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Allı•• aaııteıı uruş 

I~ ı Ccialoslu • l\uruomumire cadde.si '/\'o. 36. 

ı:. Y. Mehmet Salp Kozluoğlu 

2 - Beşeriyete nA!i ve ilmi kıy· 
meti haiz bir keşif ve lhUrada bulu· 
nan müalUman bir Tilrke mUklfat, 

(Devamı: Sa. 2, Sü. 5 te) 

Bir adam, karısırn 
sokakta bıçakladı 
İzmir, .7 (Hususi) - ~ercan evde kimse~i bulamamıştır. Et· 

adında bır şahıs, son günlerde raftan kansının nerede olduğu
kaancmın azalması Userine nu soruşturmuş, yerini "bilenle
harcamak için kansından • bir re kansının eve dönmesini ken
miktar para istemiş, kansmm disine bildirmelerini söylemiştir 
reddetmesi üzerine ara!annds. Fakat kansının eve dönme
k.avga çıkını~ v_e kadın karakola diğini gören Mercan onun işe 
şıkayet etmıştir. gittiği yerde yolunu beklemiş ve 

Bundan korkan Mercan evden dün sabah saat sekizde ikisi kar 
k~ç~ış ve on beş gün görünme- şılaşmışlardır. Aralarında bir an 
mıştır. . !aşma hasıl olamayınca hiddet

Karısı Fatma çocuğunu da a- lenen Mercan bıçağı çekmiş ve 
larak bir başka eve taşınmış ve Fatmayı baldırından vurmuş. 
Mercan tekrar döndüğü .vakit, tur. Mercan tutulmur;tur. 

inhidam hldisesi 
Vali, yanlış şayiaları kat'i 

surette tekzip etti! 

Hükumet Müstahsil lehine 
geni bir karar verdi 

Elindeki mahsulü vaktinde tesliın eden· 
lere kilo başına 1 kuruş fazla verecek 
A~.kara, 7 (A.A.) - Bqveklletten tebliğ edilmiştir: 
Mustahsili elindeki mahsulleri vaktinde teslime teşvik 

ınaksadile 28 mayıs 1941 tarih ve 2 - 15888 sayılı kararna
mede yazılı buğday, çavdar, arpa, yulaf ve mahlut alım fi
yatlarına 8 atustos 1941 cuma gününden itibaren kilo ba
şına bir kuruş zam yapı!mıştır. Bu zamlar 31 ilkteşrin 941 
tar•hine kadar muteberdır. 1 teşrinisaniden itibaren 28 ma
yıs tarihli kararnamedeki fiyatlar verilecek yani kilo başına 
yapılan bir ku~ş zam kaldırılacaktır. 

Kilo başına bır kuruş fark Toprak mahsulleri ofisi tara
fından timdiy~ kadar m~bayaa edilmit ol~n yeni .sene hubu
bat mahsullerıne de şamıldir. Bunları teslım etmış olanlara 
fiyat farkı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ödenecektir. 



- Sayfa 2 ------------------------.. --------EN SON HAVADiS---·-----------·------- S.8.941 Cuma --

ı HERGÜNBIRFıKıR 1 ~a~az )(ŞEHi ve EMLEKETT ... l/~::J 
bek tutarken ölenlere dair.1

1
• Yalana, riyaya ve ~~E~t~.-.. ~.~~/~~~~~~~~~~~~~ 

zmir fuarına beş yabancı Faruk FENiK atlatmaya dair 1 Ş) 
Yalan \e riya çok kötü blr IJCY ol·J devlet iştirak ediyor 

Altı haftalık 
bir tecrübe 

Geçen gün, yine gazetelerin birinde okudum: 
cK.atü, /;aruını, ı;e l.aynanasını öldurdakten aonra, bir deli 6ibi yokulfcm ıqa

fı)a koımıya ~lamı~. Belinde anlı bıçatı, bu ko~~ esna.unda ıtıUantıdan ıııl· 
cudüniin mulıtdif yerlerine &irmıf· çıkmıı ve ııiAart: yol"'lan alı b~ıııda., aratı 
kayıp d-~ı: l.aı l n 1. lb ı c sapla11an bıçak, katılc kı:rıdı cc;annı kendi ı;ı:rılir· 

mip 

Bir başka havadis: 
<CD) eı gG:el bır kelebekmiş. Pcnco-e.ıin öniindc o tatlı rcn,OrtnJ, l;anat/arlle 

t'l' ı ıp, oyııtı.) p, « • (' kı:ı lcudurttul.ça kudurturmı~ .. cYı:ıka!cı)'lm ıunu. O tallı 
lı:bel rı ı ıl.ı uııı.çlarımın arasırıa alarcl. seı.ıp /;.o/;/,7aywı> demi~. Fa· 

• I I ·, pımc~re ızçıkmı§, eeııt; kız. kelebıtı va/;ıılarım ıl-:rl:ım aparımanın 

l.atından bııtiin hı:ı ıle ca:Jderıin u.:ı:rır.ı: dii~mu .. p:ııçatanmı~ ve öl· 

nı ı! .. > 
8 ınlc.r ve daha blınlara benzer bir sUrU havadisi, gazetele
nıi~ n birinci sayfalarmr!a her gün, bllyük puntolarhı görü
'J ol.u;,.or ve gülüyorsunuz. Fakat elden ne gelir? lı;i kitaba 

L'} ırm:-k 15.zım. 
H. ıı meşhur bir fıkra vardır: 
Es'(ı TUrk beylerinMn birinin, gotU gibi sevdiği cinı bir atı 

'a rıı~. ndamlarına tenbih etmiş: cKim gelir de bana at öldü, 
r .. , lio •nunu vururum!» Vurur mu vurur. fermanfernıa bir 

b3y ... Aksı gibi, t ta bir gün gelmiş, no.lları dikiverıniş. 
Eyvah! Cidip beye haber vermek lazım. Faknt kimin hııd

cfn"-? 
Sir ti.irlü beye haber verememişler. O sırada beyin nedimi 

atılmış: 
- Bırakın beni! Ben haber veririm! demi! ve doğru divana 

çıkmış: • 
- Efendim, demiş, o pek sevdiğiniz at yokmu, ona bugün. 

ı-.rd acnyip bir hal drız oldu. Ne yiyor, ne içiyor, .ne duruyor, 
ne görüyor, ne nefes alıyor. uzun, upuzun blrtevıye yatıyor! 

Bey. hiddetle haykırmış: 
- Be herif! cAt öldü!~ desene. 
Nedim cevap vermiş: . 

-- Aman efendim! bunu ben demedım, siz dediniz! 
Belki siz de kelebek masallarını okuduktan sonra gazetenizi 

buruşturup hiddetle bağırmaktansınız: 
-Kelebek yakalarken düşüp öldU, diyeceğinize intihar etti 

desenize! ... 
H!ş!. sümme h!şA! Biz demedik, siz dediniz! 

Faruk FENiK 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikasz-103 

Müellifi : Nizamettin Nazif 
"/ 

ı 
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Dipçik vuruşlarile kırılan kapıdan 
silahlı dört adam içeriye girdi 

- Bu, çoktan yapılacak i~. - Davranmayın! Diye bağır-
1şte siz bu millet birliğini yapa- dI. 
mndığınız içindir ki, biz şimdi, Biri el fenerini yaktı. Bir di
bir başka millet birliği yapmağa ğeri de silahını dürterek homur
kalkışmış bulunuyoruz. Opresör dandı: 
lere gelince, bunların hepsi siz· - Düş önüme! 
den. Onun için biz sizinle birle- Kollarının üstündeki kUçük 
şcmeyiz. Ancak içimizden iyi o- ceplerden anlaşılıyordu ki, bun 
lanlarmı seçip alabilirsiniz. Fa- lar bir avcı taburunun askerle
knt bu be.rlerin hepsini ortad~ riydi. Çaresiz, emre boyun eğ
kal~ırac8:~· Feodal toprak sıs- diler, avluya indiler. 
temı hmstıyan Makedo~yalıy: Yirmı otuz asker halka olmu3 
toprak~ız bırakıyor. Bu sıstemı ıar, iki fenerden çıkan ışık altın 
yıkacagız. . d& elleri kollan bağlı Uç köylü, 

- Bulgar komıtacılarmm palabıyıklı tıknaz bir adamın su 
Z??ginle.şmesi, için dc~l mi? Ta- ratma bakıyorlar, fakat sorduk 
bu Fcr~ınand ın keyfı gelecek o larma cevap vermiyorlardı. 
zaman . . , Bu adam gençti. Bnkışlannda 

mııkla benıber, imı:ınlar araamda 1ıa 
Şevket BILOIN iki uğursUL şeye kı,>met '\.ttenler Fiyatlar yeniden 

pek çoktur. Gunlwn göre. yalan, 
hayatın ı:;"DnıitUrUd'ür. Hayatta auı- fesbif edildi Fuar sahasında hummah bir faaliyet var. 

