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dılar! 
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Ruslar: 
Blm'elt Ye Çlrçtrln ll!lllftfab'°' 

liU .............. -- liiılaiii 
Stalla 

1 - Hazerln şar
kından Estera

bada doğru 
güı ilyorlar 

2 - Hazerin gar
binden Tebrlze 
fioğru ilerliyorlar 

Londra. 26 (A.A.) -
8ritanya kuvvetlerinin 
bazı mukavemetlerle kar 
j'laştıklarından maada. 
tan askeri harekA.tı hak 
~ında, Londrada hiçbir 

t,_ aber yoktur. 
ı: !Sat\ eaııJI bll' natuk 817fedl 

ıt..d nıfra. 26 (A.A.) - Tahnn 
f~~~u, İran parlimentMUDUD ~n 
di • •de bir toplantı yaptıiını bıl· 
,,.~Dtir. Bqvekil bir nutuk irad et• 
""'llir. 

~1oııı kanetierlne _....... 

~ Yardım edDeoek 
~ dr., 26 (A.A.) - fngiliz • 
ltııib k.uneılerlnin İrana ginncsile 
tdttı·~ttin Sovyeılerle inibat temin 
•ido; ecdderi ve bu yoldan Ruslara 
lıııec:~n yardımın süratle yapıla· 
'°11.i' ii .tiyleniyor. .Mar~al Bud· 
d le nı~h. eti•- u ımmat ve malzeme gön· 

<ceeltlir. 

&aslar Tebrtse dolra yörttyor 
Londra. 26 (A.A.) - Bağdaddan 

alıııaa haberlere göre cenuptan ge

len İngiliz kuvvetleri, İran hududun· 
da bazı noktaları iHal etmitlerdir. 

Britanya kuvvetlerinden mürekkep 
bir anıp 1-der Şaper'da lı:anya 
çıknııttır. 

Sovyet kuvvetleri, 1-
ran topraklarının 30 ki
l~m~r~ kadar içerisine 
gırmıttır. Tebrize giden 
yol üzerinde ilerlemek-
tedir. , 

Boraaclan -- tafalat 
Roma. 26 <A.A.) - Alınan ilk 

haberlere söre İısgilizlerin İruıa ta· 
ammı Bl6cistandaa Onnwı boiam
nın sahilini takiben Silop nehri ve 
Babut Kelit tcliri ietilı:ametine cloi· 
ru yapılmı§tır. 

İngilizler ayni amanda Bura 
mıntakaeında da ukeri tabpdatta 
bulunmuılar iee de Irak rota ile iler· 
lemedikleri zannedilmelctodir. Sovyet 
kıt'aları 1ae İrana Hazer denizinin 
prkında bir noktadan Aetrabad'a 
doğru ve garp sahilinden Rwııi-,. ıö. 
lüne doğru girmiolerdir. 

En mühim hedeflerin müdafaaaı 
için meııılekrt dahilinde talıaftüı et· 

miı olan İran kıt 'ııları. hava kuv. 
vetleri müstesna olmak üıere, büyük 
bir mukavemet gösteriyor gibi gö. 
rünmektedirler. 

Bir konferans telalr edlldl 

Roma. 26 (A.A.) - Stelani ajan. 
ıının bfldirdiğine göre Sovyet bü. 

kümeli Londra •e V qingtoaa binır 
nota tevdi ederek l Eylülde aktedil· 
mesi takarrür eden aııkeri konfe
ransın bazı teknik sebepler dolayıaile 
tehirini istemiotir. 

Bir lngUl.z tehdidi 

Simla, 26 (A.A.) - Hindistanda· 
ki ingiliz kU\'Vetlerl umumi karar· 
gihından tebliğ edilnıi~tir: 

lranın muk·avemetine 
k.~rşı. ~oymak için bU
tun ıhtıyat tedbirleri a
lınmıştır. 

Saat:2 
Başvekil bir 
nutuk söyledi 

lnglllzlerle 
""" 

Ruslar, mü;. a
kere devam 

ederken 
hadrıtl21: mız. 
dan girmek 
istediler,, 

Londradan ge:en 
b:r habsr: 

Iran ordusu 
müdafaaya 
başladı! 

Tahran. 28 (Radyo) - Par· 
lamentonan dllnldl toplaatı

ıımda Baf\•ekU, ııös alm19 ve 
vaziyeti fU ııaretle bnlAııa et
miştir: 

«- AWaazretl bllm&yWı'ua 
bükamett. bundan evvel tnpl
tere ve Buııya &aratnıclaa ya
Pdınış olan tqebbUıılere verdi· 
ti cevaplarla her tarafı mem· 
ft1lD edici bir teııvl;re ııareU ba· 
1und1liuna kaallat setlrdJtt ... 
da Basya ve hıglltere elç1Jerl 
ayn ayn fakat ayni mealde ve 
birbirini tahkim eden birer no
ta verını,ıerdlr. Ba notalar il· 
zerine İran bttkQmeWe M09-
kova ve Loadl'a anamda ye
niden terna.lar &eeııııüıı eder
ken, dlln saat dörtte, her iki 
elçi hıgUtz ve 8ua kuvvetleri· 
nln tranı ltgal emri verlldljinJ 
hUdlnnlşJerdlr. 

Her ki devlet tranua tamam· 
lığı ve hükümdarlık hukuku 
hakkında yeniden tenıtnat ver· 
mit balanuyorlaraa da hAdlııe
nln lnkl§al seyri ıran mUetlııJ 
tatmin eder mahiyette aayrla
maz. Ordu, İran lııtlkWlnı ,.e 
İran hukuk ve menfaatlerini 
müdafaaya dalma llaardır. 

DevJettmizln dostane bir ltW
la kabal etmlyecetl laerbaap 
bir ~ hnetle bfP-

ava • Fiyatı 1 

3 
Verir 111111 A~ı•• aazıtısı !(uru 

--
K aradenizde 

bir Alman 
denizaltısı 
batırıldı 

45 Alman 6 Rus 
tayyaresi tahrip 

edi:di ! 
Motkov8. 26 (Radyo) - S.vyet iıltih

baral büroeımıuı bo eabala llefl'eUijİ ,_ 

mi tebliğ: 

25 quetoe günü bütün cephelerde tıid· 

detli muharebeler devanı euniftir. Sov. 
yet kıt'alan kanlı ve çetin bir muhare
beden aonra Novograd'daa çelôlmitlerdir. 

HaYll muharebelerinde diifmaaıa 45 
tayyaresi taluip olwımuttur. Bisia lı:a1· 
bımıı 6 tanaredir. 

Karadenbde 1 Atm. 41eamıtı. ....._ 
rılmıftır. 

Bir 5owyet tank birliii, ceph:mhı p. 
rilİıle secerek iki diifnwı piyad. alayuı 
claiıt•tıflır. Tanklar, ı.o...ıu 5'1adm 
pçmiiJer WI dütmau M.km ,.....,.... 
dır· Dütınu alay lı:ararphı dalıi tahrip 
ol1111JDaftm. Yedi tut llnm ha ı.
kelt.8 17 top, 30 lı:anr,.,.. • mitnlyis 

l'SPll tahrip edilmitrir. 

(İngiliz Tebliği ) 
Trablusgarp 
bombalandı ! 
Yangınlar!JO mil 

uzaktan 
glJrillilgordu 

Leadra. 215 (IH,e) - fDlffil -. "' 
1911İfel ıwaretleriııin teblili: 

28.124 Ağıuıtoe pceai Trablaaprp 11-
...,ma takriben 25 ton infilik ve fa

sın bembuı atıaJflD'. 30 - fala 
,_,,n çılı:anlnnttır. Y aqııalardaa biri 
o kadar lıü,ikti ki 30 11111 maktu ıö. 
riliiJMda. 

Puar giinii İngitia bombudılUD laf· 
yareleri Şİite körfeline turras etmltler 
•e bir dü,.... refakat gemiıinl batırm11-
Jardır. 

fngilh neı tayyareleri, Akdeaizde bir 
İngiliz nakliye kafilesine turnız etmek 
istiyen diifman tayyarelerinin önünii kes. 
mitler ve banlaıı dağıtmışlardır. 

Bütüıı ba ameliyelerden taJTıırelerlmiz 
..Umen üelerine dönmü§lerdir. 

Dikkatler 

Bayrak! 

laglllz Krallam 
karde,ı ııe 

glrlıtlktea sonra 

,...,,lıcsw t <Alalolla • ,,,,,.,,...,,,.,. •Ual ,, ..... 

- - --- - - --- - - -- - - ---- - ----

Vatandaş vazife 
başına! Ruzvelt ,-,,,-------;;..__ ___ ...... 

Norfolk'da-
ki deniz 

Üssüne gitti! 
V&fington, 26 (A.A.) - RelslcUm

hur Ruzveıt ile Dük de Kent bu &ı..· 
bah Hyıde Pa.r'k'tan ayrdmıflardır. 

Ruzvelt Vqingtona avdetinde bU· 
tUn gUnlUk ~seleler, bilhassa mlllJ 
müdafaa ve iare ve icar kanununun 
t&tblkı hakkında kongrenin re!Blerile 
bfr çok görüfrneler yap~trr. 

Ruzvelt deniz tlssllndekl müdafaa 
tertfbatmı ~ etmek üzere Virgl
nt&'d& Wn Nortolk'a gidecektir. -
Küba, } .. ·;;ıyan 

konsolosunu 
uzaklaştırdı 
Havana, 26 (A..A.) - İtalyanın 

KOb&daki b&fkonsoıosu. memleketi 
terketmek için alm1' olduğu emre 
binaen cwnartesl gUnU Buenoa • 
Alre8'e 11.-elcet etmifUr. __ ., __ 

lngilizler 
Singapur,a asker 
gığmağa devam 

ediyorlar 
Sinppur, 215 (A...\..) - Uakf&l"lı.· 

ta fimdl3"8 kadar s&'CUm~ derece
de büyUk bir Brtta1l7a btlleei Sfn&'a. 
par'a wıUı1 ~. 

Macarlstanda 
çocuk IJlümil arttı 

Bütün vatandaşlar hava J.. u
rumuna az çok biı para taah
h ü dile aza gazılmalıdır 

~1--------------------------J Dünya hAıdl.Selerı, prkta şiddetle 1 KurwnWl& aaa y&Zllma.k ve yardım· 
devam edip duran harp ibu sıralarda da bulunmak bırlıbıri.mizden soraca .. 
dikkatlrnızı memleket dışına kuvvet-, l&rıl1U%JD art.ık bqına gelmiştir .. 
le çekmektedir. Hepimizin sabahtan Hal ve batır ııoruıan yerın.ı 0 gü .. 
akşama kadar en küçük fırsa.tlardL1 Tllrk bavacılığına kartı yaptığımız. 
lalllade ederek sorup araşt.ırdığ'ımlZ bir hizmetin Lzah ve .ı.auzahına bıra;;;. 
meseleler, f&bSl 1.şbgal mevzuları malt IAzmıdır. 
mlbtesna., hemen hemen tamamen Havacılık ııalıasmd& ba.p.rmay .. 
ortaı.ııı ka.sıp kavuran bu korkunç mecbur oldutumuz bilytlk Lşler, va 
harbi alA.kadar ed.yor. Aklımızda. tandaflan normal olmayan bu devıı 
fikrimizde hep bu ba.rbin bu.gllnil ve de fedaklrlıklar Jıııtemektedlr. Ve 
yaruu ya.şa.m&ktadır. o kadar ki ken ..ınutmamalı ki bu feda.kArlıklar, tat 
dinıi&l ve kendi mühlın işlerimizi il ve mllll hayaiyet ve ,eretleri.mı~ 
unut.muş g..blyiz. Bu h&riıin muhte- için muUllıka n muntaza.ıua.11 yapıl· 
mel ink!J&flarına karşı da:ha kuvveUi maJt h\mndır. 
olmamıaı temin edecek ve ayrı ayrı Şakir Bamn EBGöKMEıs 
lıer birimW mea'w vaziyette bulun· ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

liuraıı vazLfelerin bir çokla.runız ta· f ' 
r&!ındaıı bak:kile )'erine geUrileme
mesı b&f k&ca nuıl iz&h edilebilir ? !... 

Mahallede çıkan yangının eeyrini 
takip etmekle beraber yangına kartı 1 
tedbirlerimizi t.am&mlamak ve tebli
keyi clurdurma.k yolwıda ev balMmm 

.Y&Pmaaa mecbur bulunduğu ifbiru· 
fi. bugünkü ba.rp ontinde Türk va
laDd•tın •n örnek alabil~ m baaH 
bir W1ae olarak ele &lınmaı- JAyık· 

tır. Vatanda.fa Tllrk vatanuun emni· 
yeU için üzerine düfell r-.ml mtlkel· 
lefiyet dJfUldaki v&&lfeleri ıu,met· 
ıendirmek medburiy•Uncle oldutu· 
mu.z takdir eclilmek lA.aımcbr. 

29 Ağustos 
Cuma günü 

1 - Tarihi Tefrika: 

Moskooa 
bozgunu! 

İmp&r&tor Birind Napolyon'un 
timuml karargtılund& bulunmuş 

bir uUrin gtlnU gUntın. yazdığı 

ha.lJralar 
Tlııtıi;eje onina: §Mir &AZIM 

* 2 - Spor anketi: ı 

Geçen gUn guetecilerin Ha.va Ku· 
rumu tu.beeinde yaptıklan topl&Dtı

d& koılıuşulanlar vatandaf& bafta se
loa vui.felerinden biriDl ha.tırlaıma

ıma v..ı.ıe verdiği için blr.e yükaek 
bir kqmet ,,. ebfımmiyette gtil"Un
mu,wr. Bu toplantı bize açıkça &'ÖB· 

Bada.,.e, 215 <A.A..) - Peuır Uy!>d"la termif Ur ki mJW müda.taa vMıta ve 
.._ lıir ~ 11111 ~ .._. tert:liMri arulD4a, ciddi tMirlerlle 
• W..- Wt 'lllk'mn ....... dWraU ceBte\lell-.. •HMamm mem., 

Sdıluıe illeri miidüd:a:: ba1b '"""·'"--M -- lelultlml.se de lılUbı ı.ır eevtyeye 

Yeni bir spor 
sistemi Dar mıdır 

lıu ••llm!M cevap verdiler.> 
AMetl yapma: 

08llAN Y AZICJI00L17 

bir beJm-~ bidiıı faydalı. .. 1 ....... 1 ......... tem•nde b"..nı. biz. 
ihtiyat tedbirlerinia aı~ .. ..:u .. .m... ~- ......... 
tir. ..,,. __ metlerini gördUIQmUz ve kendiain· 

den daha mtlhim hizmetler .ıtaaırıı 

Makineye 
verirken 
lran- Türk 

bekledigim.lz Hava Kurumuna karşı 
ı.t.ı.anuız bütün vat&Nt,..ıann teber
ru olarak fakat mutıak.İ. uçok bir 

pua vermek ta&bbüdHe &11& yaula· 
rak y&ı'dımd& bulUDm&yı ciddi llUl'fll

te ~amanı celnUftir. 
Hava Kurumuna yardım meıııeleel 

nele, mahallede Ye febirde Yatanda· 
fiil Jlrt!munJa, dikkat Y9 itina i1ııı p
bfeıcatı bir menu olmllf&ur. BaY& 

':..~~~~~~d!~ Vişi'nin, Almanya 
İran topraklan ole.n İqilia • Rua emrine koydug'"' u 
cepheel:nln ilk te,ekkül g1inl1 dünkü 

gUndUr. İngilizlerle Rualaı- harelc1.tı k t ı 
tahakkuk ettirmek için işe &"iripi9- 1 a a r ... 

