz, meslekten yetişme 

Türk dlplonıatıaunm en e!lkllerlnden 

bl.rlydl. HattA dlyebilhinı ki belki de 
Doyen'dl. 

BalKAll ekohinden yetıym.l.ş olduğu 

\'O bir ~eyrek asn e\'Vel Umfıru Slyn_ 

(Devamı Sa. 2, 811. 7 de) 

Gen el Kur- ır ..., 
magmüda- 29 Agustos ' 
ha/ege mec- Cuma gCn:.i ... 

EN SON HAV .AD!S, sonba
har ne~riyat programına 

başlıyor. 
bur oldu! 

Ha va akınlarından 
korkanlar sığınak 

yapıp yiyecek 
bir :ktiriyorlarmş.ı .• 

1 - Tarihi Tefrika: 

JJloskova 
bozgunu! 

istikametinde çok çetin ve kanh ol- Tokyo, 25 (A.A.) - Genel kurm1.y 

lmpa.rator Birinci Napolyonun 
umum! karargtıhında bulunmuş 

.bir aakerhı gUnll günllne yazdığı 

muştur. subaylarmdan albay Sato Şunamba 
Evvelki gün mahvolan 3 Uncü R:ı· şehre karşı pek yıı.kmda. bir ha.va. ta· 

men fırkasından sonra dUn de Odeaa. 
muharebelerinde, 5 lncl ve 7 nci Ru
men fırkaları çok büyük zayiata. uğ
ratılmıştır. Bu ftrkalar 20,000 de-:ı 

fazla. telefat vermiştir. , 
Bu fırkaların hezimeti, da.ha. evvel_ 

ki gUn imhası bildirilen 1:5 inci fırka. 
yı takip etmiştir. 

1:5 inci fırkanın 103 UncU alayına 

mensup esirlere göre, alayın kayıbı 
şunlardır: 

Bu alayın 3700 mevcudundan 3:50 
asker ve 48 subayından ancak 20 su
bay kalmıştır. 

Rwnenler 108 ağıT mitralyözden 
98 ini, 68 hafif mitralyöZden 59 unu 

• ve hemen bütün toplarını kaybetmış. 
!erdir. 

Merkez eephetılnde 
General Konlef'in kumandasındaki 

Sovyet kıtala.rı, dUşmana. şiddetli dar 
beler -lnd!rmiştir. 168 inci Alman pi
yade fırkası hezimete uğratılmıştır. 

H&no mııharebelerl 
Cuma ve cumartesi gUnü cereyan 

eden hava muharebelerinde 39 Sov
yet tayyaresine mukabil 52 Alman 
tayyaresi dUşUrülmilştUr. 

Baltık denizinde 
Baltık denizinde devriye gezen Rus 

filosu 2 dU,man nakliye gemisi batır 
mıştır. -

En Son Hıhadis - Dnlepropet
rowsk Karadenizden 320 kilometre 
içeride ve Dnieper nehri kıyısında 

pek millıim bir sanayi merl<•ı:ldlr. 

lçlacl ıablle•lzlle "\ 

Kremlinde geçir
d!ğ im gec1ler ... 

Büyük siyasi ve tarihi 
röportaj 

Yazan: ?lı'1ZA."\IETJ.'tN NAZİF 

arruzu yapılacağı korkusile yiyec:=i 
stokları bldktiren ve lüzumsuz sığı
naklar loşa. eden Tokyo halkının b'~ 

kısmını şu .sö~erle tenkit etmişllr: 
c- Harp başlarsa, tayyare bom· 

bardunanla.rma. uğl'amağa hazır bu
lunmalıyız. Fa.kat şaşırmamız için 
hiçbir sebep yoktur. Bu gibi bombar. 
dıman hUcumlanna karşı en iyi mU
dalaa ~dur: 

Herkes vazifesini yaparak yangın· 
larm önUne geçmeğe veya yangınla!"ı 
söndUrmeğe çalışmalıdır.> 

Acaba ne konu,tuıarf 
Nankln, 2{I (A.A..) - 22 ağusto.sta 

bura.ya gelmiş olan Japonyanın Nan · 
kln bllyUk elçisi Kurnataro Honda M. 
Vang Şing Vey'le iki saat görUşmUş· 
tlir. 

ispanyada 
imparatorluk 

kurmak 
hulyasında 
Madrlt. 2:5 (A.A.) - Ofi: Escorıaı. 

da toplanan Falanj gençlik kongre
ılnde söylediği bir nutukt& mUll de
Jegelerden Jul a.n Perı.rnarbn demiştir 
ki: 

c- İspanya bugün her zamandan 
ziyade blr imparatorluk siyaseti ta· 
kip etmelidir. Aksi takdirde İspanya 
öllneğe mahktlmdur.> 

Kafası patladı 
d h 1 •• J.d .. er a 0 1 u ••• 
Balatta. Yargı sokağında Viktorya 

apartımanınde. oturan Efta isminde 
bir Muse'i oturduğu aparlımaıı.n 

merdiven are.lıfqldan taJJlığa düş

mllftUr. Beyni patlIJan Eft.& derhal 
öımUftilr. 

hatıralar 

Türkçeye çeviren: ~HAZIM 

* 2 - Spor anketi: 

Yeni bir spor 
istemi var mıdır 
.:TUrk sporunun birçok simaları 
lbu auallmlze cevap verdiler.> 

Anketi yapan: 
OBHA.....,. YAZICIOGLU 

* 3 - Uzun tarihi hiklye: 

Sa/o ..• 
Eski Yunanın en hovarda kadını, 
şiirin, afk ve ihtirasın, kan ve he 

yeca.nm, maceraların kadını 
l'azan: SİZAMETI'L'IJ ~AZlF 

* 4 • Yepyeni hi-
kayeler: 

cHlkAye sUtunumuzu bir
çok yeni lstidatla.ra teslim 
ettik. Bu sUtW1da sıra.sile 

Faruk Fenik, Gllzin GUı -
man, Sadi Gtınel, Rllstem 
Feyzi. Neoobet Ak.soy, Sacı
de Artc.mel'm hikAyelerinı o
kuyacaksınız.> 

Bunlıardaıı bıaşka HAruld 
Refik. Mlinlr :Silleymau ç.a
panoğlu, Şakir Hazım, Ha
temi t;enllı, HüseyJn Rıfat, 

;:\llthat Perin, Semih Müın
taz., Hikmet Ni".<all. Tarık 

~llimtaz, Şe\.'ket Bilgin, Eo
bllri Billend, ŞekJp Gündüz, 
Akarsu ve eem,ld'in yazıla
rını muayyen zamaııJannda 
ve ı;Utunıarında takip ede
ceksiniz ... 

* Birde büyük 
röportaj 

hazırlıyoruz 





e 
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Kırpıntılar, J 
Bırıatııar 

.,._ _ _..Yakın tarihten bir sahife : 32 ....__ _ __...... 

Başından aşk ! 
geçmemiş şair ... r 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler 
i &lll1ri, doğduğum bir yer olmak

ta. &l)'ade. yetı.,tırdiğl parlak 
~D bolluğunda.o dolayı pek 

~ teverım. AbdUlbak Hı\mld. llallt 
h :Uşakligll, heccav Eşref, Tokadl 

"de Şekip, Te\flk Nenat ve daha 
~lıyamadığım birt.ok klmselar 
~ o glnel vlllyetın ya l~indcıı, ya 
~ılldan fışkınnı>:lardır. 

l'a1.ıuz. şair \'e edip değil, o gtlnle

~ . .-&r oldukları kadar hakikate.ıı A. 
~lnclea olan birçok lilmala.r da-
~r k1, maalesef bir himmet 
~ galqp da bu kıymetim hakkın_ 
..... "-U. &oplu bir ~yler ııaı..ırıarua-

'' -
Fransızca konuşmağa başla

mıştım, etraftan sesler geldi : 

Türkçe konuş! 
''T•• kA d f ur ı anış.,, 

'titltt. .... wıu\ulınuş - ayni zamanda o zaman anladım ili buradakilerin çoğu 
talr cNao - alimler ·~uuıe l\Jausurı 

"ile ..... Efeııdl; llın1. edebi mliıjkU_ Kırgız, Başlıırd, Kazanlı, Arzerbaycanlı, 
~ laal içlo hc.rkC!iin bcr vakit mu- (j 
~ etıa,ı a.ıı şaır, ı.aru, nuk~ Dağıs~anlı, Kırımlı veya zbek idi ••• 
_-.._ ~vap \e pw'\MIU bir zat L .J 
lıli; ~lal zamanda !len.eti )erinde ol. ~-------------.. , _______________ .,...._ ______ ~ 

~ Js:.to. etcatı "ırekler, gWierle Yol~aşlar! I~ Yazan : ıketteki sınıf mücadelesinden ko 
-~, lkl odalı aeınınlığında go- Fa§lzm proletaryanın en bil- N • . -::-ı nuş. 
~~ti ba&an şıırıer okuyarak, yUk düemanıdır! Onu kahret- ızametbn Nazif 1 cadelesi içindeyiz. Bir millet mu 
....._ 11m1 müb4lla&el61'8 dalma- mek, Proletaryanın devleti olan .. . 1 cadelesi ki, ona ya bUsblitUn öl-
' li9Yllbuu. "e cıuyulmamıt hlk{ı· Sovyet Birliğinin vazifesidir. E- ~yle bir taradım. ve gürliyen mek, yahut tamamile dirilmek 
~.fıkralar aa.kll 6uretlle yıııarca zeceğiz! Ezeceğiz! Ezeceğiz! bır sesle konuşmağa hazırlan- azmiyle atılmışızdır. Mfüet ha-
' oek tatlı aDlar yaşandı. Yal- Bu son sözler, alkı§lar ve dım.w linde ezilen bir insan yığını, zin 
llta hlaıa4a .açma b1r söz., bir fikir Horralarla. selamlandı. Ve yine Agzımdan bir: cirlerini koparmak için millet 
~ete. )'&Aut bir müraı "e:ı.ln· birden kürsüye hücum edildi. - Yolda§lar! halinde ayaklanmış bulunuyor. 
\q ~ .._ bele hde bir hlkfi..J JJ Budyoni yaka paça kaldırıldı. Çı~tı. Çık? ama. Arkası yok. Biz, içimizden bir sınıfı dcğl, 
' v ~ lkl1zce naldetıneğe Eller üzerinde bir müddet dolaş- Ne dıyecektim? Mussolinideıı hepimizi birden esirleştirmiye 
' ;k"- ~ti. l}Blr vo aıım, tırıldıktan sonra havaya fırla- artık gına gelmişti. Bir başka 