Fiyat Mnraıtabe bürosu dnn top- Yüzlerce işci gece v~ gündüz çalışıyor 
lanıırak et işini görUşmUş ve kat'ı fi. 

1 
İztnir, 7 {Hususi) - Şehrimiz 1 ktkmetleri resmen iştirak edecek 

Ru.sya harblnln altıncı haftası blt
mb;ıtlr. 

\&ffak olınal<, i~1. ratınt ,·e mes'ut 
gunicr )~ıımnk, !:Qlışına 5ııhasında 
akawwım k ls;lrı, Jalnııb rlyawn 

desteklerine (b,lynG " rdıT. Jlu ~ 
. .. def• f yda geti-

Yatları tcrblt etmlftir. talyan konsolosu, 1941 İzmir !erdir. 
Ka.saplıınn narhın kaldırdın ası Enternasyonal f uarma, İtalyan Fuann açılmasına az bir va-

llerllD, Mosko,·a ve Londranın Jıl• 
cilaları hlıJl\ birbirinden clağlar k.aıı-r 
fıuklıdır. AJmanlar yakında çok. bÜ' 

ylik zaferler kaaınııaıklarııu, ı.e· 
nlngraclın dllşecetiııl, SmoıenSI' 
ve Klytı.l etrafında meydan muba~ 
belerin.in Alm:ın turruz lllAnı n:ııı• 
cfülnce iııkl!,nf et11ğlnl, Sovyet ordU' 
larının ı,at'i iııhl.zam ve lnlılllili ıe' 
clkmlycceğlnl blldliryorlar, 

kun et, ın ıınn c:on. 
.. 
1 1 1 dh , c yerinde so) lenıek, rir. ,. C\5 m n v 

. 1 .~ 1.•. ,111,ınnı~ müb~htır. ttelcı, 
rı)ıı, .. r .... ,, 
lı< ada.nıl:ın, )'allın ııı•)1emeı:, rl~ akilr -

h ususun.ldltl istekleri komisyonca hUk~~etinin resmen iştirak e· kit kaldığından pavyon sahiple
rcd~edilmlştlr. . d~cegınf belediye reisine bildir- ri hazırlıklannı hızlandırmışlar-

Komı.syon dUnkU içtimada et fiynt. mı§ ve iştirak şekli hakkında gö dır. Fuar sahasındaki faaliyet 

1;1
t .r-ıımııı.l!lnıa. ytlırüdUlderl yolı.la lc.nna tesir eden en ınUhlm mesele· rüşmtiştür. yer yer faal bir şekilde deva~ 

!erden birini do.ha halletmı~. canlı İtalyan hUkftmeti bu yıl fua- etmektedir. Binlerce işçi gece, 
h_ayvanhmı. kilo başına uam1 satış ra çok ~ngin bir şekilde iştirak ve gündüz çalışmaktadır. Deko
rıy~tı tcsblt etmı_şttr. edecektir. Fuarda mevcut İtal- ratörler pavyonların vitrinleri-

ba.--nrıl r östercmz.ıeler. 
Bu flltlr ve lddJa. doğra mudıır ~ 

Elbetto değU... l'ııhw 50,rlcmek. nıu· 
ıuıkkaktır ld blr nh.!.1k dıfıdır; bir 
tereddl cscrld!r. 1' ıı. bayatuı hi~lr 
s:ıhıııund:l mu\"affaL:lyet Am1l1 ola
maz. l'alao llÖ)liyen ırı.dam. kal"ŞllWl· 

dakl.nl değU, kcnwsld aldı:ıtır. 

Komlsyonun dUn nldrğı karara na· yan pavyonuna bir çok ilaveler ni tanzim etmektedirler. Birçok 
r.aran bundan böyle canlı karaman yapılacaktır. İnşaata başlanmış pavyonların etrafında yeni çi
Mezbabada kilosu 27 kUruştan, da6· tır. çek tarhları vücude getirilmek 
Iıç ıse 28 kuruştan satılacaktır. Bu sene fuara, İngiltere, Al- te ve haricf manzaraları güzel-

Bundnn başka toptan ve peraken· manya, İran ve Romanya bil- Ieştirilmektedir. 

So"') etler ile Alman ileri Jaarekt" 
tinin, bu tnfrnfuru' iddialara rat 
nıen, glttlli~e a:uımetleşeu bir muJOI' 
vemct luırş:.sında Meta bocaladıfııı' 
Kw.I orduların müdafaada old1lğ11 
kadar mukabil hilcıınılıırlle 4lcı dür 
nıaru ş:ı,ırttıklarını, vazlyetı.n ıı.eyo
ti ımuımlycslle CC81lretba.bş old1lJoD0 

her g~en dakikanın Rusya ve oıtıt• 
te!tklcri hesabına bir ealılh kaydetti• 
ğlnl söylUyorlar. 

Atnlanmızın: cl.'ııJancınm mwnu 
yııt&J)a kadAr yanar!» &5zUııde bU;rük 
bir hıJunet ·ndır. Falint ,.aınncııar 
buna \e her yerde tsUıWal gijnneleri
no roğm~n bu ııUQlılaıııu kullanmaya 
t-=ılı,ırlar \e her nefes. alışta yalan 

söylerler. 
tdare icaplarına gö~ yalanın mu

kaddc-s blrşcy oldUJiUDCI iddia eden 
b~~t adtuıılrm da. v."°drr. Pilhaki· 
kıı., bu fikir, bu6ilnJtU siyaset piy.,. 
aasında rıck re'~ bulqyorsa elli, 

de satış fiyatları da değlşt!rllmişUr. 
Yeni tesblt edilen tıyata &"öre ka· 

raman eti kilosu, toptan 48, pcraken. 
de 50 kut'uştan Cazlaya sııtııamıya· 

cnktır. 

Dağlıç fiyatları da. kiloeıı toptan 
olarak 53, perakende 60 kuruş olarak 
tesblt edilmiştir. 

DUnkü toplantıda celepler, toptan
cı ve perakendeci kasaplar dinlen 
mit ve hepsi bu fiyatı kabul etm;ş
lerdlr. 

her uluswı )öıp:tca~ı bir kalpnpııınlık 
dcğlldlr. r l 

rtı:ıa.nı!\!ih, ı:urasmı da itiraf etme& 1 KISA HABERLER 1 
Uzımdır ld, ) alan söyleınııek !;Ok inoe 
blr ı;:ın'attır. _ PlıılxoloJik bir ıııın'at-- '- J 
bunu herkes kolny kolay başaraına&. * SUrp Ar;op mezarlığında yapı· 

m ya ıcllnce, bu yal dan <la fe- lacıık inşaat p!luıı tamamlanmıştır. 
na, kiittı bir şeydir. lrumıım )'Uzliue Plttna gl:Sre burada arsalar sabşa çı· 
gWilp, arknsmdan 111Sylemek ve sö•- karılacktı:r. 

mel>, lyııb \1cdanlılıktau bafka blr * Petrol tev:ı:iatın& dün tel~ bBŞ 
şey değildir. Böyle ııdıun!b.r, lns:uıll-

ğırı yüz Jcılrıısıdır. Ve oıılur bu har&

ketlerlle, kendllerlnln ruhi sefal tıe
rlnl meydana koymııktan 1aaşka btl' 

lan."1l~1Jr. Her mınUıka için muayyen 
aylık miktar ayrılmq ve mınt&kalar. 
dalti bakkalla.ra tevzi edilmı.ştır. 

feY yapmış olmaz.Iıır. * K~lmek lltere mezbahada bet· 
Bu be~ri .... çtlklUklere bir de at- ıetııen mandalardan ilçil umı9 ve et_ 

!atmak hastalığı ekleıımlştlr. FUhJt.- rafa saldırmıştır. BunlACdan ıki81 
klkıt. bu ötekiler kadar k.(otll, ~l!.k kurşunla, dığcri de denize atladıtı 
bkunıııdarı fena blzıt'Y d~ de, halde bır f;ıçinin başm.& vurdugı.ı bal· 
her halde lyl bil' hareket de değil- ta lle ıstd\lrUlmUştllr. 

dir. * BU"' ta.ra.tlardan kuduz köpck-
Atlatmanm başka 1*}kA şeklllerl ler görüldüğünden bunlann imhası 

vardır. Yardım lstlyen, bir iş bulma- allkadarlara bl!dlrllmi!J ve 'im.dl/o 
~mı ricn eden lnsıuılnra ~. bil- kadar 250 köpek iUU edilmiştir. 

ltelerrfk: 
Yazı lastiklerini 
top4·uyorlarmzş ! 

