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• 
1 Fiyatı 

Ak••• laıetaıl !(uruş 

Başbuğ inöaii'den Orduya Mesaj: 
e"f X J . 0. , "Türk ordusu, vazifeye 

_.. .... ~.) çağnltrsa uecmis kahramanllklanmızı 

' Başb 
Dün, 30 Ağustos 

zaferini baynun
].ıyan guetemiı, 
Milli Şef'imizlıı bir 
temizlik ve masu
miyet ibidel!i olan 
siması ile şereflen
dirdiği ilk sayfa
sında, şu iki Unva
na yanyana yer 
vermi§ bulunuyor-
du: 

Milli Şef ve Baş-
buğ bu saba~ 
<milletin kara ta.lı
hini yenen kahra
man> sıfatile dasi
tan ve hamaset 
aleminde en şeref
li ölmez olarak boy 
"ÖSteren Milli Şe
fimiz !smet !nö-
nü'nlin Türk ordu
larına hrtap eden 
mesajını bütUn 

ürkiye gs.zetele-
inde okuyanlar, 

yüksek şahsiyetini 
muhatap etmek ,. 
suretile Türk si- , 
Iahlanna yC>llan- ' 
mı§ olan tarihi me 
saja Genelkurmay 
Başkanımız Büyük 
Mareşal tarafın
dan verilmiş olan 
cevapta, bu iki ke· 
limeyi yine yanya• 

lıilu . na gördüler: 
O Şeı ve b~oug. 

1eı{~uı:nuzun manevi şahsi
~lı:~nk mümessilliğindcn de yük 
4~ e Ordumuzun bizzat ma
~I a 'ia~~l~~eti halini almak gibi 
"ll' t: gorulmüş, şerefle dolu 
~~ ~1he ulaşmış bulunan yük
~~i .

1
are§alin kalemine intikal 

1~~at: e artık he!)l bugünün ha
~l'iij: hem de boylu boyunca 
ttı, ·n .. inalı halini alan bu ün- Milli Şef ve Ba~boğ lnönU. uğurlu idarcııı altında Türk ordularmın 

~':.Oet~rk milletinjn bugüne em dalma zafere ul8'm1.' oldukl arı gtlnJerde ~erene ıa,ıdığı 
4 q. it •nı Ve istikbale itimadını üniforma ııı Ue .•. 

4til'~t .daha arttırmıştır. Cum- 'ı . . le ok- - -----------
~4 tın tarihi devamınca lnö- arasında tatlı bır melte~ ı · R it 
~~aclh kahramanını daima Baş şanmış gibi dalgalanacagına ~er uzve 
~~~anırnış olan Türk milleti yüzünde inanmıyan olmaz. Boy: • 
~lak1t·ııamimi düşüncesinin bir le bir Başbuğun emri altmda~ı Vaşington, 31 (A.A.) - Relsic.U 

ıururlandıraca.k surette 
hareket edeceğine eminim. ,, 

BiJyük Mareşal Fevzi Çakmak'ın milmtaz şahsiyetinde orduya hıtap 
eden bu mesaj, Türk milletinin kahramanlığına ve silahlarına karşı 

olan imanın tam bir ifadesidir 
------------------------------~€1>-

Başbuğdan Mareşala ve ,,~f~ al 
Başbuğa çekilen telgr ~: . 

A~ 80 (A.A..) - Zafer bay nmızm geı:mJt Ulırama.nlıklan- \1M8•a uzun ve Cil111W9-
raım mllna&ebetlle, Belııicllmhur mızı gururlandıracak surette ••-
ııııw Şef 1amet 1nönU. ordqya aşa· reket edeceklerine em1nlm. 
j'ıdaki telgrafı göndermiflerdlr: lSMET l SöNO 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay B&fk&nı 

Lenima;uı 

tahkim edil 
Mo~kova, 31 (Radyo) -

Ankara 

barat büro~unun bu ubah n-...... r1 

leri tebliğ: 
So' 'Yet kıtalan dün gece bu 

lerde §İddeıli ç.arpı~mıılara işti--.-,, .--... 
!erdir. 

Mareşalın cev ~ bi 
Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Fc\'ZI Çakmak, yüce başbD# \ '& 

Rei~lcUmhurumu.ı.a aşağtdaki 

vabı vermı,ur: 

Dalma yükM"k teveccüh ve 
matlanna mazha riyetle n1übahl • 
la n kahraman ordumuza bÜ.)r_ı.~'CT 
eı;erlnlz olan Z!'fer be ıa ;tıl 

ntlrnü mu enlden ib · 

;;r, 

Türk ol'dalarmm Genellnlmlay 

~anı Btl7tlk Manıl}al 

FEVZİ ÇAJDLUt 

( İngiliz Tebliği ... ı 
Girit 

bombalandı ! 

~!\ Çıkıveya bi: t~m~nni olmak- orduların, tarih granitini daı- hur Ruzveıt dUn iki mUhim beya 
4 %\i p resmı bır ıfade oluşu- ma şehamet misk::.bı ile oyaca- ta bulunınuştur. ~I"~~· 

ı. ltıfj .... u~Çle .. karşıla!". gıw na ve her dfü:man tesadüfü Beyanatın ilkinde tehlike! il 
'1~ " T - "' nUz atlatılmadığını, dUn ~@~-lif';"'=~ 
h:';_AU~ha udrl\ ddo~uşun:dantdto- köpekleştireceğine, Türk milleti senesinin son gllnlerlnde 
~~a h uy ugu mınnc en . d" likel d 
~da ayatta hi bir minnet al- emın ır. . . . er c~ daha mühim tehli 

F3 kalma çl . d Tiirk tarlhJnln bütün tuğları pe.'/ln yaklaşmakta olduğunu ve dikta ör-
a11 ~ ınıs o an ınsan ır. d b J 1 eri h t: 

~ti~~agından • tarihinden ve dedir. Türk t allhlnln blitün ne. ar• l n areke terinin bir gUn Blrıe.1ik 
~t ~el Şh~·fte. n başka hiçbir kuv- geçec:·eğln yollar Uz.erinde seni sellim· Amerikayı harbe soka'bilec.eğlnl ısöy· 
.,,,. " - ı kt nft b ,,, Iemlştlr. 4 "liıiş .. vıyet önünde baş eg- ıyae.a · ır ..... , u" · 
(lr l!n t~ıa.n Tiirk milleti, gönlü- Başbuğa selam, Ruzvclt, ikinci beyanatta, Pazar-
,ı_~ll v tnız heyecanları sunmuş Başbuğa saygı, tesi gUnlinün Birleşik Amerikada ışçl 
~'?ita e sunan cocuğu öniindc Başbuğa iman. gUnU olduğunu işaretle Aınerikan ·ış-
ı.._ ~l'l:aY~ı ile baş eğmiştir. İşte 1941 in milli ve Türk çilerln!n ve ame!elennln b[\yük bir 
"'n-a&.r hır Başbuğ elinde olan şıan. fnallyct sarfetmeleri ltizumuna işaret 

ön en şiddetli kasırgalar Nizamettin Nazif eylemişUr. 

nı ur uımu~tıır. 

I..eııingrad civarı siperler Ye tuı.aklıırl 

ceçilemiyecek bir hale getirilmiştir. Dun 
bu mıntakada bardaktan bo§anır gibi yağ 
nıur yağıyordu. 

Dnieper'iıı Öle tarafındaki yt•ni mevki· 

!erini işgal ctnıi~ olan Budyoni ordu•ıı 
dü~manı yonnal.:ta dc,ıım etmektedir. Al· 
mantar henüı bu n~hrin öbür tnrafına 
geçememi:Ierdir. mi~tir. 

düşmanla birlikte ihanet.i ke~
dine meste~ edinmiş b ı r hu
kômet ... Boğazın masmavi ve 
tertemiz suların ı gayzı ve nef
ret ile k arartan, düşman bay
rağı altında bir donanma ... 
Zulüm, ceberôt ... 

Sonra ne oldu ? 
Evet. ne oldu ve nası l oldu 

zulüm, ne 
ceberut ... 

~ ... -!i>ô ,!!J~~'u! Ve va-pr~ tıpkı bi r di-
nin ilahileri gibi ta semalara 
kadar akseden şu ses: 

Y aıa, Mustafa Kemal 
Pa~a, yaşa!... .. 

On dokuz sene sonra dun 
radyoda duyduğumuz ses, hep 

o sest i!.. HAMiD REFiK 



·- Sayfa 2 ------------------·-----------·--- EN SON HAVADiS -------------·------------- 31.8.941 Pazar 

En Son Hawdis'in 
Edebi Tef:rikası-12? r 

J 
Eski sporcular ne diyorlar? 

1 

KIRINTILAR, I~~ 
KIBPINTIL ~ 

Zava lı Fi ret Eski Fen 
Hasan 

~---·---.., ,Avrupada ve Bal-
Hatcınf Senih ARP 

l'E5> Uyllk harı> zamanında bir 

1.52) gündü. - Şimdiki Suııır f aUye

tlmlı.in tonılıJemlş olduğu eski E
mlnönU me~ d:ı.nnıdnkl ın.theı Şnmlı· 

er en Fuar hakkında 
bir düşünce 

i a ar a bir 

• Uüscyln BlF AT r.:: Müellifi : Nizamettin Nazif J 
''Uç dakika sonra berhava 
o acaksınız hemen kaçınız!,, 

da bir arkadıışla dondurnt[) yiyorduk. 
Tevfik Fikretln en ;)o.lan bir arkada. Bizde Profesyone şı _ 'e o uınınnk1 Unhersltede bize 
Fransızca okutn.ıı ,.. L>tlebl3ntı cedide 
llstatlarmdan merbwn Oeıınp Bey 
geldi. l\lel~tepten bize tevecellhU ob- ( 
cak ki ynnıuııuı oturmuştu. 

Gemi, daha Karaburuna varmadan 
bombalar patladı, havaya uçan hol

lar, bacahlar arasında battı 

Blr lklncl ımşkill ısnınrbdıktnn 
sonrıı, o günkU bir gazetede bir par
~yı işaret ederek: 

- Gördünüz mil? Di3e sordu. 
- Okudıılı: efendim, dedik. 

so.nra. yapıla~il~i. Yordanof'un buldularsa, sen de lstanbula git
dlikkanını hıçbır şeyden haberi tiğin zaman Yordanof ile arka
olmıyan ~ İtalyan k.iralaml§tı. daşlannın yaptığı lağımı öylece 
1902 de bır başka dükkan kira- ma dinamit ve menalit doldura.
landı. Bclçikadan yUz kilo dina- bulacaksın. Arkadaşlar bu lağı
~t satın alındı. Marsilya tari- caklar. Fakat bir lağıma kendi 
kıle bazı arkadaşlar bir kükürt elinle ates vereceksin. 

Gösterdiği şey, ölUmUnden pek oz 
bir zn.nuın g~ınlş olnn Flkrctln ln· 
şn. edlloocık mezarı h!ıltkındl\ ldlçÜk 
blr gazete fıkrası~dı. .. Ve ıı ve ett.1: 

fıçısr JSinde bunu Dedeağaç'a çı Ve ku§Üğı arasından küçük 
kardılar. Gümrük memuruyla bir örme kese ile minimini bir 
dost olan bir adam fıçıyı kon- ta.banca çıkardı: 
trolsüz geçirip evine· sakladı. - Bunlan al, kesenin içinde 
Meger bu sırada Tra~ya komita lsta.nbula kada.r ikinci mevki 
sı da dinamit arıyormuş. Koku- bir tren bileti olacak ve orada 
sunu alınca bir gece fıçıyı a§Ir· seni, hattiı. arkafüı.şlarını altı ay 
dılar. Bunun üzerine Sofyadan geçindirecek para var .. Tabii bu 
altmış kilo dinamit gönderdiler. iş altı ay sürmez değil mi? 
Viyana ile İstanbul arasında iş- Güzel kız derhal ayağa kalk· 
liyen yataklı vagonlarda bir Bul tı. Tabanca ile para kesesini al
gar garson vardı. O her gelişte dı ve: 
iki kiloluk, beş kiloluk küçük - ölürsem benim icin dua e
paketlcrle bu altmış kiloyu İs- diniz diye söylendi. Paniga ile 
tanbula getirdi. İstanbuldan da Arnovudofa selam söyle .. Make 
bir sardalya kutusu içinde Sem- donyalı bir kadının erkekler ka 
niğe nnklettirdik. Maamafih bu dar iyi iş yapabileceğini onlara 
kafi değıldi. Hiç olma.zsa.100 ki- tasdik ettireceğim.. Allaha ıs
loda menelik tedarik etmek la- marladık Tane: 
zımdı. Tekrar çnlı~a ba§la Komitacı ayağa kalkmıştı. 
dık. Kızın uzanan kınalı elini sıkar-

Çeteler huduttıı..n Ef.l'.liee ge- ken: 
çerı>k Koç!na köprülü tarikile - Demek ki dedi seni tutan 
Bu~~aristan~n b~nu da. se- bir şey yok buı'.ada .. .' 
lanıge ge~ır'"~ıc:-. Nı~y~t ış ol- - Anlıyamadmı .. Ne demek 
?u·. 15 Nısan 1903 ~nü Mesa- istiyorsun! 