1 

kalkışmış olan dUnya emper-
'-ı"tu da ~ )ar 11nasebetsıı.11k tıldı, hoplatıldı. zıplatıldı. ~y .söylemeli idim. yalizmini kahretmek karar ve 
' n vruı:r~ı:'arnerlrdl. Sükun teessüs edince söz söy Bır başka .şey... Faknt ne? azmindeJT!z. ~ahrolsun dünya 
~ a-ga e- lemek sırası bana geldi. General ~~reket versın, bu sırada, kür- emperyalızmı ... 

llııııe. t&pıı blr )az ramazanı gec • Budyoninin böyle parlak bir mu suy~ yakın duranlardan biri ses - Kahrolsun! 
~ lie.rln hanız ba.,ında. guııer a_ vaffakıyet kaz3.ndığı bir kürsü- lendı; . - Kahrolsunlar onlar ki, bir 
ıı, loplaıunış olan 00, on mis~- ı de ben ne söyliyebilirdim? . Bu. hı tap zekam üzerinde ge-

1 
milleti bir ~a~ka Yrilletb kôpe

"I ~nda ıııöz aşka. atakaya in • ! Toplantıya reislik eden zat, n~ş hır ufuk açan anahtıı.r tesi- ği, kulu halıne ~nkmak isterler. 
\ tcler; berkes başından geçen t~ bir i aretle bcnı davet edince, f'! yaptı. Ona cevap vermekle - Kahrolsuclar. 
~'et ae,·dasmı naklettiği halde lh - kürsü gözüme bir uçurum gibi söze b~ladım: (Devamı var) 
.__· llekaenllk l\lansurt zade bu .~u- gözüktli. Elini bıyıklarına at- - Bız, bir sınıf nıUcadelcsi i-
~ bep dinler ve b1r tek .az so)le ması ile, karşısındakileri heye- çinde değiliz. Biz, bir millet mü (1) Ayağ"a giyilen değil, başa geçi_ 

canın en üst perdesine çıkara- - Yoldaş, bize simn memle- rııen takke. 

.:: •tik6t, mllıaflrlerdco blrlııln na. bilen bir hatipten boşalan kür- ========================ı::ıı:;= 
dikkatini çektıtınden sorar: süyU ben doldurabilir mi idim? 

...... &aı,ınwıan hiç aı;k seçnıedl mi Ben, Sovyetlerin hUkmü altın- Adliye röportaı·ıarı 
ıı, ~·bu.furmadınız't da yaşıyan yüz milyoniann meç 
(): hulü olan bir genç. 

'Jıa.,. .. , e\'IAt, •eçmeıUt o, Rus ihtilali ile birlikte ta- Yu·· klu·· kısmet '· ,,_ • rihe girmiş bir sima. 
' .\ınan, efendi 1ıaı.retıeri!. Sizin Ben, hayata yeni atılmış bir 

a.ı İliın, IJ&lr, zarif bir zatın başın· toy. 
'- btr 1evda geçme&lo, nasıJ olur! O, ateşten yılınıyarak muha-
' !ie yapalım evlat ••• uızıaı de kıs rebe meydanlarında dört nala '1: . , 1 at sürmüş, bir gayenin tahakku 
ıı... _ böyle ımı,. k ku uğrunda ölmeyi bin defa gö-
~hr __ .. u..ının zayıf ve no - 1 k 

"- ev - ze a ara çarpı~mış. KazanDll§ 
ı.raııru buldwn zanneden pata- bir kumandan. 

~ıı ınıııaıır daha bu gtbl bir iki Ben, hadiselerin seli içinde 
'ardulrta~, herı cgeçmcdl, ~-1 ~~z:üklenip giden bir karpuz ka-

'-.., ""b k cevaplar aldlk 1. gu. 
"- e.• 1 kısa ısa 1 O, bu insan yığınının dilekle-

'aııra, ciddi blr ta.,'Jrla: ( rini, ümitlerini, neler dinlemek 
ı,,..~ ~&kat, efendi hazretıcrl! .. nır 1 istediğini biliyordu. Bu yığın bir 
~~le zatıtüllcrı gibi hcnı ruım, ~~murdu ki.' Bu?J.oni . av~çlan 
~ taır olan zarif dılnYB gönnliş ıçmde ona ıstedigı şekıllen ko-
t~ it ~ bl eksiklik, laylülar verebiliyor ve pişirin-

''-' in bu bUyUk r ce bu iman Yls.tını onun verdiği. 
\' bliyuıc bir ayıp olmaz mıT. şekli muhafazada devam edi-

\ t bta tarı.da bir tıual dalıa sorun- yordu. T~re~~Utıe kürsüye yak 
> "'tık &ahammuıu kwmıyan ıhtı- laştım. Bır ıki kişi el çırpb. 1-
't ... . ı çimden· ~~ ""r, yerinden fırlıyıırak ce\"BP E·~·ah ı d d" k w k ,.,.: «- J • • e ım, pe sogu 
...... karşıhnryoruz. 

' ~"" Geçmedi ••• Bu yaşta' O tarihte be~, pek sıkılgan
t, iılıl batunda. bAta başuncıa. dl- dım da... Hanı neredeyse, iki 

tıı..ı lla ııen anlamıyol'fiun! 1 kelime söyleyip kürsUden çekil-
HUseyln RIFAT ~ek kFarnl rtınıever~c~ bö~~ere ~-

'- dım. a ta s n mısın yle bır 
fi tereddüde dilşen? Toplantı rei-
V İ l Q g e f si benim TUrk olduğumu söyle-

t yince, bir an için sessizleşen in-
'C Q d san yığınında birden bir kay-p l S l ll a naşma oldu. Teşvik edici ni.ri-6 • ' ıarla kanşık bir alkış tufanı et-
l,. Otomobil rafımı sardı. Bu ara kulağıma 

türkçe bir kaç söz de ulaşır gi-
/J Q,. [ d bi oldu. lçimde bir itimad belir-
~ Ç a Q n l eli. Söze bruıladım: 
._bir~ saa.t ıı de viltı.yet önUn- - Camarades! .. 
~7s otornoııu kazası olmuştur. Fransızca konuı::rmağa mecbu 
~ . .\ı!ıltka numaralı ,oför Raşlt rum sanmıştım. Zira tercümanı
!.'llll. ..,

0
:t .F'ert~ın idaresindek oto_ mız rusçadan başka yalnız 

~ to~•tan merltcn, Fatma S~l- Fransız dilini biliyordu. Fakat 
~ llıan'I a dönmek tstemlftlı'. Fa henüz birinci cümleyi tamaII!-la
.~"-ı ö Vra yap:ımıyarak vil."ıyct şt.ı k" her taraftan, Türk 
~ b~llndekt nöbetçi ku:Ubcler:n· ~;. ;~ m~htelif şiveleri ile ba-

~, e ı:arparalt sol çıımurluğU w ın ld . 
~ lcuıubenın alt kısmını parçala.- gırışmalar 0 u · 

1 lıt. · lçlııdcktıere b!rşcy olmamı ·ı - Türki danış. 
- Bizim dilden söyle! 

'il - Osmanlıca ilet! 
IQ .f B & v AD IS ı - Türkçe konuş! 
11..\ı O zaman, karşımdaki insan-

N FlATLABı I !arın bizim ırktan olduklarını 
anladım: 

Badem gözlU Kazanlılar, sey
:soo rek sakallı başkırdlar, kolları!1ı 
aoo kaldırdıklan zaman cilbbelen
zoo nin geniş yenleri koltuklarının 

Kadın dişlerini şöyle bir düzelttik
ten sonra" şimdi hatiplik, matiplik 
para etmlgor, esnaf olmalı,, aedi 

Sait EREN 
Henüz on ~ yqla.nnda ya var, - Bunu nereden biliyorsun? 

ya yoktu Koridorda kUme kUıne - Nereden bileceğim, bu kız doğ'· 
toplanmış, akraba ve taallükaunın duğu zaman kardeşimln, oğlwıu.1 
a.rasında boynu bUkUk duruyordu. karısııun çocuğu emzikte idi. Karısı 
~arı saçlarının çevrelediği yUzU he· komşumuz Haiizenin torunu yenı 
nUz, çocuk tazellğinl mu.nafaza. edı· doğmuştu. Yusufum henüz emekle· 
yordu. mıye başlamıştı. 

Yal}lı bir kadın dizlerinin dermanı - Peki, peki... Şimdi bu çocuklar 
keSılıniş olacak, sırada oturanlara: ko.ç yaşında? 

- EvlAtlar şoyle bu- yer açın da - K1?ni on sekiz, klıni on yedi. 
ben da illşeyı.m. Buralara ne dıye ~'lıi on dokuz yaşmda.. Hem o za.. 
SJra koymazlar ki? dedi. mandan bu zamana. kadar tam on 
Kadın damaklı diş.crıni ~yle eli- ycdl sene oldu. Hela hele bak hA· 

le bir dll.zelttikten sora yarundahl kim efendi kız doğduğu zaman cu
bU' tazeye dönerek: nıuriyet yeni olmuştu. Vall.a.iıi de 

- Kızını, hant beni .burada gör· hWtim ef P.ndl, tallMıl de thAkim eten 
dUn dıye aklına kotWUk gclmcs1n. dl bu kız on yedl yaşındadır. 
Ben buralara hayır ıçın gcldım. Yok.! HA.klm muhakemcnı.n bittiğini ka
sa AllıWı adurumı buralara. attırma- i rar vereceğini söyledi. Şahitler, dın
sın. Efendun, bizim ahbaplardan b.- leylciler, dışarı çıktı. Koridorda ıu
rin!.n kızına yUklU b1r kısmet çıktı. zın babası kadının yanna yaklaşa
Allahın emrlle, peygamberin kaville ı·ak: 

istediler. Gönül bu ya çocuk beğen· - Aşk olsun hanım teyze avuka:. 
mış, hani kız da. beğenUmiyecek gı- gibi konuştun. Eh dUğUn için hazu·
bi değil. Nah !.\ite ~ yavrucak. J!;h lığa başlamalı artılt, dedi. 
çocuk esna!nuş, babaru zcngınmlş. Kadın ·bı.r sıraya oturmuş, yap~'l 
geçti art.ık Baoı&.lı klLtıpliğı devrı. işten mağrur bir vazıyette: 
O zaman biz de gençtik. Hütün gUn - Ah evıadım ne yapa.im, blr &· 

kafes arkasında kalem eiendilerının yağı~ıı; çukurda bundan böyle iyi 
geçmesini beklerdik. Şimdi kAtıplık ilkten başka ne cdcb1lirlz. Hele şu 
ma.tiplik para etmiyor. Esnııf olma· i9 hayırlısı ile bitsin dllğ\lnde onlara 
lı.. Esnar... Anlaştılar, dlnleştıler. kalburla su taşıyacağım. dedL 

Söz kesildi, yüz gtlrUınlUğü takıldı. Yl\kırunda. durauğUm için benden: 
Eski usul gittik." Öyle değil mi ıu· - Kibritln var mı evlAt. diye a 
znn, beceremcdtAin bir yeniyi yapa· 
Cağına, bildiğin eski usul gidersin ..ı· 

lur, biter, Öyl6 ya sonra insan ağZı· 
na burnuna bulaştırır. 