Yazı silmek için kullanılan lastik· 
Jerden bir kısmınm bazı muhtekir· 
ler t&rafnıdan piyasadan toplandığı 
tlat murakabe komiayonuna ihbar e· 
dilmiş oldllğundan komtsyon piyasa· 
da tetkiklere ba.,la.mıştır. ' 

Öğrendiğimize göre bazı Muse\1 
kırtasiyecilerin bu lAstiklerl önUmUz 
dekl mektep devresini dUşUnerek 
sakladıkl.ın anlaşılmıştır. 

Fıat mllrakabe koml.Byonu bu gibi 
hareketlere tevessül edenleri ~iddet
le cezalandırı1o.caktır. 

* Altın fiyatları - DUn bir altın 
25.GO üzerinden muamele görmüştür. 
KUlçe altın 306 ktll'uştur. * SUnıerb:ınlı: bez eatı,ıarmı: dur
durdu - SilmerQıı.nk Yerli Mallar 
Po.zarlıırı bilOmum yün!U ve pamuk
lu bez satı.şiarını dünden IUbaren 
durtlurmııştur. Bundan böyle talip 
ler Fiynt Mürnknbe bürosuna mUra· 
caatla llıtıyaçlarını tesblt ettlreccK
ler ve oradan alacakları kAğıtla SU· 
merbank Yeril Aiallai- Pıı.zrlarından 
yUnlU ve pamuklu bez alabllecekler· 
dir. * Tııkslm kı,ııımım enkazı -
Taksim kışlasının enkazının kıldırıl
ması tşı 10 bin ı.ra ~erlr.l!en ihale 
edilecektir. yillderln; me,,·kl ıuıhlplerhıln vt!l~ut ııt: X~ Ue bcledb'o araıımda Ana· 

dellllet edlcllcrln nrd.lkleri cevap ~ doluhlsarmdaki bir mezarlığın kaldı- .==::::::;::;= ..... ....,==-=====-=== 
~yle ıııraıııruıbWr: rılması yüzUndeıı bir ıhtillı.l Çıkmı:f· hay. ar.iığı. nızı kaza-

- tcatıına bakarız: 
tır. Vaziyet tetkik edılmektedlr. nan ffiU·n.:::ıvy r 

- Ben söylerim merak etıne! ı "' ..:; 

_ Beni münasip blr vald.tıte 1"ör! * Vil~yet ilk todrlsat mecU.sl P&· (Başı 1 ınclde) 
- Jilç unutur muyum ca~mı! zartesl g\lnU toplana.cak, ilkokulların 3 - Harp ııkaucın.sl ve o.<wunu, 
- Adresini bırak, ben nettce,1 imtlhnn günlerile açılma tJırlhı.ııi tcs DarUşş:ıfakayı, Yillu;ek MUhcndi.s 

yazanm! bit edecektir. mektebini; Güzel San'atlar Akade-
Bunlarn hepsi atu birer f)ıırmak * İstanbul blrind ilk mektep bina. misini ve Tıp !aklllteslnl birlncUikle 

bııl çıılmak için sllylenllen si•zJerdir. 81 esaslı surette tamir olwıacaktır. bltırenlerc mUkA!at. 
Fnkııt nekndtır fena blr ~e;>ülr ba! Tam.in.ta S6 Agusto&t& baflana.cak· 4 - Tıp ve ten takWteleri Ue mU-
lnsanı bn' Umlde kaptırmak ka<Ur tır. hendis mcatebl ve GUzel San'atlar 
kötll blrşey \'ar mrdırf En d:>ğra TO akadcmlıı. müdavim talebesi çalış· 
insanca hareket, her ~ dob«'a dolt· * Rwnanyaya aiparllf edilen tram kanlık ve scclyeslle temayüz eden 

vay bandajlarından 25 tan ı dahil b rn a8ylemek, ynpnrım, yahut; J'Dp&- ukan TUrk tale eye yardım. 
mıım demek, değil midir. naş·ııuı sav gel~r. 5 - Köy ilk mektep muallimler&.ne 
mak için aldatmak, yalan sö:ılcmok. * Şehrimizdeki ecnebi ve hususi, mükAtat, 
rlynkA.rbk yapmak kadar ahlaksız- ekalliyet mekteplerlde tedrisata 16 6 - Çalışkanlık ve lyl ahllk ile 
hktır. eyhlldo bAŞlıı.n&eaktır. temayüz eden kız muallim mektep-

Knçınalmı bunlardan. * Yüksek muallim mektebi talebe. lerini o ofenO b!Urmif olanlara çeyiZ 
1\1, S. ÇAPANC>GLU teri için ıı Agustosta bir askeri parası. 

kıı.mp açılllCaktır. 7 _..; Dlvrlk ilk ve orta meltteplo· 

Tayyare postalar1 

Şehrirı posta merkez
leri her saat mektup 

alacaklar 

Londra, Rusya harbine alt ~ 
Jerlnde ulkblnllğlni muhafaı.a etıııt1' 
tedlr. 

Bu nlkblnllk, Fransa lıartıılnhs lllr 
DUn ısa.bah lata.nbuldan Ankara.ya bir snfhn&uıda görUJmedlk dereceJ' 

hareket eden tayyare 10 yolcu almıf. kovvetlldlr. tnglll'zlere göre ~ 
tır. Halk bir gUn evvelinden yerleri- l:ırın :Casyada kazandıklan stratıeJIJ 
ni tutmaktadırlar, muvuffnklyetled küçümsemeğe ıılW' 

Bundan başka, öğrendiğimize gö- bal yoktur. lt"'akıı.t Almanlar, asıl Jse" 
re, lııtanbul, Galata, Beyoğlu, Pa...ı- defterine \•ıumanın tahmin edildJıtı'' 
galtı, Üsküdar, Haydarpaşa, Kadı- den k.ııt knt daha ıtt9 bir te1' eldU" 
köy Posta merkezlerinde sabaha ka- ğunu anlnnu:ı.t-a başlamı.,ıarcıır. pil• 
dar, Beyazıt, Fatih, Ak8aray, Top- ytık arazi pa~ı ıaWAya ~· 
hane, B~ş.k~, Kasmıpaşa merkez· tır. Büytlk şehlrler mptecııınıJ.şttı'' 
ıerinde eaat 24 e kadar, Kumkap:, Beyaz Rusya ,.9 Ukraynanm oıüJılfll 
Erenköy, Sellmlye, Florya, Yeşilköy, blr knımı harbln en mütbIJ aaııne'C' 
Topkapı, Edlrnekapı, H41, Bebek, rlle lmrşıln.,tIWjttr.. Ştmdlye ~r 
Ortaköy, Unkapa.m, Samatya, Kuz- Utl muhıırlıı ordu, ölü, yaralı .., 1"' 
guncuk, Arnavutköy merkezlerinde yıp olarak en az iki buı;uk rıJJJl"
de saat 19 a kadar tayyare ile gön- .insan lmybetmJşlcrdlr. Ybl bu ce' 
dertlocek mektup, gazete ve her tür- lıenııemdo güııde 60 bin k.l'i erJ.ııleıı· 
ıu posta mUrueJltmın kabul olunma. tcdlr. 

sı kııro.rl~tırılmıştır. Ortaya atılan bütün bn haberle" 
- 0 - de, mAnevt cepheyi aa.ğlam ~ 

İstnbaul iaşe ıstı.ren propagandanın bıiylik ~ 
dUşilnerek vekaylln kat'I mabJY~ 

teş.dlatı kadrOSU Urtlso.p edeceği gtlne kadar ile~ 
1stanbu1• laşe mlldUrlUğU için Emın ihtiyatla karı;ılnnıak en dotnı ~ 

önllnde Ata Atabek hanında bir daire kcttır. 
klralanm19 ve la.şe mUdUrlügU bu bi· Bugünl..11 vnzlyet.e biraz ııi1fm' ~ 
naya nakle başlamıştır. bilmek itin elle tutuıwı bazı ~ 

latanbul taşe mUdUr!Uğüne henüz lerl gözden g~rellm: ~ 
k1mac tayin olunmadığından muavin 1 - Almrınlann Rwıyaya ~ ııl' 
Hur~it Korol bu vaıi!eye de vekdle· ıert t12:erlne So\'yetıer rejimlııbJ 
ten bakmaktadır. J~ lhtllAlle ydolncağı hakk•odıüd ~ 

l.stanbu\ İaşe müdürlüğü kadrosu mlnler boşa !;ıkmıştır. 
yakında tamamlanacaktır. Ticaret 2 - Sovyetler kendllerlncleD ~ 
VekAletl bu hususta. hazırlıklarmı lerunlyen nıuknvenıetl göetenıılr1 

ikmal etm}ftır. • dlr. #. 
Öğrend.ğlmlzo göre Vi!Ayet Tlca- 8 - Stalln lınttının yılalm pi 

ret Veklletlne lstanbuldıın bır zatı Alman ordnlal'lnm Moskovaya tıll' 
İaşe müdllrlUğü için teklif etmiştir. l.dlometre mesafeye yakl~mı1 O' 
İsmi şimdilik gizli tutulan bu ted- lunma.la:ın:ı, Le..-ılngnıd, Klyef ""..A 

dcs:ının ciddi bir tehdit altında oı•:. birden başkn 1ıı.şe teşltllıl.tı İstanbul ııJ,,.. 
kadrosu ıçin bir mlldUr muavlnl da- sına rağmen So,-yetlerln ne mUd ' 

ne de lıntta tec:n1lz Jrnvv~tıerl ha ta.ytn olunacaktır. 
--o- sllmemlştir. Hır.ılla.r mUt ~ 