Benı, 26 (A . .l..) - Polonyanın 

herhangi bir noktasında Bo1'eviklere 
k&rfl Uk Franeız gönUUWerin.in kaaıp 
ı.nnı vtıcude getimıek tlaere bir ta
kma Fr&DalS zabitleri ygla ç•kmı,ıv. 

dil". 

* 3 - Uzun tarihi hiklye: 

Sa/o ••• 
JDsld Yunanın en hovarda kadını, 
filı1D, &fk ve lbllraam, kaıı ve 
beyecanm, mıı.ceralann kadını 
Y-: JdZAJılET.l'lN NAZiF 

* 4 - Yepyeni 
hikayeler: 

cliikAye aotwıumuzu bir· 
çok yeni iatiıd&tl&ra teallm 
etlik. Bu aütunda sıraslle 

Faruk Fenik, Güzin GUr
man, Sadi GUnel, RUstem 
P'eysi, Nebahet Aksoy, Saci
de .A.rtenuN'iıı bikAyelerini o-

kuyacakaınJL> 

Şehrin atrlt kap191 demek olan 

Yecllkulecle, pazar olmak dolayıal- su. 
Hint ordusu !mparatoriuğun diler 

aksamından almış olduğu ihtiyat k.ıv 
veUeri dolayıslle hepsinin en ml»ıi· 
mlıdir. Diğer taraftan ilk taarruz b&· 

reketini yapan Hindistandır. Hint or 
dusunun kıtala.n BWl.lc18taa dallan: 
nın ger.isinde çizilmiş olan ve mUnte 
ha nokta.eını Duzd&b tefkll eden mU-

!erdir. İran topraklarının taarruza 
en mllııalt nokbıAıı ~ şllphesiz cenup 
mııntakasıdır. Buralarda. İngiliz nll· 
!uzu uzun senelerdenberi kuvvet.le 
yerle'1JllŞtlr. Kımıandanhğı General 
Vavel'e tevdi edilmlf olan İn&"iJis or· 
dusu Uç grupta.n mUt~ekklldlr. Bat· 
da.t ordusu, Basra orduau, Hint ordu- MalOnı oldulU veçhlle Dk rraomz 

ka.fllııel 30 qwıtoeta Franeadsn ba· 
reket edecektir. 

BUDlardan bafka Himld 
Betik. Müalr SWeymau Ça
panojta, ş.klr Hazım, Ha
Mlnl Senllı, Hüııeybı Rllat, 
Mit.Ut Perin, Semllı Mtım
&u, Hikmet KJııan. Tank 
MClm&u, §evlcet Bilgin, En
..,. lltUenı, ~p GUndllz, 
AbrR ve Oelnşld'Jn yazıla
.._. -nen &amanlarmda 
.... dtlmlannda takip ecle

c;et•b Ad.U Yardaknl'an 
..,_ ve ftkJr yazılarını oku-
1"9"RNs 

le, •lmendlfer lstaııyonıma bayrak 

çeldlnıJt. AmeDDL.. Fakat hayra

tı &'Öftlnlerin içleri ıırzlamanıak 

mlhnkün defll: Lokomotlllerln 

dnnnadan saçtığı konunlarla, bu 

bayrak en gUzeJ ve mö&t.eeaa bu

ıınıılyetlnJ, rmı&1nl kaybetmiş! Da

baııı var: Bllzprdan panun~ 

Elde olmayan sebepler ytlzttn

den cllyecekıılnlz. Detti. Yeri pek

llt. dellftlrDebUlr.-

«Bayrak kanunu bir kenara 

dlll'IAID; fakat onun ud yuaııı 

Ttb'ktba vtcdaautda yazılı detU 
mu 

nacaktır. Bununla beraber tnan 
httkt\metUe hıglltere ve Rwıya 
araeında müzakereler el'an de
vam etmtıktedlr. lran bllkQ· 
metı, her taraf için memnu· 
niyet verici bir neticeye ulaş
mak tlmidlnl kaybetmemlt bu
lunn7or. Vaziyetin ani lnkltaf
lannı bllkQmet, süratle parla
mentoya bUdlrecektlr.ıt 

MISIBDA HEYECJA.~ 

Kaıbire, 28 (A.A.) - İn(lliz • Sov· 
yet kuvvetlerinin lrana girdikleri ha. 
beri ~yi olur olmaz Kııhirede bUyUk 
b1r Myıecaıı hullUle gelmlfttr. 

GönWIWerin bQyilk bir 1mmmı es-
ki muharipler tefkJl etmektedir. Bu 
da bunların görecekleri talimin kılla 

ııUrecejini göıstemıektedir. Ştmdikl 

balde sönUUWer Versalllee'deki Juf
l&lara yerl89tırilmlftir. 

nolun 4Jolan taratmdan blma7e e-
hlm demiryolu şebekesi üzerinde llU· cWmektedir. :Ma.verayı 1raıı dem4tyo 
saklarını tıemln etmişlerdir. 

!unun başı le H1nıdi8taıı hududa ara-
Diğer tara.ttan aahilde Hint ordu- ıımd& t&krft>en 700 kllcmuıtrelJk bir 

sunun p!ştar!Arı faaliyette bulun ıneaa& vardır. General Va•el'in lllO· 
makta.dır. Bu pi.ftarlar bir çok taıık- törlll kıtalan IJenderf&PUI" tıahkima
lar, tayyareler ve Amiral A.rbut.lı· \ml iki Uç g1lnde ....,mr. 

* Bir de büyük 
r6portaj 

hazırlıyoruz 

HADiSELER -FiKiRLER 
M. Urüvvete endaze ol

maz derler, Doğru. Türk 
cibilletinde bir maya cibi giz
li olan bu vasıf, bir damla ol
maktan çıkarak, bir deniz ha
line girmek istidadını göster
diği mesut bir taşkınlık kar-

"H" A • f dl aza-mın- a ı-
tmları kadar kıymetli olan ki
taplarını (yani kütüphanele
rini) . ~niversiteye bağışlıya
rak, ılım ve insanlık aJ>lı:lkı
nrn yeni ve kollel<tif bir te
zahürünü göstermişl9rdir. 
Maddi emel ve menfaatlerin 

rabbi!,, 
Hamid REFiK 

şı.sındayız: Oniversiteye, haysiyetine uygun 
b.ır.bağışlama ~apar~k: kalplerimizde ebedi ye 
rını .alan Dr. Zıya Gun den sonra timdi de, de
ğ~rlı ve gayretli üniversite profesörlerinden 
bırkaçı; Prf. Dr. Ali Fuad, Prf. cmebusı. Ali 
Muzaffer; Prf. HA.mid Sunsun. Prf. Dr. Tev
fik Remzi, hem kendileri, hem bqh olduktan 
ilim müessesesi i9in • ..-... Ziya QUn'Oft al-

tozundan silkinerek, ömrUnU okumağa ve o
k.u~ağa vakfetmiş bir hoca için kitap, öm
rünün tek ve bütijn hullsası demektir; o.,u 
vermekle, verebileceği şeylerin en iyisini ve 
en sonunu venniştir. TUrkiyede zaten revacı 
~ olan bir mesleiin pirqkına müntesipleri 
kı. ditinden tımaj'ından arttırarak. birikti-

<.,.,_ 8a. a, Stı. 1 de) 
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Plajlar hontrol 
edildi 

Beledıye tara!ından pl{rjlann kon_ 
-·olünc dovarn edilmektedir. Bu ara_ 
da Suadlye plft.jı kontrol edilmiş, 
musaddak Ustentn aslına. uygun ol· 
duğu ve sthhJ tcm1%111< tedbirlerinin 
alınmış bulunduğu görWml~Ulr. 

---o--
Nohut fiyatları 
tesbit edildi 

Fiyat mürakabe komtsyonu no
hut fiyetmı da tesbit ebniftlr. Tcs
blt edllen fiyatta VekAletin aldgı 
karar eşas itUhaz edilmiş. nakliye 
v ir masraflar hesap edilerek no
huda Jdloııu toptan 15, perakende 
17,5 k~ azamı fiyat t bit edil· 
mlştir. 

Müteferrik: 

9 ihtikar vakası 
ihbar edildi 

dövr birdenbire blr bn~kll mC\'Zun at. 
8wıllnin ceuıbını beklemedi; kr.fl: ladı, 

derce de J fn ı fj ,mi ti; ve, ya\ ş - On beş ı;ene enel §il Mad:ı.nı 

le: DliJcınkua ne G"tizeldl ... Zll\allı E tcl 
Foş rf, 1 eylnenmlş gibi, tcbessUm - I cıbu, .> nıın orada bulunacnk azn<lıkrıı uzııdı. tştc tam knryolay:~ 

edl,>ordu. ol o ı. ç ki lylz'i', .. l\llgyonlar, Ste• uzatac k bir ker t-0: 
Bu m ele <·anını ıknuığa \il Fo- ner, lz, Blunş '<! b ıı, .. Dalın h:lfk&'I' Fakat hah ı orada l'(l!ltı. Ertcsı 

terl'nln h nllz ynnın gl bmun. - ıwrolln, nn lnı... lınon ... gUıılln al\ m )cm~i f lınn dönıJJ, 

mııktıı olan V ndou, dl rl nr • ı Go ı ıjllpl 'z. •• Bu J rl kc tirlp nt. Bu o ... lıarda caıı ıl:acalc blr nolr. 

d nı 1 nı k n 1 nıllmkU d ıldlr, m:ı.IOJn ta \'ftrtm, hep aynı k dın olrwılan. 
- Allah Allllh? Y nlerlle e\ltnc.. n - nu lbl nhullde in an, k nelini dır-. Göm.il dalına blr yenisini iııtl· 

nıeylnc Alin.hin izdi\ ca knlln,ıyor. ~lrml l;rt 1 znnn dor, bir de h kur o. )or. Bir tane icat etmeğe bakın., 

tar, dedi. AY.iLlm, slır., hiç &e\ilen b r 1 Tam:un! Buldum. O şişman heriften, 
kadının r hibe olduğunu gUrdilnü~ Uammlnrı eeyretn ekte ol n \' n· geçen n • m V ryetedc gezdlrdljl'I 

r 

Adliye Vehaleti 
bunlarıda 

çalıştıracak 

Yurdun her 
tarafında aynı 

günde yapılacak 

Şe,kct BİLGİN 

AdlJye ''ekl\letı, h plıını:ıwer

dekı mohktım lı dınların bir tek 
ceuıe\ lnde toplıınmnsı ııurctUo c 
lıştırılınolnnım Juı.rar ,·erml, tir. 
Bunun için Veknıet, mnbkfunlyc
tl knt·ıı~ml~ kndınlnrın mlktnr· 
lıınnı, ecza ml\ddeUnl \O ıhJıl 

\'nZl~etlnl t bit ettırmclı;tedlr. 

llk ta'hsll ya91ndnkl gocuklıırın yo.· 
ztlması ve H.yılmaııı için Mil.arif Ve· 
kO.leU tarafından hazırlıklar yapıl· 

maktadır. Çocukların yıı.zrlması ve 
sayılması IJI, lklnclteşrlnln ilk hatta. 

\ sına teaadUf eden cumnrtesl gUnU yıı.. 
pılncnkt.ır. O gt\n cMaarlf lstaUStlk> 
~u addedileceğindo.n okullar tatil 
olune.c ktır. 

R 
ur.vclt - Çörçll dckJaroıo) onP 

mUnusebcWc Ll~ı Al.oı$D 
gnr.etclcriıılu ueşrJ,>utmda nauın di1'· 
kııti celbeden şey, Alınan nılllct1111• 
§hlldl.)'C k d r tnlunln culldlf,riUdrJI 
daha uzun ,.e dahıı çetin bir muc:ıd • 
leye lıaz.ırllllllnk Uıtıyııcuu duynlUf 
olnııılıırıclır. llaJbukl, AJınanyaı :,o>' 
yctlcr BlrUğlnc harp ll:lo dtı 1 ıı • 
mnn, Kır.ılorduyu bir kaç lınfta iı;IU
do ı;llalılarıııdnn tcc.rit edeceglnl, ln• 
glltere Uo Jıe nıılıış.ınn t ıçln en r:ı • 
ı;alt mc\ ltide ol:ıcagını, Alınan znfctl 
Uzcrine mu es bir sulhun 19.ı;: O" 

nesinden c'" el ııkdedilm ş bul~· 

Fuar kupası 
Maçlar 6 eyıa:da 

başlanacak 
İzmir, 26 (Telefonla) - Funr mUd 

deUncc spor hareketlerine program 
dahilinde devıı.m edilec ktır. 6, 7 ve 
8 eylCıl tarllilcrlnde şehir muhtcUtler! 
arasında Alııancak stadyomunda b"'u· 
ar kupası maçları yapılacıı.ktll'. B:ı 

mUsabalcalara Ankara, !stanbul, 1~el 
\'C İzmir muhtel tıeri ıştlraJc edecek, 
puvan ltib:ı.rlle derece alan takıma 
l<~uar kupııaı verllecekUr, 

Haydarpaşada 
1 motör yaıı ı 
Fahri Türkoğlu namına gclcp ik. 

vagon benzin yine Fahri Türkoğlu 
tarntından Haydarp141a rıhtmıında 

tesel!Um cdılmiş, yüklediği motUr 
rıhtımdan hareket ederJ;en "l.ıirden 

mnklııc dair lndel(f blr lıusur netı· 
cesi iştial olmuş, ltf iye gııyrçti ve 
diğer yardımc.ı vasıtaJIU'le. yıı.lnız 

bu moWrle rıhtımda buna yakın du. 
rnn d.ğer bir motör klimllen, UçUncU 
moWr de kısmen yanmıştır. l"o.lun
larmdakl iki vagon lusmcn hasara 
uğramıftlr. Başka ziyan olmamıştır. 
Bır motörcU ölmüş, ıxi ağır, bır ha· 
flf yaralı da hemen hwıtahaneye 
nakledılmi't r. 

KISA HABERLER I 
"=~--------J * Konyadnki Ebe okuluna 30 obe 
naımzedı ıımıcaktır. Bu namzeUerin 
ilk okulu bitirmiş olmaları ışarttır. 

* Mmlaka Ticaret mUdUrlllğtl ya
rından itibaren kauı;Uk do.ğıtmağe. 

bnf)ayncaktır. 

* Şetuimlzc ikl ton çM gelmiştir. 
800 tonluk bir sipariş de gclccekUr. 
Çarşamba gUnU elli ton çivi tevzi edi. 
Ieeekt.ir. 