Yalıuz kızın yaljı kUçUk. Şimdik· 

ka.nun mU.saade etmlyormllf. Haibu

ki beninı on Uç yaşında iken bir ço· 

cuğunı Vardı. Ne ya.palım şimdi .böY. 

le imiş, biz de kitaba uyduralım, de

dik. nıatucemeye mUra.caat edere.ıt 

kızın Yaşını bllytlltecegız. 

Hakim l}ahltienn hepsini dinledik· 
ten aonra sıra yqh kadına geJd.. 
Bir şahidln dinlenmeaı için ıazım 
&"elen ıbUtün muamele yapJldıkta.ı 
sonra hlklın: 

teş istedi. Sigarasını yaktıktan son

ra bilmiyormuş gibi, adliyeye ney.ı 

geld.ğint sordum: 

- Hayırlı iş için oğlum... Bir ta 
nıdığımı gelin cdeccğız. Y~ı. biraz 
kliçllk, bUyUlteccğız de ..• 

Kızın yaşı bUyUınUştU. Artık evle. 
nebllirc:U. Adliyeden çıkarlarken 
genç bir adam yanlarına yaklaştı. 

(Her halde damat olacak) dedım. On 
lar sev.ııçten hızlı hızlı yürUyüp glt
Uler. lhtıyar kadın hA.ıa merdıvenlo
ri iniyordu. Yanına yaklaştım. Bent 
görünce memnun oldu. 

- Kımseye zararı olmadan hayır 
etmek lyl şeydir. Alahın bcr yarattı
ğı şey de yerinde kullanılırsa iyidlı'. 

Tarihten notlar: 
Tarihten Bir Güzel Kadın 

Yağmur duası 

llrMüftü dedi k.i: «Müs!Uman-'ı T u L L 1 y A • • • 
ların duası mıs ve anber ko-
kar. Melekler bu kokulardan 1 

'

istifa.de için duayı hemen insanlıktan pek uzak bir 
koyuvermezler, alıkorlar» 

~= )'lllarında Anadolu kö~- diyar : ESKi ROMA ••• 
su. kayalıklarında yuvalarını mUdn· 
faa eden keskin tırnaklı kartallar gı. 
bl, uzun Ye kahramanca. çalışmalar· 
la topraktan ekmeklerini çıkarırlar
dı. üşenmek nedir bilmezler, blnbır 
vesait.sizlik içinde toprağı verimi: 
bir hale getirirlerdi 

O kara ve kızıl günlerde bugünku 
gıbi pulluk, traktör ve daha bilmem 
ne gibi ziraat lı.letleri, .şunlar ve bun
laı· yoktu. Ekim ve blçun ışleri orW<, 
tır,ı>an, bel ve ka2'u& ve aa.na bunlaı ıı. 
benzet· birtakııu ıptıda.ı tı.ıetıerle ba 
varılırdı. 

lı'edakAr Anadolu köylUsU, ziraa, 
mevsimlerinde. haaa.t zamanlarında 
kanslıe, çocugue, uı~ıy~ buyUK baoa 
larile seferber olur, kır1ara, dagıııra, 

yam.açıara dökWilr, eker, oı\o,_,dı. 
.Bu ~alışkan insanlara yaıuım ed~n 

mlltevaz.ı, halim ve sakın b r mahıü 
ku unutma.k bJr ktifrıın olur: 

Öküz! 
Bu sabur, mllte.lıanunn hayvan ltöy 

lUnUn eli ayağı demekti. 
Kölü. noksan ve çok zavallı şart· 

lar içinde, vatan topı·aklarında, ka· 
tıksız bir lokma ekmek için ış.ıyen 
oraklarm saplarına kllıtıenen b r 
pençe vardı: 

Hükümet! 
HUkt:lmet insaf nedir tıUmezdi. 

Köylüyü ezer, vergi borcu diye öküz
ı.UnU elinden alır, içinde yağsız ısır
gan piş.ı'diği bir tek tenccresiı>i 

meza.ta çıkarır, yapmadık eza ve cc· 
fa bırakmazdı. Bu b.r acı destand.r 
ki okuyan ağlar, dlnliyen a.ğlar. 

Topraktan nafakasını çıkarmaya 

savaşan bu mübarek eller ancak ôpUl 
meğe lA.yık iken, ona demir vuranıar, 
kendi vicdanlarını idam etmiş olmaz 
mı? Fakat bunu muUaklyet devrin· 
de kim dllşUnecckU? HUkwnet mı. 

pacliş.ah mı? 

Köylü. Yoksulluk, vesaitsialik için· 
de çırpınıp dururken, baza.ıı havalar 
kurak gider, b&lk.ın feci vazlyetl ka.t
merli bir hal alırdı. Bu sıralardıı, 

halkın tahteşşuurunda. saltanat su
ren ik1tk&t mUhim bir rol oynardı. 
Çoluk çocuk, lhUyar genç, Türkler, 
ortodokslar, yabudller, herblrı kendi 
dinlerince yağmur göndermesi için, 
dağlara, kırlara. çıkarak Tanrıya 

yalvanrlardı. 

1903 haziranıydL İzınir ve h&valisı 
kuraklıktan yanıyordu. Halk kendin. 
ce birçok dini mera.sun yaptı.~. Kır
larda dualar okudu, camilerde, kUı
selerde, havralarda Allaıtıa niyazda. 
bulundu. 1ranller hazreti Aliden isU· 
ane etuıer. 

Softalar bataklıklara giderek 70 
bin kllçUk taf saydılar, tor.halara 
doldurdular. okuyup Ufledlleı·; sonra 
tekrar çıkarıp darı gi,bi bayırlara, 

kırlara. tarlalara serptiler, nafile; 
bir tUrlU yağmur yağmıyordu. GUn~ 
her akşam parlak bir ufukta batıyor, 
lnsa.nlann endişeslle Adeta eğleru-

yordu. 

Aradan gilnler geçti, nihayet bir 
cumatrcsı yağmur ) cığınaya başlııdc. 

Aşk, şefkat, tatlı dil bu inlerde 
meçhuldü. Dayalı, bu pis Jıadavra
ları birbir.ine bağlayan vasıtadır 

Yazan: Ensari Bülent l 
-1-

Şımdi bir ynpralt blle kımıldıunı
yor. Bulutııuz goltte kı.zc\ırılmış bir 
dcmlr gtbi ışıldayan gUneş, öı"Se koy. 
muıı "e üzerine çekiç indirilmiş glb• 

• •t "k ıuvılcımlar saçıyor . .Bırbirlne bı ışı 

Etrlllklerin efendi VO hAldın olduk
lan Roma. 

Bu Romada Messalinler, Asrlplna.· 
lar gibi kaltaklar ve Neron ctbl K~· 
llgula gibi haydutlar yaratacak olan 
ruh, Anlballo \lğrBfaeak bUytlk stra· 
t~jlere. S!pyon JAtrikenlerln, .Mar:kui 
A vrelyanuaıann arkalarına takılacak 
ordulara can verecek olan ruh. Pal· 
mirayı, Kartacayı. Mısırı. Gol ve Vl· 
zigot diyarlarını eze eze bUyUyeceı;: 

çamur evlerin bacalanndan çıkan dU· 
manlar bu sıcak ha\•ada gUçlUkle 
yUkacllyor, bazan böğ'Uren bir inek, 
bazan ha.vlıyaıı 'b r köpek her tuııı· 
tından p s kokular yayılan bu rour 
dar köyün sessizlığmi bozuyor •.. 

ötesi berisi tek tUk ağaçlarla göl• ve sonra günUn birinde dUnyanın en 
{;'elenen bir tepeden bakınca göz altı 1 asıı kanını taşıyan bir milleUn sav· 
tepe daha gorUyor. Sekiz on adaın leıtl önUnde leş gibi serilecek olan rwı 
boyu yUksekJığ.nde kalın bir duvar henllz :filiZ vermemiş bir avuç tohum 
bu tepeler! Uç taraftan sarıyor, garp gibi aerpill duruyordu. 
ta, 41lathı aedef gtbl parıldayan blr Bir masalın Romulus adlı kahra-
nehlr knTılıp lıı.ıkUlcrek akıyor. manı ile ba.flıYan tarihi, e.zell va son_ 