Jen ~.mpanrasmın bır vapuru - Demek istediğimi anlıyaca. 
saat dortte. ~da~ ~~- ğını ümit ediyordum. Fe.kat ma 
tı. ~1:1.~emının makine daıresı- demki daha açık konu3Jnamı is
ne ık~ uç .bomba koydurduk. Ak tiyorsun soraca.&rıma cevap ver; 
sam uzerı ~olozh?~nda he:k.es Sevdiğin TUrk genci seni terk 
neşe ve .eglence ıçınde .gezınır- mi etti? 
ken gemı de hareket etti. Fakat _ Terkettiğini zannetmem. 
daha Knraburuna varmadan Fakat politika ile uğraşmaktan 
bombalar patlayıverdi. Tabii şe- menedilemez 
birde bunun aksi müthiş oldu. _ Yaa ~mek ki sevgili ar
Ertesi gün gece saat tam sekiz kaclaşın i~ politikay~ döktü. A
bucukta Vardar istasyonunun caba hangi paşaya kiraladı ku· 
yanındaki küçük köprüye konu laklannı? 
lan bomba da patladı. Şehrin - Sözlerine iyi dikknt et Ni
butün lambalarına havagazı nak kolef! Ali mert bir delikanlıdır 
leden bU.ylik bir bo~~ bu .~öp~- Ona benim yanımda casusluk ~ 
den geçıyordu. 1nfılak uzenne n~t edilemez. 
sehir zifiri bir karanlık içinde - O halde bu no!itika dediğin 
kaldı. de ne oluyor? -

.Bu, ihtilf:lcilere, h?-reket emri- - Dağa çıktı. Tiirk ihtilalci
nı veren bır parola ı~i. ~manlı, ltrine katıldı. Onu 'Make:io11ya
Bank~ınm altındaki lagıı~ı a· lı ~·apmak için a.yla'"Ca çalıştım. 
teşlemıye memur olan komıtacı Fttkat .. kandıramadım. 
Orse, derhal vazifesini yaptı; - Niyazinin yanma gitti de· 
fitili ateşledi, Fakat komitacı mek? 
vazifesini yaparken insan oldu- - Evet. 

- Frnnsı:z. fusnh38mdan blrl ölü
yormuş; son dini ~azlfe31 eda ınıık· 
sndfle bir papaz çağırılını,; gelen 

znt, lhtlulr Jıallndekl edibin aanat se. 
ınsetı lle o derece tellf edlleınlyen 
şelıllde ifadelerde bulunmuş kl edip: 
(Ya şu adrunı sustunın; yııhut da be 
nl iman ız göndcrecekslnlzl) dlyo fer 
yada mecbur olmuş.• dedi. 

Sonra. da, • cllndeld keşklll 
kaşığını bırakarak, mermer masada_ 
ki gazetesini gö terdi: 

- Uu lfndcler ona la31k mı! Gör· 
scydl buıı.lırı ••• 

l>lyo bıışlndı~rı cUml ini yarım bı
raktı. 

Bu muhavereden ylruü 1iç sene
den f'nzla zaınan g~ti-. Her ağustos 
n,ı, her nedcnııe, merhum Oenııp Be
yln, ~ı tatlıcı Şamlıdn. anlattığı 

fıkrn.yı hııtırım::ı. getiren fın;n.Uıır ek. 
tılk olmaz... nugünlerde gene, Flkre· 
tin öllimUnUn l lldonümU mUnasd>e
tlle, bazı kalem erbabı, nlr1n kıta
ları, bcyitlerllo slliılU nıütnlenlar yil· 

rUtüp durdular-· 
Zıl\'alh l<'ikret! .. ölümllnt1en rubu 

asır geçmiş olacnl< ••• lffill'ı. senede blc 

gUn, IAkırdı sö~lemeğo \ ile olsun 
diye, onu b:ıtırlıyorlar-

J<"nknt, onun haklld san'nt ı;ıclıresl 
hnkkındn, bu senede bir gUn e;eslcrlnl 

Fırıncı ar un 
stok u 

ıyor ar? ya 

ğunu da unutmadı. (A.>,. ) 
Derhal dükkandan fırladı. ===============·~=118=='=v=.s=r=== 

Bir mUddet evvel bakkallardtı. ve 
lokv.ntalardıı. unun serbeSt sıı.tılması 
!çın Belediye Tıcn.rct Vektıletıne mü
racaat etmiş ve T caret VckAleU Be· 
lcdlyenin bu haklı mUracıuı.tmı kaı
bul ederek karar altına almıştır. Ti· 
caret VekAletl Toprak Mahsulleri O· 
fisine, bakkallara günde 13 çuvnl.. lo
kant.ııcılara 3 çuval un verilme.sini 
emretmt.ştır. 

Haber ald ğtmız.a. göre ıbu karardan 
evvel bazı fırmcılarm kendılerlno ek. 
mek yap p halka. atsınlar diye veri· 
len ekıtıeklik unlı:m çalarak hariçte 

sa.ttıklan !akkında bir cok lhbarlıı.r 
va.ki olmu tur. Bu vaziyet Ekmekçi· 
ler cem y tl ı ı ı Ahmet Rızaya bil· 

dirilmiş ve re n tfnJcsı alındıktan 
sonra tahkıkatıı. b l!UUilıştır. Esa
sen, ötede bert b zı fırrnların un sı· 

Bankaya koştu, müdürün oda.- ~ ' 
sına ~erek bağırdı: ~ 

ç dakikıı sonra banka ber l UZ UNCA • • • J 
hava olacaktır mUdUr efendi! 
Çoluğunuzu, çocuğunuzu alıp 
durmadan kaçınız! 

- Bravo kahramana, diye 00.-
ğırdı Lubinslm. 

Gözleri ya•·ıırmıştı. Ta.ne Ni
kok( hıkliyPbinin . tesirinden 
memnun, devam ettı: 

Lindberge dair 

kı:nt1sı ç km • rağmen, bazıları· 

nın iht~ fazla un aldıkları 
yatla harlçe sal· 

Milli Piy 
kazanann 

oda 
al ar 

Milli Piyangonun 80 ağustos 941

1
-

çekilişi duıı tzmir Enternasyonal Fu· 1 fa b · 1 kf I 
o.rmda sa.at 19 da çekilmiş ve çekili~ s n u m e e P. e-
kalabalık bir halk k11Uosi takip et.- r d I • • 
m~:r.çekltiŞle kuanan numaralan nn e b m ye bıl-
11.Şağıya yazıyoruz: n'l0 r1· O 'Ulu acak 

40,000 Hnı. b:ı.anan numara 1J U t ~ 

4909 
yandan şclırm unan için çalı· 

şılITlten, diğer taraftan İstanbul Va
li ve Be!ediyc Rclsi dOktor LCt!l Kır-

l O,OOO ura kazanan nWtlAralar dar, lstıınbul halktTlda beled.ye :ııi· 
zamlarına karşı gördUğtl bllgislzllği 

257314 - 353932 
~.ooo lira kazıınan numnrııl r 

nazarı dikkate alarak Maııri! VekA· 
leU nezd nde bir te~ebbllste bulun· 
muştur. - Bu sıradn rıhtımda Elham

ra tiya l:o. "'nun bahçesinde olu· 
ranla. , karanlıli.lrı barutlu bir U 
tilin çatırdıyare.k )andığını go~
mü91crt!i 

A
tlas Okyanusunu tayyare ile 
tek ~ına apu ilk insan ol· 

mak nıu,·..ıtaklyetl, Ltndbergo, bil· 
tün dünyayı. denizler ilbl rno en· 
gtıı bir fÖIU'et kazandırmıştı. Bu mu· 
va.Haklyetl kaumşmdan evvel, l er 

yapt kları hakkın· ıh lar blı'birlnl ta. 43391 277237 281863 842777 
2,000 lim kazıınıı.n nunııırnlar 

Bu tcşebbUse göre 1ırtantıuldu.kl ilk 
ve ortamektepleıde talebeye beledi- ============= 

Ko ~~·uuıın ne s nacakları:ıı 
Mc e ~ bu cUmledc.n olm uzere 

EminönU E tm çiler ş;.rketi reisi 
McluneUe 200 ÇU\' ' Çemb;??"llta.ş Iı. 

nru s .. h bl ~ a Remzlde 100 çu
tok bulunduğu öğ· 

Son <iört rakamı 6052 ll biten 40 
bileL 

L,000 Ura kazanan numarabr 
Son dört rakaDU 2297 fiil biten 40 

bilet. 

ye bilgiler tığreuıecekUr. Bele<llye San'at mekteple
ReiSımız bu teşe'bbUsil ya.parken bir 
de Be'edlycce ıuı.zırlann11' olan blr rinde müsabaka 
müfredat progra.m!Jlı ds Maarif ve- • h lttiletıne göndermiştir. Bu programdıı. ımti anl 
istanbul hemşerllerirı.in ö;.rrenmcsı JA. Mınta.k.a Sana.t mekteplerinin 936 -

yüzünde pek az tnsaıı bafwısmda )'e. 
rl olan bu isim, o zafer snycslnde, 
Ankara şebrtııde sat.dan kolalı bir 
gömlek yakasının, veya ıı ırd gtyl. 
len ke*eıı bir kuadıırıuun tinlü m r
kafiı hnllnc girdi. Kndlrşlnas Ameri
ka. bu cesur dellkııolıya, tııılhl kn-
dar ıınrlıık bir madalya u boyundwı 500 lira ıuızaaan nwnaralar 
büyük bir riıtbc, ve Gangııtcrlerl im· Son dört ra.ltaım 8705 ılc biten 40 

zım gelen bele<Uye tnlimn.tı ve hU- 937 derS yılmda.rı sonra mezun olan· 
kümlcri ve belcd.iyey-e alt diğer bil- ıar arasında. bir mUsabnka lmtiha.-u 
gller vardır. Beledlycınlzln bu mlira- yapılma.sına karar verilmiştir. Bu 
caatını Maıı.rif VekAlot.ınhı kabul et· ımUhanda muva!fnk olanlar Ankara 
mesl tn:hmin olunmakta.dır. Erltek Meslek Muallim mektebinın 

reodlren bir şöhrtıt ,·erdl. . bilet. 
Fakat gclln gtirUn kl, bl\t.Un bu kıkıı.tn. devam cttıi'Jcri bir sırada bak Son dört rnkanu 1168 ile bıten 40 

maddi ınAneli kazan~larla şımar. kallaro. ve lokant.ac.lara yapılacak O· bllet. 
mak, , .e büyUmU burnunu. lhtuıası l ian un tevz t .d Y ılden b;.r ı.sa· 100 Ura ıuızaııan numaralar 
dışındaki mcvzularn flOkınak, ka-1 betsizliğe d cm 1 için tev.r:Ja.tın blllytıtlnden mttln thtlroslıım kn.1111- tn.nz...ın.i 11 ld al darlarrn nazarı b"~n Uç raıw.mı 379 

ile biten 400 

ınak, o gaftl Amerikan deliknnlısınm 
kazandığı temiz şöhreti çe\'lren em 
patiyi bir anda dıığıttı: O kadar ki, 
bugün ona: «dört başlı yılnn !» dlye 
anıyorlar. 

<likk t ;l ue<.. 

ıo lira uzanan numaralar 
----0-

Karabü te N ftalin 
fabrikaları ku uluyor 

Son iki raıtaını 6t ile biten ,,000 
blleL 

2 Ura ~ mnnar&ıar 

Basra 
r·~ 

al<almış 
mal arı 

tesviyecilik, demircilik, cleldrllq;lllk 
ve marangozluk şubelerine para.sız 

yatılı ve nehari talebe olarak alma.· 
cak.tır. lmWu:ı.rilam girc-ccklertn as
kerllkle allka.sı olmıyacaktır. 

Unylt kuınilderl iyi Jcul]ıı011' 
mnı_. ıprtile, iyi bir ısınma \11"

1
' 

ta ı, u uz bir muharrik kuV'-et' 

Ur. Kat 1 blr mecburiyet olll11 

dd'f~ll p ı lll!Lhrulc~ ulJtl'" 
lUznmsuz bı:- .. , man 11: tıl1 

lilltaUlr. 