Geçen yıl yap.dan aayımdıı. meınle· 
kette Uk t.ahall çağında S,749,909 QO· 

cuk bulunduğu, 'bunlardan 216.7ZO si· 
n1n tahell meo'buriyeUnl ita etUklerı, 
88,,709 unun da. halen Uknıekteplere 
devam eyledikleri teSb1L edUmlftlr. 

Yeni ısaytm bu sene ne geçen sene
ki vaziyet arasında bir mukayese Le-

~mı ümit edi)ordu. 
Nazllerln n.u ş da knr.andıld rı 

L.Uferlcre r:ı:ınen 'eka) j bu lınıJt.crf' 
km'\ et verecek malıl) ette a,> ıwn1ıı• 
Zir Rus3anın d:ılın n kad r zıını:s" 
mu ·a\Cmettc douun edcccğı .WU•' bl' 

ınln odecekUr. ımuunmııdır. de 
s ..,.,,.... at d 1 Alnıruı ba kwn:ındanlı •ı fc\ kı:Jli. 
ayım ,,--.ım her tar ın a ayn teblığlerlndo• hep kat'ı zrıfcrıerd 11 

gUndo (yUksek okuUar narlg olmıık bahsetmekte ise de no lnuılde. ııc 
Uzere) Maa.rit Vekılletlne bağlı resmi k d d tş nudııııe 
ilk okullarla.. orta ve me.s1ckl tedriıın-ı mer er. e, ne 0 cenuıı a 11 ılı. 

..... ı-. 1 u dUz Rus nıuka,·enıctmln ııllı ıyct buiıDll 
ta --6 ı C n ve. ak40.m m lek o- "ı \'oro llof Tiın ako nud)tP 
kullarının memur, öğı-etmen ve tale· 6 

' ş ' ~ ' ıslı' 
ordularının mlltwş uı.) ta uğrnıı 

besi vazife almıı.k aureUlo yapılacak A ,__ ...... - •·ıır-
la be~r öUUlilll kı,_....md D .. 

tıı-• tulmuş olduld rı d blr \akıadJr. 
Kö~lcrde muhtar, öğretmen, nahi Diğer taraftım Almanlar, Ukrtı)-ıı' 

ye mUdUrlerl, llk tedrisat müfettişle- t.anrrnz.unun strat~Jik oetlcelcrl ıı · 
ri ve vlJll.yeUn tensip edeceği diğer dar lktısadi neticelerine de elıcıuP~ 
kimseler bu so.ymı ifinde va.zile ala yet verdiklerinden, Uus,>a ıuırtıl 
ca.ktardır. kat'i zaferle biUnnek .lçln. stoıdJll'Jlll 

MUaıımalınsı görUlenler hakktndrı tUkctırceslııc kaUaııdı.Marı ınıı~; 
1554 sayılı fstatı tik kanununun mu- znm zaylııh, Lcnlngrndla vınycı~~ 
eyyldcleı'f Uıtb;k olunacaktır. h3vzasındakl sanayi bölgclerlııl ~ 

g~lrmck suretli teınfl edeceıdC 

yeni bir Sanat okulu hesap etmektedirler. Kır.dlar, LIU "1; 
mnıı he bmın bir lıa.>aJden f))Ş~ 
olduğunu, r.lra düşımrnB terlrnttil•1 

yerleri enluız yığını halinde bırııı.:tıl'• 
lannı sü~lUyorlar. Me cl:l Alın:ıD1,r'. 
:Nlkolnyef'ln dcnlr. inşaat tez~ 
rındn inşa lı llode ob ı kosko<::l 

Maııri! Vekilllği tare.fmd n, •eh
rimlıde yeniden sanıı.t okulları açıl
masına karar verilmiş ve !cnp eden 
tahSisa.t ayrılmı,tır. Bundan maada 
Ankartıda bir yüksek teknik olrnlu 
oçılması dU~nutmektedlr. b rp tllosunu ele goelrdlklcrlol ıd~ 

ederken Ruslar bu lddıanm ) nl:ıU :>Jil 
• <1uı:;'1lnu, Nikolayef te.zg'".ıhlarınd 

Ankara h aberlerı 1 gcnıııerın be.rıuna edııdı ·ıuı ıe0 • 
etmektedirler. GUrillü) or ki ınııl~ 

Dam uk/ ııımıarın 1ddıa1arı ara ını1a, ıııç ...-r 1 u noktada, bir yakınlık tesblııc Jlll. 

mensucat 

Muayyen bir kar 
vererek l"t:sat 
Vekaleti alacak 

Ankarn; 26 (Teletonl ) - Esula
rını evvelce blldlrdlğimlz SUmorbanlc 
fabrıkala.rı ve m hruıikl tezga.hl&rla 
lstihsalde bulunan mUesse.seler tara
fından imal edUCQCk her nevi pamuk_ 
ıu mensucata 1ktısat VektUcUııce e. 
komılması ve mel'.lcQr V kAletçc tayin 

yoktur. 
l\I ın tib Londrnda lUklın l.tllpıı' 

te göre, So~şetlcr, ikhıcl A~rUP~ J~ 
binden daha çok r.uuınn en t'l, nıc 
leketlerlnin lstlh\yn u rnınıı ı ıı11İ l' 
de, Urnllarn kadar pc1 llmeyl ııl'11 ., 
rına ko.) muş olduldarındaıı 11ıosli0~ 
nıo gerilerinde ordulıruun h~rptC 111 
vıuumı mi\mkUn 1 ılac k şekllılC ,-tı
zırlannuşlıtr, büytik harp stokl:ıt"I ~ 
cude getım1lşlcrdir. Bu it b rl~ Jl 
yeni Olny 11 d 1 l l mcr1.tcıl , 
nl tahribe mecbur luıl a <blıl nus rıO" 
ka\·enı tl d.ıha g~rllerdc 'e d:ıhı> 1 
yük bir şckllde d \ am cd b 1~"'' 

* l~illzler, bu sene mfilıim mik- edilecek mahallerde satıfıı. çıkarıımıı.sı 
tn\'da tallın, U!Uk, lnclr ve tUtUn a.- hakkındaki kararname bugü!ı neşrc
ıaoaklardır. Göı llşmelere bal}lanmış-. dllml.ş ve meıiyete glrmlşUr. 

Kannatlnı'z e, Almnnlar ili ' .. .J 
bu &ebt:ı> J lizündcıı, R )a J~, 
onbalı rden cnel neticelendi ( 

ıersc mll,mıınbrıwn Istedı ı rl ,r 

" kilde bir arnşıı katıanııuık me< ~ t.ır. 

* Gellbolu 1 kelcsl evvelki gllil me
rasımle Gelıbo!udıı. deruze lndırllmlş
tır. 

kndıru getirmesini rlctı. edeceğim. 
Od::ınm orta ında uyukla1IUkt o

lnn d lre mUdUrUndcn bah ediyordu. 
Foşerl, ur.:ılıt.ın, bu nar.Ik alış\ erişi 

ıaı~ıp cdMclt c~lendl. Vnndövr, pyet 
\ elranoı muhafnuı eden, ~lşnıan he
rınn ,>nnıtııı oturınuşfu. İld!il de, bir 

nn, itldal ili', clıi me l'leyl, rııhlbE-11-

ğc 1ııtlsnıı cdon bir genç l\Izı hu lıa
rckotJ ihtiyara se\ keden lıakjki his
siyatın ııe olduğ ı ınescle ini müna
ltnşa edl~or gUrltndUlcr. onra, Kont, 
gelerek: 

- MlımkUu de •U, dedi, Vıılu oldu
ğuna yanin ediyor. P.ccldedoockti ... 
l ııkat buna rağmen ben kendislııl 

Lor'dn gi.irdüğUınU ldılla edersem ... 
- Foşerl: 

- Nasıl: Lor'a mı glıJiyQr unuz'! 
eli.re mın1dandı. Bu gibi yerlr.rc slr. 
ıı:LSıl gidersiniz! ... Halbuki ben hep 
gidenler blr.ICJÜ llDI)!Ordwn... Hey 

Kitapçılar zam 
istediler 

Anhra, 26 (Tcldonlı) - KitaJtÇılar 

tııra!ındıın Mııuı:if Vekaı tine hır ıuura· 

c t yapıl rak l;ıiğıt pahıılılıiiı yütllııdcn 

ırıeklep kitaplarının hııli boıır fiynıına 

zam yapılmadıiı ıakdlrdc lılç bir kuıanç 
tcmiıı edilemiyec:eğl bildirihni~tlr. l\laarH 
V ckillctinln ııeıriyaıı hariç diicr mektep 
kitaplarına ahnle UJlıın bir pilde tam 
)apılmuı iıtcnmittlr. Bu t ni, Ve
kuletc;.e tetkik cclilmektedit. 

İktısat Vekili tetkik 
seyahatine çıkıyor 
Ankara, 26 (Telefonla) - İktisat Ve

kili Sım Day, Lugiiıılcrde ıncınlcket i· 
çinde ıeyahııtc çıkacaktır. Vekil, iktuıadi 

ttı1ckkulleri a)n ayn tetkik edecektir. 

gidi biz opta.ılar, hey! ••• 
- iyi al)lıı, ar.Wm. ln arı her yeri 

bilmeli ıleğll mi ya!. •• 
O zaman. sırıtarak, güıJcrl parıl

dı&y:ınıJ<, :Martir nksğıncla, l'}IŞman 

Lor Pledefcr'in, genç \ 'O gtb:el kadın

ları U!: frı&nk mukabilinde kiraladı •ı 
çıtth:uı inden 1tsettller. Bütün bu 
ne\•icten kadınhır l'ledefer'ln tuza mırı 

dUşerlcrdl. Ve konu~ul nlann bir ke
llmes.lni işiterek Kontes Sabin başını 
o tarata doğru cevlrJnce, bel". lle.r 
ne,e \C hry~anla birbirlerine çarpa
rak, gcrlledll r. \'anıba.,ıaruııla ku
laklarına kııdar luı.nrara.k onlıu-ı dln. 
l yen Jorj llügon'un mevcııdlyetlnl 

lılssetmemlşlc.rdl. Bu bebek, blcab ve 
hayranlıkla doluydu. Annesi 'ndlsl
nl ııntonda bıralttığı ıwd nberl, yegll
ııe lıo9unıı gld n lmdın olan latbm 
Dl>chezel'in 1>1ışindcn ayrılmnınıotı. 

D vamı var) 

yctlnd kAlııcakl rdır. I ış nıc' 
111 

Almanlardan T.lyaclo lnglltore ,c 

tc!lklcrloln l,lnc yarn~~ 

ırın1 ... ı ın konb olıl 
d~ve:m e .. yor 

B lcdlye": t rndan t.nnlııflıı 
tlşınc devam ed .;ntı; vo dJn d0 

lata. nah yesind ki !ırın ve e 
bnyilcnnde vezni noı. n ut> el' 
müsadere edilmıştir. Bund:ı.n ı1' 
bazı fırınların muayene cuıd~ 
mıyan ışçıler çalıştırdıkları 

rek sahipleri hakkındıı lcnp ede 
muan leye tcv Ul o il 

1 

.~-~---~~--__..,.,. 
bayaıll a j 
tgut~ 

Çillere l.nrşı ne ynpnı:ıl• 1 

ı'> 

G Unrşın eildde yııptıl' 
rarlard:ı.n bu ı de ';l 11' 

çn, doriııln güzelllğıne ıı " 
dUpna.ndır ve sarışın, esın~· t 
zıl. herhangi bir cJldd o b 

Çilin en kat•ı çaresi cp•urıl 
nılcn derıyı yUzcrck d • 

o 
usulUdUr. MaamnHh nz 6 
clld de ince ise başka turıU G1~ 
mek de lmkA.nsız de0 ildlf· 

azaltmak muhııkkaktır. ~ 

Bunun iı;;in d ma yüztl b ıı 
latıcı ıo yon veya kr aılcl' 
laııma:ı. Ekşi ş0yıer tllıtl n. ıı 
valet sırıt 1) d lyıdir· ,GU 
hcrgUn muntazaman 1<ı. 
icap eder. Cildi gtınc" kal1ı 
bıraltmamayı, (::ı.ntısoıer) d 

pudra veya krem sUI :> 1 
1• 

mal etmcmolıdlr. ÇıUn en 
ve en iyi ua.cı s atalıJttır: 

1'' 
Bir salatalığı dilim dıhıU ı;ı; 

temiz C-ld Uze ınc urıneU. 
usulle çillerin tam m ıe 
çok görUlmUştUr. 
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( Yaydan Oklar ) 
,-----------...,_.,,... __________________________ "" 
Dereden 
tepeden 

i 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

Karlarına kesat 

M;~:~~:r;:,;~~~: Yıkık duvar tamir ediıdi B!IL1Dıl* :Dil!IAN 

lııısliz parlima'ltcmı

- eeç.lrdl&i 1 kazalar 

TULLIYA • • • 
d•tu fa. ııöıt•~ı •• mu çekseııl• baıol' 1 y c.zan: Sacide Ar temel 1 
llll'iın demeyecekltrlni bütün RIUJtt -------------------------

~ibi ben do dıl il• ııırar ve kşlp ııo Buyiik hır aab11t1 lıtbrikuınlD oalıibi o- ıla oboojo ıaıoroı etti. Aile dell!ııiuaa ı... 1 l..ıhcda beııoen dönmel ~ Fobi B lr kllC ....ıat ......ı Loııdnı.Y" 
taıdlk edenlerdenim ellıamdüJI lan Febnıi B<·yin yalı ında • geoe mnh· la)'le1şuraa y~k dn\lacıD dibinde Feri- • .,.,diii bir alcrabut nlaa. üma • • vaki ıXaA mW:lıif h&Y& alUD· 

i\albiml \:e &\'Ut;lıırınu Tanrı~-. ' 1 tqC'-ıı bir balo ''"'ıliyordıı.. \t&J.z;~ içki daa .,ıli~ .a c:kıi.& hararOIJ.e öptıi. rada 8\·ionmeıi: üzere i4i .• \tel.ilıaya • h.- larI &ı.rumda .A.vaa V• Locdlu ki.· 
lğzımı de\·lct ına.kaıular,nın L:nl:lğllr "e eğlonre programını Uç ıüa .,...d Vi. \e ba1 ıaı ~iM ba.ıttırarak ona doııb k.i~ 1 dar çok yaivard• ki, düiia .aaaa b- ınaralarınm. DornlMUar altında bılr lıa· 
r.-ıum vıc,lanının lklslue hlrden ç >'Mı.td:ı.n cet a genç bir yejl'ID, Feridun - ED k.ıata lNr wnaada w•i yiu bo· dar kıJm.ağa ınecblll' eld... Z.ıea. artık raıbeye döndugünU aj&ıı1 lel&ra.fl&rı 
\ırt:-rek: yana. ytıkıla ikaYrt et tiK ıt tertıp cıtnu:ti. Ua.en balo et.. oeua ta.h- radan. bu duvarıa ii:ı.tüuffa koltarımla kendi 11ıadctinderı o kadar ümiditı.i k•aiı bildlrmişti. 
'1nır, terazlll \:e enli LcH, kanta. h "' iJdr-n ıınıv&ffa-.iJtıJ1i d;>nü~ii jt'.l'el'.ine ha- kaparak kaç3ca.ğım.. Bak gi..irec(kıiln, o ti ki. başkalarınuı &ae.dr.:ti •a llleflul Veatınınater sa.rayı denilen bu mu
ll.apl\nlt mt't}hur ih ıkar lllhl1 ıneır tır'ınmı ıı. Şe-hrin heıneo homea bütün ıamıuı 'talı dün)'anuı ea bahı.iyu kadını ediyor. bund.tn bir :zıetk dayurordu.. M~ a.uam bina.. &undan evv.ı de bir y&n-