Bundan bır saat evveline gelinci· BUZ bir hakika.U ifade eden diri ve 
ye kadar bu çamurlu evler hiç de kailhar bir milletin satvet! önUndc ve 
.böyle bir ölllm sessizliği içinde değil· yine Romulus adını taşıyan (1) bir 
dl. Evleri saran ve üzerlerınde sinek şefin devrinde !bitecek olan bu Roma; 
buluuan doln,an tezekli batakhlt.ar. hırs, kin. şehvet ve kudret pll8kllren 
da karınları sıtmadan şışmış, açlık· blr volkan olıu:alttı • .Bu volkanın lAv
tan boyunları uzamış, kaburgaları lan ile Akdeniz ve Akdenizin kıyıları 
kafes ılates, değnek bacaklı cılız ço tam on iki asır kavnılup yanacaktı. 
cuklar bnğrışımık koşuşuyorlardı ve Sonra devirlere bir ba.']k.a tali hUk· 
kavruk, otsuz tepelerden kol kol sar- medecekti. Maşa.lmda kahramanı Ro. 
kan, kondJerJ çıp.ak, atları eğersiz muhlsu bir difi kurda emzirten bu 
sUvarller, plııllklerde otlıyantavuklan Romaya son yumruğu indiren büyUk 
ve çamurlu su bırlklntilerinde yıka· kudretll,kahhar millet.in erkek kurdu 
nan icaz ve ördek sUrUlerlnl ürküte- sembol hıtan en üstUn ırktan gelme· 
rck dolud.zgln geçıyorlardı. Bazan si mukadderdi. Diıji kurdun Roması 
pis bir e\den porsumuş memeleri sal. ufukta erkek kurt belirdiği gUn sö
lannn çirkin blr kadın, sa.çlarııu uçu. necektı. Bu devrin ardından gelecek 
rn. uçura. fırlıyor, çocuğun birini kol· olan nesiller, en rnuht*m bil' ege 
tugıı altına. kıstu·arak öldl\reslyc dö menllkle Alcdenlze on ikı asır ferman 
viıyordu. Bazan da sakalı kirpi derisi dinleten bu Romanın Odoakr adlı il· 
glbı diken diken bir o.dam, inek sa· çUncü dereceden bir TUrk generalin 
ğıı.n bir kadına hücum ediyor. eline yumruğu ile bUyUk AtU!Aya secde 
geçirdlğl bir odunu bel kemiğine ve etmiş 0 masına hiç hayret etmlyec~ 
butlarına indirerek talihsiz mahliUtu lerdl. Ve lUzumundan çok bUyUmlt;ı 
yere ser.yor. sonra saçlarını bileğıne 
dolıyarak sUrüye süriıye çamur ev· 
lerden birine ttkıyordu. 

Dayak Y.iyen çocUk ağlamıyordu. 

Odwıla döğülen kadın <ıh!> iblle de
miyoıdu ve ~ur evlc~den biri çıkıp 
da: 

c- Ne yapıyorsun yahu?> 
Demeye lUzum görmüyordu. 
Buı·ad:ı kimin bileği kuvvetliyse 

onwı dediği olur. Burası 'nsa.nlıktan 
uzak bir yarı hayvanlar diyarıdır. 

Erkek çocuk kız çocuğu, kadın her 
~uğu ve erkek ıher kadını döver. 
Dayak bu pis canlı kadavraları bir 
lblrıne b~lıyan :biric'ik vasıtadır . .Afk. 
se,·gi, :muhabbet, şefkat ve taUı dil 
bu inlerde meçhuldür. 

bir burnun parlak ve tertemiz bir kı. 
lıçla 'budaru~ı inSa.nlığa rahat lııb" ııe 

fes aldırmq olacaktı. 

* Şimdi bir yaprak bile kınuldamı-
yor. 

Bulutsuz gökte kızdırılmış bir 
demlr ıgibl ~dıyan gtlneş. örse kon 
muş \'e flzerine çekiç lndlrilm1f gibi 
.kıvılcnrılar saçıyor. Birbirine lb1Uş1k 
ço.mur evlerin .bacalarından çıkan du 
manlar bu sıcak ha.vada. gilçlükle yük 
sellyor. Ba.za.n böğtırcn bir inek. ba· 
zan havlıyan bir köpek her tararın
dan pis kokular ya~"llan bu murdar 
köyUn sesslzllğln1 b<mıyor. 

GUneş.n ortallğl kavurma.ya bat· 
lc.dığl anda birl'.r gölgeliğe çekilen e· 
ğcrsız aUarm çıplak süvarileri, az 
sonra. güneşin yakıcılığı bitince, or

Tamam S6 saat sUr~U 'bu yağmur! taya çılmcaJdar ve yine kazları, ör· 
!{ederli yUzler gül(lU, endişe yerine dcklcri \'C ta.V'.ıkları üıkUterek tozu 
şeıtlik ka.tm oldu. dumana katacaklar ... Onlar, bu sjneıt 

öt~i berlS1 tek tUk ağaçlarla göl
gelenen tepenin tam Kapıtuıe bakan 
tarafında sekiz on keçi oUuyordu. 
Bwıla.rdan birkaç adım ötede büyük 
bir kız:l<:ık qacnun altında genç ve 
gllzel bir kadın yatıyordu. Başını sol 
a.vucwıa clayamı.,..U, sat eliyle dizlerı 
nl ve baldırlaruu kaşıyor, kapkara 
gözlerini, ileride bir mağararun yanı_ 
başında yilkselen bir incir ağacından 
ayırmıyordu. Sol tarafta sık bir me
şe korusu ıörUlUyordu. Eğer Piri bu 

Softalar bunu okunmuş 70 bin ta- bulutlarını ten fflls ederek, şu sıtma. 
şın kera.meUne atfettiler. lı bataklıklarda bir.birlerine ha.vJ.ıya-

Blr defa daha böyle olmuş, ortalık rak y~ıyanlara. hilkrneden kudreti 
kurak gitmişti. Türkler dua etU, la· temSil "derler. Bu kudret, kadnunı 

kat yağmur yağmadı. Yirmi gün so:ı budaklı odunla yere serdikten sonra 
ra ermenller yağmur duasına çıktı· halvete çokllen şu hayv&nlardan da
lar; hemen feyiz ve bereket ve.ren ba gaddardır. Hiç şakası yoktur. En 

(Arkası var) 

(1) Garbi Romanın sen hl\klbnda-
rının adı da Romulusta: Bomulaıs 

Aup!ltu)e. 
bir yağmur yağdı. ufak şikayetin. serkeşUğin, en nıa· ============= 

Kıı.ba sorular buna hayret ettiler. 
Şalr Eşrefle l.znıir mll!tlsinin bulun· 
duğu blr mecliste, bazı eşrar bunun 

sebebini, cnezdi kibriyıı.da> mtlslll· 
manlann duası kabul edilmeyip de, 
ermcnllerinklnln nıUsteca.p olmasın-

daki sebep ve hikıneU merak ediyor
lardı. Eşref bunu mUftiye sordu: 

MUfty dedi ki: 
- Bunda anlplmıyacak ne var? 

Dua Alla.ha gidlnciye kadar yedi kat 
göğli geçmesi lazımdır. Her katta 
birçok melekler vardır. Miliıaümanla.. 
rın duaaı misk ve anber koltar, me
lekler bu kokulardan istifade etme.tt 
için mUslUınanların duası ancak la 
gUnde tanrının huzuruna varır. Hal· 
bukl emıenllerln duası ağr kokulu
dur, göğe varr varmaz reddedllır. 

Ermeniler dua ettikten sonra yağ
mur yağması bir tesadüf eaeridl,. 
A.slır.da mUstecap oıa.n. evvelce mtıs 
lUınanların yaptığı duadır! 

.Mlln1r SWeymaa ÇAPANOOLU 

sum dik kafalılığın gorcceği ceza K..ı. .... .------------.. 
pltul tcpes.nden Tarpin kayalığına r, ___________ 

1

., 
fırlatılmaktır. T bld t 

Kapltul tepesi. ötesl berisi tek tük Q o 
ağa.çlıı.rla golgelenen tepenin tam kar ı 

Yumurtalı tel kadayıfı. 

T elkadayıfı herrıcn herkes 
bilir, amma yumurtaıısını 

bilen azdır. Halbuki bu tUrlUsU 
da.ha neilstir. 
Alaca.tınız telkadayıfm içlnde 

hamur halinde top top kalmış 

parçaları ayıkla.rsmız. Bir yan
dan iç hazu-larsııuz. (Fındık. ce
viz. badem hangisini isterseniz.) 
Telkadayıttan bir parça alır, a
çarsıruz. Arasına bu içten koyar, 
UstUnü Adeta bir yumurta şeklin 
de kapatırsınız. Bır k!sede Y11· 
murta çalkarsmız. Yumurta blç •• 
mindeki içli kadayıfı bu yumur
taya batırır, çıkarır, kızgın yağ
da kızartırsınız. 

73 ııltına kadar sıyrılan Türkistan-
50 lılnT; rcn'kli ibr.i.şimlerden örül

müs terlık (1) lerini salhyan ÖZ 
b~kler, kübik kafalı, kısa boylu 
-?emiş omuzlu Kır.gızlar; ~erj[in 
göğüslü, servi boylu Dagıstan
lılar, Filosof bakışlı Kırımlılar. 

- Bak hanım.. Bu kısın babası, 
ben nUtu.sunu geç çıkardım, bU yUZ 
den kızın yaşı küçük yazıldı. şımdı 
bunu bllyUtUnUz dlyor, sen ne bilir 
sen doğru söyl1y~fln6 namusun 
Uzer.ne yemin eder :misUı? 

Bir lA.f vardır hani ... Neydi o? Dur ============= 

şısında yirmi adam boyu yUkseklik· 
tc dik ve sarp bir kara kaya yığını- , 
dır ki. zinesı.ndcltl bUyUk binalar va..' 
di.niıı çamur evlerine mağrur mağruı 
bakar ve bir uçuruma. dognı donmuş 
bir zift şcWesı gibi sarkan yalçın ka 

ra taşlarının birer balta sırtına ben
zlyen k~elerinde kafaları paUanuf, 
parçalanmış ceseUer, .inliyerek can 
çekişenler görülUr. Bwılara ve bun
ları n UStUnde korkunç ..ıer ı;ıkara 
rak uçuşan kartallar&. atınacalara, 
leş kargalarınıt. bir göz abnak şu kir 
pi suratlı hert!lerin o etterstz SÜ\•ari
lerden niçlıı eindiklerini anlatır. Bun 
ıar leş ka.rgatarına yem olmaktan 
korkarlar. stıvart.lerin her görUnllşU 
va.dinin gamur kulUbelcrine bu ka· 
yalı#I hatırlatır ve bunun :içindir ki 
yedi tepe arasındaki bataklıklara sı
ğınmış olan ~ <:a.navar tıynetıi he
rifler kırbaçlanmış köpekler gibi sin .. 
mektedirler. 