1 Bir Tutam Bili] 

Bez podüsiyet 
iskarpinleri 

Nn ıl t nlzleınell 1' 

G ay t in<:o zmıpara Jc~ 
lll nız, le keh yerin uz.etiS1 !\ 

ha! ç ~ Urcr"k tcmı:ı:leylni7M ~ 
ra. bır p muj:',"U bcnzınc bıı.trı' ş! 
lckelı yerlerini fazlaca digCl' .~ 
lcrlni hnfifç s!.iıniz. Aya.!<K l' 
daha ncmlı iken her tnraf:ı:rıs ul., 
pudrasM scı-p nlz ve .kuruyunoıı~ 
.kad:lr aç.ık ha.vad:ı. bıre.l'lrı il 
Kuruyunc.a tırç n.ymız ve tcıtı 
yum~ 'bir bezle .sillniS-

>f. 
m \ e surnlıllerl 

Na.'lıl tcmlz.lcnıeli 'l 

bıb~iyerck, avazian Çıktığı k1· 
dar bağırarak çil sünisü gibi da 
ğılı) orlardı. Az sorra patlıyan 
t mbayı, i t.pj aı:ede Mısır oteli 
ci\'annda pal;·y<!n bombah!'ln 
ml'ıthiş torakalan takip etmişti, 
Ne oldugur:u uırc1enbire anlamı
yan polısler, ~andarmalar, ~ı:ı
kerler sağa ola kaçışan halkın 
arasında şaşkın şaşkın dolaşı
yorlardı. Nioayı:t meseleyi anla
dılar. Arkada§lnumızdan kii
eük bır grup 'vardarkapıda. hir 
e-ve saklanmı3'nrdı. Evi sardı~u. 
öyle siddetl: bk ateş açtılar ~i. 
yalnız evde.kiler değil, civarda 
oturan ve hiç eüphesiz bir şey· 
den haberi oımıyan Türklerden 
b'r çoğu da gadra uğradı. Fakat 
bu hal ihtiulcilerin gözünü yıl
dırn•a~ı. Osmanlı Banka.S civa
rında dolaşan bir asker kafile
sine büylik bir bomba fırlattı
lal'. Bu işi yapan da yine o kah
raman Orse oldu. Fakat bu se· 
fer onu görmti lerdi. Kovaladı
lar. Ufak bir musademe netice
sinde Etüngü ile parçnladılar. 

O, bu acı tabanillden bile ders al· 
ınamış olıııcak kl, gazetelere verdiği 
,unarıkça beyanatlarda, yere ııcrllen 
şöhretinin üstüne taze ı;anılar devi
riyor, lngilterenln Amerika llo bir
likte c.le olııu, Ahnıınyayı asla yene
miyeceğlnl ldilla ediyor, ve menıle
ketlnln efkO.rı umwnlyesine kun

1ktı.sat Vektıle ı Karo.btlk fabrika· 
ıarmdn ist 1 Ct'Llınekto olan ham 
na.ftallnler, taııfı~ e etınek Uzere bir 
naftalin fa.brik !Ilı kurnıağa kar.ır 
vermiştir. Bu !almka.nın ı UhsaJAtı 
mcmleketın ihtiyacını k.ırŞ11ıı.yaca.k

tır. 

Son bir rakamı ~ le iten 40,000 bl· 

ıct. 
Son bir rakaJJU 8 le biten 40,000 

bilet ikramiye kaza.nnı.rşla.rdır. 

lrok muhasamatı baŞlıı.d?#ı sırada 
Tilrklyeye iUı:ıl edilmek Uzerc Basra 
limanına. gelmiş olan Türk malları 
Basra Umnnmda.n ayrılmJl ve 1ranın 
MenderfJOpur limanına gitnılşti. · 

Son vazlyeUer üzerine bu malların 
sah p eri endişeye dllşmü.;lerse de, 
haber aldığımıza güre Menderşopura 
gl tmı.ş olıın 'l'Urk mallan o za.ınıı.n 
antrepolara konmuş 'bulunöuğundan 
v~ ıranda çok şiddeUi hn.rp olmııdr· 
ğmda.n h!ç ıbir hasara ut;'lıunamıştır. 
İmkıl.n hasıl olur olmaz bu mallar it· 
bal edilecektir. 

* Ankara !sınetpa.şa KlZ EnstitU· 
sfuıdo bulunan KıZ Meslek Muallım 

ınekWbloe almacak paralı ve paraa.z 
yatılı ve nchart taldbenin lmtihwıla.rı 
bütün enstitülerde cylCıllln 18 lnd~ 
t>aflıyacaktır. :tınt.hanlar eylQlUn 
27 sinde nihayet bulacaktır. ıı--------- b'' 

K irll camları 1SP rto:Y31111ıt' 

- Zavallı arkada§ diye inle
di Lubinska. 

- Şimdi vaziyeti anladın de
ğil mi? 

- A'Z çok... Evet.. Fakat ne 
yapa<..-ağımı anlıya.madnn. 

- Yapacağın iş çok kolay ... 
Nasıl 1.90., ., · , S ,~ ;-;.e 
girenler wıkı l~01mı olduğu gua 

daklar sokuyor ... 
Daba b~ ne en·cl kewlinl al· 

kışlamış olan vatıuıdaşlarmı içlerin

den ''Ul'IDak tıyen bu beşlncJ kol li
deri, vaktlle BalırlmuhlUerl tek lıa

flD& &ljllllfjtı: 

•e lıazlndlr ki şimdi (). Alman a
janları tarafından keııdlslae suntılıın 

n.kl kadchlmodo boğuluyor! 
AKiF 1.' AŞAR 

--o-
Ceza hey'etinden 

bir istifa 
Cezalı bulunan aUet Muzafferin 

Türkiye birine Uklcrtnı:ıe koşturulma. 
Si tlzerlne bu hr.dıscyi bir 122etincfls 
meseletıı yapan c a heyeU azasın-
dan Hamdı S v l:eyettekt va.zife· 
sındc Ufa "' rClim n Bölge 
~kanlığma. bı. m t.ır. 

lngiltere ile 
ticaretimiz 

Memlekettmi.zle 1nguteı·e arasında. 
ki ticaret munascbeUerinin daha çok 
inlllşa.f etmesi etrafında hazırlıklara 
devam edflmektedir. 

İskenderun ve Mcrstn limanlarının ,-"'---111J t •zar----limaıı tesisatı bUgtln için lpUdat bır '\ 
halde olduğu için bu Umanların daha 
modern tesisatla leçhiz.i ve gelen ~
yanın en kısa bir zamanda aahllc çı· 
karılması için mllznke.relor ya.pıln1ak., 
tadır. 

l\lündcrccatIDlIZlD 90kloğwı

dan (KremllD) \e (Nana) tefri
k l:umuzı ltoyama<lık. Okuyucu. 
l:ırunızdan ö:z.Ur dileriz. 

* :Maarif vekAleti bu sene terlıo 
!Ayık olan orta. okul muulllmlcrlle, 
aUevi ve sfuhi selbeplerden dolayı btıı;· 
ka mahallere na.killerini isteyen mu
aıııınıerln listclertni hazırlamıştır. Bu 1 
UBteler Vekilin tasdikından sonro. önU 
ınUzdcld hafta içinde U n olunacak· 
tır. 

Sünnet 
Haydarpaç!ı. bagaj ~e.fı Rettk O· 

muz dUn çocuklannı stinhet ettir 
eş dost aı-asında samimi şeklide e • 
lenilnUfür. Y~'nllara geçmiş olsun 
doriL 

tırılm b.r bezle ttr' 

lid r. Cam mUkemmel sıırc-tte e~ 
m.zl nır Ba.rda.k ve sair cıı.ıt11Jll, 
ya d::ı. bu urcti<' temiZJenlT· gJl 
hassa ı.: p!rtoya bir tanillı pn.rı= 11111 
ba.tmlrp bunlarla silinirse to 
llk dnbıı. .ç&buk temin e<Ullt· -~ rl'i>"' 

C:ı.mların p:ı.rıanınsı ıçın b~ ı; 
damla gl t rinle snmclidfr. 6 
,ın camlıı.rm buğulannıa.sııııı. 
m uıl olur. f'. 

SUrn.h eri temiZlemck tç~ıccl 
iınurtanın lt<l.b ciı;nu ve az su~ 

ı.ı ıı.ta.ra.k ı;: ' malıdn'· 5 

çok iy tenuzı.enır. 
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Adliye röportajları 

Dördüncü teki yuvarladıktan 
sonra Jaf Hatai'ye intikal etti 

ııx uncu asnn en büyük faciası 
._.__1 ci Napolyonun-.-. 

Ha ff an IR ( Tarihten Bir Güzel Kadın 
Dedikodusu - I 

Moskova Bozgunu! 
Yazan: CEMŞİD T U L L Y A • • • 

"Saçmalıyorsun bey baba! Bunların 
edebiyata sığar tarafı yok, 

meyltane lakırdısı hep,, 
l"au111: ;\"11pul3 onun perde \'aı·uşu 

Rurginyoıı 

Türkf,·e~e çc\'lren: Şakir Hazım 

Ergökmen 

Hayalimizi perdeliyen karanlık 

Y ea.l Prost pllnına göre, Bol•
zlı;oinde apartman lnşaı.ı mene· 

dllnılş. E\1er iki nya daha çok katlı 
c hep bahı;oe lçln. 

K 1 ı k 
le ola<'akmı~. 

Sait EREN iZi ı . .. )emek ki Bot--

havacı ıeııç bir mu3Ulnıdl. Oou Ilı.an, biç Acem ve Azeri TUrkl«>rlnln a ev erın yu - .ıı ihyaı.ına doğ• 

Tulliya, bir erkeği kandır
mağa savaşan bir dişi ihtirasile 

konuşuyordu 
ıJaııa çok yeııi )eni lcad edilmiş o- lisanı deA'lldlr. Otmıanh Türkleri il- u bir teşebbüs: 
llebıYat mekteplerinin ondcrlerlle anıdır. anl)en, Safe\·ller Ue Acem- seid· ""' . .. .. ld .. .t.ı.: l•"akat lfU 
tilrllruünı. l\lııhkl'lnC koridorlarında terin menııuıı bulundukları ( laferi ıgı gor u . cnııet Boğazlı;l-
ona le blrk~ orkadıışma rastla,pıı- mcıJıebJ Bekta.,Ulj'e muarıwr .. ~on- • nln nıüuwn derdi ı.ııde capartman in-
ta, 31ne anlaşılııını)an bir ,lirin mail nı bakınız: Şah tımıalldlr dedlklerı M k d ' şası• mdan mı ibarettir'? ~üpheıılz 
~eye intikal etmiş olduğu zannına bu Hatalnln ljb)le bir kıtaın vartlır. os _ova yanıyor u. değil, tabii ... Belki unutulmu,tur dl· 
'•rcıun. :Fakat btiyle olmadığını öğ· ye, en mUhlmmlnl biz. hatrlatalm: 
'tıılııce her hahle ) eni edeblyatçıla- Şah Hatai eder üçler yediler Kömür depoları derdi! 
ltıı birbirlerine &n\ urdukları lılntı;c, Kırklar da bu demde ha:ı.ır idiler 

1 

• Bu kara ) ığın • ıuılmda elmas ka· 
~lıı~ \'e daha bilmem nece küfürler- Bağdadı, Bura)·ı alsın dediler. I I l/k .., d •• k • • dar kıymetli olsa da - Boğaza ait 
~b d<ığan bir muhakeme <llye dli· Güze! şahım neye \'erdin Baj'dadı 1 Q g f Z Q UÇ f Ş l yere bayallerimlzln ,-uıuhunu gideriyor. 

Lıi.çigüs Tulliganın gür kirpikli, 
her an bir parça daha dumanlana11, 

bir parça daha silzülen kara 
gözleı·lnden öptü 

Yazan: Ensari Bülent 
-G-

\iiııdu isem de hu tla yanlıı; ~ıktı. ı d Bir kurtulabUseydlk. 
~iz.nun kııJcnder ıneşrCJ>, fakat mnz Bu nıM>ıl, Uatai dtye UılAkk1 ettik· ser ik bir arkadaşı kurtar - Nereye git.m~ olabllır acaba? - .... 