KızJay Alemdar nahlyesin<len: yenl motBrlze fırkalarını ve yeııl ~ 
16/17 Ağustosta iki gün iki gece tl)-a.t kuwetlerinl harp meydan!~ 

olmak Uzero Sarayburnunda yapıla· sevkeclcrcl• Alınan dı.ı.rbeslnlD 

- Hay Ferdınand m boynu tatlı bir korkunçluk vardı tık 
4 ::r:Isin. Nede~ a.nlamak iste- 1 bakışta insanı samimi bir 'hava 
~ı1rorsd1;1n beni. Bız 1 Bulgar de- 1 içine atıyor, fakat bir kaç sa-~i 
ı ız, ıyorum sana... niye sonra bakanı müthiş bir 
- Ya Bulgaristandan gelen korku sarıyordu. Bu adam bir% 

. roı;ıgandacılarn ~e . ~':lyurur- subaydı, büyüyen siyah çember -- - -
un . Bu Makedon~a ışı ıle Bul- sakal içinde bu karanlıkta Ni ~------.__. __ 

rtndeki muhtaç talebeye yardım. * Sıhhn.t vekAleU Almanya ve ?ıra 
car.ııtandan mfihlm miktarda rnuh· MUkMa.tlu (Mehmet Snlp Kozlu-

cak muhteşem sünnet dUğünUne ço- nı kesmeı..-todlrlcr. ~ 
cuklarmı meccanen kaydettirmek için ' - n. Stallnln lstedlil tcdııl' f 
her taraftan mUracaaUar \'Ukubui- W:lııra, Rus milleti bir isyan ee51 ef' 
maktadır. lrlınta.ka haricindeki mu- karnındno Jnkıynt ve mu,ııfalD't 
racaatlanı bizi mütehassis etmesine mektedir. ,.; 
rağmen kadro darlığı yüzünden ıs·a· l'i - Kızılların anudııne ınul"' ,~ 

me!lcrl, nuıımrın dlMl .. L-enUğlııl_,.,ı1 
frna lmkAn olmadığını bildiririz. ~ r.. 

oğlu t~vik ve yardan mUkı\fatı) a· 
telif tıbbt mUstıımarat getlrtın~k U· dmI taftyacaklo.rdır. ============= 
zere yaptığı temastan bitinnl11 vo Tes!S ldare heyeti IJU suretle teşck: TA 

kızıl ordu lnJıllı\l etmedikçe rt r~ 
de\·imıcnln lmk!ınsızhğmı tebll, 

g~rl~nn sıkı sıkı uğra~ıklannı ziyi tanımak doğrusu e e m'f: ( 
bılmıyor muyum sankı. k ''ld'' p y ş 'llllı~---------

Utç getirilmesini temin etmiştir. Bu· klll edccekUr. 
nun lçin hnırtahane ve depolamı lhtl· 1stanbul llnfverslt~ı rektörü cemu AY: 8 - GÜN: 220 - lluır: 95 

- Evet ama onlar c:Verha- u uAd ., 
visb. Onlar istiyorlar ki, Make- - m ne · 
.ionya Bulgaristana yapışsın: S" ı 1 ., 
B'..r başka komita da. istiyor kı, - oy esene u an · 
Makedonya Sırbistanın olsun. .. ..... ....... . 

1 . - O halde nza göster. Ben 
Ama biz ne onları ne bun an ıs- buraya komitacı Hırista Doutef 
tiyoruz. Biz istiklal istiyoruz! ile Resneli cDangubu yakala
!' crdinand'ın sakalını elime ge- mıya geldim. 
çirirscm, senin hatırın için on
dan bir arpa torbası dokurum. 
Anladın mı şimdi? 

Ve en tatlı sesile: 
- Makedonyalı Alim... Be

nim Makedonyalı sevgilim, diye 
sövlendi. Milletinin sesine ku
lak ver, git komitaya gir. Bak 
ornda ne erkekler var. Benim 
yaptığım propagandaya artık 
karışacaksın değil mi? Hakika
te aklın erdi şüphesiz. Senin gi
bi bir arslan hareketsiz durabi
lir mi? 

Alı cevap vermedi. Yüzünde 
insanı korkutan bir sükfıu yer
leşmi~ti. Yavaş yavaş yerinden 
kalktı. O kadar beyni altüst ol
muştu ki bUyük bir SDkarlık 
yaptı, tepsiye bastı. Bulaşık çor 
ba ka esi ile bir kaç sahan, ta
bak gilrUltü ile yuvarlandı. Ve 
o and bir yaylım ateş sesi işi
tildi. Yerinden süratle fırlıyan 
Lubinska b'r. ~flcyişte lambayı 
söndürdü. Alının koluna sarıldı: 

- Ne var? Ne oluyor? 
- Telô.ş etme .. Bir baskın var 

(De\"amı var) 

[Dü~ıkü tefrikanın baş. orta. 
ve son kısımlan manayı tama· 
men ali Ust edecek şekilde ko.· 
rıı;ıınış bulunduğundan: bugtln, 
bu kmmları • do~ru olarak -
tekrar derce mecbur olduğumu
zu bildirir ve bundan dolayı ka· 
rilertmlzden özür dileriz.] 
- De.tol kıt.l'!Jımdarı ! diye haykır. 

dı. 

Zoe: 

- Hanmı~fendJ, ~un! tı;eri 1 do
lu, dedl. 

O uıma.n, gene kadın, sesini al~
tanılt, ve kehelcyip duraklaJ cla
ralday3, şuıılım anlattı: 

- Kel f1m lptn mı knldım sanıyor 
SUDUI.> ?. tş uuıdık!:'& Ul.11.dı. Yerlmde 
m o ydıtUZ görUrdUnllz. Bmuılıyor 
dunı. lı;lmdeu tokutlıımak anuso J;C

Uyordu.- İşe bıık ki, ııtlayıp gelecek 
bir rab.3 da yok. Bereket \'Cl"BJn ya 
1.-ın. Aldınş etmccUm, luıyağı koş

tum. 

13,00 Müzik 19,45 Müzik 
13,15/14,00 Müzik 20,15 Rııdyo e=azctoai 
18.00 Program 20,45 Müzik 
18,03 Müzik "1,00 Zinıat takvimi 
18.SO Serbest 10 Da. 21,10 Temsil 
18.40 Müzik 22.00 Müzik 
19.00 Konu~ma 22,80 Mem. S. ayarı 
19,15 Müzik 22,45 l\liI:ı:ik 

19.SO Mcm. S. nynrı 22,.55123,00 Yanııki 

1\-1 Ü .c l ı i f i : 
El\m, ZOJ~A 

caklarla fımın karşı blr b\ıemlleyc 
!)Ökmllştlı; ve, ııoluk ıı1nındıuı kor
ı.ajuıd:ır, '' Jnde dört tane yllz'uıt Jn
lnıe lıuluııan bir znrl ~ektl f.•kıırd.ı. 

Parnlar, muhtc,·ıyntmdaıı emin ol
nuık l~ln, IWl\bl bir parmak cbrtesl
nln zarfta hasuleı getirdiği ge.nlş ;rır-

yaçıan tesbit edfimelttedlr. BUSel, dcltanlardan veya profesörler· 

* 1stanbul İaŞe mUdUrlllğU l:ad~o- den Universlto heyetinin Uç senede 
su tanıtı.nııanmaktadU'. Teşkiltt Ata bir seçeceği iki profesör, yük8ek mU 
Atabek ı:azunda kiraladığı daireye bendls mrktebi müdllı11. güzel san
yerlcşmeğe ~cıl&mıştır. )r{lldürlüge auar aka.demtsı mUdllrü, tstanbul 
hc:ıüz kimse tayin edllmemlşlir. maarif mUdUrll. 