Şeker şerbetini evvelden hazır
layıp sofUtmutsunuzdur. Yağdan 
çıkaracağınız ,kadayıf parçaları

nı bu soğult şerbete atar, iyice iç 
mesl için bir mUddet bırakırsınız 
Oradan da tabaklara aıırsınız. 

Şerbet artmışsa Ustüne dökerai-

'Hirklye Hal'i 
için lçlıı 

Kr. Kr. 

1400 2800 
750 1800 
400 1000 

100 

Budyoninin bir çamur gibi 
isted"ği şekle soktuğu insanlar 
bunlardı ha! .. Ben mi bunları, 
onun kadar heyecanlandıramı
yacaktım. Birdenbire deği§iver
diın. Salonu, a.nlıyan bir ıöde 

- A.. E~t.te hAki:n efendi oğ· 

lunı... Hem namı.wum. hem şerefım 
üzerine yemin ..aı.n-. Kurana ela el 
basarım. 

_ Ne biliyorsun anlat bakalım? 

- Ne bileceılim ibu kızın Y&fl on 

bet delll. Oll ~ 

bakalım. Ha... Blr yalan mahalleyi 
yangından kurtanr derler! lşte bl 
zimkl de o cinsten... Hayırlı iş lçı:ı 
yalan iyidir, ama insan kendini alıf· 
tırmamalı. 

Bu sırada kızın babaaı bize yetif
U. 

- Ah hamm teyze ver ellııl öpe· 
yim., sayende bu iş te oldu, dedi. 
Kadın elini uzatırken: 

- Berhtldar ol, el öpenleria gok 

oi.SWl, diye mmiclarıdı. 
Biraz sonra adama: 
_Bay ahbap ben öyle zamzaml. 

golu dUQiln ıatemem, İlle kına gece 
al olacak. Kadmlar biz blze ne eder
sek ederiZ. derken: 

Arkadan gelen bir taze (hanını 

teyze bize ma.rifeUerini g!leterecek 
galiba, vakUle iyi karfıla.ma oynar-
mlf) dedi. • 

lnsanın doğumundan 534 yıl önce, 
Uç taraflı bir ıııır ve bir tarafı bir ne. 
hirle çevrili şu yedi tepenin ve yedi 
tepeyi blı"blrl.,e ekliyen fU ıwamurlu 
evierin topuna birden cRoma> adı ve. 

rlllrdl. 
Roma .•• HükUmdar Serviytls Tillli· 

nız. 

Kadayıf tavadan sflCeÇ1i bir 
kepçe Ue çıkanimaiıdır ki yatları 
sUzUlsün. 

ylls'Un Roma& • \..---------,·-~ 
Sabialerie I.Atinlerin ırgat ve esir, 



- Sayfa 4 ----------------------------·----EN SON HAVADiS ----------~-----------------..--·- 25.8.941 Paza~eST --
En Son Havadis'in zabıta romanı: 52 Parasız i lanlar 

iş istiyenler: 
Türkçeye Çeviren : Faruk Fenik (j özıer galan söylemez! BQ ll11t1m4a .. arama. tş 'fenne, 

evlemuo tekllfleri. ve tleart 

Çelik bir alet parladı, çok geçmeden <na, tararı dilnkü e1ay1da) tülu::a~~8~~n~~:~!~ır ~:1pa~; :!;:=ın~çtık 
pencere açıldı, bir gölge kıvrılarak ::a.::0:~ ~~:ı:g:n::;~~u~;: ~::;~~k de v:;:ıı.pe~::~~~:.~ı:a;\Art~t olmak istiyen 

• • • İ tJ d hUlyalnrımlıı. avunuyordwn. Slikunol sıkı sıkı kucnlkndığl kemarurun çe· 1 
Sl0lp ıçer a a ı 1 gittikçe artan ölüUril<:U blr sUkfınct neliğ'I de birkaç bUyUk damlıı. ile Ju- bayanlara 1 

· h rt 1 d · · etrafı kaplamnl<taydı... Yalnız za. z.:ılımştı '"·' ,. 

' İLE SABAH, ÖGLE VE 

GÔRÜNMEYEN KAT L 

·Bet yemekten ııonra (Ünde üÇ dtfa muntazamın 

dialerinizi fırçalayum. 

rrofesör buna bır omu U an lÇen atladık. Arkadaşım ka 
1 

""' bir kahkah ... Sahnede yetişmek istlyen u.. gen~ 
ile cevap verdi. Dirseklerini ma- pıyı kapatırken· man zaman çt..,ın a, 0 

- BtTTl - Lyana ihtlyt?; vardır. ŞlmdiliY.. krrk 
saya dayamış. Sakalını avuçla- - Bakalım · evin neresine kadar. sonra. yine aynı sükunet, ayn. :----------------= lira muş verllecekur. BUrhanedıli:! mış, gözlerini oyun tahtasına düştük? dedi hayaner. d ha . \ repsi'y~ : 1llrac.ı.rt. T. H. K. genel merkez başkanlığından: 

hl d
.. .. .. rd A k C · . •. d - d b Birdenbire urgun vaya içli bu E / i hı ·ı • Bo •• ftıs.. 13 b~r mı amış uşunuyo u. r a- ep fenennın ay ınlıgm a u l karıştığın d d ı· v enme e l l mo:lti. Ebcl ... lz SOn.oo• ' B . l k daşımla beraber odadan çıktık. rasmm mutfak olduğunu anla- ı kcm&n ses 1 ı. uy um. "u sabah ona kadar. enzın a_ınaca 

Oda kapısını kapayıp, kendimi- dım. Clarckson P.arrv, dofrnı Jakla.rllll bu ses. bu g~l sesin bll * Orta Y""lı bir Tt'rk kadını iyi 1 al el'k . ._. . . soııoo. 
Zl

. sofada bııltır bulmaz Clarck b h 1 ~. •J "tt' s~·· \ tiln nağmelerınl içıne sındıre sındlr<ı -. 1 - Ha.-acılık dairesi motör Ü wsıt :ınn ııen 1 l!Jl1)1lel ıçın azı ' • a çeey açı an ,-;.npı:') o gt ı. ur , . t , (Bu sUtuna mahsus mektupların bir aıle yanında d&.dı~ık arıyor. Taş çoiu 75,000 litre dekme benzin, kapalı zarf ugulile eksiltmeye konulmıL:tur· 
\On _ Parrynin hali birdenbire mesini çekti ve kapıyı araladı. yuttu. E\ .. e. yuttu A<leta. Bı.raz sonra başmuhanır a.dıcslno gônı:J.;rllmey.p rnya gıdebilfr. Kndıköy Altıyol nğzı 2 - Muhanıınen bedeli 19650, mu.-ııkkat teminatı 1473 lira 75 kuru~tur· 
~ "' . • onra on e ı ı ı anın • 'b . doğrud:ın doğruya <ı<l\çUk ilünlar gu uçeşme cadclesl 15 3 - Eksiltuı~i :!5} 8/ 911 pa1.ıırtr.•i ı;unü saat 15 de Türk Ha,·a Kuı....-Jcg-ic:iverdi · ı S ·· d k. ·k· od ara <Sıyah gozıer>I çıı.lmıyıı. başladı. Tıp. Sö ""u·· 5 -·"'ıı 

- Haydi Sarli hemen iı,e baş- sında bulunan koridora gittik. k_ı onun gL 
1
' çok ağu- ve çok ha.fi! .. servisine~> go·· nderilnıesl !"zımdır. til ı· ı k b" d ı '· ·~ Etrafıma b""· d ı hl b ~ " * Sinema i"lerlnclen ve her rı ı ı;tn,. mf'I ez ına~ın a yapı acu.tır. ...f 

lıyalım. Vakit kaybetmive ı:!el- Buradan demı·ı· b'ır merdiven dö cwun ım. Ev enn ç •· ~ ı~ ıııı·· .; ~ d k Mektu~lar her glin sant 2 ile 1 a:ra.· rekl&.mdar. anııyan bir zat ehven ile· 4 - İ~ıekliler lüzumlu vesika Ye teminııtlarını havi kapalı ve mühür u 

mez' ded
i. ne do"ne yukarı "tkıyordıı. Tava rın a ışı yoktu, bu ses hiç şUphcs_ı41 d ı b ıı (6"'67) ~ .sın a a ına i ;.) retle ış nrıyor. Her tUrlü ke!aletl ha· larınt eaat 11 de kadar komisyonu vl'ımeliclirler. ı~ 

Satr.ı.nç partisi uzun süreceğe nmda bir kapak vardı. Buradan karşı~! blııadnn geliyordu? Bu kU· * 28 yaşında, 1,74 boyunda mUte- izdir. Arzu eden muhterem ış sahip· .--
benziyordu ama .. bilinmez ki.. her halde obscrvatuar'a cılul~- çük köşke bir hafta kadıır eweı yenı na.'!lp vUı:uUu yabancı ıısana. "Aı.ıt l' uz 1 gn.nwı:ı'l~da" GnçmG Namb ~ 
Gidip altları lastik ayakkabıları vordu. Biraz ötede sofa gibi bır kiracılar taşınm~ı. Genç bir kız "e itse derecesine muad.1 tahsilli ve ay ıerinin mektupla (ReklıUn) r mı J· C a uuac.. u ~ ıl - 1 
nızı giyiniz. Yanınıza rüvclveri- yer vardı. Bunun iki tarafmda bUyUk annesi. H'..z veremmlş. hem de lık kazancı l!)O lirııdnn aşağı olmı· na *m::u:~·ltim, mektep talebe- ı -a yser· ~- ·ı kogv 1 LI 
nizi de aldıktan sonra beni ye- iki kapısı vardı. Arkadaşım ka- çok ağırmış! BUtUn gUn yatarm.ş. yan temız bır aileye mensup bir bay, ' 1 
mek odasında bulunuz, derhal pılardan b·ın·ne gı"derck açtı. Bunları bana, temizlik yapan kadın, !erinin hanelerine oloun r.ya.ziye de:· sarışın, yeşil veya ell gözlü narin ilir A çıkalım. Her ihtimale karşı kaçma yol- gözleri yaşararak söyledi: sı ver . Şerait uygun~ur. rzu e- T'. k ki h d Çünkü hh f .. iktiJaSldıt 