t konuşan lıir lhtl.}ardı. lcrJ ~h lsmallln olablllr!.. 1 - Bir irtidad! diye söylendi. Lüçlyüs, dalgın dalgın.. - Elbette mıirsin ... GUrleyen gö· 
tı lfldlııe l'lirınlı meşbuıla giremedi· Biliyoruz. kl; Bağdat, Ş&h bmailln : k • • d b • R k G Uııdellk fıkra mubarrlrlerlınlı - Bır yıldınm yağmuru ıçınde kUn dUşeccğinden korkar, hemen şırt 

11Cien ııahltıerin celbi için m~c- \6fntından ~.ok zaman sonra Talı· ma lÇln e ır usun ı- den biri, inandığı ı.i.)&aet felı.e. kayoolduğuna. bakılırsa iltihlara pck\UStü yere ya.tar"'~. ayaklarını ha\ia-
llıe talik edUmJştl. ınot>ef zamanında ve Kanuni Silley· ı feı.ine da)·anarak, lı3,· tı cı:hep kın. ya'km bir yere göç etUğl söylene- ya. kaldırır. Bani gok dC'Vı·ilirse tul&· 

lioridorda tlota,nıı maznunun )il· man tarafından zapt.olundu. Eğer f ıç[a k [ k d k f cadan ibaret» ı; b!ıır. yım gıbUaden. . 
llıııa ısokuiılum: • 1 Şah lıımaıı bu Hataı olsaydı, bu beY· j 0 Un U 0 p Q r l • '' Slmdı Tullıya. yalnız bir eı'kcği • Bu sozl\ r LClçl~1isU hiç gUicceğ• 

- Uayır olo.!.. ti n:ı.ıııl yazardı, '{ünkü Şah tsmaU _ 2 _ rüyor ve aşııı, .<a;•dımla"'"a. sav""an bir dışı ihtirası yokken gUldUrdU. Ma.ama.f h yine 0 

- yukarı şöyle d. 0 _, d'l k' - .\nlatnuı.sı uıuo e\'ilat.. ne Bağdatl&dır u~ ue de B&tdad1 ,.er ıe değil, ıı.yru zamanda hakika.ten anda. cld ı eşere 
- ?tıerakımı mucip oldu da... dl diye kendlılııe tariz etmek mu,·a- Bir kaç saat kadar yürüdük- dük. Liıkin nz sonra elli adımlık yor: c.:: ! JA.ht bir rol oynaJnağa. memur edil- - Tillllya. .. ·dedi • Sen .bana f.J 
- E\'JAt, mut.adımdır. Akşaııılım Cık düşnıl'lz dedim. ten sonra, Kremlin'in dış kale mesafeden yen:den ateş edilmi- t'llosonar 'e l .. gıno inanmış blr kfililn\n edası mUsle RomUlUsiln hıkflyesinı anlattın. 

~ılenırtın. A.§İığı)a lndlkı:e ekSCri· \ 'ay ef~mllm, ııen misin bunu ıoör· duvarlarının yanına gelmiştik. ye başlanınca jş değişti. dlı}ter lııtedlklc .c ko:ıuşuyorclu. GUneşin yakıcılığı lster misin .ben de sana. şu betbaht 
~. llatıkıııı.zarmdakl (i\lctoıti) ye uğ- llyen. Bizim muallim bey bir kopllr· Bu sırada birden bire sola dön- tık ateşle beraber yanı başını k:ı<lur bUyles!nJc. .ıA.lfl dtNcım ediyor, T:ber nehrinin Tarpln'ın hikAyesıni anla tayını? 

dll. bir köpürdü görme. dük, ve böylece geldiğimiz yol- da bir feryat kopmuştu: adam- Çocuk doğar, ağı ......... w ~-.. -.··- • PalfltinUsten görUnen parçası sedef 1 _ Buro.da. onu hatırlamana bir se-
~· Orada bir koşem \ardır. Bo' Bana. yekten: dan daha güzel ve daha geniş larımdan biri yaralanmıştı. Kur llllian ka,·ga ,.e mllletler harbeder .. ; gibi parlıyordu. vadinin çamurlu su- 1

1 

bep göremıyorunı. Tarpln gUzcl bir 
dlll(ca, ya.ııla.nınm. - Satmalıyon;un bey baba. buo- olan bir yola girmiş olduk .. Bu şun baldırına gelmişti. Bu anda narıı. bayatın değlşml.'7. k~unudur · ı la.rında kazlar ikide ıı:ıır tembel tem genç kadındı. Sııbinler Romnyı mu-

t lluııdan on beş. )1rml gün kadar Jar meyhane lı\kırdısı •.• deınez mi.. yol hükumet meydanına gidi- 1 tekrar alay karargahına dön- A)nl fikri, mCM"lfı Hob da, m~e- bel kannt çırpryorlardı. ısma.n top- ha.sara ottiklerl zaman o .şehre ih~-
1\eJdı, yine bir akşam hem evin ne- Doğrusu kızdım. Şöyle inceden bir yordu. Küçük bir durak verdiği. mekten başka venlecek bir ka- la Niçe'de de bulmak münıkUndür. 1 raktan çıkan rouhar bW"\lnlara ke- net ettl. Sal>inlerl. geceleyin kapıl~r
t'1tsıni düzer, hem de iki tek yu- tsrlz edeyim, dedim ve Harabla.ln ,u miz esnada idi ki bu yol üzerin-, rar bulamadım. Keza bunların bir devamı demek 0 - kık otlarının. yabani tesleğenleriıı, dan birini açarak .şeııre soktu. Sabm· 
'~tlaruu diye aı,ağıya lnıııl'jtlnı. ooytla.l okudum: d~ki blr evin kapısı önünde üç Biz yangın söndürmeğe gön- lan ı-· a t ı z m • 1 n sly&8flt fel!lefetıl uag rr.enekŞ(!lerin.n kokuiarıru ulaş- ler Romaya yaptığı ihanet ıç.n nasıl 
l'ıınıdığun birl8i "'ardır. hl Golos Rus kadını gördük. derilmiştik; şehir içinde sokak de, hayatı böyle, bu ml\nada a~lar. l tırıyor, çıttfh ltuşlart dıı.ldan dala br bedel istediğini şordukla~ ~aman 

~ıııı ı;atar. Sabahları kalnaıtıdıı. Soylenen sözlerin cUınlesl ho':'tur. Ben yaya kaldınmı üstünde ı harbi vermeğe değil.. Döndük.. Fakat TtlrkUn hayat anlayı~ı bıraı Be'kerek serçelerle • oynıı.şıyorlıırdı. Tarpin Sabinlere koUarındakı bile-
~ cılur. Bilmem &e\'er ınlsln'l .. Bir Dohılara dolu, boşlara boştur. ve bu kadınlardan birinin ya- Fakat Hk tüfek ateşi açıla.n ye- başkudır; o da malOm: Yurtta sulh, GUzel kadın iki ıcolunu dellkanlın:n zlkleri işaret et.mişU. Fakat Sa.binler 
rlll ca aldım. Biraz da. yeşU tıalata Harabl kemetrl sanma sarb°'tur. nında idim. Bu kadın bana bir re geldigimiz zaman yine hlicu- clhımda sulh.. boynuna. dolayarak blr an göz1eı·inl onun işaretini yanlış anladıla.ı·. Bı-
1 ıı. ~e olacak blr köroğlu bir Ay· ı·er, içer, ze,·k eder a)Y&lt ekmek vermek istedi.. Ekmek ma ul;rrndık .. Artık bu defa te- A(•aba bu arkada,'f, durup dururken onlara daldırdı. Sonra. şakrek bir ıezlkler,nl değil, kalkanlarını lsted -
''~.. dejHdlr. kömür kadar siyahtı ve içi sa- pemiz atmıştı .. Bize ateş edildi- neden bu irtldada lüzum gordu!. kahkaha attı: flnl sandılar ve şehre gtrer gtrm ~ 
tıı.. ı·aş albnuı beş, c\'IAt, loruı- man dolu idi.. Kendisine te§ek- ğini tahmin ettiğimiz evin üze- - Hem RomUs nerede, servlyüs her Sabin askeri ağır kalkanını ko-

~~un1 doğrusu- Metoıll~·e girdim. Deylıı(•e <lelikanlı k<>ı•ü1'dü «\ay kUr ettim ve berayi karşılık o!·: rine doğru yUri.idUk ve kapıyı işimiz buna 1111 kaldı? TülllyUs nerede... HomUs bu .şehrin tundan çıkarıp ona attı, betbaht Tar_ 
'4!3·e çddldlm-. üçllncli teki l u-
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ben 00, rnuyunu.. diye tutturdu. o mak üzere o giin alaydan ven- kırarak içeri girdik. Karşımıza B i k t 1 BU U ~ kuruluşunda RomU!Us kadar faydalı pin ıbu ağır yüklerin altında ezilerek 
"-r••rken yanımdaki masaya demin ı;Ö)ledl, ben ce\ap 'erdim. Ula orta len bir ekmeğı verdim .. Ekmek birdenb!re, silahlı, mızraklı do- :u~c~~»g•::lı~"V~n~ ı:.. tcf· 1 oıınuştu. llalbuki ıcrnl Seniylla Tülli. can verdı. 
~lteıtıcde gördüğün deil.k&lllı otur g1tnılslnı. Anl&IJıl&n benl mahkeme- 'kar gibi beyazdı ve onu ya-ean kuz kişi çıktı ve bize mani ol- rlka ll!im ne~rc<1h·or G .. :uıte ~tunla- yUslln Patriçlyen lG) lere eser dlycl _Peki, bunu blldigın halde ben 
ıı't Itır ufak fişe ıımıartadı. JAJdn he ye ,·erdi. Dur bakalım hak erenler alay kantincisi Madam Dü~.ua-1 mıya kalkıştılar. . . rı, kari a,·ıa- gösterebildiği şey ı~cnUz tamamlan- ServıyüsU öldUrmeye na.sıl teşvık 
~ıfJ ııe ıı.eta.ııı ·ne ı>Ubaıı ... Adettir ııeyU.)ecek... yı böbürlendirecek kadar guze Böylece evin avlusunda kü- .. ık lhtıyaclle bin mamış olan şu kcrpıç sfırdan ibaret· edeblliyorsuı1? Ya netice dUşUndUıtU· 

11rııe-nı ~lmlli~ller buna pek o ka- * ve pişkindi. Kadm kızardı, .ben çük boyda. bir muharebe başlı- tir. mtlz gtbl çıkmaz da. kral ScrviyUsU 
t rt ma.» insan gu"ldüm .. Kadın niçin bilmıyo- yordu. İki taraf müsavi kuvvet- r ı:eı,lt majaı.a- - scır kerpıı.;lc değil, laşlo. yapıl- öldUrenlerl EtrUsklcr kalkanları al· 

~ ayet etmiyorlar anı Onu bir gun e\"\~I ellnde yeşil kap t k b ~ . .ıın c•amekAn- V t d' t · 
-~.}ere girdi mi oradakilere Alla1br:~ 

1 

.. hir kitapla Babıaliden inerken gör rum. bundan sonra ıp 1 c C te degildi. Dokuza karşı bız 19 .ıııı. dön, lberl, 1111,tır yağlı s!\Ullın! e anı or tında ezerler ve a.Uarmo. çiğnetır!ers:~. 
, rııını verir. oturunca da tıaz dl\m, derlıak oyunu oynuyormuş gıbi eliyle kişoi idik. Bununla. berabet metre genişliğindedir. Tull y& .şaşmaz ve sarsılmaz b.ı 
lllı h b'I ... ·-•·ele ona· koluma dokundu .. Tekrar yola daha kalabalık olmaları ihtima- ınarltet paza 1 - E\·et, dış tarafı taş kaplıdır. irade ile c~van verdı: er hlrl ı muouı.u • - Merhaba bev baba d" 8 ı· -r 
...... ,·er"ım. • ' ı)e e aın dizildik.. lini düşünerek derhal ı;ert hare- ·" ında neler 1''akat içi de taşla mı t>rillmilştUr? _Her r:.•y mUmkUndUr. Faka.t bU" 

~erhnba, der.. " 1 .,., 
fi Varışımızdan bir saat sonra ketlere baı:ılamıs ve ilk aC.ızda t;oııuuu, U\!u:ı. ...,r ıııealetın. ama Hayır ... lkı laş duvarın arası -yın tehlikeli olması zevkini a.rttı-

1.1 adamcağız. 5el!un n1eliun 'er- SclAmınıa koı.-ı ':.' ~ r:ı t ,_ '1 mu - ....... e etti. Kitaba yangın başlamıştı: Sağda, koyu üç kişiyi yere sermiştik. Bizden her mesleğlı1 kendine &'i>re io<'elıklerl. toprak ve çakılla doldurulmu' ur, I rır sanınm. Bununla beraber kork-
\ 

1 anıma, mademki yanıma :tur· bııktnn: Maarif \'ekllllttnın nr.tret- bir duman, sonra kıvrıla kıvrıla biı onbaşı hafifçe yaralanmış, 1 ni te~rllı eden, bUlnmedlk taraflarını ama çok sağlam olduğuna şUphc t· ma LuçiyUs, karar vcrdığın gUn mu
\rı b11. insanlıkta ku ur etmlJellm tığı ,.e 8adettln NUzheHn yazdığı yükselen alevler .görlildü. Az iri vücuUü bir Rusun ciddi ola- orta,>a koyaıı, tefrikalar, ıonıaular, nw! vaftak olacağına. ben inamyorum. 

de~ıp: nckt~ı şairleri, idi. sonra yangının tUccarlar mn-' rak tehlikeye soktuğu b!r arka- hlkii,>clcr, itırafnamelcr.w Bunlar ı-ı - Haydi oyle olsun. Bundan brışka Sen Serviytis TWllyUs'U hep senatodıı. 