* Dil koord!nasyon heyeti ~nU· B. Mehmet Saibi illin 'fe irfan hayatı. 
mtır.deld perşembe gtlnkU lçtlmamda nıı:r.a yaptığı bu büyük iyilikten dolayı 
prenıUplcr! t;esblt edecekUr, tebrik ctmeği bir nıife biliriı. 

RUM/: 1357 - TEMAIUZ: 25 
11/CRl: 1360 - RECEP: 14 
\ .u .. t.r ZEV ALI EZAX 1 
G0NEŞ: 
ÖGLE: 
İKf:'IDt: 
AKŞAM: 

YATSI: 
iMSAK: 

6,03 9,45 
13,19 S,01 
17,12 8,54 
20,18 12,00 
22,08 1,45 
4,05 7,47 

ı.et etu. 1 mlyordo! Bu derece ynpışltan bir a-

l Nana. l5t1raha.t halinde, dalına o- damı başına musallat eden kimdi! 

tarmn' olarak: - Hepsini kapı d~n atm! Ben 

1 

- Beldl,)·enJer •"lll' dediniz değil Madam :\lalo.lrle bl':tlk oyn:ımak isti
mi! diyerek, biraz en·elkl bahı5e av- yorum. Bunu ter<"ih ederim, dcdJ. 
.det ettL Kapınm zili IMını yarıda bırııkı-

Z<>e: verdi. Bu, bir tencere suyu taşırma-

- E\·11t hanımefendi, ftc kJşl. Ce- ya klft bir damlaydı. Al tra,,çmııı H 

bir kere ~· IJlerial bltlıslndl." ve ha- ,·abını verdi, rfnl daha! Zoe'yl kapıyı açmaktan 
ıııııınm paraya doğra el rwıttığmı gb Ve ilk olarak bankerin aduu aöy- menettL Berl.kl. onu d.lnlcmlyerek 
rllnc.e: ıccıı. .Nana dudak büktU. Eğer bıı Ste mutbaktruı çıkmı'tı. DönUşte llıl kart 

- 'rooo- Jlt'p!1n1 deki!! dedL n~ ner bir evvelki gece kendl ine buket \'Jzlt uza1arak, hl\klnuıne bir tavır-
)'ÜZ lraıılt alltnın ·e. elll frıınk senin attı cllye canmı sılmlasuıa müsaade la: 

ey ed~ zıuınedi70J11a aldanıyordu! - Hanımetend.lnln evde oldukları 
)"ol '~ <'e.J> !uırtlıfm. E üç Ylb: _ Zateıı, dc<U, 70rıuıııun. KJınaeyl 00\.1ı.bını verdt.m ... Salondalar, dedi. 
elli f111ak ••• mu frangı da bende kal- l\ıı.na, kudurma, gibi aya- kalk· 

taktan görWüyordo.. Etrafindnki ka- ın. kabul edcmlyecetrfm. AvdcUmdeıı &r- o-

d -•-- Ü'"' Jdl -•ı tık Umit kesti'•lıılzl G'fdlp kendilerine tı. Fakat, kartvl.zltıcrln UstUndel..1 ,..,...... }( .. de, l\ııruuıııı, e ,;,,... .As.ti ert bo2:u1&: ınn"l"ft tedarikinde b 

kü m. eıı 1 ·•- klıı:l .. -- tiOyleytn. Marki D<ı~nar ve Kont Mu.ffak Dö-
ç.m er nrasın .... tuttuğu e- idi l::\dc on frvnk ;voktu. 

tllmlş ve bunıştlll'Ulma,. kocaman ka Zoc, kmulda.ıırnnksıım, \·elinlmetl- bövU adları onu t.esklııe .k.Qfl gclmL' 
nattfı, konuşntrm'lnn alfılcasrz.lık n1 yeııl bir saçma bareket ihtiyar et- ti. Bir d".ldka bak.it kaldı. Nlhııyet: 

im zarfa ~özlerin! dlkmJt bukrY'11l'- !cinde dhı1iJen, nstündo altmış ııam - Bıı naıııl ••! Diwe &onlu. Ken-
lnrdı Çol m dl, mad • •n ıııek ü1.ere bulunnıa.'!lndan do.fan b '"'l .,, 

- < get e am - ' otobUs parasından başkıı lıabbel va- dllerlnl tanı, .. or mo~unu·• •. 
k ertesi ooh Ramb .... infial He ,.e <'lıldi bir tavırla: ·• " ~ 

ıuıca uyye'l e °"- hlde bulundormrvan Mad::mı i\lnlolr1c z r. 
debil ecktt. Naca az.un w llAta cı- .,, - Hıın:'?llefendl hele bir dilşUortUn- oe, munldar bir eda Ue ağzmı te-

ettirmiştir. ~ 

6 - Sovyetlcr bu harbin bit al 
savaş olduğunu blllyorbr. ıwSJ ;( 
dolayıdır ki her şeYl fedıı cdetel' _A 
nuna lmdar multa..-emete ı;~J114 
lıır. Terkctmeğe mecbur kalıl'~, . 
§dılrlerlnl bılşttın başa yıılnY0' 11 

Frwı=.a, runan Pnris harup o1111t~ 
diye hürrl)et \C lst.ltlülinl ı;JJtll sş 
blr \ıWyete boyun cğdlğl bald'~· ,~ 
yetıer Lenlngrndm dlI.,ınan eııııe ıı'r 
me:;I lhtlmnlırJ dU 1Uııcrek bU 111,tJ,ıl 
znm şehirde soltnk muııaret ıı-111 
ynpmnl< fçln dah ş1mc1.ıden bllr ı'
Iıır lrunn::ıktadırlar. Bu ta~ılıJ Hıl 

rJı"'.,, harbin ne kadar ağır fetlııl< 11.ı~ 
mucip olac:ıJ;"l Mııdrltte görUlll' ~ııl 

Alm:ııılar, büyle bir lhtırnıı.11 1' d 
mck ır:ın, Lcnl..-ıgru.dı kuşııtıır:.ı • 
şürmek nlycllndedlrlcr. ~ 

Bu tnltdlrde Sovyct ~Ittı 11ııf1' 
lığı Lenlngradı mUdafııa ltln_. 11111'6 
bir ordwıwı burada ihata <:UY 

ne r:ızı olaenk mıdır? ,ııil'tl 
Lenlngı·ad dünyanın en ıyt 

111
e' I' 

!naya lmblllyetli mll tıılıkerll dit• il' 
lcttnden biri tclllkld cdıimeırtC t sC 
flehrl mlldı:ıfıuı. eden ıstlht<!ırtılıı 
GO kilometre derlııllğıncledlr. re ' 

bertc r 
Bnnullb beraber, son ıuı ıd1 

re Leningrııd &Brnlzonunu tcŞ ıı'~ 
den on bir fırka Alınan lhllt: ~')>· 
ketlnl ilkim brrnlmc:ık suret elld'tı' 
gerUere chnmıştır. şeıırln ııl~ıf' 
ası burn<I:ıld çetelere bıralt'uı _.,,t< 

f111P" .~ 
Lcnlngrnd lı.ııfüının sokaU 111 ıır,1 blr IY 
heleri.le Ahr.anlnro uzun ıdıırf 

galiba ... 
Az sonra dipçik darbelerile 

kırılan kapıdan sııahlı dört a
damın içeriye daldığını gördü

Hala: 
- Parayı g tlrdin mi T dJyo sorda. 
Nan: 

,·eınct glistermcto tnlış:ıCS 
tanırım, cevabını söylenmeı.ttıdlr. wııol'ııl 

Bo tc;,-cbbUsün ne derece t 

lı:ış dahJ '1.-WUlmadı. Nihayet, :i',oe, ler-. Jlııttııuefendl l°l'JÖ "Ö s•-ner'i luılllls ettirerek: rlşmek U:tcre bulumıl ordu. . - .,, K> 

~lllip .ıı:ı.ııWj:ıında blr arıyayun diye- kabul edeceklcrıUr. Diye nunldıındu. - tııtıyanoı 
Oda hlvrıetçlsl kadın: _,_ d ,..___ t.cll~In 

rca, ışan çıktı \C )"&.Ll.ld me b Sonra. ocl!ıdA tek başına ılulmağa 

- Hnle bak! Bo sualin de ııırıısı 
mı? dedL 
Ka~ktan dermııru kesDmiş ba· 

- Uamme.fendJ, bir sllrü bckllyoı:ı.. uWıh:klar .b:ıllade, ) üz frankla avdet 1Jıı.,ıo.nw} olması ınzrmıelen \'alcla\·-
lcr \'Dr ıledl. 1 . ' eUı. l'a.nı.lurı m~snnıo blr kenarııuln J"ah'dıın bahsetti. O uunan, Nana, 