Hiç, niçin, ne olacak? diye sor lan hazırlıyordu. Nihayet solda- <Görmeyin, beyefendi, zavallı k1· ya.pılı l9-
2 :> Yll-'1 arasında, edebiyatı denlerin E. rümuzuna mUracaatlart. ur sucu arını er yer en ıırayınız. sı at ve men ııaunıı 

1 B 
d f ,...,.,,,

1 
d seven bir .bayanla tanışıp evlenmek * 17 yıı.şıncia TUrkçe, b"ransızca ıı. İttanbul Balıkpaun Ta§çılar. Tel: 24340. 

madan ha.zırlanmıya koştum. • ki salona girdik. ura ~-~ep e zm hali içler acısı! Ne 6~ eşey> ı.ı.temektedlr. Ciddi tekliflerin <fotoğ 
ki dakika sonra yemek oda.sın· nen·n·ı 

80
··ndu·· 1·erek elektngı '-'ak- d.ye tekrar edip dururdu. Gilldıkierln. sanlarını konuşur daktilo yazısını ,, r•f geri iade c.-dilmek şarllle> (Ta· · .. A~ b 

da idim. Arkadaşım da hazırlan tı ve derhal pencerelere giderek denbeıi 6eslerını sadıılarını duyma ı;;W) rumuzuna mUr:ıcaaUarL bilen aynı zamanda biraz mu ...... e e· Devlet DemiryoHarı Uanları ınış beni beklıyordu. Bir pence- siyah perdeleri indirdi. Sir Ge- mıştım. Bu gece ne olmuştu t>Uyle! * Yaşı 17 • 18 arasında sarı.vın den anlıyan bir (;enç Ucaı1 yazıhane. 
re açtı. Peı::inden takip etmem i-

0
..ne'un defterinde tarif ettigı-· nasta b:rdenblre lyile .. ıuiA miy..U? leı·de !: arıyo:. (Kabul) rümuzw:a :ı • & T -. veya kun1ral, g@cl bll' bayanla ta· u • 

çin işaret ederek dışarı atladı. oda bu olacaktı. Yerden tavana Yoksa misafirleri mi vardı? Fakat, ruşnıak ı~tiyorum. :n ra .. n:ı .• 
bdn etrafmı dolaştıktan sonra kadar içi kitap dolu etajerler ne olu"• ol•un, çalan çok gU>el ça· Bkb1'lınl<In kuaktcdnl anl•Y'P * Bon Godlk!l kilçllkzablt okulun· Mub•mm<0 boldi ,,.!«• yll>h 2 füt< muhım"" bkind om in,..._'.~ ~ımal tarafındaki kapıdan dışa- yüksc1i~or~u. Karşıda. bir şömi iıyordu. Hem bana ecki hatıralarım: ılerde kurr..ca~unı.:: ~u\'a hakkında dan nıezunt:m. Esk! ve yeni yazıları lası .-e Marsilya tipi kiremit ve ınnhyalı~ı 5.9.941 cuma günü saat 15 ten ıtı . rı çıktık. Arkadaşım ancak o ne. ve ustunde de duvara gö· yaşatıyordu ya!.. konuştu!•tan sonra n:.çarJanmak flk· millttmmel b!lir daJ~tllo ile de )·au nm rna!ile kapalı ıar{ u~ulü ile Ankara•la idare binaıında eatın ~lına~t1;, 
zaman ağzını açtı: mülmÜŞ kasanın yeşil kapısı gö Mac~t yine içini çekerek dur'1u. Blr rindey:.rn. Müracaat edeceklerin: !lk yazar hesap ve büro !şlerine vak:fını. Bu iç~ girm.e~ İ&li:enlerin Jisıc }'.izal~r'.uıla .yaı.tlı muvakkat temınat ıl~ 

- Şu satranç partisini niçin rünUyordu. Arkadaşım kasayı sigara da.na yaktı: ~abaha karşı bir tahsil şart, orta tahsil de olıı.blllr Taşra.ya da giderim. :Münasip bir il' nunnn tıı}ın l'ttığı v~ıkalıırı .-e tekliflerını aynı gua eaat (14) de kadar ı. 
tertip ettiğimi her halde anla- yalandan tetk'k ettikten sonra çığlıkla gözUmll açtım, dedi. Hemen Ciddl tekliflerın (Yeten) rUrnuzun• n:yonım. Tal:plerln Galata Arapca· yc>n rei~liğine vermeleri lazımdır. d' mışsmızdır, dedi Profesörü bir bana dönerek memnun bir ta- pencereye koştwn. K&rfıkl evin lh· milracaatı:m. mli sarızeybck sokak 19 numıı.ra:ı Şartnameler parasız olarak Aııkarada Malume dairesinden, Haydarp5'

3

ıt· ıtaç saat meşgul etmek istcıniş- vırla: µyar bilytik anneBi bahr;ede saçını * Yaşım 35, bayı.ım 170, kilom 68 :-rıeıunede müracaatıan. Te.;ellüm ve Sevk tefliginden ve Eskişchlrde idare malaıasuıd>ın dağıulac~ 
tim. Akşamlan Alice de çıkı- - Evet, zu işi başaracağımı başını yoluyor, dell gıbi haykırıyor- tUccarrm. Aylık kazancım 200 • aoo * Lise mezunuyum. Daktilo ne 1 l.i.ste • .fdı Adet },f. B- ~ 
yor. Şimdi evi bomboştur. Hır- sanıyorum, dedi. Tabii biraz du. Bızım çamaşırcı kadın da yaıuıı· lir~ır. bir evhn var. milltemmel ve serı ya.zarım. :Muhnse- 1.000.000 

500.000 

15.000 Lr. 
31.750 Lr. t>ızlama oraya. gireeeğım. uğraşacağım amma... Sonunda aa ağlıysrak dört dönUyordu. şaşkın Dul veya kız bir bayanla. evlenmek be işlerinde anladıf,'lnı ı;ibi hattanın ı 

Büyük b.r hayrete düştüm. muh-a:kıka:A; hakkından ~elirlın. 'bir ruılı vardı. Beni pencer«:Qe gorUn· arzusundayım. Reslmlerile (A.T.SS) muayyen gün ve saatlerııııle de çalı· ~ Kiremit "e 
Fakat hislerimi açığa vuracak Siz şu kapının önünde durWl ve ce: rUır.uzuna mUracaa.t. şabllirlm. <F. :i. Ş.) remzine mUra· mahya1ıj;ı 

Tıısla 

25,000 

zaman değildi. Sadece: nöbet bekleyin - Aman, beyefendi! :ie olur aŞR· * Aylık gelirim yUz lira. dUrUst caat. 
- Ne arayacaksınız? diye l\Iutfa.mn kapısını arık Jı.ıya inin, mttl kızcağız ... d.lye D&· * orta mek~ep mezunuyum. Daktl ,,. " o 6• karekterlı, bir gencim, yaşım 28, bo· 

sordum. . bıraı..'\.tım. Sag taarfınıza bak- "ırdı. yum l,60, saçlnrmı oldukça dökU! lo bilirim. Herhangi bir müessesede 
- Geçen akşam kım~en a- tığınız zaman arka kapıya ka· Ayağtına acele terllldeı-iml geçi· muş ve sıyahlır. YUzUm hafıf silzme, klltip!ikie iş arıyorum. Yazım "e o· 

lınan paketin muhtevıyatım dar, sola baktıg·mız uunan da rerek, yatak kıya!etUe, kimsesiz kumam cıUzgllndUr. lstlyenlerin E'l kaşlarım kara ve ç t:k, gözlerim e-
anlamak istiyorum.. . ön kapıya kadar mükemmel gö komşuma. vazifeım ya.pmıya. koştum. lA, ağız ve burnum cdetndır. 17 • 25 Son Havadis gazetesi (602) remzine 

- Ya'! Demek kid, §U sıgara rebilirsiniz. RUvelverinizi alm.z. Kadın, benl, yukarı katta, benim yaş arasında ben boyda, .sanşın veya mUraca.atıarı ... 
T v kumral takal yeşil gözlU ve temiz * Türkçe , Fransızcayı, ve Al· hikayesine inanma ınız öyle Parmag-mız tetikte bulunsun, balkonwnun karAısında, ak"a.mki s<!· yt 

mi? herhangi bir tehlike sezecek O· 11in geldiği odaya soktu: Loş, karan· ke.rakterlı bir bayanla konuşmak ve mancayı Hlyıkile bilen genç bir dak· 
Clarckson Parry kahkahası- lursanız beni çagı-rırsınız. Ben lık bir tıllıcre .. o:>abe.hın ilk ı"ıkları 

t tti 
.,. anlaştığtınız taltdırdc niş:uılanıp ev· uıo bayan hususi ve ticarl müessc-

m zor zap e : bir de yukarı çıkıp ne var ne dft"ft k',çı derecede aydınlatarnam•" · k li · ...... - 7 lenmek arzusundaymı. İlk tahsili ol selerde ı., arıyor. 'r'allp olanların 
- Bır e mesıne bile inan- yok bakayım, sonra derhal işe "'urayı ... Kru.ede kUçllk bir ka.ryo.a, 

dedi P f 
.., -v mnsı 14.ztmdır. B!r t'otoğraflıı. veya (K. H.) rUmuzunn mUracaatlan. 