Ayağı köstekli esir, genç ka
dının havaya karışan kokusu
nu derin, derin ciğerlerine 

do .. durdu 
•uı• dtıtUdır. 1 tenıa:n ve kibar ailelerıoi dın•etlilet ._,... olaealı:~ıD. ı •ı:ıt olduğunu tc\lehhüm ettlj"l ıtiıılcrdeı ha gın l'OC:im'&ifU. Gotik uaulUnde iııt.a 

lUerJne caolarınuzı teslJ:ı1 elti 1 tında bu1mat munıkündü ... }'eridun, i~· .\{rliba N:'\111.P \lttdi: )'alinde ~üaledii;i iM.ilbal ııı.ydcrini h9P edilmif ola.n 'bu sa.ray. ıa wıcu aaıı--
l'hiı \'6 beıteri &ület \B fCfkd.t111 lcri.n yolunda aftııtf'9in<lC'n dof.•yı da.ima - ·ıçllll'JID bem.hcı.yu bir \uıdın olarak Zehra için h.alcadı. Onun Nıdeti için danberi lngilterenın iki mecli.siıti.. A-
t'•tıh tiınHlllcı·i taıudıtunıı. !;ifa \" ınutehes İm çebrcitJe etr;ı(ı ueielendiren bura.dan geç:;em b.ilc ka.l.hinıdcı yine ayni kt'ndjnJe kaJau bütün kudrı:tile ça.lııCJ· va.m. ve. Lordlar kaıuarala.ruu çalıs;.-
lıayaı mtijdecHerinden, eu eşre cl.ıyı9 ı Fehmi Beyin yanında bir(:'r birf'r hf':yec.anı, fimdiki tazeliği ile duyaca· · Yaı orta:unda tuUD. bir ayrılıktan IOD· nın altına a.ımı,t.ı. 
'ııalıJl\kun heklml olan lo.iaD doktor Lutlin DliHıfirlt-r1e tanı::maktan derin bir ğım. lf.. \ ra evine dündü. Şimdj içiııdc hütUıı ii- SILI'a.yuı 11 bolü, büyük küçük 1100 

lılrnıdan ı:lkA>·etçiylın. te k alıyordu. ili• odiyr.rdn U. onu brk· Günl"r, uzua "YCI üzücü geçiyordu. İlk miU:iz.hLIC'rine rağmen taze bir heyecan r•· oduı ~ 100 merdiveni vardır. 1.tk 

•"Kocamdanşikii.getçigim!gecelertnı 
benden agıı; bir keçi pöstekisinin 
ü .. tiinde geçiriyor, gundüzleri de 

ba1;11mla beraber.,, 

llarp sanatının ınektt1'1 ve tim~ lhıen. ;ıırl~k bir isti ha.ile beraber <'niin· 
1 

aylar i\inde l'\.leliha sevgili-.inden uzun fl)'ordu. Bütün öı:ıırünoe ~ velaeıı b&kifta, hlna.nın cok eakldt!P infa 
Olan 'i'ürk oruu:1unun lçhıden en kud .. de bıtıp hıkt:nm~k bllmiytcek kadar uıun "" muntaıam mektuplar alıyordu .. Fak.at bir insanın kenditıi.ndf'n uuUa~maıunın edilmif oldutu zannedJırae dı.:, doğı u 
tctU blr oefi~ MD3t deh~ı zuhur et- !tatkl ~lle""leri vardı .. Taaıı:tığı het ıü· bi4;bir ıeye kanaat edemiyecek kadar çok ne ehemm.iytti tanlı. Onun bırJktıj:ı hı· değlldır. Sarayın &ncak yüz yıllık bıJ 
tltt_ bJr gün koc:a \a\Ul.Un an;lan yU .. ~ kadının k:tlbinıle bir heyecan uyan· .e'·dij:İ Ftriduodan ıelrn her şey ona tıralar içinde yqamalt da bı\:ı bqını h&yaU va.rdır: l&40 Qa. i1\4ilSına ba.ş

1 \ıızun: Ensari Bülent J ------z-
tt•ğl narin bir l'.aıırak &lbl tıtreroi~: ~'';:l bıla~ ~üıd ve g~ç bir adam 

1 
pyrikifi sörürıijyordu. Sonra yava' yavaı bir saadet değil mjydi?. Camie giden Jin· lanmış, plAnlarını yapan mimar Çer· gllzel genç G.dmın ..-opu tızerJ.ne d"' 

t- Eyvah! Orduya. ~naf k~rı.ştı...- ~\fu,..:na ~mındı. P.ır~3k . .-.ıy~ı ~çları, bu mektuplar !C'yrekltııti. \"e hiç, hiı; ıel· d.ar Ljr inianın feragati. heyecanı içinde lea Berri, 1860 d& Ohnil.ştür. .ı.an.p f.~I. iı.ı dd.;ıaı: u.ı., uel.1J<lerı hılll 
d.lye canevlndcu ln.leın.i~tl. ton ~p ınre uıun \IU(udıle ıncecı_k ıla· nu•nıtttj;e bı;:ladı. O zaman gt-nç kız ha· yıkık duvarı ziyarete gitti .. Ve orada çi· Eski parlamento blaa.sı, Birlncı ıa. ~urp kapanan ourun 18UKamet<tl· 

ı\nadolunu..t en bU.)·ük ümlt \e te- .ı.t~ı. ~ alacak kadar ıuzel, taae hır gul yatını zindan edeet'k kadar derin bir te· mt'n1erin ü1"rinde oturarak urun uzun Edouard ve Jkinci R.chard'ın salta· de ba . .;.tLCaU. u.ursa, o ta.rafla da blr 
•• •• ı ıdı 1 - 1 . d •ı d ı·k. ·ı d k nl k ~ıu 1 .btanbuldur. Anadolu, hafi da· ~ .. .. CWttoUr çın e çırpınmağa baıl11dı. K.İmtt!w a~ a J. ·ı aı e ırasın a i yıkı ıiı olay nat d~vrinde yandı (183'1J, 18:.!ti s t::ne_ baş ... u1. meteuK vu bu meşeilğın iCin· 
,._ reH.nce tik hatırladığı \.8 kucalıDa 0 l~e ınutanudi)·t>n bi~,,k kadın '~ ye hirteY eôy]eyf"miyor, git}i derdini bit 111-;-tıran duvarın yıkık yeri tımir edll· Sine kada.r, }.{aliye Nez,.ı.rctt ıneınu.r- dd laft&n tek katlı bU' bU\& görur-
•ttldıtı bu •.•birde bo~·t .. ıara eda, rtıg ~ılırla ynrulmalc ııın_ danı .-tıı. ı.ır gibi wllamıkta devam ~.ıj-.rdu . A" · nıı§tı. di.i. ....... .......,. 1 ı ı l k k k cu ,~ ı la.rı, çok Nk1 zaın<Uldan ka..ı.;nrş b.ır 
dertlilere de~a. vertn yfıfll e\ Uya kU\''" u ur n ev•nta . 0 u]a~ı -•ııabmı. gıcı . lar lt'Çti, bir tf"k habt'r biJe altımadı ... j J\rndi111i drı hayret edeceli kadar bir cldele gOre, devlet hesat>~a.rını çeteJc Kızı.:cık ağacının dallarında serçe~ 
\·ttındc bir aziz hall .. ncr. }lpr, ara llra keıtdı kıı:ndı~ıof', dC"ıu.ıe u· Yavat Java._: ümidini k ti. Fakat büttin bu mrtanrt içinde !!Ofrada annrsine likayda- ü~erinı.le tutarlardı. 'l'ıpa<.ı biZd@Kı es- ıer ve çıtı.ın KU~ııll' l seKlp cıvılda,ı .. 

t\ ka• ı'ıın balkona kaçarak knn hava ıl11 a-, yı:ı.'!-anmııı. güır-1 hat 1 · · fi k 1 ne bu hah~ duvarın d ,_.orl •··dJ. 
l\a.tlolunun gıyuc-uğuodan 8U ~ata sa~ edi d b.ı d prlu"f .. ' . .. ıra ar u:ın e 11 · . ~ 1 aor n.- ki ekmekçılerin tullUK•&rı çe '-e leı g ı - .ı ... 

tııın•ın bl T" k e •ı·•rJ torla rıt· . yc>r u, rz a mır;• artıl: tahammul gii 11 tl!'rcmi\lec.-öini. Kııının a)·l4rd.anbl!'ri trkıiti ızorahı bil· _ •"'""u~ı.ya ! Tulllya: 
ış r ur r n,_ "" d\ttttu galiba,. 1 . d. - -ıı:: bi... Bu çtele.ierdan aonr~. «Ar.\Jı.Ve• 

darı son mnhsulünU knlJırır kaldır· • im d - . . k ı~"-~". ıynrdu. Bo1111n eılıhatini fıırkeden mlyen annC11i taıh bir G \ ıweme ile &n- tanzımine memur edüdi.er, faı~at "e· - ..... 
tn...ı, af ~ l\.O~ll Ja f an kuçuk hır ıenç ıı- aıle111 ona l.ı.mirf' ya\ı b. k h lattı: 111 J.r 
. eline g~en blr avuç kı,ıık n a lı ~eliha: ile biru faz.la alikadır oldtı· d b" - • n '~ a re wa ya- . . . . teiejc.rdeıı bır şey anıaıuad.kı a.tI .iÇin, - · .ı U.ı.ıya: Tull.ya: 
"'4ıı.ını kvynu.na. ve derdiuo dc\·a bu- ·nu hal® -1. d .tt.r f k tt" nın_ a ır muddı·t kılmak uıere gonder- ı -Bıtı,rk yalıdekı Feridun Bryi 7.t>n~in asırlardanberi birikmi-" oia.n ıbu tallıa Teri. kaLH taş bın3dan çıkan ve jkJ 
lıt . ~ ttır· 1 un '°"'«rına a,..... ır f' ı. mt&,!e karar verdilrr. bir kızla evl~ndirdile M ) h c ""T b 

tnlU.l,ıtı delikanlı ya,·ru~unu da l'1k ı\rabauııdan ıenç bir dul kadın Fakııt Mt"liha . . . .. . r t" i aeığım. a· pa.r!ıjala.rının nihayet y&.kUma.aına ka_ nu;;-?..: u..ı. .. aı ~yu:ıp ba.şı.ru uzat.an ır 
tctlıl alarak tatanbula ko~muş \e sır .. h11 kcnd.iitıo bıuıu ima cdertk takala~· • .. .. nereyr. ~ıt~ ıttır~bını da lıha dll~unll"n Ankarada olmu~. llkba- car verilü.i. 1,k pa.rt.ı o.ı.lfa.J<, bi.lyu,.. ""·"'' gç:nç n.~ı. e rafa şvy.e bır 
"-~tıı bJ kl k . . JerleşUktcn n. btır~htr _r:ntıJ.nn"ktto. 11ınlı:i inat ediyorrJu. harda bur.!ya grl'1ilM" .. \'f"ni .gdjne kaı,ı bı.r yük tu• a,·ı bu """ · •··• Y'~ını. Loru- [11.1.i. awp j'1Zlı.\,:ık .c,g.ıcı altında ya.ta• 

e r o o. ıue nı.... 'fanırdt-lc.i alı:r:lbala. k • r 1 d" l rl 1 '" ,,....... ~ 1 '°0 ra ta.nınmı<t duktorhırıuııı.dao bi·ı 1tlihada.bütün d..iA;er kadınların ıü.1 1111 inqınlar oİ 1 
r ~l') neı;eı YC f{am· ayıp do ur ?e St'n:tt rnbm yıkık du- ıar h.amarasının ktL.oıiıı!J:1ne auıd., ili i:.U•"'-lC_, koşa .. ou. geldi: 

tin. • • . • b• • . . · ma ıtrına ratmen gC"n(' kııı rnn nvan na lamır tttirıliltlerini ,.-,ı.,_ il · h ' dal 
"'16 kokarak· zc:l.1\uu ır ndaı .ıllp k t".den hır turlıı.. b' .. ı- _ . . ' , takat ha.raı·etın f'"•tı ·· "-- ın~us. 11 - e1:1 hi )lı..'lc 04l a.yaya • 

şu Tarpin ka7alı1<1araıa &tııuf oısa. 
ıar, ya bu izlbelerde ya.şamıya mecbJ.r 
ka.l.şan? Etrtişkleruı bu çamur yığın· 
ıarı arasında her ı;eç~te •aldıkları 
dehşeti düşün! Haydi. Kornelya.,. ço

cukluk etme! Biı burada, Paı.l.Unos 

tepesilıde otura.nl&r, Romanın bUtUn 
mukaddem b&tıral~ıle buru.o bw·una 
yaşamalarına mıı.samalla edıleıılor 

hayat.muzdtLll şılal.yete pek hakU de
gıııa. HukUıudar SorVlyüs Tülllylltl 
kı~Bl'ına genç ve güzel k.ocaJar ıeç· 
mel< ıuttwıd& buJunm\l,ftur ve lıOkürn 
dar Serviyüa Tüliıylls kızların. öyle 
parlak bir dılğün yapın,., onlara oyie 

zell&'in çeyız;er vemııft.ır ki, Ki.m
panyada herkes hayrett.edır: KUnı 

hü.klimd&rı parmak ısırllUfln'. Hele 
ba.banuzı..n o büyük ıuuu.nu nasıl 

• • ' d. tüm KD• b' · L I yo O d ır turu t'ğlrndircndynrlardı. Kı~ı hiivük diler. JTe-rfııtldt' bnnu gu<"Cnmıyt-lım diye ~ ~• 
.. _ Aman1n ocağına ü, . 1 ır ın.amm~ PU mnııu.. nu ans rı· hlr 51\.ınll ve 'ed- .. d :d. 

1
.
1
k yanınasına s~Oçp o.ıdu. mI~&ın J.ıJiııya a.bla! -d •• Uu hUl,)'O. unutabllirlZ Kornelya... Da.veUileri-

hı.. at' .a.1 • \ '· I' d k . · ı "' '" ıc;ın e ftf\ır ı. . !jöyleml~lerdir, dr-#"'il mi?. .r • ı.. - .. kurbanın olayım. Blrit·ık uı ı., .. lttJ' tn .. o tın an kaçıp Jidece mış gı- Bununla beı·""o r, l.li#S de inşa edi· ı ı..ıcnht1ll teY çon. t&.Uı oıa& gere...,.. miz için tam on dokuz keçi luZarttır-
111' 1'.urtar!» diye ayaklarına du11ınu'.I bı bir üik(ik. hissediyor, bu vaı.iyr-t len ve parlaınentonun Ötl .klSmillI teş.. AUının .ı.'ill•J)A ~ıdugu anla..,.ıa.ıı gu .. 