F.llmt o ~enldı.:11 üfkclcndJ. Belt,1- ıınydılar. lUaılam Löra, Lulsc)i ertesJ piirhlıldet, daluı fazla iuat ı;ö t.crdl. 
yenler, bekleslndl. Hele, çok iirm ez, ~etirme mdile, .lıcmen haro- l ıümseyJ, ama kfmse,fl ıörmek :Lsto-

ler. 
Bunlardan biri: 

l'e, nlinlınetl gtiı:lerUe keıı .. Inl 
Jstlcvupta clc\·ıırn edlııce, sadece !}U

nu UA,·e etti: 

(Arkası var) 

> cd~~'1 bUlncmez. 1111ıııı ,JI 
Malf.un olan şey Rızılord tıılrıı"" 

nıan ihata ç.cnberlntlen 1.':11" 
1 

de) 
(Devamı: Sa. 3, su. 
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L Eü NLERIN ARDINDAN 1 

Gangsf:rlik, harp ve Amerika 

Yakın tarihten bir sahife: 18 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler 
Tarihten Bir Güzel Kadın 

A 1 ZZ Mitat PERiN 

. Ellerinde vırlamağa hazır makineli tüfekler. tutan üç gan .. 
rıster. Bankadan içeri giriyorlar. Biri elindekı sllA.hın namlu
sunu veznedarın şakağına dayıyor. Bankanın içerisi ~llak bu!
la.k olmuş. Zaten karada kaplan denizde aslan, Amerıkan delı
kanlıları, çalıştıkları masaların ~ltlnrına sinmişler, hepsinin çe
neleri takırdamağa başlamış. 

Haydutlardan biri, el indeki makineli ile veznedara itaret e
diyor: 

Stalin'i ancak Voroşilof, 
bir an gOlümsetebilmişti ... 

• • • 
Bir Kartacalı, beş Roma ı 

tepelemeden tepelenmiyordu 

- Kasanın anahtarını ver ... Cava,nın meşhur Şeriatürislam cemiyeti 
namına lıonuşan ibrahim Malaka sözlerini 

bitirince Stalin şlJyle bir kımıldandı 

Mabedin dört bir yanındaki zeytin dallarına 
fıçı fıçı zeytin gagı dökerek f itillediler. Bir 

an içinde mabet yedi kat Cehennemin 
dibine düşmüş gibi oldu 

Veznedar, titriyen parmakları arasında tuttuğu anahtarları 
ona uzatıyor. Bu sırada masalardan birinin altı~da~ teredd~t: 
le uzanan bir el telefona sarılayım derken makınelılerden b ı rı 
Vırlamağa baslıyor. Derin bir c:Aaalıh!> bankanın geniş salo
nunda aksediyor, hepsi bu kadar, yine derin bir sUkOt ortalığı 
kaplıyor. 

Haydutlar ellerine geçirdikleri 76 bin doları alarak kollarını 
Sallıya sallıya çekip gidiyorlar. 

Kaı-tacalılar ara Yazan -- esmer aklk i:ib! 

Birleşik Amerika devletlerinden Pansilvanya. polisi bu_ hay
dutların otomobillerine binip kaçmalarına manı olamadıgı gi
bi, seyirci kalıyor. 

Herkes, artık onun demindenberi 
konuşan hatiplere bir 

mukabelede bulunacağını sanmıştı 

!anlar gibi döğUşU' 'gözUkUyordu. 
yorlardı. Bir Kar. Ensarz Bülent ne~et, iç .sızısı 
tacalI b~ Romah ve korku A8truba 
tepelemeden tepe • .. 2 • , lln dizlerinde der. 
ıenmiyordu. Fakat ınan bırakmanuf. Bu ne bir film senaryosudur, ne de bir Amerikalının muhay. 
Romalılar o kadıır çoktular ve harp tı. Bulunduğu yerden ona sesleıı· 
ııerledlkçe yeniden 0 kıı.dar )'ıırdım mck ıstedl. Fakat kuruınuf &'tl'tla· 
'aldılar kl, Kartacnlıların kahraman· ğmdan ancak bir fısıltı çıkabildi. 
lığı bu yığınları tepelemeye klfı Sipyon en ıız elU adzm uzaktaydı; 
gelmedi . .Muntazam ger!leylşlcrle mıı. ana. b:ıba günUnUn gUrUltUleri ve ~u 
bede iltica ettiler; bUyUk kapıyı ita· yanan dallıırın çıtırtıları arasında 
padılar, mukadder korkunç akıbclı bu fısıltıyı nasıl duyabllırdi? 

Yelesinden çıkmış bir gangster hikayesinden iktibas edilmiş· 
tir. DUnkU gazeteler, tarihin en bUytik kanlı boğuşmalarını 
bidiren Ajans haberleri arasında otomobilli haydutlar başlığı 
altında bu habere de yer vermişler. . ·-· • 

Ufak bir haber, fakat Amerikanın bugUnkU hareketsızlıgını 
izah edebilen bir haber. Fakat. .. O anda umumi bir hayal kırıklığı oldu, Zira 

Yo:daş Stalin, sadece cebi d;,11 piposunu çıkarmıştı Öyle ya. •• Amerika devletleri içerisinde Uç haydut bir ban· 
kayı soyuyor, Amerikan polisi harekete geçmiyor. 

DUnya yUzUndekl Amerikan menfaatleri başka devletler ta· 
rafından haleldar ediliyor, Amerikan ordusu seyirci kalıyor. 

beklemeye b~ladılar. Duymıyıı.c:ı~ına Astrubaa!'ın da 
Korkunç akıbet!... aklı kesti. O zaman zeytin dallarına 

Macar diktatörünün iki bil- v insan... Bu belli olan bir şeydi: tutuna tutuna, yorgun blr köpek g:-
Acaba bunun hikmeti nedir? yük hatası üzerinde ısrar edili- !I ı azan : ;;] Derhal etrafına sirayet eden Diri diri yanmal~ veya tesllm ol· ı bl gırUağı ile nefes alıp vererek, gılç 

yordu: 1 Nizamettin Nazif bir neşesi var, salondakilere mak. JUkle ilerledi. Romalı generalden bir Her halde Amerikalılar hudutları içerisinde şimdiye kadar 
Vukua ıelen gasp vakalarına alışmıt olacaklar ki, hariçte bir 
milletin dlier bir memleketi yutmasını bir gangster vakası 
seyreder g~bi, tel!ş etmeden seyrediyorlar. 

Ne dersiniz? Alışıklık. 

1 - Siddetli hareket etme- dusca bir kaç kelime söyledi. Romaıııar kanlı palalarlle zeytin at boyu ötede takati kesllip yüz Us-
ıaesi yüzhnden b-::yazlar, teaki- dı. Konuşkan ve güler yüzlü bir <Na~sılsmız? İyi misiniz?,, ka- ağaçlarını budayarak topiadıklo.rı ta. tu yere düşerken, Mbusıu bir uy-
Btlanmak ve kuvvetli bir rnuka zerinde mermer bir heykel gibi bllinden. ze dalları m!bedln dört bir ynnınıı kud:ıymış gıbl inledi: 
bil ihtilal yapmak imkam.11 bul- duran Stalin, ancak, en son söz Fakat bunu, otuz iki di§ini yığ'dılar. Sonra Uzcrlerlnc fıçı fıçı - Merhamet! Merha·net! Çocuk-

Mitat PER(N mu§lardı. alan Cavalı bir hatip, yani Şe- gösteren bir gUlümseme ile ka- ki.ıp küp zeytinyağı dökerek fitille· !arım ... Çocuklanmm anaları ... 
2--Kendisi hemen ilk tüfekler riati İslam cemiyeti miifrit ko- rı§ık söylediği için Meksikalısı diler. B.r an içinde mübct, yedi kat D:ıha blrlcaç saat !lnca ör.Une gele--

j Adliye röportaj arı 
patlarken i!<tidar rnevkHni bırak luna mensup yoldaş İbrahim Ma da, Yunanhsr da, Hintlisi de cehennemin dıblne dUşmU~ gibi ol· ni l:oytı istediği ı;ibl doğrayıveren 
mış ve Peşteden kaçmıştt. laka, yerine oturduğu zaman bl- gülümsemekten kendini alama- du. Astrubaal gözlerini ş~kın şaş· bu :ıdıunın şu hali gnllb.: Slpyona 

Macar ihtilali ile 1918 deki Al- raz kımıldandı. Onu benden da- dı. Stnlin de bu meyanda gli- ltın binaya kaldırmış ve belki de öm dokı:nmuştu. Yanmdaklıcre şöyle bir 
man kom_ünist ihtilfı.linl muka- ha iyi tanıyanlar : lümscr gibi oldu. rUnde ilk defa olarak, kaburgnları gôz .-ıtlnca Kartncalılarm konuştuğu 

Bacak kadar boyuna bakmadan 
dört kadına sarkıntılık etmiş! 