ınadım. . ro esörün size baı:ılarım. va.tak ve ortilter <>oıt da~ımk ... Bcll. 
b b

'k" · d k h h ı ~ " " "' fotoğrafsız bır yazı ile !Akbulut) * 19 yaşı....,dayım, lise bitirme im· 
u : ·ayeyı uy urur en er a Demir merdivenlerden yukan .kı" wavatıı .. A ... a. epeyce azap çekınis. - ,....,, · rllmuzuna mUracr.at. UhanmCla bir dersten bUtUnlemem 

ed bi:ı:am Kni~h't'i Davis'ten o çıktı. Fakat çok geçmeden dön- Kenarda. bir l.&kemlo Uurlnu kapa.f;ı '• tmi Us d 
t
. 1 k k lık ı k * Yaşım 26, ooymn 165,"lfüom 63. vardır. lu!e•:l vaz.ye n m aa e· 

pake ı a ır en ve arşı o ara dü ve ikimiz de hissemize düşen ,,,.ık duran keman kutusu ... Yatakta d b nk · k ...,. Devlet mUcsseselerınden b!rlnde 130 sizliği dolayısllc resmi veya hususi 
d~~. _ ~: a ·not ~er111 en işe koyulduk. jnce, ipince blr genç kız: Hüsran!. r . bir mfiesscscce ehven bir Ucretle ~a-
bord~gümu~en. ha?e.rı yoktu. Bir iş yapılırkt'Yl hiç karışma Evet benim HUsranımdı o. Solgun ı.ra maaşı:ı. çalışmrJctayım. Bır de • 
Her tırsatta ıhtıyaç ıçınde oldu dan ona se'-·irci kalmak kadar eviın vardır. ıs . 30 yaşlarında güzel ıışmak ı.,uyorwn. _Jtıyenlerin K. B. 
- - d b f. J ve renksiz yUzilne çöken sarılıKl.ı. ve balıl{ctinde dul \ieya kız bır ba· rUrnuzuna. mUraca:ı.tlnrmı d!ierlm. 
gunu soyliyen bir a am u ı- sinirleri bozan şey yoktur. Ça- ı ... ,. lr aı ,,. ın t 

ta 
. l B blliıbütUn 1 ..,,ı b m ~ .. k 0 ıuş u. yanla evlenmek fSt,'yorum. * L me:mnu bir t k 

ya .sıgara satın a maz. unun lıQan adam, SP'-Tedenden daha :se .. ger:ç ora me · 
'"' J :iecdet! dUşünsene! Gooe ö.ümü göze (M:. !{, 86) r~mzine mUı·aca.at. t t 'k 'e ~:al t ' · ' lıepsı uyd.urma... . .. az vorulur. Durdu•bfom yerde " ep en ı ma.• ıın a.ec'lıere ucuz _ ., alarak ba.na keman çalmL'llı. 1:$elk'. • kt d ı 

- Ta.bu uydurma, dıye bagır zihnimi kaptırmış. keşki ben de . * Yaşını 42, boyum ı 74 kl'orn ders verme. e ır. stlyenlerln E:ı 
d 

A d b d 1 . . . de yalnız benim !çın Adaya gelmiş- . • ' • Son Havadis gı>zetesinde cİkm:ı.L> 
ım. mma. a u a a. ımışım Clarckıson PaITY kadar becerik- ti. cYavrunı! Hilsranım!> diye çır 1 69. E~kı sporcule.rd:ı.nım. 30-35 ynş· rUmuı:una nıUracaatı .. rı. 

ben ... Bu masalları yuttum, di· li olsaydım dn. buru.da elim ko- u "k 1 .. ünd H"~ larında temu:, c.ddt "e namus~:O.r b.r pınan b yık annen n on e, ..s· 
ye bağırdım. lum ba00-ıı duracağıma ben iş!e- , H('n , dl ""! k 1·,.ın a.lle bayanlle evlenmek arzusunda· ran. ..,ran. ye atı amama .. . 

Paket.in .içinde muhakkak çok seydim, dive düşünüyordum. 1 t tt k dl 1 N d t b, yım. Tıcaret i~!erlle lştıgı:ı.l eyleme!•· 
J na.sı u um en ııı • ec c . ı.· 

kıymetlı bır şey vardır. Onu e- O içerde çalışırken ben dışa.rda i "'ah 1 d 1 k d ""ldlr teytm ve yazıh:ınc sahıbı:rtm. Ayda (Engin), (S. A. Banka, Ders, Bo· 
. . klad d .. ., d d b b mezs n. J. m n e ece şey e"'ı 200.ııoo Ura kn•<>nab"l l vın neersıne sa ı ersınız. uvara aynnmış oş oşuna bu iztırap! DllşU.'1 Necdet, onun ıçcı . v ........,, " Yorunı, ııde e. ğaz.çl, 21. M. A. T., Çok güzel riı-
- Her halde kasaya kilitle- bekliyordum. Arada sırada ku- hıçkıra hıçkıra 'ağlıyıunadım bılc! I dılmek üzere fotoğrafla T. K. T. rU· muzlarına gelen mektupları aldırı· 

miştir. Sir George hatıra defte- laZıma hafif bir tıkırtı geliyor- , muzuna mUracnat. nu:. 
rinde bir kasadan bahsediyordu d;. lşte 0 kadar .. Her dakika Allah 'bunu btle bana çok gördU. Goz -=====::==================--========================lerl, mavl ince damarlı şeffaf bir cıs_ 1 
ya... k saat kadar uzuyordu. Bir yan- mi ıındırnn göz kapaklarıyıe yan ör- Istanb u {(omutanlıg"' ı Sat!nalma 

- ~e~? ama asayı açabile· dan da içimde bil' korku vardı. 
cek mıyız. y b. · · ·· · l k ı K · "l" l - Al l"d b .. kilitse k a ın:ıoı uzenme ge ece o ur- TEŞEK-KUR omısyonu ı an :ın 

e a e u açma .... 1 b" 1 ktı ı::ıten bile değil. I<.asa kilitleri sa .. Bızı oy e ır yalrn ıyaca · Uzun umandıınl•eri midC!!inden muztu· - -;-7<1:;:---:-. ----::;-k-::---::-:::--:-·~-----------1 
hakkında ders aldım. Epey de ki. .. Amma doğrusu bu cüretkar A~.ığı a cıns 'c mi tarları ~azılı dört kalenı et 26.8.9·H salı günü hizala· 

rıp olan altı )a,ın<laki kız.ıın ~1 ·lmaz.'u, rınJa yazılı ~aatlt•rt.e ın;.;:arlıkla satııı ıılıııacaktır. !;·arıııaıncll.'ri lıer •u' k · 
tatbikat gördüm. Hırsı~ b.ir ar- teŞebbüsten elde edeceğimiz ııE:· Cerralıpa~ lıa&tıılıaı,..·i lıurkiye kliniğin- yoııJıı g;.ırulebilir. lb ddıkrin lıelli ı;iın ve aautlcrde teklıi eıleoeklcri 

11 
/ t ornı~· 

kada§ bann ~ocalık :tmıştı . Ben tice göze aldığımız tehlikçye de nıu\a!fakı)etli Lir aıııeliyut )ııparak re kati tcıniııal1arı ıh: birlikte l ııı<lıklıda satın alma konıisfonuna gelnıı~~ı:;i. gu· 

m. e.ş. gu1ken .sız de nob~t ~klcr- değerdi. Sonra arkadaşıma da hıı}atıııı kurtaran lluçent Ur. llazıın Bu· ı 
H d rt k 

ke (i444J 
sın:z. ay ı a ı sesımızı • tam bir itimadım vardı. Eğer rnin ile Proft"t<Qr lluılııını'ddin T..ıktcr, Cinsi Mi1;tan P=ırlıl; :amanı 
selım. Mecbur olmadı~.ç~. ko.n_uş yakalanacak olursak sıyrılma- Ba.asi•tan Zher 1\!c.-stçi, ıııi~tan Derviş Kılo Saat Dak.k' 
mıyalım. İşte profesorun ık~- nın yolunu bulacağına emindim. Manızade, f'cnnL Berkay, Baha Serer, Fa· 1--------~ 
metgfı.hı da göründü. Ben bır Zaten hadisat ta haklı oldu- ruk Esen, Brdii Kurban ile hemşırdere Sığır eti 

----
14 30 
15 

Yapı ve imar işleri il anı 
Nafıa Veka~etinden: 

1 - Eksiltmeye konulan İ§: Ankııra Etnografya müzesinde Atatilı\.1İll ~ 
nkkat meJfeniain bulunduğu k!bmııı mermer ml:l"divenlerlno yapılacak ili~ 
dir. 

K~i{ bedeli: 8172.39 liradır. J 
2 - Eksiltme 8.9.9H pazartesi {liinü Ellal 15 14' Nafıa Yckfilm Yapı "' 

mar i~leri eksiltme komisyonu odııaında nçık "ksiltme usulile yapılacakt~· . .ııııJI 
3 - l::biluae evrakı ve buna roülderri evnak Japl ve imar i{lcri reıs1 1~· 

görüleb·Jir. . • ,-
4 - Eksiltmeye girebilmek içia isttkliler:in c6U,93) altı yüz on i\1 

doksan üç hru~luk muvakkat teaıinat .-crındai lüumdır· (5558 • 7161) 

Bergaına Belediye Riyasetinden: rl' 
1 - İçme suyu tesisatımız jçiu c300> nılet 13/15 milimf't.rclil: fU ~>dl'· 

fenni ve hu~u.·i ~artnaıııcleriııe tevfikan açık eksillDle yolile mübayaa edileeP. 
2 - l\luhamrnen bedel c.ıöOG> lira muvıı.kkat teminat c.337,50> liradır· ·rJ' 
3 - Şartnameler "" b11 hu&u:.t& isteniloıı mal\ımat bolediyemlıı fen dJI 

deıı bedcl~ı olarak verilir. ~,~ 
4 - ihalesi 2 9/1941 tarihine rn"tlayan s:ıh günü Mat on birde b~p 

dairtt!inJe yapılacaktır. Taliplerin 2490 !ayılı kanun\ln 2 ve 3 iincii JDad~ ~ 
de yazılı vesikaları hamilen meıkılr gwı ve Maile bcledi1e riyasetine ıniit' 
!eri ilin i>lunur- ~ 

Topkapı Maltepesindeki Satınah11~ 
Komisyonun :lan: ~ 

1 - w.8.941 tarihiodr. ihalffi yapılacak 30 hin liralık mahlUt sııde ~1" 
talip çı!•madığından tdcrar ihaleye konm~ur. Malıliıt ııisbeti yüzde 50 tefC 
yiızde 25 teytin yağı, }Uzr6 25 kııyrul.: yağı olacaktır. f 

2 - J::vsaf \e hu;usi ~rtlar 1'opkap1 Maltepe satın alma komi~yonoııdl 
rülebilir. 