1 
mııı;t.c. Hu 1arat hAıa Etrüryada ağız. 

Ooıc:torun. verdlfl llk r.evap: ~,.,ısında _indi inde bir kovalama ih· ı kil eden Veswıuiıs1ocr .tlO.i taratı kur .. zel ka.Jırı, ı;vı..crın1 tru.:tr &ga.cındlıl..1 · dan aa-ız.a. QOl&fiyor. Kırwıe bwuı. 
·- G~llrlm ama, yirmi UraDl alı·ı ll ınııı yUddiiini duyuyordu .• D11yı- Ad.iye röporta1· ~arı tarıunıştı. hüLttpha..ıe, o Sll"ilıaıdJ. ta,. ayırnıaKSııuı Uıl.ı\ayt bı.r sea.ıe cev1:1.p inanamıyor. Ama aen bi.ılr•JA kt. bu 

l'ıı:nt:. olınu..,tur. tınth.n Mdi\ıın çok kapalı bir ailt-nin mir e<lıJnekte oiduJ'uııdan, kıc.apıar 1 veı dı: bir haktkattir. 
l'ırrnı lir~ ile her i'1ln olap bit.ece-- ıe~ bir k1t1Jdutunu ötrenmi~i.. Belki içeride değuc.H. Yo • ..sa bu yan~uıda.: - Nereden kestiriyorsun böyl& ol- Bu a.ırada ayaklarına. sağl&m kOs-

lioı •·- d k .. 1 .. •--~--·n ı: .... teri· de lı> ilk b~o ol•eakıı. A.rupadaki u- c • k d k ? tek l ti ~•ne en uy U ~ . emıyet or estrasın ] ) . bULün kıymcLll eserler. esk> el YllZı· duğunu. vuru mu~ bir esir beilrm"I • 
~n lı;.t parlamı,, doktoru bir otomobL ~rt _tahsı.1 S,}eri zarhnda kadına bir a u a K la.rı Vt:ı asu·h.1..rdsnbcrı mulıü.!a.z.ı edı- - liıt kere lellln bana: c.Hulyalara Kılr.r;elya. onu görünce: 

P. •tıathğı gib.i otele ıettnnif. f •ı ,d~Ubuna muka.,il gt-nç kı:ı 'I f J len nadide cıH.ler ya.nıp guJoccKLi. dalın.aK p " tatlı f ydır> dtdıg,nı ha- - A&a&a! .dedı. Az kalsm unutu· 
Ookt ••• elttkten tatiyetı dıyı •bir 1C1 tannnımıttı.. tırma ayan a so s ' ~ b h 1 k"• or, ha!itayı muay...- 1 • ha . .. 4 P._ s.er • Şimdıki Avanı ve ı..un.lıı:1.r meclis· tır.ıaıım. ;:,onra ~bcr u uya ~ar yordwıı. Seni 1'ıuıakil ana bekliyor; 

ı.,0 , b. ·Uk blr dik_ !.!;Uta t etıc mak~dıle a)'ırdıiı bir 1 b b a. Yirmi lirayı alıp U) ·1.1 1 o. ü 1 • . . . lerinl s.wesine ai.a.n Vcs~1a.sler sara .. ı' tatlı bU' ııey o•mUA n.s.ıı arasıra ır eni o gOruiermlşti. 
lıaıı bir kA· ,..., •Y '"' m r 'ıçmr1e lelıha ılc tatlı bir h • 

~ cebine yerleı,tirınlş ve . . yı, ayru v~ı·de tekrar y&püdJ, ınşa- ı kız kard. ""'. oldLJ.6uııu atırianıaz mı . E.ilr, yüzüne taUı bir ıta.de vernıe-
loı ıı··~ ·. bir sürü kora .macera g~nıno çok lılO\·IJi olacpğını dü "B • i Ö [ d • h • h d " d & d l ,,. ~çaoının IU.eriDe tünü1ordu. lr S g e l, aplS ane e fflUd efi• at on sene sunlıi. Ve o z..manki p.u-~ - lii1olırıamııd•olnıı nere en a.ıu.· ye çalışarak s6u karıştı: 
t~nl~lf'.r sıralada.Jtlaıı. 90p.ra adanıca-ı Bir dnn!J elnısda: ile takriben Uç nıllyon lngıuz lıru.a ı dın? Oyıe bir ha~ırın~dasln k1 ... BÜ· Evet. Hannnırn Tulliyayı: hanı 
~ olrumuğa ba~laınıştılr:'--tl r,• _Melih•~. d...li • yarı" ö~I .. ni tamamlayanların ÇOğU (yakı .da sar!edıldı. tun iUn aenl dl.L~u.ıunekle meşgulüm. mım Te.:ıakıl beJUemel<tedu'. Ha..'U· 

4t .... ol llra bir aylık tedav 14 .. ,.. .... ~-ıa~I de" eonra dayı, Mf'mobnı ll• Eınlrıın yine il · • . /l h) . - lnanma.nı. liatulanuş oısan bo- rnım TülUya., h&nımun Tana.kire na· 
'•nıeıı tn· .. ralı ı:ıoııra·-. L '~d . . ge rız ınşa a dıye vec.a Lüzıtanya -Zamzo.m ·nı aruıraçuğmrvolıuJyalarınıbı· sdbircevapg-ölllrmemlemre(ierlcri 

l.aı. ya ,,....,. ' a.orusuna A& ar. gcıınıı )'apaeaAım, .ı. 
l\f("n, L .. ı... j d edı"yo l , raJup bira.z da. benim dcrt.ıerımt dın- Bu eısiı· ui-1 y;-o k- ya•'e.rınd va.. t'i 09,.._en Z e ttbil!netn beraber gi. r aJ mış • fJ JA.. lmd.Lı4t' c.ı...uzıuuıya.> vapJ· .,,......... "Caıı. ._., r a 

"l S.irket'J otellerJnln kV~lnde biri· d<'rdik, ne den?, ~ .ı.UHU bunt.au y.ı·nü a.ttı yıl hua.n. ya var, ya yoktu. Seeinden YUrete tat 
ı.."' )a.vnı.sile bathaf• ~ıa.,.n bu 1 Genç kıı, baın m !'İtti erkej:in. - Dertlerinl mI? Senin nasıl bir h bir ılıklık akıyordu. TulJiya. bu ae· 
"'ttı .... ı kllylUııUnUn ı d d b Sa it EREN •V>•• oatırmı~ . .,·aı: 7 m~yıs l~lJ, deı·dın' ol • bilır· •. sı ••itince, ilk deta ola.r•" •"'•l k••a 'il yaralı An-o U •"il uy uAu . •klil lartmnda k•ur- ~ .., ~ o- -
~ llt4-kt kara uı teyl okurken içimiz~ dı.... çnk tath bııyecan duyarak ne di· 11.U..lı. hakuz, ali.kalı alik.a~ıı. na· • çal:1cıla.rJır. Onlardan çıLu,cak olan ~t;J curr.a. gözlerini incir ağacından ayırmı:ya 
..~~ l"a\'uzun acıklı ı 1 haykırıyor yeceiini taıırr1ı~ ıoi\ddette"bf!ri ritya. ıuu~lu. namu;.uı, Lur~ıu: alacai.J.ı, muh· ccuııyt:t orkestra.auu btlZllı" h.uı.a.r Layn kumpi.>.nyasının bu bü.. - Stiyle bakalım ŞWlları ..• Flll"aza tenezzül buyw·du. Gözleri silzUldU ve 
'! 0 tne,hur feryadın bir tek kellıno- larında tan,fiıtı t•nu hahtiyar Mect~· tekır \ie hrr lurlü ın:;an ıiJııırtı.leri ara-~ ..Aıiliyıun hatıl hır ti» tahaJı.jljıoı ın- ;ıük Laı•~J....ıaı:ıı..ı~ •• ı\jı .ı..ı.e. l6a 1 .n.ınc- LUçlyUs ten bır şık!ı.yelın mi va.r? delikanhrun enda.mında. bu 'üzgün 

brıitn et t1şUrertk: ne emin olıin!nng adama ne kadar ı;ında hır muleç ı. tumıe )er alını;a dırıın tot..hı koridorlarında Lütün hunJan rıhaıı Oıınau. ~o.:ıe -"Uul.i •i.tuJ.ı..r yo .. cıı - B~b:tte ş~ılyetçly.m abla ... Ge· _(Özleri dola.ştıra.rak. mırıldandı: 
~ ,...._ Ey, .. ah1 Daktorlaronızın ara· henzedlllni dü Ük, fukınrla olmadan AııJi~e _k.oridorlurt ht>r um.anki haıını diıı;ıunü.rkcn çok lıurmcl ctuııım bir a~·u. He, 6eycınu.ı.1.'.lın &oıı nıtH li:l•C"'ı o.arı celetlni benden ayrı bir keç1 pöateki- (Arka&. var) 
i 11'. •nat .ka.rı!fb» diJ'& cane,lnde.n bu teklifi bbu1 bulut. IHc bu k"rma Ları~ık. inıfı!ln ne- k.aı bana tunları teknır eı.lıyordu: Llverpuı e \'a1·n1..ı.1\. ~ıt: 11.h. $.ıat 1-! aine u.zanara.k e-oçir!yor. GU.ndUzlerı 
Q

11l'ot. \ Ertf"«i _ıün. •l\\e ıörUnme.den hah· vilt-ı·i_ arıuınd.ı bır wk birlik. ~arJır ki: o - Oelum, gunden güne iı.di &uçların te lrıauJa a.tıA .. arın.dd.n g~..:1·.K.>!n, ıse hep lıa.bam.L\ beraber. f 9\ 
Tarık llUrntaz ı;edc Fendunıı hetrdu t)ıtündcld lncf' da; luııan olmak.... 1 arttığını gUriı.yoıuı. Esi..ıdl'n bınıılıl. Ya· n.ocö. g~uıı i»H.14'-tlJ.re ıııU.'"'1.1-1 li'-ı uu,- 'lul,ıyanuı Qudakıarında. can sıkın- ı---'J-,-Q--b-l-.d--0--1--ı '"""="============ dk pembe tül e i kadar vtitti dl"' t.;.anun mu"'acrıbeaindr, J,ı.itün bu aıfıt· kıı.ları pe~ aıkep, eimJi haıkaaının ına. lü.k.~a ~ar.::UiU.ı. cl.1 • ~'-'~ A.uı.ıan W.lı· tısı He k&r141k tur gWWmwne do~~ 

Lt pı•mbf'! :di, aanki h.ınıra hlr ateş haline ları hai~ insanlllf l.ıir tek \IC'Che arı.eder· lını alm<ak ayıp &ayılmıyor. ~d.bidr.rin )ÜJ.- ı.e.·ı.ı~urı .u..ıç bir i.nı.~Ja lh.uUıllll/i.n.· t.ı: 
,,,-ıaza-mln -f adlı- ırlml' yın::ıklanntyılmı. .. ı.. ı r. 11.ep.ı.i Lenılini §U ,·eya bu st-bepten de dok~an bqi yalan yere yep:ıin et· ,\fWn i.kı turpu b.Ull.ı,ı.t. - &n..m canım yok mu? Ben d• 

KC1J'Uda otomobı indiler. Ko•aman. ha..klı gOrürlrr. K.ımi. i, krndit.ini manc.n öl· mekteo çeki nnuyorl.ı.r. Jn . .an mahkümi-
1 

2 ~ mew:·e ıu.u..uu.;1o1udd., .fa,000 ton 
' 1 g~elf;rlm.ı L.p.u ıu~utn g-ıbı g~irlyo· 

güvdeli yqil •la\ etrafında ko•,m••• düren bir dii;rrini .•• A.liah, ."" de ka· y.ette.n mGtenohbib ol·m.uyor. liilS.~ Ad· ıı.u< ve ıu,\JW Lk::,g-.~ h.UY'V~...ınuu o•ar •. - . . ıum, Ueıı.ım kocu.uı da gwıuuz..~rı 
oynadılar. Bir ıef~ Feridun ı...'L.uk 0. nun cual&ndırmıadıgı Jçın çokıp \·urnıuş- lıyt)e ldırıdıı. or.ılar ıı;ın Lır §t"ref mese· bu. yuz.,;n MJ.'ay, yı.ntıı du~Uta ı.ço.u.ı.J 

• ..., K' · t l\.ra4n yıuu.udan ayrılmıyor. ~ua.mı~ 
bb·r,, ra ı 

Hamid REFiK yun ark.ad~ını otar kuvvetle yıkı· tur. ınılliİ birkaç dak!lalık te"ki için bi giui Lır ft'Y· OLO,duğuma göre ha- ,.; 1uc1.1c ut .. u.ı...ı l.LJuı~ b...ı • .ıwuu, yu •• 
b b • hükunıoar ~~1·viyl.ul 'l'uuıyU. Komay, 

tadı kt ODU rr&trnun bir meyveyi iıtün ir hayatı kirleıııu~tir. Kimiil haklı pi h,an •JC rııuddeLini ikmal t:dcn mab. ~ı.ı .. a.ıo.an l,J, sı Wôü•Uil. 