y7se. eden"ler, Alman~ada Karı - Hah ... Galiba, §imdi konu- Maam::ıfih, yine 0 anda, ?U- ardında bır yerin sızladığını duydu. dıldcn nnlıynn bir adam. izah etti: 
Lıbkıncht ve Roza Ltiksemburg şacak! yük bir hata i~lemişmiş gibı a- öteden, rUzglra tutulmuş ipek bir - Çocuklarını ve karısını kurtar-
gibi ihtilalcilerin .ölü1!'1l~ri ıle ni- Gibilerden umumi bir hareket yağa kalktı ve bir ağır sıklet perde gibi titrlyel'ck, savrularak malt ısUyor. 
hayet bulan t~~·kıflerını, cmlar~n te bulundular. Faknt yine o an- güreş şampiyonu edası ile uzun ytlksclen alevlerin ötesinden acı çığ· - Acı şey, fakııt imktı.nsız bir 
hatalarına degıl, aldıkları vazı- da, ayni derecede umumi bir ha çizmelerinin topuklarına. basa lıklnr kanuıarıı.k ölmek istemlycn şey ... Diye mırıldandı. Sipyon ... 
feleri yapmaktaki. ısrarlarına at yal kırıklığına tutuldular. Zira basa salonrlan cıktr. gcııç .nsan hıçkırıkları geliyordu. Ftı.kat bu mı:aıı.verc d:ıhl\ fazla sU-

''Şu kınçırlok herif musallat oldu. Ay 
dedik, vay dedik, başedemedik. 

fediyorlardr. yoldaş Stalinin, sadece, cebin- }~endi kendi~e söylendim: Hepsi insan gırllaklnrından çıl~an rcnıed .. Zira tıım bu sırad~ Bırsah 
Maamf!-fih, ~~ tenkitler, sabık ~er_ı piposu~u c:ıkarmak için e- - Her halde mühını oir işle- bu acı sesler bazan birbirine kan· ınılbedıııln kapısı b!rdenblre açılmış 

Mac~r dıkta~.orilnUn Mos~ova- hm oy_nat:t1gr anl~~ıklı ve ctra- ri olacak ki, Voroşılof yoldaş 1 şıyor ve o zc.mıın teclchhUş eden \e 'boşluktan iı;erlyc: dalan alevlere 
d.a bır ~~nduk hayı:~ı geçın:ıe· fın~akıl.ez:ın kendısınden n~ be,1~ Stalini almağa geldi. b!r insan yığınının bir manda suru- dıc·nınlyct vernılye L ~l: genç ka
sı.ne manı olmuş dcgıldt:. Nıte~ l~d~klennı asla farketmemışmış 1 Onlo.rın gı mesl, tabii ziyafet sündcn rıırlts:-zhğmı ıı.nlatnn bir bö- <1". bu evıerm ug•ı\tı:o:::ır.u bastıran 
kım ~storyada b.aş}ı) a;ı ve gıbı piposu.nu doldurdu. Ağzm- salonunda bir paydos kampana ğüı·tU halini alıyordu. Alevltır yUk· bir sesle hnykumıştı: 

Nihayet bir temiz dayak çektik! ,, 
Sait EREN Kremlin sarayının gızlı mUzake- dan cıkan ılk duman halkaları- t · · tı H • k ;;. , 

relerinde devam eden tahkika- na gÖzlerini dı:ı.ldırdı. ~ı ı::ırı yaıl . er es ayaöa scldllq;e bina kızışıyor, bina kızıştuc - Romalı! <lnandığın Allahların 
-. Bacak kadar boyu ile blr de o

'•a. tuna aatafmağa l:alkmış, hem 
"'lllnuacık adıım hem de keskin kadın 
\\·cıaı. 

- Hani bir llıf vardır, ıu teatisi 
8ll Yolunda kırılır derler, bunun da 
1ıaıa.s1 gözU böylece kırılmış. 
~acak kadar adam, keskin kadın 

rı.vcuı1 , su testisi, ko.fıı: göz kırılması 
t~e&sUaUnıu arttırdı. Başımı çevi· 
tJnce bir de ne göreyim hakiltaten 
h:.cak kadar HattA Babıtlllnin Hall-
lııı ' eten daha boysuz bir adam. Kafaaı 
:öıu ıarııı. Sargıların UUfatma maz 
ar olamamış bir gözlle yıı.n yan ye

~e bakıyor, arada sırada tek gtizUnü 
lllcırrarak yanındaki insan azmam 

lıarısının aklından geçenleri okuma
~a Çatışır gibi bir hal alıyordu. 
~adının yanında kcndtslne bir şey 

~mı.ak lhUyat.sızlr~"lnda bulunma
~· HA<!ı:ıede parmağı olan diğer 
ita lfı aradım. Mahkeme salonunun 

Pıslha aıııJı duran listeye göz atın 
Ca ıı K • e göreyim dört tane kadın. a.· 
•lltn ı l . c;evırıp bir sıraya oturmuş o an 
cli!rt k tu &ıdınr görUnce ha)Tctlm bUsbU. 
b~ arttı. Hepsi de birbirinden gUr· 
ıııu' dört. tane kadın. Evvela. gözU· 

1 
11 önUnde duran kn!a.sı gözU sarı· 

l •d 
cıı11 •nı aklıma gellnce onlara (ne 
?tıa. u. cJlye) sormaktan korktum. Am· 
lçı lrıeaıek icabı kendimi toparladım. 
lııtı~nden en kUçUk ve zayıfını seç· 

'b;:- Ru adam slze ne etU, hanım 
:- <lecııın. 
"-\ . 

bırı 'Veltl beni de sarkıntılık ecfen 
ıı~ ıanııedcrck hızla dılndU. Sonra 

<ılcıu bllmeın yumuşadı: 
11.::- lieıe bak dedi, bacak kadar a-
~•ıın tt 

tUıı e iğini mi soruyon. Geçen 
~lo~en, bunlar gidiyorduk, şu kın· 
lııL herif ardımıza ltoyulclu. Sarhoş 
tııı~h biz do gezmeden gellyorduk. 
1~1 Uyorduk. Evvel! !ler! geri söy
~~ See etmedik, nıığmelcr etU, el 
ti l>ollk, Eh aydınlığa ı;ıkınca bek· 
~Ut. la bulur, gafammlan savarız 
~ eıcş ~!rede! .. Adam oğlu gn!amı
•~ ~di. !Sarkılar mı dersin ne der· 
' "rolUn bir yanından bir ya
Qtı. ıidtyor, bln bir tUrlU la! ediyor-

~ıı lo 
lııel'e 11Unda başladI el ~alcası et-
.\. ' ona 

l' <lecıı dokundu. Şuna dokundu. 
\'lıtcıu.k k, va.y dedik. Bir iki dirsek 
~'l'oı-cıu'kYıne baş edemedik. Tıı.m k1· 
~il ııon ' bir şey edip gilldUrUyordu. 
'ıı:ıı. 

8 
Unciu artık o kıza sarıldı, bu 

tırea11 1.rıldr, bana el etti. qece ba-

.\.t1 °1
1'l'laz, ko~nn olmaz. 

&'~1 anı dört tane gadını bulunca 
erı d6 

~lıe nau gnllba birimizden biri-
~~ ar laldınyor hepimize Ulşiyordu. 

a be 
....... ~ nıın de canımı acıttı. 

ıı, cıı1e e duruyoz gızlar, bu adamı 
'tıı lc<ılları C1tıvrnuyoruz, diye bağırdım. 

l'l11tıtı sıvayınca o vurdu, be."l 
' ôtt-kı vurdu. O bize vurdu, 

tın da Bella Kun'u cezalandıran B k di ~ı · d a I. ı;a içcrdeki tel!.ş, hcyccıın artıyor ve IAneU üzerine olsun'> demiycceğlm. 
nihayet oraya sızdı. Bekçiler geldi- b" t f 1 d Bugünkü . ~· ·en a emın C .yaşıyan Çok adam sığsın diye pek sık yavnş ynvnş h"çbir hayvan gırtıo.ğı·I Asker• Sen harp ka.nunlarmı tatbik 

ler onu a. ar, e . ha ba ladı. ünlere kadar . . . . . ::ı o ., m erımız- na. uymaz bir hal alan sesler, kulak- etmekten b:ışka b.r şey )'epma.mal:· 
d aldıl blzl d nldılar ır ara ı oma r. bır ısandı E.'traf onu hıç alaka- konulmuc:ı. lan ı'"'ke Iel • · ı · 