~ ~lerhııba, e\·IAt .. Dedik. 1 Hayır ola der &lbi ) üzüne bak· hallesi olan pazardan çıktığı öğ- dnşı kurtarmak ıçin iki süngü tlııdc, • ıctotl-Bcrıi~ln Uli. ulile, lloğu!)ta 

1 

neye başlanmışsa. hep ~arıda. kalınış saygı güren bl1' kt'al halinde aklına 
bııs bir çehre Ue mukabele etti. tını. renildi. Ve «Yiyecek aramak sev havale etmek lazt n geldi. Bir fenalığa müı.telt körpe c:ocuklara değil midir? Sirk de yarım, bala.klık. getiriyorsun. Onu ıbır sefer de, '1rodı 

~~lur a ..• ınsıının her d:ıldkası blr· - .;ah 1smaııın Hat.al \ e\·a Hata· <lasile mağazalara dalan efra- başka arkadaşı kın tarmak için \'cyu yıuıkcsicillk li:otulilğe meyyal tarı kurutmak iı;in yııpmıya. kalkış· bUyük anamızın bitlendiği odads, blr 
tı.. be uymaz. ISelkl e!kflrı vardır, inin şah bmaıı oldUfu bu~da yazılı dm ihtiyatsızlıkla bu yangına bir Rusun kılıt.la ko unu kopar- insanlara dolandırıcılık derııl \eren ı tığı kanal da yarım... ayı postu Uzerinde horuldıyan bir 
~" &Icıırmadım. Biraz sonra yanı· dedi. sebep oldukl~rı ihtimali> diller- mak ıcap etti... kurlar da ,·ar~ Fakat kanunun dilpe- - HatA. edlyorı;un, bunlara baban adıı.m halinde düşiln. O zaman a:ıh· 
"°"~~r arkııdtvjl geldi. Uı.atmıy•)un Kıırıştrrınca lçlnd" Nı~falarıa ya- de dolaşmıya başladı. Ben beş adamın geriye kalan dıiz menettiği bir I":•· bıiyUctiltlğu an- 1 bııtlam~ı. Bunlar benim babamın, yacaksm ki senatoda aza.metini ona 

\' U)orlardı... nına notlar yaı.mı, olduğunu gör· Bu harpte bulunmıyanların dordu bir ko ·eye sıkıştırmış- ıatanına rııatlanmamıştı. Demeli, blr yani senın de ana.ıun babası olan Kral l veren şey başına geç rdtği tac, gi)•th-
1\r,tııı gelen ona (her halde tanıdık· dl\m. Kltahı bana vernıesını lııt«llm. bir çoğu 1\ioskova y"'nc;ınınm tım. Tüteklerini tekrar doldu-ı de öylesı bulunacak!.. Tarkin'in Giriştiği işlerdir. Bunlann ğl erguvani elbise ve elinde tuttuğu 

0•1l<!ak, blrl&lnden bahlıde): No:ııanınadan \erıll. ordunun mahvına sebep oıdugu- ramadıkları için mızraklarını ,. • . yal'ıda kalışında.n Serviyüs, Tü!llyüsU kartallı asadır. Ve hiç şüphe etme 
ı.;::- GürdUn mü ıla.tai hakkınd.akl şııyl!t kltahı yazan hu tenklU•rl nu söylerle· bence ve benim gıoi k 11 1 d ı..., Laval ın felaketı me ul addetmek cloğru olmaz. LOçi.}11!. bu kıyafette sen sena.toya "'lct .., ' u cınmıya savöşıyor ar ı .. r a- " 1 oıs ... k t d 

lıı~ .. nı, dedi. öğrmunl"k istiyorsa kendisine maal- bir çok kimseler bunun akS1 ka- k t b l d kl b . h. . . , - Haydi uy e un. ~ a a ne c· gidecek oıunıan, orada herkes senı 
~ki: memnun iye gönderebUtrlm. t ' d · ti k"' u l h a u un U arı yer u ışc ıç La\ al, kalbındcn \'lırulınulj · sen bu Serviyüs TUlliyUsU bana be- ondan he~·betlt bulacaktır Faraza 

naa ın eyız. Ç ıı u .n..us ar şc - t .. 't d 'ld B d .. ı d J • 

"~. ı·a, enleı;.. Koıırülü oou çok 8&1t ERE"'-" • k k . kl M c musaı egı ı. ura a şuna Bu ııozü lı,lten er ural.iın a, ğendlremiyeceğınc inan bır kere... timdi fildişi tahtın bulunduğu oda~ il 
"""' ., nk ya m~ ~ızın yıyece h e:ı d~ bıthassa işaret eaeyım kı bu ajana; telgraflarını ukwuanu': ola.n- ı Kra.lı ben neye benzetirim bilir mi· girsen tacı başına geçlreen asayı eıı 
nırt ediyor, di.}e ce\•ap verdi. ~ b?vatarnef rme atfar, §he! krın ° adamların hcpsı muthış surette lar, La\'al'ln bir· sın-: İşte şu c;ıttıh kuşlarına. O orta ne als~n bu fRl deı·h&J btıu'.mı. ohır-

lıı• 1.aınan ben do bir tarikat men· 1 o • • ır a mı on ersa ı me0 ·n- h t . . "( .., 
~ıı E W .& • .& D 15 f 1 k d b b k d t .,.. sar oştular ve cesarc ıerını ıç- dcn~rı ümit• parma'"n ilk bo""'ımu bUvüklllğUnde 'lı1L ._ıc11n,, Bu mUruıscbetıe teşclılıüt " e ere a ar u a ım an emız b 6' cı• " sun. 
'{.. 1 . k'l . 1 1 d k" b kiden alı" orlal'dI. 'ihayet un- ı olan .,,1 sarı .,.ö.ıH'"lil ıcuşca""'z ...ıbı lı. - tı taMvvuf edeblynt1le uğraş- .. .ı.,., "" •-... ..... _ eyıp •'e ı mıc o sa ar ı ı un d "' k 1 bir aşka tutu< · ..,. " """ "' eı• 

."il. b ~ .. ..:AA--. l " k ~h. d .. .d w'ld' • ları a muharebe harıcı 1 m1ya ma'""tıı·dıır. G"'k m\rled'ıH zaman it ...._ 01Uıa!iS& BektAJlı -ırJerlne kar· arı yapma ır c !?UÇ Cı:.?'l'i ı b ğuou 1.i&nıu.:ak ı;. eı• v "' 'O' 
'VV -.. ·r- ıu,,., gu" :$ ok·ı· ~t • mec ur kaldık.. çıttıh kuşunun ne yaptrğını bilirsin <•> Romanın tmt'-zlı vatand---' hıbı!Jn otdutund n (Hatal) llfıu· on ~ n sonra çe 1 ıp gı me- . dır!.. Halbuki ı. . ., &J.. -. 

\ 1t anrı dl'ğillın. onun ıı;ın mu· Baı:lık maktu olarak m!z lazım gelecekti. Yangından Bu .. patı~ı geçtıkteıı ~o.nra ge.ı.er! uaıret. dcğıl m~. ları • Al'.lııtokratlar. 
'l' teıcrıııo kulak kabarttım. 

1 
inci !iliyfa untırnı sonra §ehirde ordunun yerleş- cvı şoyle ~ı: dolaş.alı~ de~ı~ ye .sm·lmslz \C a... ( 

~li birçokları (Hatal) nln .,ah 2 J> D > mesine yetecek kadar bina kal odanın bırınde bır kaç kışı ıle ratUe ne ı;e B ·r kaç gu··n e kadar 
\ tııı 01duğunl1a kanır kılarlar. Bu· S » ,. ,. mıştı .• Hepsinin yandığını da dü karşılaştık •. Bunlar o kadar ga- ;:.ek, ne de se::ı~ ~ ........ .,.u_,.., • ..., ul· ~ l • • • -
1 ltı. :aeıı, söı. ı;ah lsmıılle intikal 

1 
4 • • > §linsek mahzenler ne "'Üne du- fil avlanmışlardı ki silahlarına nıadığıru, zaten barbar ııw. edip dıır «Tulllya. bitmek izenıdlr. Bu ıliit•nda Ni'.llUOOttta Naı.ll'lD <ıSa.lo» adi• 

' liı:.e karı tım: ABONE şABTLA:IU ruyordu; ordu yine y~rleşecek el atamadılar. Fakat Üzerlerine muyor mu~ Bunun i~locllr ki, göl- uzun tarihi hlkiyeslnl okuyacaksınız. Safo, zovk, ıeuet, lht.ıraa \e şllrlD 
1'tıı,1tvı1tıar, dedim (llatal) yl Şııh Türkiye ltarı~ yer bulabilirdi. atıldığımız zaman kendilerini ı>iınU delen kurşun, blr ıte\"giUuin kir· kadmı ... 
'ı1t 1 diyorlar amma, ben bu kana-1 Jçln lcln Saat yedide vali konağının pencereden aşağı fırlatıverdiler. J>lkten okları değll, siyasi düşmanlı- ________________________ .. 

\ı~-lt~dllnl ı. t bö b Kr. Kr. barka tarafında da. bir yangın ! Pdencercden fırltyanla~ iki kişi ğın mennialdlr. Yani Laval düpedüz 
""t, 1~ ye ı.urn ımıı. bön '"n ak· aşladı. Ve albay beni on beş! i i; fakat yerde Uç silah vardı. bir sulkaste kurban olmuştur. 
' ~ ha başlııdım: Seıel!lr uoo %800 kişilik bir müfreze ile yEtngını üçüncü Rusu bir kanepenin al- Halbuki öyle olmasaydı da Lava& 

'ıır llnkü; bugün nefesleri tasa,·-1 1so ı....... 8Öndürmegwe volladı .• Yangın is· tında bulduk. Bizi görUncı> c:Bo- t\şıkane mAnasında gönülden \'W'ul· 
1 .. tıtl"hi Altı •Ybk ....., .J " 
., ~ yatı örneklerinde '4' nlha· 400 ıooo tikametinde hızlı ilerliyorduk .. jo! .. BoJo! •. > diye haykırmıya muş olsaydı, acaba fU dllnya iflert 
~~lcı ektnşııerln ağızlarında gezen tlç aylık ıoo Fakat ancak üç dört yüz adım başladı .. Bu sözlerim «Allahım!. biraz dUr.eleblllr miydi! Çtiııldi, şal· 
~. elbetteki Şah tsııı:ıu olamaz. Aylık kadar ayrılmıştık ki sağ taraf - Allahım ! .. > demekti .. Buna bir rin dediği gibi: 
1tıı;,1l\ıanzuru lillnlz oldu ise; bu tan üzerimize ateş edilmiye baş- şey yapmadık.. kılavuz olarak «Afktır ber • var Alemde» 

) nın nefeslerinde kullandığı landı.. Aldın§ etmedik.. Yürü- (Arkası var J dUm bir kll·i-kal lmlf ancak!» 

ı...~ıt . 
• :11, ~llnParat:orluk mu, hayır r '\ 
~{t~ ~~r ~i;r,~a~~~fk kadar LA n n e m v e B e n 0 Saçlanm sık, uzun ve siyahtır. 

Bir kalın örgü teşkil eder. 

~ Yaşında mektebe başla- 1 • • • 
~ ~~· .hala da gid;.yorum. 
~~:n lbeni ~üzel ~özlerle o
N ~d tarak diyor kı: • Mckte
'l'~ ersen sana şokıeı·leme ve. 

<Ne güzel böyle.> 
~Hayır anne ben kesik saç is

terim (1).> 

Çing Çin& 
Yaıan: -1-

Türkçeye çeviren: 
Celll Tevfik 

Genç kızlar, badem kurabiye
si §eklindeki şapkalarını giyer
ler, kadınlar ise :Ming sülalesi 

lı· ·' Annem avludan, bahçeden ve 
~~ ~~Uhakemem böyle başla- ya mutfaktan gelir. 
ı!1'ile .. den şekerle mektebi bir Bizi giydirmek ister. 
~lıı1~0lç-üyordum. Ve şekerin Su ısıtır. 
·~ ~ 1~~ dayanamıyarak mek- Kahvaltı hazırlanır. 
~lt tyorum. Yine ağlanın. Bu benim nıu-
llat~nden kalmalıyım. sikimdir. 

~lltıil.n. lıyorum. Uzakta ağaran Anneciğim daha, biraz daha, 
~1tı. hirl§ı~~· mabedin sesi bizim pek az daha yatakta kalsam. 
~ ~ ~ tnunebbihtir. Bu aralık Dışarda çok soğuk var değil 
~~ll' kuşun mUşterek konseri mi? 
~~ıu· l{ahn sesli karga, ~eskin Mektebe gitmek lazım çocu-
~ bu ~rçe ve geveze horoz, ğum. 

~l' Otıra 0:.un azasındandır. Anne hava. soğuk, pek soğuk, 
tq~Oter r,vercinler ve bülbül- donuyorum. 
' ağı~ opek havlaması, ço- Kış geçti. Elbiseni ısıttım if· 
~lini Inası şehrin ve hayatın te. Bir giysen hiç Ü§Ümiyecek· 

tı. a -.f Yandırır. sin. 
g arırn. Bir protesto naraeı atarmı. 