(a ı u ı ı nıUtla.Laa edecek bUyUj( eUru bir an 
ac:ı tarafı 1 'ınc'ı sahifede) aıuhran dudak.lur ôprneıien kcıllı- f\ ar çıı mıııır. l\.iıniii hıı;h.asının malı· 1 küm ar~n ç.oju: oıu ,. , .. . ,. •.• '"·orı.ıc o ı.aınan_k.i c·ı.ıı· ...., ı o. \ ı. """ ı.a.ı..ı ~ ""' tvvel DJ.ı..i.rmeye az.ınetn1,4tir. Vamat· 

'&b·ıld' ondı.L-"'I bırakmadı.. nı Çil ma .. tın lf'Vk duymuftur. Bunların 1 - aı;;ınd.ı } l'lC ıeliri.1: İrıfallah, ruye . . " . b 
iki • • aCI h · · >- f ııUl"!~L::il vWiO•l, .ueı·ı . .ilt: fl\11.lıl:LJ.l .il' jQ.lintn ona yardım etnı.uerinden ı.Ja• 

~Ol erı parayı, yıne rev ~felıh11 bır ın.s~u dt:r~e me.' t ('JtN norıruı.l ınsa.nları.l.ır. Katillerin ÇQjU 1 a.rkaılO' arına \'Cda cıdı)ı>rl:ımıı~· " t. . . .,.. 1 t ' 
L an b' · k u al b. ka D · ı ı pıuı..c.,,ı..u ....... c;ıw., gu.ı.. .. ı, J.A.ı ı.ıı.ı- ha tabii ne oıa.bı.llr1 C.hl."lüüz.ieri "ok 
ıı:, f' ır rnetaın, pıyasası O "' I lmıunna ~ılacak.ar keqılı.-.ın· b h oorm ır ralter sabibidırler .. \ıııl l\lah· 1 ~11.a t ediyorum. Her gun cem.iyetın ·J . • 
L l~atı t klarınfl 0 - 1 il I.• 1 nJ • d j • llU l.d.;-.ıtJ Uı.l •l gı.uUCi ~ .ı..~l\.tı..ıl.Y'il. Ul,1 t"all!'ILJkialJ itıin kQCaJ&.cUlU& uoceJerj 
Qİl.ıl.I J nı geçmıyen s o r hi Niiyu.rdu1ylece h-t h .. um o 3. aT arasında tefrık yapmak İDl· !lt'l>I .ı ıa &ıhenl•iı çıkıyor. Dıın:ı l.ılr ca· ı . .. T - ,,.. o 
.,ı'15 an...ak t'I · t ·ç'ın 1 ya u un •· k' . b ı k .. aKrut:\.1r.~ u..ı..,.uı. vo.p..ırıac da lla.rd..1:- •·ı'ıınle u • ra,roaya vakıt ve t·"at "'ft 0 ' 11 sure ı e cernıye ı .. aı nda bir dv.ba tJönuıiy~C"k. le d .nı mt·veuttur, Bu tefrıka gCire. mah· re u nııı l~m. («ııldınmııın terbiye- 0 

.., ~ o T -

1t t'\ee f t f d k~ lığın Y 1 a ar k' ı h ı · · b .. ~uıaan 3 no.dan ltt.ı.ı ı,lı;! aıııuL.uya)4 ' tba... eraga ve e .a ur . güzel üç #"f gtçtİ.·· uıın o an ır~ız. k,,tıl \'f"ya dolan~tırıcı· unı ıına _gnre verml"Lyıı.· ' 
t~t'n- gışlamak> suretıle de dl· J s· her ~· ·b· d ların ç('ltı u ııck.iya sahip veya akit mu· Bugun ınsanl.ıı:rda blıruk lıir Jıır• var. ıı.4rp ü.a.:ı eLti. 
1 ~lkl)ı ~ , . · ş ır gece --. gı ı, Q asının . .ı il" t ,, tl ti 
':rdıt, i ıgın n~ısallerını v7rnıt • kiıçiik balkonunda rldunun ıslığını va~nr-_ .. , tk<tlk olıuılardır. Dıicrlcıl yanı O cıa utun ahlik kıidı-ltrltıi hır }•n~ Ş~ıntii bu haıp e ... e A an k mu· 

bulamıyorlar. ~- .liir mUddet için 
bwıa tahammül etmelıyiz Kornelyaı 

- Aın.ı ben kocamı çok se\' iyorum 
abla ... 1a .. a ..... lıtn ve ınsanlık tarıhinde ki d ..,_L 1_.. •1. d ıekı olan sutlular hcrk~ten daha n.s- bırakarak fcrah:ı ulaşmıık. Jliç kimse bir ho.1·\,;\0co; baş~ ,i;t.!.ı.1J'Of, Geçen sa;a.:1-

, "f...,, 11 .., ı~ be ı) Jr IJ,• ~UJ ~ ........ , te\gı ılilUın u- ~ 
1
• I . 

rı. ,a cLyıktırlar. ki d kan ıl clo" '-k ııo!ılu, h~rk~l(n daha durudt olarak içi· r ıJr u ıakıki fer ıı hın dilrii~ı lıir ruh• aa- la. da. vazıyeL &)'ıh ı..u. A.Av.t.1ın g ... -çc.ı - .Deli kız! Benim kocama mu· 
QLı h da ,.;rın an çı ı ı m wyı ut" • • 

"tr: e·a~e~~tın ı~i başlı mAn~~· !iven kalbl11de da:naı bir Çal"puıtı 1 tnııde y~rp11k~a~ırlar. h.ıp b~lıınmakla mumkiın olabllt"cejini dii· ıla1·b~ na~.Uaı\ &v.::iı..e .. ıJ...oı U..ı.ZJ .llu.3U• ha.bbetı.m olıuaWğı.nı nueden ta.l:uıun 
l\ıv, ... ırı, ılım mıhrakı olan U· · ... nkl f\ır haber alacalı.. Acllıyeyı buyuk hır orll\ttra fefine ıben· ıunenuyor. l~ıe hn dü~iınccshlıktir lu, öıyeucıdt!n doıayı, şıüh.ı..Kı .lla.;..•ı.:ıe O.\! edebıhyorswı? .. 
t 'lıteh • 1 d •t dUJ U) Ol ~I· . .. Z t l k J •· . I" } • 
ıd, b" ın son zanlan ar a gı bı ebepıiı !,iıünle ı~tı&ı lri· r r ~'"" ço )'erin e olur. 0)lr. ~ir orkcşıra reo:m.ıye 111 ıuyük ork e!tr:ınnın iht"ngini 11.AwanllK .h&.ı:o>l# Ut:ıt.,>'l.>L - -

~ıt"h. ır cazibe nıerkr"Lİ haline mıı k'~Oflu .. Babçe-dnu: kenarına ıne 
1 

ıefı ki orke<-.traaız cenıiyet tetkıl edl'r. O· bozuyor. Ah18k l:aidfl~rini bir yana bı. Gdçen tıaı·pte .AJ.Jnıı.nla.r dUzit.a.n· - Karfty& bak! K&pitW'Un kaya.· 
i)ıerk.Ye başlaması; dtekj, bu ter: k d' IC1'g,ıli sandalına attı., nuo Ç•lgıcıları imıanları.l.ır. Onun i 1t"dıti rakanfor kanunları öt" yana atı)'()rlar. y&.> yı bawuı.ar. \oııpuıua. Aıuı.:ı"ıAA.<+ lıkları Uzcrıtıde uçup.n k.artaJ.lara 
~it\) Ve?. etrafında içtimai yar- r: :n ~~ d:ıh!i çc..Jıyan &art ıııaçla-1 C"~indeki Kompo1isyonu en doğru bır ıe- Arllhe her giin hiraz dah3 ~ğabn yolcuıar vaıdı, v~ t.ıu, Aıuerı.kauı.ı i ba.k! Hilkümd:ır ~·vıyUa TülliyU.s 
'ııf!t·1 6 alAkaların iisti.iste belir· · Y 11F

1 1 ~ 1d yu··2, .. dı A•ı·m:ık lıhle faldırm11ktır. ''akıi f:ılscı111r olııeak· o;nduların güıerp;ihı oluyor. onları her~ şu tz:belerde otur&nlar· 
1\ • Bit" rını -er unun ... ya • ro~ tır F k n· . na.roe gi.ı:lllesıne S(;oçp oi.ınuştu. liır: 
f liğıtııi lhch~i, yukarda tem~ i . yordu. Ui.ru soru h1~lı"..rinin it"'- J ·

1 
• a~ o bu falsoları yapanlan fld- ~; ın!ilan bulıınduğıı mııhittl'n ancak kaç vakiL evvel de cZam ~..ı.ıu> na.·: la doyuruyor. Sonra bir de fU iabeJere 

'y ı Z revaçsızlığın çöıUlrnı- 1 • 
1 1 dıl,ını 111, 11 fr:rldun ~1 c 1~yo oda. u7a ~mn1' veya krndi kcnılıni sıkı bır mında bl.r M.ı&ır va.puru ıl gözlerini çevir! şu çamurlu ve tuek· 

'itoıt\ ~tutan buzlarına isarct; j .. lıe.,ı ı 0 m~ .. Aı. ın~ 111 -.ı.... ...,.. Çok defa. bazıları y11pt11<lar1 fı)soları kcıntrol alttn'1:t hulunılıırmak fl11't>lile lur batı: d.ı. li bataklıklarda domuzlarınıızla ko· 
~ Sı 'V. d . h mfll'I e~ttı fUr\ • _.. ~"" nnu11 k 1 t h"l r. ı.w • Bunda Qa. Amerikalı yolou!u vaniı. 
~ l•ı' ıe anları sıcnk hır ~te- i ıife!oin" ı.. .. ". ma amına yudururlar. Filhakika o 11 a 1 ır. tıtıllu ak.,,ı hııldf'I n muhitin lıii. vıın koyuna. ya.tan.J&n d;\.,Un. Ya ,eru 

~. l'" iç' ba 1 d ~ bur olı!uprnu, ,. .. n \il "-t hu euçl f k F t ·n h n . .Üill kima4ialer, g-oçwı IUılı[e:"kJ bad.r' .ı-· ...., 
W"' deı ın sarmağa Ş 1\ llil• ic. u:ı-.re çağınl hsbt-r verİJt>f . arı ar etmez. akat farketuği tı a. e_rıne~ ah!Ak kaidelt'dne uyar. 

1\ lı idyeler a.yıkle.rur, t..emizl• 
lYJ nir, l8tenildıg! kadar soğan 

ince inee doğranır. Bu aeyUn· 
yağ'ında hafit kızarıncaya kadar 
kavrulur. Su gek.er cin1ıte.n. lüzu· 
mu kadar pj.rinç, ça.m.lı&tığı.. tua 

biber. tar~ın. k"' llzUmU hepli 
birlikte kar..,tırıluak kavrula.n 
soğanın tenceresine ka.Wır. Ve 
pirinç pe.nbele~inceye kadar va.kit 
vakit bir k.aftk sıcak su illve e-
dillr. mütemadiyen kar..,tırdır. 

Sonra ateşten indirilir, Soğu. 

yunca midyelere doldurulur. Fa.· 
kat aıkı doldurmamaya dlkk~t et 
melidir. Dolan midyelerin kabuk-
Jarı kapatılır. Tencereye sırala

nır, UstU bir tabak veya kap•k· 
la bastınln'. üstüne ağır bir t<Y 
konur. Kenarından lUtumu ka· 
dar su konur, 

Su çekllıp ı>ırinçler plfince a· 
totten indirilir, sotuJt ııoğuk ye
nır. 

'<ı 'l"llet. Bundan hayırlı ne Jarıu . u.. d h ful ıun o ın~ı alır .,.., ork~traıian fırlatır Bunun ıc;ın... ileyi batu·IJya.rak, bu ıetır clı, l'ıol.)'J'J-
~.. e- du Mel•ba da ııın,_n • a a atar O d il ·htı .. -ı <Acab ? di l 

'4 ~Ol ·•ıenni şıudur ki, e.çılnn . " .. u andırÖhis.-.ed!neı onu · a aının artık bayat .,rkutra.ında 11 oıırnrlıı yıı.n1muflnn ,tı:erı eU kc- 1 y-. .. : "'" • yor a.r ... 
lı~I\'\~ • birkaç adım l5tede bir ı.,r ,..,.~ Y ~-·' 1 1 ı t••i• yeri yoktur. O •-iı edilir. lepç•·li bir deJikouıhyı gö,ıerdi ,. ili,. .Fak&t, Y&fadıfımtz bu k&rlfık ııın.. 
t·•ht 'ta sa.planı!' kalma.sın. b!r 1atlı qau.ı;'.'1• 5~ tr' vu Bu gibi insanların maail,.rine intikal etti: Jeıı·d• ve hA.di.leler a.raauıda vıkayı 
~a~; a_ı,, halinde uzanıp gitsin; kim •erdı: I· . ed"" bu &ibi hidisc!er buılarına iyi ıeoir - Bu dana ~eo;ando napiolıon.-den ~·k· o kadar •eri bir 9eltlld• lnkl~•f ıdı· 

Topkapı Maltep3sindeki Satınalma 
Komisyonundan : 

· 1 rrı .• Et"'1fİ'nr nerer'o? o:veoek· - !ıl"1ihactl 1 ~· :ıiukıe~ .'°ora, f'ii('r. Onlar a~lannın maddi zararını' mı~tı. Bugün yine .ııynl yere dönmek yor k:. ca.ca.b&? .. > demete kalma· 
l' b~ 1\1 SON HAVADIStin ta. .. ıen biç kendini UZJD\yeı ~ır ıkl ay mua~ bir 7.aman iı;ln <'-t>miyetteo t(:(>-j üzert"... dan, hlç hat.ır ve hayale l'tim~dll• 
~ ·1 ı'" ekrnek aı'b'ı dlııııanı tU .cJnra. orada v•"Yett.1.ilCŞJnCOt be- rit edilmek 11uretHe ödedikten tonra beri Bi.ıtün bu ..... , d d .. " ·· "-"yler oluyor. 
~ ı k ~ • · da\" i'ı O da . . ' aer f'n tonra u;:unuyo- r-
, ~llıı,6 a?tız nlishalerından biri me~ hu 8.'esdeyı, :tacı OJ.· •.• an c~·"''Yetin kendilerine yapacaiı ihtar· rum da kendi kC'nJinıe ~u neticeyi çıka. Zam Za.m'ın torpillenmesi, g-e~en 
,.''ffa.h sUrUIUnce, durdum. ilk IC'Ul .lu::ndı kızı ~bı_ •. _E~·it.'1Ulle~ıı dıan urkerek iıaıiva)'& çekilirler \re onula 1 nyorum: • ~l&rbin $Lilzitaııya> 811U gözönilno3 ae_ 
~-t\ 1" h"l.ş sUtunltlrındn. ko- •evinolc karıılapcaı'aıinıın .. AılcD •uçlarının Jni•cvi ceu ını öderlet', • Demek inısanların., CtomiyelİD ahe-ngini tirdlfi için, bu hatırayı tazelanıeı-e 
ı~~ •. harflerle SU .:;atırh\r -Jt ailemle endcrce yan!alılarJa yap• Bo Oıf1İt iuaanlar pf'k a:tıdır Bu in~n- bouıamaları fal~ 1 . \l'eslle oldu. 

Yt.t,. ~ ıli!l!it', . · ~v· 
1 1 

ı. . . · • · yapmıtnuı ıtrı ic;ın 
i .. \itli" ... •· Vehhı Knc cfn, ser ... mıı1ar. DB)1Pl an aınızaman. Eve- t <:emıyrte ff'nrdf'n girdikten !lonr• kanun<lın. ba§ka bir feyin mncudiyeıti 
~fat\ Y:~zde yPtı"ıİ ini itim ve rlmWn aranodııki J"Lıwrı malıı.ut orkf'§tranm .. en giiıel ~ini ~ 1karır111r. elır:mdir. l~te çemjret 0 me"cudiyeli elde 
il 1 ~!, Ct'lılJpc:o,seselerine bırftk.. ta.mır ettirnıemitler o \ık ve aaınimi fakat 1 ıl urk11ı·rnI~ icap eden ikinci (qit ettiği gün, Adliye diye teımjye edilen .. ;~~ günü beklemek icap ediyor. 
L~:., !\l'ld~n kopan bir hutns gı5rü1Urlı rrru1 ki orad.birJorine ge- mahkWnlardır. Bınılır kendilerini ~elftİ· bir ıırkeı-ıra '"fine faıta 'hı· k 1 Bu··,;;_ bu duı·· ·un-·ı-,.. ra~-en Adlı'•e 

l - c20191> ın balyalı kanı ot kopalı uri 11>nWe tatın alıaaeaktır- ıı.ı.,.. 
kilosuna tabmia edilen btıdel 5,5 kuruı olup tutarı 4111().Ş(}.» liradır· 

.2 - EYMf ve husuai tartlar Topkapı MıUtepeeindı askeri aatın alma komit 
7onundı ıörüJe:J,ilir. 