3 - İhalesi 28.8.941 per~mbe günü ~at ıs te komL..youda yapılııc:ııkt"' 
·ı - Kııti trminat 4.500 liradır. (7'134) A 

İstanbul Belediye3i 
pencere açacağım. içeri oradan ğurnu ,gösterdi. iıleııen lt~elkür edt"rim. .. :,ığır eti 
gireriz. Siz de beni takip edin. Hakikatte yirmi dakika ka- Babası: Osman O:ıiil K eti 

Aı kadaf':ım her halde önceden dar bir zaman geçmişti fakat Ana.n~ ı\lukcddu Ö;siil K:~: eti 

..ıli. ~ 
Ü!l..üdar • BC)koz yolu ür.erinde Beylerbeyi. ç .. naelköw Vaniköv Kanlı»' .. ...... " • • -fO 

• 
3000 16 

çuksu Anadoluhi;;arı 'e fü1kvz Abrahampaşa duvarı nraı;.ı yollarının t~ f. 
kotlı ~uıdc 2ô biıümlu lııtran kaplanması i§i açık eksiltmeye konulınu~ut'· 11 · * bedelı 735~ lira 'e ilk teminatı 5Sl lırıı 55 kuru§lıır. Keşif ve ~tnamc zııb ıt 

12000 
12000 
5000 ıs ao 

kcPülerde bulunmuş olacaktı. bana bir asır gibi gelmi~. Ni
ÇünkU hiç tereddüt etmeden ar hayet Clarckson Parry, bir za
l:u tarafta bir pencereye doğru fer sayhası kopardı. Kasanın 
'lerle li. C"lik bir aletin parıltısı kapısı açılmış, işimizin eo güç 

Yapılan ekeilımt'!İne talıp çıknııyan 17S tnn kurıı soğan :?7.8.9H "UCJ>nroa 1 1 İ ıı1 
S l ki 

, ,- .'ı uaıııeliit müdürlüğü ka eminde g;;rülthiJir. hale 29.8.941 cuma günu &il .t 
Ne1rira: Dirtktorii: giıoü ı;aat l tc Pllll!,r ı · ıı &atın alınacaktır. '.\luhuınnıen bcd li 12'.Qıı lira olup ~t~P" 
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k .Daimi ı:.nı:u."mendtı >.apıl .. acaktır. T.ııli.'pleıiıı illı: te .. m~naı_ .m. :ıkbuz veya Dl 

u ""' kau teminstı ıra ·urıı~tıw-. ~artnam,..•İ her gun komisyonda ,, .. · 1 b'l ' - 1' ıl 

Salı{p ı·e 8Qlrnulıarriri: 

i\İZA-'1EITİ.:-t NAlİF 

nr gördiim. Çok geçmeden pcn- tarafı başarılmıştı. 
cere aC'ıldı. O. önden ben arka- (Arkası var) 

8J.3ılık~ı yer: 1 b lli ' .,nru e ı ır. ıhııle tıırıhındf'ıı sckız gun evvel ~ılıı)el nafıa mudurluiiwıe müracaatla • .., 
" ıteklilcrin e ı;uıı 'c ll&l!.llı: Fınılıklıda ~atın alma k•nnbyonuna geJm,.lcri. rf<r VATA.."J MATGAASI fe"nııi ehli) el ve !Hl ) ılı na ait ticaret odası veeikalarile ihale güniı ıııua>~ı 

~e ..... ~-~·'""'!!!~~~5~~~~~~7d;,u~rd~u~.~A~r~l~ık~h~iç~b:ir~şe:y~d~e:n~h:a~z~l~İ~l~.k~/~~~/~~E~~S~!!!!!~l.J~!!'!!"!~A~d~~,~~A~~~,~C~.~!:!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!"'!!-""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~(~7l:2~JJ~ ..... =aı:ıe:_:D:ui:m:i ~E:.n:ciı:·m:c:nde~:bu~lu:n:m:al:ıır:ı·~!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~'~ .~ 
Anriko babasının duymuyor, zevk almıvor, tabi-ı s z · a - n on 4ıava is in Şi<, znaget ve lvf tJ.ce." .ı T efrika.s! : 22 ye başladı. Beş, on adım atar da, brlakım eşya gi:b. ı!el~ ~ 

ntin şiıri. giizelliği, bahçedeki ii atmaz, birdenbir e du rdu; iler- Ve etrafındaki sessizlilct~-iJI 

Şatosunda ı~içek ko~ulan, .ruhundaki acıyı, , . N T '* de, çimenlerin üstünde bir a- kuvordu. İlk defa soh--s ,,111 
• . u;yanı gıderemıyordu. 1 dam yatıyordu. kalnuş br küçük ~ ~9ı · 

Klara. Anrıkonun, Kazalv_ek - Birden yerinden fırladı, Hiz- j Dikkatle baktı. Kımıldanmı- Vakıa hayatta .seven, fa~ 
yonun 'ltosunu basıp ya~tıgını metçiyi çağırdı, atının hazırlan d yor, öyle hareke~iz duruyordu . dlmiyen bir kadının, ;,1 1 

duymuştu. Ona bu habPıı dos- masını emretti. Sonra yatak 
0

• Yaralı mıydı? Ölmüş müydü? tkıabnış bir çocuktan fsl"IY,c 
ı·o t .1ont(ki Yaro söylemiş dasına koştu. Av elbiselerini bir geyiğe falan rastlarım. dudakları köpürüyor. Göö·sU, Kimdi bu adam? di? Her ikisi de en klı~ıı. e < 

t . l t Lu haberi verirken, giydi, aşağı indiği zaman, at, Tüfek omuzunda uzaklaştı, Çeviren : bir körük gibi kabaııp iniyo~du. Yanına gitti, Adam vüzüstü emin yolu bularak yerı~~ 
n.u .. t nzi bır lisan. k.~l!anmı~, ~apınm öniinde huysuzlanıyor, ormanın iç tarafına. 'k.uytu köşe- 1 Teessür ve ıstırap içindeydi. yattığı için. yüziinü ıtöremedi, maktan, mclksadına uıas 
n:1 ·trc mı hafı[ tertıp ıgııclemışlon ayaklarilc yerleri eşeliyordu. lcrB·iı.~ dkolgru ybürüdü.

1 
• ~t .. "J. S. Çapanoğl:ı Anrikonun, hareketleri onu mü dc~m0el~ ..... b~ınhdan tutup çevir- acizdir. ..._ .... -ti lı. Ata ntladr, seyis te onu takip oce er, ya an arı arı mu\,U tes.sir etmi§ti. Sevdiği bir acla- ı. .c.cuuan, eyecanla haylkır- Anrikovu ,görmeden .,.. ıer 

Kont. sPvgilisine: ı çtti. Yeşil a~açların ~öl~e- konserlerine başlamışlardı. Kuş .. . . mm adi hırsızlar, eşkıyalar gibi dı: kadar rahattı. Mes·.ut, e~iiJ-tı' 
- Senin hapisten kurta!·dığın !erinde ilerlemiye başladılar. lar, hazin ötüşlcrile bu haşarat ~~klannm b1:'.~~rıı~e~i~~-~ln ~ur· hareket etmesi, bir çeteye reis - Am~iko!. Anriki istediği gibi bir havat : cJC 

adam bak neler yapmış? )Klara, atın ı mütemadiyen mah orkestrasına tempo t utuyor lar- 'sonra u un J gı e koş- olması son derece canını sık- O, şimdi tamamile şaşırmış S?Ünleri zevk ve neş'c j~ıı~ c 
Başlangıcile, gece baskınını. muzlayıp kamçılıyor, at rüzgar dı. Uzakta kurbağaların sere- ~aya başladı. Genç k~ın .~a ta mıştı. Böyle bir vaziyette olan bir insandı. Hiçbir şey di.i~ünmü c_·iyordu. Her ver. her I<0<;0iıt 

Doranın kaçırılış1nı, soygunu fa 1 g!?i .~teri atıl~yor, .seyis, hanımı natlan işitiliyordu . kıb~ başladı ve epey hır ~uddet adamın hayatı da her ?..aman yordu. Artık hiçbir şey haklkın- iQin, bir saadet kayna.l!'l 
lan anlatmıştı. guçluklc takıp edıyordu. Dikkatle iler liyor u fak bir peşı sıra koştu. Fakat nıhayet t hliked demekti. Ya serseri da hi.Çbir fikri yokıtu. Kendini, du. . . 1-

Buna çok üzülmüştü Klara. Bir çeyrek kadar yol aldık· hareketi. bir hışıltıYr kaçırmı· yoruldu, nefesi kesildi. Daha b~r kurş~ınla can verecek, ya- yabancı bir şehrin sdkıaklarında Fakat şımıd... edİ· 
Canı sıkılıyor, pencerenin önün tan sonra. Kliı.ra, atın dizginini yordu. Birden, bir yığın yeşillik fazla koşamadı ve hayvanın sık hut, hükumetin eline geçecek, kaybolmuş, nereye ,gideceğini. Daha fazla düşün~";ıii.:ıı"' 
de oturmur;, hep Anrikoyu dü- çekti ve attan inerek, seyişin araı:ıından bir baş uzandı : Munis 

1
'bir ağaçlık içinde kaybolduğunu hapislerde çürüyecek, sehpalar- ne yapacn,ğıru, kime bas \•ura- den silkindi. Simd' rrıde şUnüyordu:.. gelme ini bekledi. .on dakika bakışlı bir geyik başı! .. Siyah görünce, artık koşmadı. Durdu, dn 0··1ecektı·. cai:!ını bilmiyen bir garip sandı. nin. eski .(!Ünleri hava.. ı >\'1, 

A d - l rd · ld ın· k dif kli ~ Gezler boştu; bütün nördü<n; şa'-anın sırası de~ild··d1• f yıp cgı a, onu sevıyo u. sonra da seyıs ge ı. ara de- a e ren · gözlerinde ürkek dinlenmek için bir kenara otur- Bu müthiQ akıbeti düı::ündük- .. ..~ mı Sarsılmaz bir aşkla ona bağlan eli ki: bir hal \•ardı. du. "" "" yler, ağaçlar, t~lar, •oprak- ile meş.[tll} olmak J{ızıJll }I\ mı•tı. . - Sen burado. bekle ... Ben, Kli.ra. tüfeğini ateşledi. Za- Terlemiş ve yorulmuştu. Sık ~ı::,~bi oluyor, kabına sığa- !ar, kır çiçekleri. uçan Jruslar, di kendine, yürel!i sı> 1 
I'encerenın önünde pek az etrafı tetkik edl!ceğim. Belki, allı hayvan, ~ahlandt, arka a- sık nefes alıyordu. Hararetten Kalktı, yav"s vavaC! '-'U •• ı·u·· mı· . hepsi avni şekilde, ayni mahi- l sordu: -'· sı ~ ... _ " "" J yıettc, ayni cinste, ayni mana- (A~11 