Gözlerim kararır, kirpiklerim zamanından kalma saç modası
kapanır Ye dudaklanm burnu- nı muhafaza ederler. 
~un önUnde kıvrılırlar. KarC.e· Bir atalar sözüne göre. bar
ıım_ benimle alay eder. Baş par- barlara erkekler teslim olduğu 
magını yanağına değdirerek: zaman kadınlar esareti kabul 
«Yalancı!:. diye gülümser. etmediler. 

. ~~eın bir taraftan bu tah- ş· · bli · rıkçıyı azarlar, bir taraftan da ımdi annem bizı yUk an-
nenin odasına götürüyor. Ona 

beni t~~i ~en kelimeler söy- cgUn aydın> eliyoruz. 
ler. En kuçUk kardeşimizin be- O bazan mUtebessim, alaycı
ıiğini sallar ve dilsiz hemşire- dır. Bizi güzel sözlerle karşılar. 
me el işaretlerile sa.ten ayakka- Bazan hüzünlü ve somurtkan
bılarımı dikmesini anlatmıya ça dır. GünUn havasının nasıl gide
lı§lr. ceğini gösteren bir barometre 
Kalkarım, sıcak su ile yUzü- gibi. 

~ü ~ı~arım, annem şapkamı Ekseriya onun yanından «bu· 
gıydınr. Ondan evvel saç Ör· gün hava fena!> diye çekiliriz. 
güm her sabah çözülür. Güzel- ı Her gün hemen her gUn bü
ce taranır .. ve tekrar öıiilür. yük anne bizi tenkid etmek için 

bahaneler arar. 
Sabah ziyaretinden sonra bir 

kere dersimi tekrarlarım. Dilsiz 
hemıirem bizim mektepli şarkı
mızı duymıyan kulakla.rile din
liyerek elindeki nakl§ı yapar, 
bazan tebessüm eder, nihayet 
bize kahvaltımızı yedirir. 

«Yemek yerken ve yatarken 
konuşulmaz:11 bu KonfeçiyUsün 
emridir. Annem bize bakar. Çok 
yemem ve şekercinin geçmesini 
beklerim. Annem biraz daha ye. 
memi ister. O benim vaktinden 
evvel öleceğimden korkar. Ye
meğin can verdiğini vehmeder. 

Vaadederim: «Anne öğleyin 
çok çok yiyeceğim!> 

Vakit geleli, mektebe gitmeli-
dir. (Arktısı wır) 

Cl) Kesik eaç o unıaıı Çin iakılipçıla. 
rıoın i~arcti idi. Çinliler Mançularuı isti· 
wından e~cı saçlarını bqlanna clolar
lan:lı. Örgü Çinlilerin Tatarlara tema ifa· 
retidir. 

Cebinizde yatan '94 lh'm 
Bir aene sonra yine 94 nradtr. 

Bunu bir tasarr4ıtf bonosuna yatırırsanız: 
Bir sene sonra 100 lira olur. 

Hem sizin paranız artar. 
Hem devletin parası art2r. 
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f n Son Havadis'in zabıta romanı : 57 

1 GÖRÜNMEYEN KATIL 
LTürkçege Çeviren: Faruk Fenik-.. 

Sızdırmak 1 Evlenme teklifi \ \ Parasız ilanlar 1 

istemiş! (BU sUtuna mıılısua mektupların ı~ istigenler: 
başmuh&mr adıeatne ı-ön~•yip Y' 
doğrudan doğruya c.kUçllk ııtuılar ----------

-- aütancla •• ........ .... ~el"Dle, .ı;crvisine ~ gönderilmesi ltızımdır. ""'" -r -r 

~' Sen hakiki bir şeytansın. Bir adam bu yü- ~::~u~~~~:~~rf1uıaat 2 Uot&r&· :.: :::;.,:: : 

ı b tt•..., • J d •• } • * 28 yaşında, 1,74 boyunda mUte· Dlinlar paruız netrolunur. 
ca e ıgı zaman ar a ne guze zden metresin 1 nasip vücuttu yabancı lisan& vAkıf A . 1 k . t" 

ı •• ı •• f lise derecesine muadU tahsilli ve ay· rtıst 0 ma lS ıyen 
ya an SOY uyorsun •" d l"ık dec::.ik e.tti lık ka.zar.cı l!iO liradan a.şa.ğı olmı· bayanlara 

1 
e ~ yan temlz bir aileye mensup bir bay, 1 . . 1 

Clarckson Parry alay eden bir na liı.· z.um. yok. Bu şe.k_ilde d. aha_ · k k ""'"'"ın '-'eşil veya clll ,,.0zıu narın Sahnede yetişmek istiyen ik! gene 
sl k b Ş eli Evvelki gece Beyoğlunda., ıs aııç ~...,, ' " 0 t · y ihti dır ş mdiliK kırk se e: ço ışımıze yaraya ılir. ım ı i ıı:ııçnk\a atrr suret yapılı 19·25 Y81J arasında, edebıyatı .- ana ycç var . . . eddi.ıı 
- Ne o tamirat mı var? diye Knight sizinle cambaz gibi bir bir A.şrk metres n · seven bir bayanla t&ıuşıp evlenmek ~ıra maa., verilecektır. Bürhan 

sordu. Yoksa kolunuzun adale- 1 ipte oynamaktan artık vazgeç- te yaralamıştır. it temektedlr. Ciddi tekliflerin cfotog repşi'ye :11lracıı.t. 
lerini mi işletiyorsunuz? miye karar verdim. Size bir şey Beyoğlunda. Yenlşehirde 35 numa· rı..f geri iade edilmek şartile> (Ta· Boı:nonti - Et.ek.siz aokaıt 13, her 

Knight te müstehzi bir tavır- göstereceğim. Dikkatle §Una b ir rada oturan Minerva adındaki bir ı;alıJ rumuzuna mUr:ı.caatıarı. sabah ona kadar. 
la: bakın da bana fikrinizi söyleyin kadın uzun zamandanberi ayni semt- * Yaşı 17 _ 18 acasınd& .-rlfm * Orta ya.flı bir Türk kadml iyi 

- Ne o, ne de o müsyü .. diye olur mu? tc seyyar saucılık yapan Vartan:a v~ya kumral, gflzel bir bayanla ta· bir aile yanında dadılık arıyor. Taş 
cevap verdi. Sadece kaplamaları Ve cebinden büyük bir muha- birlikte yaşamışlardır. Vartan son raya gıdebilir. Kadıldiy Altıyol aız• 
bir muayeneden geçiriyorum. sebe det -erine ben?.A" bir kitap günlerde işsiz kaldığından aık sık nı~:_ab~~;~~rakterınl anlayıp SögüUU~eşme cadd&ıt 155 
Kaç zamandanberi bakmamış- çıkardı, içinden bir kag~ıt ayıra- Mincrvaya mUracaa.t. ederek kadın- * Sinema ;,•!erinden ve her türıü 

km ıs. b llerde kurıı.cağuru:; yuva hakkında ..., 
tım. Çürük tarafları var mı diye rak Knight'e gösterdi. dan para çe e0 e aş.lall11'tır. konuştu!~tıın eonra nişanlanmak fik· rekl&mdar. anlıya.n bir zat ehven üc· 
bir bakayım, dechm. Bunun metrdotel üzerindeki Mlnerva uzun müddet bir adamı rindey.ın. Müracaat edeceklerin: llk rcUe 1' ıırıyor. Her tUrlU kefaleti ha· 

Clarckson Parry ona hayran- tesiri ani ve çok büyük oldu. Yü beSlcmekten bıktığı için, evvelki ge· tahsil f.Vt, orta tahlil de olabilir izdir. Arzu eden muhterem ı, sahip· 
lıkla bakarak hiç hiddete ka- zü, ölli benzi gibi sarardı. Bütün ce kend ıstnden yine para !.at.emek üze Ciddi teklitlerin (Yeten) rümuzuıa lerinin mektupla (Rekla.m) rümuz..ı· 
pılmıyarak: vücudü ihtilaç içinde kıvrandı. re evine gelen Vartana, artık kendi· müraca&tı:ı.rı. na mUracaaUarı. 

- Siz hakiki bir şeytansınız Şaşkın şaşkın: . sine para verıniyeceğinl eöylemi.Jtir. * Yaşım 35, bayum 170, kilom 68 * l!..'mek!i zabitim, mektep talebe· 
Knight, dedi. İcap ettiği zaman - Bunu da mı buldunuz? di· Minerva.nın bu cevabı üzerine Va..-- tU..::ea.rnn. Aylık kazancım 200 _ 300 !erinin hanelerine ol.ının riyaziye der· 
larda ben de mükemmel yalan ye haykırdı. . tan gayet soğukkanlılık\&: !irs.dır, bir evim va.:r. si verilir. Şerait uyguneur. Anu e· 
söyliyebilirim ama sizin kadar Arkadaşım defteıi Y.i.ne c;b~- - Sen para venner.aen, ben de se· Dul veytı. kız bir bayanla evlenmek denlerin E. rümuzuna. müracaatları. 
değil. Bu cihetten beni bastın- ne yerleştirdi ve yüzünu. ek~ıttı: ninle birlikte y~amam ,demu,Ur. arzusundayım. Resımlerlle (A..T.35) * Otomobil ve Makinist okulund3.n 
yorsunuz. Fakat bu kabiliyeti- - Tabii buldum, d~ı. Şımdi Mınerva Vartanın bu tehdidine de rumuzuna müracaat. orta dereceli diplomam vardır. 17 ya. 
nizi yerinde sarf etmediğinize ı azizim Knight, artık sız.mi~ bazı omuz: silkmekle mukabel~ edl~ce, * Aylık gelirim yU.z lira, dürüst şında ilk.mektep mezunuyum. Otomo 
kaniim. şeyler hakkında hususı bır şe. Vartan tehdıt etmenin de ao~odi(;ı· ı karekterlı, bir gencim, yaşım 28, bo· mobil tamiratha.nelerinde ve dört za· 

Yani, insan inandıracağı bir 1 kilde konuşmanın sırası geldi, ni anlamış ve işi zorbalığa dokerek: yum l,ôO. taçlarım oldukça dökW m&nlı motör, makinistleri yarunda 
kımseye yalan söyler, demek is sanırım. Benimle :t;>era~r kütüp - Vay demek sen beni başından mti.y ve sıya.htır. YUzUm hafit sUzme, yardımcı olarak tdart bir aylıkla ça· 
tiyorum. Ne ise .. İsterseniz size haneye kadar gelırsenız ve bir kolayca atacağını zannediyordun, de. k 1 kara •.•. ö 1 . lıAAbılen bir genç !~ aramaktadır. 

ı aş arım ve ça ...... , g z erım e- r- • 
biraz yardım edeyim. Hiç bura- de viski hazır arsanız size vazi. miş ve Minervanın üzerine aaldırarak lA, ağız ve burnum adetadır. 17 _ 25 Eyüp, Defterdar, Feshane kar91Binc.'la 
ları tıkırdatmakla vaktinizi kay yeti izah ederi!Il. kadını dö~e b&flanuştır. yaş arasında ben boyda, .sarışın veya 28/ l dükkAnda Bayrama müracaat 
betmeyin. Aradığınızı bulamaz- Metrdotel ~ıne her zamanki Vartan Minervayt döverek de hid· kumral takat yeşil gözlü ve temiz edilmelidir. 
smız. Şu levhaları bir tecriibe soğuk kanlrhgmı toplar gibi ol- delini alamamış ve her zaman yanın. karakterlı bir bayanla konuşmak ve * 19 yaşmdayun. Lisenin 9 uncu 
etseniz daha iyi olur fikrinde- muştu. Fakat Clarckson Parry- da taşıdı.ğı bıçağım çekerek kadının anlaştığımız takdirde nişanlanıp ev· sınıfından ayrıldım. Ailevi vaziyet!· 

yi~~trdotel bil" ses l"Ikarmadı, ~~ki~!~e~Y.tik bir hürmet muhtelif yerlerine sa.plamağa bqla· lenmek arzusundayım. Uk tahtıili ol· min mU.SaadesizUgt tahalllme nihayet 
..,. ..,. mrştır. ma.sı ıa..zondır. liir fotoğrafla veya veı·dl. 

yanyan arkadaşıma bakmakla - Emrinize amadeyim müs- Etraftan yetişenler vartanı Miner. fotoğrafsız bl1 yazı ile (Akbulutı Resimdet anlarım. Reeml veya hu· 
ıktifa etti. F a kat gözlerinin bir yü, dedi. vayı bıçaklarken y&kalamıflanlır. A. rümuzuna mUracr.at. susı bir m'.leescaedc çalıtmak iatiyo 
an için yanıp sönen parıltıyı biz Clarcston Parry hayaleti ğır surette yaralı bulunan kadın sıh· * Yaşım 26, boyum 165, kilom 63. rum. Kemıı.l rUmuZ1llla müracaat: 

_. ....................... -~ 
TlrldJe Clmlml'IJetl 

Ziraat Banka l 
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DİKKAT: Be11aplarmdald pe.ra1&r bir .ne Sçinde 150 Uradall ..,.