3 - Otun ihalm lopıan yapılabileceiıi aif>i t6228>, dl052>, Ci9JI> I•• 
&ih.i ÜÇ kı§ımdan herb11ngi bir kı ·mına da teklif yapanlara da ihale ed.iJ:r. 

4 - ?\fuvakkat teminatı 48170 lira 20 kuruftur. 
5 - İhaleşi 8.9.941 PaıartC9i cünü aaat 11 de yapılacak11r. 
6 - İ~teklilerin /Dleı.kUr ıünde ihale ... tinden bir aaat evvt'I talip ol~cak.· 

ları miktarlara glire kanuni ilk. teminat ma,kbYllarıru Yw: teklif r:ıektupl.ı.rını eaat 
10 da komisyona vermeleri. (i3S:?) 

p • 
qıı ......_ H~ . b b~ .. k . . . ı ıyaç a nııya. (.l.1..1.0 çcaoı;- &- ,, 

~dert;. "ft. Mın - fadll • rab. \ip lidcrlennif. St:n ~eırum benim 'tlte. bu u:ru orkeelra ıçenaındr. 8.he11k· caktır· Ilu mevcuı::li)C'l nt·Jir? Onu koridorlarının hafif bir ıaia tabak~ını an· 
,.. ~'!'· - akrabllm ıibitin ~ltlihkara ıtevimli tblik çık~~klıa mük~Jef Nyarlar. bendtn evvel v~lt""n)rr tok arıtmışİdr. Bun- duan toılan atasında, muhtekir, Util, hıl°" Okaaaadaa Geçme Namb 

\ 

~ltı bir yehir.. Göre:cekıba nı kadar On1arın :ruriinden hır eok inaan hed- dil• hinler~cı •ene f'VVCI Üf filn:mf bulur aı.&, d:ıvaıeı. ablik dilfkünü, tahit, yalanc:ı 
. ~ar bıhtiytr cı14caiıa.. baht a1ur. BiN'.'ok ..-nç enların yoluna gibi (l)mntlar. insanim m'ne•I h'or haıkı lıi -, . 1 " h 1 1 K erı· ıı· A .. k v 1 tJtt a • şa t \le m~ ~~ı:. er guru U lop anmtt a ys pı og u 

... !lrn.1inde . 1 Hasta hir küçii.k ÇOC1nolin.in tatlı ~derek cemiyetteki lhenksiıliğl arttırır· altını knymııwlar. Fakaı nıadd1 dü,ünr-enin arkeaıra tefının onunda ıırı bekliyorlar . 
"Ilı ,_ ıteçlrdığlm geceler> -• ·,ı naaıl oıyııtnrM , d lif ı , h ı ı..- · ·ı· -.. ~rrn·a- ıunnı r-ı« • o- ar. i ru tem ı ı~ını sı ıp altı~ı -t:ndt>nb-1 C · t • · k · 
"'~'ld ...,. .,~rz yazıların çoklu- ı·ı ı1 b n1 ··yt•· . . 1 h .. Adi' '- 'd 1 .ı • .ı rJ ı;u rı ı emıye yıne aynı onıpozıayona U}'aralı: la d Ç 

al\ konut ı ı:anın ı ıta ı o -~ı• etmıflı.. ,re t:r l!:UD ıyf" .. nn or ınnna te- inunlır hır ınıuı t.i eski saınanl:ıra dönüp iyi bir ses (ıkarmaA:a çalıtırken, buJları ı Türk euoııklaruu er,.. Cll uayuuz. ünkü ııhhat we meaıiulİDİI iktiıaaıdll\ 
anıadı. f.ıtctl ıü:n. hirçok ıl54 di>l::meeine u.düf et.ıiJ;miı eant, rerlr, hırsı:ı: ve yan- ıaitmi-tcrılir. da kendi havalarını çalıyorlar. İatudıu.l Balıkpuan T&fGI)& Tel: aa4JO. 
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fn Son Havadis'in zabıta romanı : 53 

GÖRÜNMEYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik-• 

Cevap vermeğe vakıt kalmadı, sert 
bir ses emretti : " Eller yukarı ! 

Elinizdeki rovelveri yere atınız ! ,, 
Bir kiğrt hışırtısı işittim ve yetinde bırakacak kadar mües

sadece o mahut paketı arama- / sir, dedi. Fakat, buna rağmen, j 
dığını kasada ne . Y.ar ne yok, size, bizi istintak hakkını ve
hep gözden geçırdıgını a~l!'-dım. ren resmi vaziyetinizi ö;'trenin- j 
Böylece uzun muadet kagıt ve 1 ciye kadar sualinize cevap vere
kitap karıştırdı. Sonra masanın miyeceğim için beni mazur gö
üzerine birşey konduğunu ve rürsünüz sanıyorum. 
şeytan şeytan güldüğiınü duy- Maskeli adam müstehzi ve ıı.-
dum. Şöyle bir dônüp bakayım cı bir gülüşle: 
dedim: Vazoya benzer toprak- _ Resmi vaziyetimin gizli 
tan hır k.a.P.L.ı, .. ~zerıne. ec;za.ha.- kalması icap ediyor, fakat eğer 
nelerde goruıdugu gıbı hır eti- icap ederse şu elimdeki oyuncak. 
ket y.apıştınlmı:ı ve acayıp hır işini görecektir. Beni burada 
formu! yazılmıştı. boşuna bekletmeseniz hakkınız-

- İşte . o esrarengiz gece zi- da hayırlı olur. 
yaretl~r~ın :;eb~bı Şa.rli .. dedi. _ Yok, hayır dostum .. Sizi 

- N~. o · dı.ye sordum. bekletmek haddimiz mi?· İnsa-
Kabın ıçındeki tozu bır kere nın dilinin bağını çözmek için 

daha muayene ettıkten sonra: üzerine bir silah çevirmek ka-
- Evet .. Ben zaten. bunu ev- dar müessir başka hiçbir çare 

velde°: tahmın etmıştım.. yoktur .. Peki.. lstediğinizi size 
Dedi. anlatayım.Yemekten sora biraz 
İşte affolunmaz ha.tayı o za- ha.va almak için arkadaşımla be 1 

man işledim. Merakım galebe I raber dolaşmağa çıkmıştık. A
çalara~ nöb~timi .. bıraktı~. ve ka dimlarııruz bizi buraya kadar 
bın ıçındekinı gormek ıçm ar: getirmiş. İnik perdenin aralı
kadaşımın ya.nın9: koştum. !çı ğından ış.ık. sızdığını gördük. 
tepeleme beyaz hır tozla doldu- Kapıya gıttik, açıktı. Bu çok 
rulmuştu. .. .. garibimize gitti. Çünkü Profe-

Ar~a.da.şım alık alık yuzune sör Summerville'i şatoda bırak 
baktıgımı farkedince: mıştık. Raymond Brocklebank 1 

- Kokain!. Dedi. T.a~aka.sma ile satranç oynuyordu. İçeride 1 

olan muhabbetını goru°:ce zıı:- ne var ne yok girip bir a.nlıya
ten bundan şüphelenmiştım. Bı- lım dedik. Th mahir bir polis 
zim m.~ş.hur ... sigara aleyh~n hafiyesinin yapacağı gibi sessiz 
pr,of~sorumu_zun (~ar)a 

1
k :;i- adınılıı;la içeri girdik. Ne gör

buyuk bır zafı oldugu an aş sek begenirsiniz? Bir adam pro
yor. . A. fesörün kasasını karıştırmakla 

Tam cevap verecektım.. g- meşguldü. Filhakika yaptığımız 
zııru a.çmağa va.kit kalm.a~ı: . pek mütecessisane bir hareket

- Eller yukarı! .. Elınızdekı ti amma .. siz de olsanız bizim 
rovelveri yere atınız. gibi yapardınız muhakkak .. 

Sert bir kumanda sesile oda- Merakımız tahrik olmuştu. Eşik 
da gürliyen bu .emri d1'.yunca, te durarak bir müddet adamın 
kurşun yemiş gıbı yenmden h•reketlerini takip ettik. 
sıçradım. Arkadaşım bile hafif Arka.da"1lll nefes almak için 
bir irkildi. Fakat derhal kendi- biraz durdu. 
•ini topladı ve ellerini kaldırdı. Maskeli 
Onun halinden mukavemetin adam: 

k ı Ar"""' var) bevhude olacağını anlıyara ro-
veİvcrimi attım ve ellerimi tes
lim vaziyetine kaldırdım. 

- Güzel!. Şimdi Bana bura.da 
ne aradığınızı söyler misiniz?. 

SIR ŞARL'IN RESMi 
Hiç beklenmedik bir zamanda 

karşımıza çıkan bu adamın teh
ditkar ve soğuk bir yüzü vardı. 
Orada, tam kapının ağzında yo
lumuzu keser bir vaziyette dur
dui;-u müddetçe onu tetkik et
tim. Kuvvetli ve çevik bir ada
ma benziyordu. Dik yakalı bir 
elbise ve çizmeler giymişti. Al
nının üzerine çok eğdiği bir kas
ket ve gözlerindeki siyah mas
ke yüzünün hatlarını iyice gizli
yordu. Elinde kocaman bir ro
\•elver vardı. Onu tutuş tarzın 

(n/LJJ,fECE 1 \....., _______ _, 

dan, eğer kendisine fırsat ve- Soldan sağa: 
recek olursak, tetiği basmakta. 1 - İdare Amiri _ Uzun bir zaman. 
teredrlüt bile etmiyeceği anlaşı- 2 - 1skenderiyede isyan etml.ş bır 
lıyordu. paş&. 3 - Korku edatı . Yapmak -
Arkadaşımın söze başlaması Beyaz. 4 - isyan eden _ Bir böcek. 

nı bekledim. Nöbetçilikte am- 5 - Beynelmilel bir kelime _ Kör. 
ma da !akaydi göstermiştim. 6 - Birle~Urme edatı . Bir ismin çok 
Kusurumlln büyüklüğnü idrak kullanılan k!!altılmışı. 7 - Bir nota -
ediyordu. Vaziyetin idaresini, şart edatı . Temiz. s - Sinirci. 9 -

arkadaşıma bırakmıştım. Onun EmU Zolayı Emil Zol& yapan bUyUk 
ilk fırsattan istifade edeceğine eser _ Buğday. 
ve bizi bu çıkmazdan kurtara
cağına emindim. Ben, kendim, 
ilk evvela harekete geçecek olur 
sam i şi büsbütün berbat edece-
ğime kanidim. • 

Clarckson - Parry, agzmı a
çar açmaz, on un ilk şaşkınlık 
anının çoktan geçtiğini ve her 
zamanki so"'ukkanlılığını ele al
mış olduğll~ıu gördüm. Hala 
tehditkar bir vaziyette duran a
d~ma hitap ederek: 

- Şu elinizdeki oyuncak, bi
zi size cevap vermek mecburi-

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Çölde bulunan ganimet _ Blr 
korrL11umuz. 2 - Akıtmak. 3 - Arap
~ada. hayır • Birleştirme edatı _ Kısa 
bir zaman. 4 - Bllyük . Bir peygam . 
ber. 5 - Argoda kurum _ Değnek. 
6 - Kalın kumaştan yapılmıt bir 
nevi palto • DoğTultan. 7 - ltalyan
cada (evet) fransızcada (eğer) ma-
nasına gelen bir kelime - Fransızca 

(dost) .. Teratne okunursa izalı edatı. 

8 - Bir nakil vasıta.sı. 9 - Bir 1çki • 
Bir genecallmtzin eoy adı. 

Küçük tasarruf 1941 iKRAMiYELERi 

hesapları 1941 
ı adet 2000 Ural.ık = 2000. - Lira 
8 • 1000 • = 3000.-
~ • 750 > = 1500.-

iKRAMiYE PLANI ' . 500 > = 2000.-
8 • 250 > = 2000.-

XEŞIDELEB: ' ş.-t, Z ~ M > 100 • = 3500.-
1 ........... 1 1klocı..,..ıa 80 • 50 • = ,ooo.-

- :J'llPillr. aoo • ~ > = 6000.-

Topkapı Ma:tep€sinde~i Sö.tınalma 
Komisyo.~u 11.lnları 

> 

• 
> 

> 
> 
> 
> 

J 

ı - 21 / 8/941 ı.ribinde ibaleoi yapılacak 20 ton mahlut aadeyaiın• talip 
çıkmadığından tekrar pazarlık.la ihleye koomu~tur. Aliilhlfıt ni:0heti % 50 tereyağı 
%25 zeytinyağı % 25 kuyrukyağı olacaktır. Tutarı 28400 liradı r. 

2 - EvW ve hususi fartlar Topkapı Aialtepe askeri satın alma komisyo

nunda görülebilir. 
3 - İhalef.i 29/ 8.'941 cuma günü saat 10 da konıi!ıyond:ı yapılacaktır. 

4 - Kat'.i teıninat 4260 liradır. (7468) 

* 1 - 22_ 8/ 911 tarihinde alınacak &adeyağına talip çıkmadığından pazarlıkla. 

tekrar iha.lı·ye koomuıtur. !\luhammrn bcdch 340()() l ir~ır. 

2 - Evl!loll{ ve hu"u~i ~artlar Tôpkapı J\.laJti·pe a~keri eatın alnıa koıni,... 

yonunda görül('bil İ r· 

3 - İhale i 3 .. 9,'941 tar~amba günü uaı 10 da yapılıwaktır. 
4 - Kati teminat 5100 liradır. (7469) 

• l - 800 ton b:ı.lyalı kuru ot paZ3ı1ıkla satın al ı na ca ktır. Bt"btr kiloı.u tah· 
m.in edilen fiyat 5.S kuru, tutarı 4-WOO liradır · 

2 - Ev5af ve hu~u~i prt1ar Topkapı ).faltrp" ••kf'rİ &atın alma komi~yo

nunda görülebilir. 
3 - Otun Hıal~i toptan yapılacağı gibi n. ı:t·r ) Ül tonluk ılört kHma ayrı· 

lar:ık kısım kısım da ihalesi yapılabilecekV. 
4 - İhafep.i 1/ 9/ 9-11 paza.rte5İ günü saat 10 d:ı komi"yon<la yapılacaktır. 

5 - Kat'i teminat 6600 liradır. (7472) 

l - 50 bin liralık odun pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Bu odunlar me~e veya gürgen ''yehut ikisi karı,ık olacaktır. Beher 

kilosunun muhamnıen bedeli 1,60 kunı;tur. 
3 - [v-ı;af ve hususi fartlar Topkapı !faltepe a keri aat ı n alma komhıro

nunda görülebilir· 
4 - İhale . i 2 9 '941 Mlı günü saat 10 da yapılacaktır. 
5 - Kat'i ltminat iSOO liradır. (7470) 

* 1 - Kom;syonda mt'vcut nümunt'~İ veçhile yaııılmak §nrtile c800:. adet eger 
takımı pazarlıkla alınacaktır. Dörtte birinden a~ıı~ ı olmamak Ü7t>re daha az 
miktar"a talip olanlara da kı!!tm kı~ım ihale9i yapıla bilrcektir. 