'1 dCfmiYenlft'e Utn.ıntye çıktıfı takdirde ,r, 20 fululle verilecektil• 
Kval&r Mil~ 4 defa, 11 mart, 11 ball1r&D., 11 e)'lQJ. 

ıı BtrtnctıWıund& ceJdleoektir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddeleri hizalarında gö&erilen gün ~ 
paatlerde paıarlıkla satın alıoacaldardır. Şarıııameleri her gün komisyonda gi>rUJe
bilir. İsteklilerin belli gün ve Nallt"rdc teklif edecekleri fiyatlara göre kati ıeıııJ 
nalları ile ~irlik~e .Fındıklıda şatın alma konıi~yonuna gelmeleri. (7630) 

Cinsi Miktar, Pa;arlık 

Ton Cinü Saaı Dakika 

den gizliyemedi. celbediyor hl imdat otomobillle ha.staneye kal· Devlet müesseselerir:den birinde 130 * Eski ve yeni yazıları, daktilo ile 
Clarckson Parry,: - Bonjur" Şarli. Bavullarını- dınlmıştrr. ll nn"l ::al akta B " d de vazı yazmayı mükemmel bitir. s_aman 
- Bilhassa şu levhayı iyi bir Z1 hazırlamak uzun sürer mi? ra m~& '" ışm ytm. ır e hes~p ve büro ~!erine de vlkıfnn Kuru 01 

75 1.9.9.U 15 
7~ 1.9.941 

mua·veneden gçırm· enizi tavsiye Gözlerimi ugu-ştura ugu- ştura M t h J evim vardır. 18 • 30 yaşlarında güzel "' 
J d uş a ma su ve balıketinde dul veya kız bir ba· ta.şraya da gidebilir, mllnaslp bir iş ~ aman 

edeceğim (diye sözlerine. evam kalkıp ya+.,.ınma. oturdum. Daha k arıyorum. savın iş sahiplerinin Gala· ~aman 

15,30 
]()() 2.9.941 ıs 

100 2.9.941 
eh l ' '""f>' b k ı· ya.nla evlenme ıstiyorum. .,. 

etti) Mahut Sir a.r es ın .res- içim uyuyordu. Aptal aptal ere et 1 (M. K. B6) remzine müracaat. ta. Aı-apcamı Sanzeybek sokak 19 
mi. Aramızda o kadar bahsı ge- Clarckson Parry'ye bakakaldım; * Yaşım 42, boyum l,7f, kiloın. numarada Mehmede mllrauatlen 
cen tablo... o giyinmiş, hazırlanmış baş u- ı Mu:, (Hu!uısiJ - Bu ~e.ııe ha'llar ol· 69_ Eski sporculardanım. 30•35 yaş-1 rica olunur. 

15,30 

* Aşağı>la mıktarları ve pıııarlık ıaınanları yazılı iki lcaltm 5Jğır eti ı .9.911. 
paza:rtc~i gunü paıarlıkla Ntın ılınacakt ır. Şannameleri her gün komisyonda ', 
rülrLilir. İ•tel..liltrin belli güu,Je 'e muayyen aaaılerdd teklif erlrıc<"kleri [ıyııtl~· 
ıöre kati teminatları ile birlikte F"ındıklıda eatın alma komis\·onuna gcJıuel 

12631) 

Cinsi l'rfikton Pazarlık Saati 
Kilo 

Sir Georgc Broclıtelbank üze cumda ayakta dunı.,yordu. Keke iduk!:a kuraklık gitti. fakat Muı toprak· larında temiz, ciddi ve namuskar bir ============= 
rındc büyük tesir bırakan tab- liyerek: ı larının &Uları ııaJ..lıyaralı; tedrici nebatata aUc bayan ile evlenmek arzusıı.nda.· t Yaş 20, Boy 1,70, K~lo 67, kıım
loyu ilk defa olarak yakından - Bavullarım mı? Ne ba- vrrmck lıa96asmı haıt bulunduğu için yun. Ticaret lşlrnle iştigal eylemek· . ral sarı.,ınım. Orta. t&hallım vardır. 
tet~ik ~diy?rduı:_n. Büyük. bir hu vulu?. Gidiyo: muy_uz yoksa? j ıi_raate te&ir yap'."anıırtır. Geo;ru 1ene)e tey!m ve yazıhane snhlbiyını. Ayda Şimdiki h~lde sanatkarım. De.mir 
susıyetı haız. hiç te alelade ol- Ba.sıle taschk ettı. Sonra pen- oısbct. bu sene ııraat daha çuk bereketli· 200_300 füa kazanabiliyomm. ta.de e. çelik fa:brıkasında hadde ustasıyım . 
mıynn bir b~..atı. Karısından ve cereyc giderek perdeleri kaldır- dir. TP.Illmuı ba:ında kemale ertn .tiraat dilmek Uzere fotoğrafla T. K. T. rü· Aldığım maaş (80) liradır. Temız 
rakibinden de alelade bir şekil- dı: barmo11ları bitmek üzeredir. Temınu.wn muzuna mUracaat. ı ahltı.k.lı bir aile ktzı ile yuva kurtnak ------
de intikam almrtı. Hakkında - Telefonla beni acele Novo sonlarına doğra }er )er yağan veya yap· 

38 
d s b t 

1 
k tstlyorwn. Sarrşın olanlar tercih edi· Sığır eti 

Saat D. 

12000 11 
bir efsane yaratılacak insanlar- caster'e çağırdılar. Sizin de be rokların ifra:ı:aıından ho ıl olan kuJr~t * ya.şın ayım . er es mes e · lir I<~otoğraf gönderilirse yine malı· 
dandı. Arkıdaşım düşünceleri- nim sadık ve yakın bir arkada- hd,1lsı, Murat nehrinin timali gart..i kı) ı· ıa.hlbi san'atkt\run. Beyoğlunda. bir r~ olarak inde edilir. (D. ç. H. Y. 

tıcarcthaneın vardır • .Aylık kasanoım j Ur t mi anlamış gibi: şım olmak dolayndle benimle be ııındaki çalılar lizerinc n: Ko;or dagları 
150 

liradan ,.,,aıoı-ı d . Boyum 6ô9) rumuzuna m acaa . 
t- be 1 • 1· --ı . G .1· • 1 • 1 '-" 1 . -ı "' eğıldir. t - Evet, dedi. J.9te öldüğü gün ra r ge menız azım. m~cnnc ve l'.Jıguz.ıın na ııycs &oy enn· ~ . . l * Gazeteci arkadaşımız B . Sa.de • 

denberi bir an bile ruhu istira- Hala ağzım bir kanş açık hiç deki ormanlara fadaca du:müı ve köylüler 
1•70• kilom ' 1 d~. Temiz bır aıley~ tin Işık'm biraderi Vedat Işık'la Ba· 

· l d ·· ·· ba f d --'~ ı .. k 1 mensubum. HUsntiııhllık sahibl ev ka hate kavuşmamış olan adam bır şey an ama an yuzune - tora ın an mcı>zu en pe"meı :;ı arı arak . yan Zehra ôzaytn nlkıl.h meraalmi 
budur. Sizin de bu küçük hika- kıyordum: - tııtlı ihtiya~larını bu kudret n~ne&imlcn 1 dını ola~llecck şen bır hayat arK~ıı· 28/ 8/ 941 per~embe gün il I<'atih Be· 

· · · ·· .. · · B d k. · l · ·· .. t" 1 • • ı d' s ı k · · 1 ·· • şma lhtıyarım \'ardır. DUrUsl ı;uzel yeye ınanır gıbı gonınmenızı - ura a ı ış erı yuz us u emın ctmı, er ır. ~atı ı ısın ıenuı pl· . . • . ledlye dairesinde icı·a edilmiştir. 
haklı buluyorum Knight. mü bırakıyorsunuz? Araştırma ya511ya gelmemi, ~ de yokında gelme i ih· 1 bıraz da maddi gelin oıs .. n. En Son Genç evlilere saadetler temenni 

1 d k l k ? · I' k Havadis (Şans) rUınuzuna. Knight cevap vermekte çok arm1z yarı a a aca · uma 1 ço tur. . . ederiz. 
·ed .. . N 'h . Dı· e sordum. •1.73 boyda, 6.? kilo, nıUtenıı.sıp .,ıı b" b ..ı-ı 

tcı dut. cttı. ı ayet. Y . I AT N cutıu beyaz tenli, gilz<:i çehrelı ye· * Temiz ır su ayın Oa uyum 'l~ 
S. d b · b'ld' ~· - Ne yapalım, dıye cevap v A ' ' 26 yuında 70 lira maaı,lı bir memu· - • ız e enım ı ıgım şey- d' B" 1 1 J" B 1 şil gözlti, knmral saçlı, t.itirüst ahlAk -r 

lcri bil eydiniz, siz de buna inn.- \k•:r: ı. d ok~ ~ o bn_ıtası b~ztım. t ek- " lı hlç bir lçk! kullannııynn muallim rum. Şlmdıl!k vatanı vaz:lfemi ita et· 
rd d d . ı ora a ı 1ş ı er ı mez e • • mekteyim. Esmer veya kıımrıı.l, balık 

llI ınız, e ı. b ı· · O tah mektebi mezunu bir gencim 22 ya· . . . rar uraya ge ırız. zaman · clınde 25 HA. 30 yaş arasnda temiz 
Clarckso~ ~ar~ hı.ç sesını çı kikatımıza devam ederiz. Eğ l e n c el i v e Şlndayım. .Azamı yirmi ikı yaşında bir ailenin dul veya kızı ile tanışmak 

karmadı. Buyuk bır dıkk~tle res _ Ya Raymond? Tehlikenin 1,55 • 165 boyda mütenasip vücutlu arzudundaytm . .Anlal;tığımız: takdirde 
me bakıyordu. Sonra .ehle her karşısına tek basma mı bıraka- m e r a k / t b i r güzel çehreli, temiz karekterli mua1· nişanlanıp, kısa bır müddeti kalan as 
tarafı.m muayene ctmıye baş~a: cağız zavallıvı? • llm mektebi mezunu veya halı vakti kcrliğimin hitamında evlenmek nıye· 
dı. Hıç sabırsızlanmadan . _elinı - Öyle olması lazım, dedim müsabaka Yerinde hlı· aile kızıyla tanışıp anla· tindeyim. Ciddi teklincrin (Dehrtl 
bastırarak etrafında gezdınyor- ya dostum. Onun bu akşam bu '8l'&k bir yıl\a kurmak isUyorum. rumuzuna bildirilmesi. Resim gönde-
d.u._ Metrdotel onun b~ har~ke- rada alnız kalması lazım.. fer f İp e f fj !stekliler bır re.?ımle lSS M. G.J ril· rebillrlm. Resinı göndertldiği takdir· 
tını şaşkın ı:;aşkın takıp edıyor y · Y b" 1 .. 1 k . . muzuna m'.lracıı.at cdebılirler. Resim de bilahare anı~ılamamazlık vuku-
du. N hayet arkadaşım sevinçle . ınc ~ ır şey .er ~~-eme . ı:s- (Vatan) otuz: sualli bir mWıa· de gön<ierebillrın-
bağırdı. Birden elektrikler sön- ~~ım. Fakat bır turlu kelı1!1e· baka açmı,tır. IIergUn re.simli * 18 yaç •. ı dold,ırın&ktayını. Bo· unda, iadesim temın ederıın. 
mthıti.i. Ga leri kapkaranlık ol· ı ıerı toparlıyamıyorrlum. Agzı- olarak blr sual çıkıyor, her bir . . 1 64 kilom 58 d ı r. Esmerim. * Mesleğim milhendialiktir. 27 ya· 
du . Biraz sonra tekrar elekritk mı acaml adan tarkatdaşım kapı :1Sua:1ıar;m , koyu s iyah ve dalgalıdır. ,ındaymı. Boyum 1,80, kilom 79, saç. 

1 d ~ Cla.rcks n nın yo unu tu muş u: sun!, insanlar arasındaki tip ve ~ . . ıarım siyaJı ve haiif kıvırcıktır. Mun 
er yan ıgı zaman o . . . . . •seciye rarklarıııa gore har&reUı · .. ··.h6illm ııse bıı·e kadar olup ayd:ı 

Parry muzaffer bir eda ile yü- -d~eln kşımllı gıdıp bır de Rkay 70 lira gelirim v· ·dı:-. 1G·18 a.raaınd3 t.azam bir ytızum vardtr. Maa~ımd&n 
ti .. ı....k , rd • mon ı e onuşayım ve ona en mUnakru,;alar yaratac.alc yoldadır. . b . b~ka 200 - 2:;Q lira aylrk gelirım 

z muze u;.ı. ı~ o ti. d' . . bekli • k bet' b.ld' Suallerın en çoğıma ekLoriyetin renk mevzuu ah.s olmaksızın tenı:z 
- O Kinght parmag-ınızı şura ~smıBe y~n a ~-1d·~ ··11 ıı:_~- bir aile ıuzıyla e·l~i bir yuva kur · vardır. Kimsem olmadığı için iyi ve 

Yım ncc ınsan 0 uru ecegı reyine uygun cevaplar \erenlere il , t b. 
va kaınınuz ve iyı·ce basınız. . • ld ' b ' l· d h . . - mak istiyorum. Taliplerin (Şan) rU· temız bir aile ktzr e meıı u ır yu· 
J J • nı evve en ı ırse a a ıyı 0 iyi mUkı\fatJar vıırc.lır. ali 1 · 

Metrdotc-1 bu emri yerine ge-
1 

Hayd' . d b' 
1 

• muzuna -,1cı..tupl:ı mUracaotıarı. va kurmak istiyorum. T P enn 
ur ı sız e ıraz ace e e Bu müsabakayı takıp ediniz. ınekt f 

tırdi ve o da elektrikleri söndü- d' · d el ' 'zd la· - · k d - * Yaşım 49 maaşım 77 Ura.drr. E· cM.S.M.) rümuzuna. up ve 0
• 

ın e mı en ge ıgı a ar Gecmlş bir kaç eavıyı da ayrl(:.ı. u 
riip tel•rar yakmağa muvaffak abuk hazırlanın. tedarik ediniz. " mekli, dul ve k.msestzim. tı;rct ve toğrafları Ue müracaa arı. 
oldu. Ç kumarını yoktur. Evleneceğim baya· { 

<Arkan ror} (Vatan); Ahmet Emın Yal· Gelen cevap ar· - Bunu ke,fedebildiniz müs- ============== nın yaşı S5 ilfı. 40, ı;özierl ıacıvert • 
yU. dedi. J<"'a ka t bu düğmeye ba Sahip ı~ ~mıılaarriri: man•ın maka~elerl, İha&n Bora· veya koyı: yeşll, çehre ve endamı mti 

d 1 h · d k 1 1 .......,n, .t nın umumun takdirini celbeden k ınca a ev a yenn en ımı - N ZAMLı ,,., N.~z F ten~ıp, balı etinde, tahııilı ve lYt 
damıyor ki... h'e~r ·yaı Direklori: bitara!ane askeri mütalaaları ve ahlakta olmalıdrr. Mahremıyetıne n· 

- J<;vet.. Çiinkü kapı öbi.ir ta şüımO SARACOGLU diğer çe.şiUI yazılarıle sevginize ayet ve !adc ed.lmek llzeı e fotoğrafı 
raftan sürmeli... Onu kırarak a- Cıısıldrğı yer: ltıyık bir gıızctedır. nı bir mektupla ı3. B. Hayat) rUnıu. 
t'obıliriz amm·ı şimdilik buna ''ATAN MAmAASJ zuna gl'ndermesı. 

(Engin), (S. A. T. K. T. Ders. Bo
ğa;dçi. 21. M . .A. T. Çok güzel, K&
bul, F. N. Ş. 602, J{. B. İkmal rtl
muzlarma gelen mektupları aldırı-

nız. 

Dü~Lnl', diişüne yarım saat 'ğı gibi, Kazalvekyo da, uzaktan istiklal - En Son Havô.dis'in Aşk, Cinanet ve .Macera Teİrikası: 27 
kadar yürüdii. Ormana da yak- Anrikoyu tanımıştı. Tam fırsat- "J J • 

be yinni dakika sonra ormana geçirmişti, dfüımanını. Buna o 
gırebilrcek , arkadaşlarına kavu kadar sevindi, bu tesadüfe oka- ı 
şacaktı. dar memnun oldu ki, uşakların- ~ INTiKAM ı ' • 
la.cımıya başlamıstı. Nihayet on tı, tenha yolda, tek başına ele 1 

Adımlarını sıklaştırdı, adeta, dan utanmasa, şöyle orta~·a çı-
ko uyor du. Yan tarafında, dere kacak fıkır fıkır oynayacaktı. -----------.-.------------ ------------------
mı l tı rl ak yor, kuş~arm cı- - Fırsat ka" ~maya gelmez. Y~. arayacak, canlı bulursa gog- - Lc;abet etmişiz de, reisi 
'-• tıl r ı üzgi'ı.rın bestesıne karı- Hemen icahı"la bakmalı. canını sune basacak, o~~!lla mes~~ ~}- Çeviren: aramak için bu tarafa gelmişiz. 
ıyvr. \ c ilerde göğe doğ;u u- c .hen~eme Y" ' lfficılı ! ~!Y~ ~~~ısa~ak, ol~ b~lur, oldu. Anrikonun bu civarda olduğu 

z nmı. , uçsuz, bucaksız bır ye- Dcdt ve 0P:;\ ... 1 gunu ogrenırse, ıntıkamını a· M. ,5 Ç .., [ muhakkak. Parola düdüğünü 
• i!lik gozükiiyordu. Orman! - Hey Anriko! Bir a:Jım da- lacak, ona kıyanların başına ~- " H • apanog .:ı duydum. Reis tehlikede. Hemen 

Reis. birden, arkasında sesler : '· atarsan bey l ni delerim. Dur teşler, lanetler, felaketler yag- yardımına koşalım. 
duydu: A) ak sesleri. Döndü, oı ada! dıracaktı. ediyorlardı, kurşunlar, kulakla- Bu sırada bir düdük sesi da-
baktı, bir kafile kendisine doğ- Anriko dur'l1·al,t . Fakat, tek Yosun tutmu§ kıyıları oya o- rının dibinden geçiyor, önüne, ha, etrafın sessizliği içinde çın-
ru geliyordu. Dikkatle baktı, ka i..ı..:;;ma beş, alrı k;~: :e uğraşmak ya süzülüp akan nehre atılmak ayaklarının dibine düşüyordu. ladı. 
filenin basmda!d. adamı t~ıdı, b, ;J~şma~ zor !l. bir işti. ist~i. .Fakat ~ereyan çok ~uv: Bir kurşun da eapkasını deldi. · 
bu Kazalvekyo ıdı. Kont, bır kaç l''ilhakıka k 1 rkm:ı~oıdu. on- vetliydı. Bogulmak tehlıkesı N"h 'reb.ld" 
adrımile ava çıkm1Bt1. lJz ıı. uğraaac • 1~ kadar, kendin· vardı. Bunun için biltlin kuvve- 1 ayet ~rmana .. gı .. ~ .. 1 

•• 
1 ve 

Tehlike başgöstermişti. Or- c! • kuvvet ve ': •dret görüyordu. tile ormana doğru koşmağa baş hemen cebmden .?udu.gunu ç~
manda olsavdr, biı· tarafa siner, Ilı• .unla be":ıc-~ı· ko?';emeden ladı. Bir kere ormana girebil- kararak kuvvetle ufledı. Bu, bır 
cnhların arkasına. saklanabilir, gelt-n bir kurşunla, arkadan seydi, ötesi kolaydı. Orada, ar- parola idi. Arkadaşlarını toplu 
onların gecmesini beklerdi. Fa- saplanan bir bıçakla ölebilirdi. kada.şlannı de. buhaak ihtimali bir halde davet eden, kendi ya
kat ormana daha epey yol var- Buna. cesaret, gözü peklik vardı. Hem de yüzde yüz bir ih- nma çağıran bir parola! 
dı. Nerede~ e kont ve adamları para etmezdi. Bedava ölmek hiç timal... Düdük sesini ilk evvel Man
ona yeti C'eklerdi. işine gelmiyordu. Dil.ha yapıla- ı Ormana doğru koşmağa baş- kozi duydu. H emen arkada~ları-

Anriko, Kazalvekyoyu tanıdı- cak işi ve vazifesi vardı. Dora- ladı. Arkasından yaylım ateşi nı topladı dedi ki: 

Bu, aşağı yukarı, sesin geldi
ği tarafı tayine vesile oldu. 
Hep birden o tarafa doğru koş
mıya başladılar. 

Bir aralık Mankozi dedi ki: 
- Biz de düdük çalalım. An

riko, yardımına koştuğumuzu 
anlasın. 

Sirkivo; uzun, uzun bir dü
dük çaidı. Bir tazı gibi koku al-

~ıiır eti • 12000 11.llt 

* Haydarpa.,q hastahanr i için 29 kalem inpat ve 10 kalem tlektn'k mııltt~ 
2.9.941 salı güniı •aat 10 rla paıarlıkla satın alınacaktır. Hepsinin k~if ııed (;C' 

3.534 lira 22 kııru~tıır. 1"._aıi ll'minatı 530 lira 13 kııru~lur. Şartnam~ her guıı V 
mİ&)·onJa görülebilir. hteldilı:rin btlli gün nı saatle Fındıklıda &atın alın' 

mi&yoııuua llf'lmeltri. ( 7632) 

•• 
Ketif bedeli 17232 lira 28 kurtJ1 olan brr tel iz ~ !~et ista.~ono ı,iıı~ 

kapalı zarf usulile eksiltme ile 11/ 91941 pertemhe ııünü ı;aat 16 da ihale ~ 11 
ctktir. ~arıname Ye keşif evrakı ha gün komisyonda görülebilir • • '111.: teJlll~ 
1292 lira 4:2 kuru~ur· İsteklilerin brlli Pin 11e M&tlen bir aaat önceye ki ıJ
teklif mtktuplarını kanuni "eıı.ikaları ~ en u oa bin liralık inşaat yıpıııı: rı'' 
duklarına dair resmi evrakları ile birlikte Fındıklıda Mlın alma komisro11 

vennelt>ri· (7~ 

Topkapı satın alın~ Mal tepesindeki 
komisyonu ilanları 

• lJ).11 
1 - Baba kilMıam M bnıt fi'flll tahmia edilat 22/81~1 de pa,at ; 

1111110 alınacak 13 pıart.i 50 ter bin liralık ucu cıtiladea cb partieıiae talip çı.i 
dıiından tekrar paurlılıJa aatm alıı:ıacaktır. ~~ 

2 - Bunlardan hir partiye ~,.but hopaiae birda ~ y•t• 
talip çıkabilir. 

3 - İhaleııi S/9/941 cama giiBi - 15 ile~ Yl'plecııUt.ıı. 
4 - Tuainalı kadiyeicj 7500 linıdır. , ,ı('' 
5 - Ietdililerio iha\e poü ayaktan 9C1Ya ııaftra mczbebauıda ı-1id' ,J 

larınııı her biriıae .,-rı .,.rı fiyatlar teklif edeceklm ~1111 ,Oriileııleri ~ 
lcccktir. ,ı;,79' 

1 - Taliplerin ~ri lliaıuae:_ illl..iMp edilael: şartiJıe 'Jf1' ~ 
menda "e 4000 geyim öküı: ııalı pıı~hk.la aatuı alınacaktır. ~ 

~ - Hurn.i ;:artlar Topkapı Mahepc ııü.eri eetınehna kuri.,.oousıd' 
lebilir. ~· 

3 - ~halet>i 319/941 çaı§ll•bıı ı\i8'i - lS 49 ~ ~4' 
4 - It.teklilmn kaıi teminatlarHıı birlikte .üracaatlııırı. ~ 

nı.ry& çalışarak et.rafı kolaçan bizi... ,.,,. ~ 
ede ede yüriiyorlardı. Gözleri Hep birden yere ye.ttJ.-' ~-· 
daima ileride idi. Elleri, silahla- yılan gibi, kıvrıla. kıvrılfl.ı il 
nnın tetiklerini ve kabzalanm rınlannı topraklara sure, 
okşuyordu. ilerleıniye başladılar. r ~· 

Mankozi ileride kımrldıyan Çetecilerin bakır renk 1 ,e(9 
gölgeler gördü. Elini gözlerinin lerinde hiçbir telaş ve, ll~ıısılô 
üstüne siperliyerek bütün dik- eseri görülmüyordu. ~o~sil ı 
katile baktı, sonra arkadaşları- pervasız, bir insan suru 
na döndü: bunlar. edilt' 

- Sağdaki kayanın üstünde Bir müddet daha. il~rl e 6 
bir gölge var. Dikkatle bakın. Bir aralık Mankozi hafif!i 
Arada. kımıldıyor. lendi: 111 

Baktılar; onlar da gördü bu - Dikkat! .. Silahla.rıııııt 
gölgeyi... zırlayın !.. ıı er.1 

Yürüyüşlerine tekrar hız ver- Bir dakika sonra da ş 
diler. Arada, duruyorlar. Karşı- verdi: 
daki kayaya, reisleri olduğu - Aşet! Ateş! 
zannettikleri gölgeye bakıyor
lardı • 

Mankozi birden bağırdı: 
- Arkadaşlar! Ça.buk olalım. 

Bir takım adamlar, kayaya 
doğru ilerliyorlar. Yalnıı, silah 
atmayın! Ben zamanını size söy 
lerim. Yere yatalım, sürüne, 
sürüne ilerliyelim. Görmemnler 

biı 
Fahim bey ve 

- Roman -

Abdülhak Şina.si 
Çıktı 