!? - NümunMıi rvsıı[ ve husu•i §artları Tapka pı :\la ltepe ~kni satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
3 - İhalt""İ 1 9 9·11 pazarte~i günü 588.t 15 de komi!l)'onda yapılacaktır. 
·1 - Takarr iır edecek. fiat üzerindt-n t~minatı kat'i>·r :_o.i alınacaktır. (7471) 

• l - 20 bin tih er kundurası tamir ettirilecektir. 
2 - Tamir ettirilerek kunduraların §artları Topkapı ~taltepe a~keri aatın 

alma komh•yonunda görülebilir. 
3 - İhalt'ı!oİ 2 ·9 941 ımh güniı 11oaat 15 rle y n pılar.,ktır 

4 - Kat'i teminatı takarrür edec-rk nat ÜZ l"rin rlr n alınacaktır. (7473) 

* l - Talipl('rin getirecek1M'i nümunPlerden intihap edilmek ~artiJe 200 giyim 
man•la ve 4000 giyim öküz nalı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - llut u'"i ~rtlar Topkapı ~faltepe ıı . keri &atın alma ltonıisyonunda 

&örülf"bllir. 
a - ihairc.i a ·9 ·941 çar'8mba günü gaat 15 de komhyonda yapılacaktır. 

4 - t~teklilerin kat'i teminatlarile birlikte miiracaatları. (747-0 

1 

8 AŞ, D I Ş, NEZLE, G R I P, R O MATI Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrı~arın1zı Derhal Keser. 

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

1 L l N 
e Bak 

Yerli Mallar Pazarları 
M.. · Mu"du"r'_u" m1nden: uesses::sı o" 

Otomatik tezgahlarla çalışan fabrika ve müesseselerin hırnevi pamuklu istihsalatmı ima· 
lat programlarına raptetmiye ve bunlardan 1705 ve buna e{ 3018 sayılı kanunlara istina
den evsafı tesbit edilen kaput bezlerile bunlar haricinde kabn ve fakat ambalaj malzemesi 
olarak kullanıhbilecek olan her neVI pamuklu dokuma.Jarııı tek elden mübayaa ve tevziine 
3480 numaralı Milli Korunma kanununa müstenit 190 saYtı Koordinasyon Heyeti karari
le 25.Vlll.941 t arihinden itibaren İktısat Vekaleti sa.lahiY!iar kılınmıştır. Ayni karar mu· 
cibince bu tek elden mübayaa ve tevzi işile İktısat Vekaleti namına Sümer Bank ve dola· 
yısile müessesemiz tavz'f edilmiştir. Binaenaleyh yukarda §aret edilen kaput bezlerile am
balaj malzemesi olarak kullanılabilecek dokumaları imal edeı fabrikaların 25.VIIl.1941 tari· 
hinden itibaren piyasa ve alelilmum müstehliklerle kendi ıamlarına alaka ve irtibatları ke
silmiş olup bu maddelere müteallik tevziatın tanıarnen nliessesemiz teşkilatınca veya mü
essesemizin talimatı dahilinde ya.pılacn~ını bildiririrz: B!naeıaleyh İktısat Vekaletinden bu 
mevzua müteallik tebligat almış olan Bilumum fa.bn<a ve oüesseselerin derhal müesseserniı 
pamuklu ~ubesile temasa geçerek mütemmim teI11irııt alnıılan lazımdır. Herhangi bir su
retle henüz bu tebl'ği almamış oln bilecPk ve fakat 19.put bEZi veya pamuklu ambalaj m&Jze
mesi imal eden ve otomatik t ezgah calrntıra.n diğer fabriU. ve müesseselerin de ayni hü
kümlere tabi olarak ayni suretle hareket etmeleri cap ettiğini ilan ederiz. 

/jA-----mırmr.ııı____ t L AN 

mer Bank 
er i llar azarları 

Müessesesi Müürlüğünden: 
3780 numaralı Milli Korunma kanununun \diği salahiyete istinaden hususi fabrikalar 

da dahil olduğu halde otomatik tezgahlarla issalde bulunan müesseseler tarafından İJl'.l.,ı 
edilecek her nevi kaput bezlerile ambalaj mamesi olarak kullanıla.bilecek pamuklu do
kumaları tek elden mübaya.a ve tevzi 190 sayımordinasyon heyeti kararile !ktısat Vekaleti 
memur edilmiş ve bu vazife mezkur Vekalet nıına Sümer Banka ve dola.yısile müessesemi· 
ze verilmiştir . 

Mevzuub3his karar 25.8.941 tarihinden itiren meriyete girmiştir. Binaenaleyh bu ta· 
r'hten itib~ren kaput bezi ve pamuklu ambalmalzemesi yapan fabrika ve müesseseıeriıı 
piyasa ve müşterilerile bu maddelere ait her v:i alaka ve irtibatı kesilmiş bulunmaktadıt· 
Mevzuubahis m1muller bu tarihten itibaren r.ıssesemizce mübayaa ve tevzi edilecektir. J31l 
mamullerden piyasa.ya ayrılacak kaput bezlıilümer Bank pamuklu fabrikaları mamulle
rinin halen müessesemiz tarafından yapılan 1Zi esasatı dahilinde ve müessesemizden bll 
suretle şimdiye kadar kendilerine mal veriltüccar ve esnaf vasıtasile tevzi olunaca.ktıt· 

lstanbul Komutanlığı Satalma 
Ko:n?syo:ıu ila:!llar 

Keşif bedeli 17232 lira 28 kuru} olan bir telsiz 'ffl !t istuyoou binaaı 

kapah zarf usulile ekıiltme ile 11/ 9/ 941 per§embe günü 16 4a ihale edilı> 
cektir. şarıname ve k.~if evrakı her gün komisyonda gibHir. 'tık teminatı 
1292 lira 42 kuru,,.ur. t~teklilcrin belli gün vo saatten saat Önceye kadar 
teklif mektuplarını kanuni ve5ikalıırı ve en az on bin k in§&at yapmı§ ol· 

duklarına da.ir resmi evrakları ilo birlikte Fındıklıda f alma komisyonuna 

vermeleri· (7467) 

1f. 
Pazarlıkla 75 ton kuru ot 27/ 8 '941 cumart~i günü 11 de satın alına· 

caktır. Ş.:ırtnamC!'oi her gün komh.yonda görült"bilir. Llerio belli gün ve 
saatle teklif edectkleri fiyata göre kat'i teminatlerı ilo .de Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (7445) 

1f. 
A~aA;ıda cin!, miktar ve muhammr"D hedellrri yaııl kalem yiyecek mad

desi 29:8 /941 cuma günü p,aat 11 de pazarlıkla ~atın1caktır. Şartnameleri 

her gün komİ$yonda göriilt-bitir. 1,-teklilerin belli gün vcıe kati teminatlarile 

birlikte Fındıklıda salın alma konıi~yonuna ~rln1deri. (7519) 

Cinn 

Süt 
Yoiurt 

]/ikt(11'ı 11/uhamnı~rı Kat'i Te. 

Kilo 

5000 
3000 

Lira Kr. 

750 00 
1005 00 

Lira Kr· 

112 5-0 
150 75 
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ABONE ŞARTLARI 
Tllrklye 

için 

&melik 
Altı aylık 

t)ç aylık 
Aylık 

Kr. 

l'® 
750 

'°° 100 
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_Acaba ölmüş mü?. Omu-ı - Vurmuşlar! Şimdi bunu İstiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cin2ye! v~ .'Vf:ıc~r:ı. Tefri.'<.ısı: 23 · ran hiznyi omuzl~n!'-dan diği bu evden, doğduğıı ~~ 
zundan kan a!kıvor. şatoya götüreceğiz. Bana yar-ı 1 tutup geı çekmek ıstiyor- den beri da;ma ayni hava:Y!J ~~ 

E" ildi, yavaş, yavaş sırtüstü dım et. 1 i:i Q \ du. . ı yuta bunaldığını hissettır 1~ı" ç<'vi~di. Ve o zaman acı acı Seyis kekeledi: - B~tün sinır. bu?~anlan, ~emlekettcn kaçmak, uzglıi:ııt' 
haykırdı: - Kont görürse! a~rıbı hal Annko ıçın olu- gıtmek istiyordu. Ad'rrın1 ·rleı 

_ Anriko! Anriko! - O benim bileceğim şey. 11 yo~, onuıünmekten başına tiği şenlik ve aydınlık şeJıı~-t' 
R:mdi. havretten zıya.de kor- - Ya hizmetçiler! ! gelıyordu onu esrarengiz bir surette 

kup a··ıvı ifade eden gözlerle - Ahmak olma! Gizli kapı- t•· t d klanndan kadın erkek ! ıı· d yü .. ..• .. Simdi,lttı. Elinden kaçır d'ne doiiru çekivordu ... 
" ·k • · · b kıvordu dan gı·r g· S yalnız ag· un anı ı ' Ç • ın e, zune, gogsune çarpı- d • ıbu dak'kad il · b , • ,,.. 
,.:nrı. onu~ yuzıme • a • · ece ız .. en . - ayn ayrı nefret ediyordu. Bahu evıren: ı yor, göğsünü tıkatıyordu. Bir .ıg: sev ı a e e- Çölde yürüyen serap ııe rt o gozlcrı kapalı, agzının ucu zını sıkı tut. kımseye bır şey sus K 1 kyonun tebessüm-· h ft .. d b. bı·r· d 'dd tl' rının alt bulunuyordu. O- b h' 1 dU , ' rr d • k'l s soylem · "k"f ti dı · aza ve. • a a ıçın e ır .nen şı P ı u §e ırer de ona uy · ~· 
ha r.e vukarı oıeru çe ı mı,, . • e ve senı mu a a an - lerinP, buselerlne hiç tahammü- • ~ -r S Ç~p:ı ~ [ üç sinir buhranı geçirdı. Bir 1 nun yar .saracak. timar e- . 1 'k ile 
nefes alıp almadıgı bellı olma- racagıma <'mm ol... lü yoktu. O, kendisini görmek • -• • " n::>:f .l \ defasında Kazalvekyo da yanın decek, i;?recek._ . fak~t bu yapsa, n.e ış esı:, .Ann ouıııııJ~ 
dan yatıy~rdu; .. .. • • •• • . . . . . . . istediği, yanına çağırdığı za- .. . - . . • da idi. Kont, ömründe bu kadar 1 sefer, bidala gıbı elınden ~raya gıtmek ı.çındı .. 13 e gi 

Acaba olmu' muydu? Yok- Klara, Anrıkoyu ke•\'\i ya.ta- 't d k pan ltuste sıgara ıçer gıbı okudugu ki b k d .. h . b' kaçırmı;ctı. gu yenn hıç hır şeyınd .1,t - d , - • t dı Y man gı mıyor, o asına a a- 1 d H . . b' . . acı ı, u a ar mu eyyıç ır . ., .. .. k .. .. zinU _. 
sa sag mıy ı. .. . gınrda yTa..tı~ b.. d'.'-fkkasıtn1 ı tyıdka.d.ı, Irak hulyalarile başbaş:ı kalıyor o uyor .u'. epsını ıt.rdıkten manzara görememişti. Kİaranın Ankrı goru

1 
tşecekk, ko

1
nu- y~ tuf: Bkutbun

1 
g~n1 %errı8g8v Heyecan ve ııtırapla uzerıne sa ı. ı ız ır ı a e e avı- d Es .. 1 rd b . d sonra ıstikrahla, nefretle bir .. d'' .... k . b' 1. şaca , :ı ana aca. , ev en- mısa ır a u edış crı, ,,-iı· 

• . . k lb · d' ıea· K lb' b 1 dı Arad t 1. h u. asen gun e en en o a- vucu u, gozu mıyen ır e ın t k' b 1 kt • 1 rı ,, · ı egıldı, a ını ın ı. a ın ye . aş a · ~· .~ e.ş ı, ara- d k ' rd N .. ek köşeye fırlatıyordu. . .. .. •.. . . me .e e . u unaca ı. dan magazaya dolaşış .~ .. • çı 
attığını duyu,.,,:a sevinçle: 1 retlı bus_ı:lerle yuzunu, dudak-ısın ~n _?1 mıy~ ~· e gorm 'ı . . . . delice .k1:"1r~p buktugu hır ıp P.ar Klaraıdı, ~ahlanmış bir nişleri, süslenişleri, butıın ~ '. 

_ Ya.ŞJyor! Ölmemiş! dedi. !arını öpuyordu. ne gorunmek ıstıyordu. Şato- ._Kıtapl~~ın hıç bırı arzusuna çası gıbıydı. Sesı ve nefesı diş- hayvan nde gıbiydi. Kendi- gınlıklan durgunlukları. ~ .. 
Sonra, yerinden kalktı. sesi- o, kaç zamandır iç sıkıntısın- nun içindekilerden biri yanma gore degıldı. Bazısı hayal, bu- !erinin arasına sıkışmış, tırnak ni dara r saha içinde, malı- Jıklan, durgunlukları, heP. • 

!!in bütün kuvvetile seyisi ça- dan bıkıyordu. Gönlü hiç bir girip çıktıkça fena halde mu- Jdalaca ~e~ler~.i. ~azısı da oka- !arı birer ince bıça~ uçlan ha- :sur ve pus gibi hissed!yor-ihasreti avutmak, hl'.. de~r' 
gırdı: şeyle avunamıyordu. Etrafında azzap oluyordu. dar sonuktu kı okunduktan !inde avucunun etme sa.plan- du. Rua, çılgın cevelanla- nutmak içindi. Ona gore. 11 o' 

- Govido! Govido! Nerede- kilerin seslerinden, sözlerinden, Mütemadiyen Anrikoyu düşü sonra hatırada hiçbir iz bırak- mıştı. Kazalvekyo: f rın, bi. tükenmez mPsafe- da, hiçbir şey dikkate şaY~b~· 
sin buraya gel. . kahkahalarından, daima ayni nüyor, onu elinden kaçırmanın ma.ksızın kapanıp gid:yordu. - Aman ellerini açın, ellerini. !erin bı vardı. En ı-.ılçük ğildi. Buradaki haya.tın he ,..ö~v 

Birkac dakika sonra seyıs gel edamlarla yapılan dedikodular- aza.bile harap oluyordu. Bazan Klara, tipiye tutulmuş bir Diyor, ve doktorun öğrettiği teferriL kadar her şeyini, gi neviden olursa olsun. ~11~ı 
di. J{l:lra Anrikoyu göstererek: Jdan, daima ayni tarzda tekrar-

1 
kitap okuyordu. Sabahtan ak- kimse gibiydi. Saniyeler, da ki- bir usulle yumruklannı var kuv gitgidl<lazibe merkezi halin 1 bulandırıcı bir yavanlığı ~r) 

dedi ki: la.nan şeylertlen usanmıştı. BU- fama kadar üç dört romanı üs- kala.r sıkı bir kar kasırgası ha- vetile metresinin göğsüne bastı de, heıfı bildiği ve ezberle- (Arkası " 