CümrU meşut mu nedir? O olmuş. rp .ş gı g 1 1 k f'at' dar ctmıyor gıbıydı. iden-kalkarken burun buruna ıarn bir dnğın tepesinden uçuruma tv..sın' li'akııt sanıı sormak: isterim: 
kara.kol lıarakol dolaştık. Nihayet sab!k t<;Uktat8r, Y~ dt'~ 1 
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d ' Bu sırada salonun kaplSlnda. geldiğim Doryo sordu: tekerlenen kara kayalarm uğultusu· <- ~caba, sen benim memlekctlmı 
buraya geldik. ve ım ı~azını mu a. aza a C· General Voro5ilof belirmi§ti. - Gece icin bir projen var nu vcrfvordu. 
Kadın bunları anlatırken ben bir vam ettı. . . . Gözleri o tarafa Çe\Tilmiş oldu- mı? • J Allahlarına. uyarak he..'ll karısına, 

d Ö•-•·f 1 d ,__ " ıu dl O gece, Stalını ılk defa olarak ğu için generali görmemi§ olma- _ Var dedim uyuyaca.Yım Astruba.alın gözleri camlnşınış gl· ve çocuktıı.rma, hem de vatanına ve 
yan an """ ta ın ..... , guz ıyor, • k d ·· liştU . ı A • ' ' u · blydi. Diri diri yanmaya mahltüm e· muko.ôdcs olan her şeye ihanet eden ğer tara!tan do. kn!nsı gözU yarılmış yaYınk anklgob~m md. G'" k ı 81 lıı~!~~r. Halbuki .~:alın,. 9.?k - Bu saatte genç bir adam dilen bu bedbaht insanlar arasında h:ılnl ccz<llandıram:ı.z mısın?> ve sen 

d d a ışı ı ır adam r. ur, a sevdıgını sonradan ogrendıgım yataö-a girer mi? Yoksa bir scv-adamı se)Te !yor um. ra saçlarının kesili~i. geni!} o- 1 bu arkadaşını da, ancak yanına, gili ::ıi buldun?· kendisinin de Uç çocuğu vardı. Ve ey Astrobaal! Karta.caya ldyık ol· 
d MUb;:: itıı.ra~o.r =dı •.. n:t k~ muzlar:; k~l{nc.a kabşlab~lm .mu~ gelip elini uıaUığı zaman selam Kendisile henüz Uç dört defa camlaşan gözleri önUnde, bir an, bun. mıyan rels!(Röirıa sana. mukadder o-

dın md c Y
1
enne,

1 
t goz sharı 1 

dtazam b~'vıüskcrkı ve e c .. e1 rı .ış.ı1 · 1 ladı. ayak üstü bir kaç kelime söy- lann anası olan blr kadın, bir peri lan kanlı ll.klbctl mutlaka hazırlıya-
a nm a suı; u yer ne o urunca ay- ayan u.y . ~ra g<?z erı J e Maamafih bu sefer bir muci- leı;tiğim öu zatın bu lô.tibaliliği endamı göstererek canlanır gibi ol· caktır. Bu ateş. şu yangın, beni ve ço 
ret ettim. bu zat, yırmıncı asrın ıl~ yıl!a· zc gördük: canımı sıkar oföi olmuştu. Ters du. cuklnrımızı esir olmak namussuzlu-
Adıımm adı 8ruU soruldu, kadınla- nn~a. ka~.ınlann ~ok. b.e~e.ndık- Hafif~e gülümsedi. bir cevap ver::..Jye hazrrlanrrken Şimdi Slpyon'da Kartacayr bıralt· ğundan l urtnrırkcn mel'un.. Koş! 

r dıı. adları 6D.nları soruldu. Adama lerı bır guzel erke~-~ıpı.1~1. Voroşilofla yanyana gelişi Cavalı murahhas İbrahim Ma- mış Blrsah mdbedlne koşmuştu. Alt Kendini ga.lıb " zafer araba.sına 
kadınlara sarkıntılık etUgi, hartlcn Fransızların dcdıgı gıbı tam, Stalinin tab'mdaki durgunluğu laka yanıma geldi. I~elimeleri bir atın UstUnde dimdik duruyor ve bal}la! .. 
dazlık ettiği bu kadınların kendisin· Un bel r h~mme .. ., ka- bir kat d:ılıa göze vurmuştu. Zi- kesik kesik konuşarak Çinceye yağlı alevleri aynala.ndıran parlal• Bu sırada genç kadının etekleri ve 
den dava etUkleri nıılatılınca iki ka fç~~ hakı r~~}tlı, .Yak.ası '§ti ra Voroşilof onun taban tnbana döndürdüğü fransızcası ile sor- zırhı içinde güneşten yanmış gUzcl saçları tutuşmuştu. O göze bır ya-
rış adam: pa 

1 ır. avcı c .. ısesı gıymı . · zıddı olarak konuşkan bir insan du: (Arkası var) adaleli endamı, göze yakut kaplı bir nardağ dehşeU veren Bıreah mabe-
- Efendim, ben sarhoştum, ne Kıyafetı .. s~de. ıdı, fakat ~iç bır dinin mukaddes eşiği üzerinde pmdi 

yaptığımın farkınd d ğill belki potu gorulmıyen ceketindc:ı. başka bir yanardağ gibiydi. \ ·e sl:iz· 
etmişim amma, bC: d: ::::vaczyım trrnaklarının d!~katle kesil?lış ( J lcrınl b!Urlr bitirmez kızgın ateşte 
kııfamı gl:i:ı:UmU kırdılar. Ben de da· ?1.masınd.a_~ kılı~n~ kıyaf etınc D .. n y a d a 2 4 s a a t pml pınl yanan bir pala Ue ardarda 
vacıyım dedi. ıtına cttıgı bellıydı. . uı; çocuğ'..ı boğazladığını gördüler. 

.. ,ruhnk,, .... e 'bit t Sabık Macar Harbiye komıse Ak t UstUnd sıp~·on duvdu""u ,., ~.. m şU. Elikim lknrar rine sordug-u sualler bitince sus a 1 c J ' • "' 

vermek içın tal'!lflan d k d dehşetten taşlaşmış gibiydi. BütUo 
B ad Jrt ışan çı ar ı. tu. Yemek esnasında söz alan G • • t t HintılleL' arasında mllliyetçi ve va. denizde faaliyette Lulunamıyacak hale ge. lu~Us;os~rerek~admlardan biri SUÇ· muhtelif hatiplere Onun parlak l r i e tansever olaralc tanınmış ve mcmle· tirilmi:leruir. bu hMlsc bir şimşek ııüratlylc ecre· 

1 • bir cevap vermesini beyhude ye ketinde içUnıal emıt teşki!Atmın kal D Cl d . R yan etmişti. Sonr:ı Romalılar tarihin 
- Hc.e bnk, dedi. Banolya gib re bekledim. dmlması gibi ıslahat için uğ'l'qmıf· r. 0 UIS Omadan en heyecanlı ve kanlı sahnelerinden 

ad~. ~ok!:an ;oıuvcrccek. Cavalılardan tutunuz, Meksi Ha a 1000 lng.liz ur. ayrıldı birinin cereynn ettiği mukaddes e-
an a --vı g zu sanıı Ufacık a- kaWara kadar bir çok hatipler, R. Taqor maslklşinas idi. Birçok şlkte iki tunç kapı kanadının ya~lı 

dnmln karısı aıası:ıda bir k1yamettır onun şahSinda cR.KP.> yi yani askeri harp ediyor besteler r .cydana. getirmişu. Eserle· Roma, i CA.A.) - Alm:ııı hnrici>e ne· alevleri dışarı ite ite birlcştikleri.11 
koptu. Adam SWtlUm pUkJUm. Bir c- Rus Komünist partisini hara J d • ( ~ A) D D M n rlnln büyllk bir kısını bUtUn dilnyn ureti ikııeat §ubcsi reisi M. Cloduis dün gördUier. 
llyle başının sargılıırını dllzeltiyor, retli sözlerle alkışladıkları hal t .'

0.n r
1
•· 7 d • .' uh b~. Yel aı rı '~~· dlllcr!ne çevrilmiştir. Uomıı'daıı ayrılnu§tır. Ve Bırsnh mllbcdl duvarıanndaıı:ı 

öteki elini de ağZına götürerek· d t k k li 'l ver e•ının !ken erıye m a ırı t ı;nı a ı . Roma'da ikıımcti esnıısında 1\1. Cloduis deliklerden alev ve isli duman çek.:ı · e o e c me ı e cevap · .1: • Başhcil. eserleri şunlardır: Aşk Bah 
- Sus be kndın, bir de .senln!e mı miye lilzum görmemişti. Her nu '(;'rı:or: . . . . bilh:ı!Sll i:ı;al altındaki memld.:etlerde AJ. 

uğra.şacaı!ını, cilye üdcta bağınyor- tuk bir defa da Rus, Fransız ve Gıriue lul?1 hın kadar İngılı~ ask~r:, çıvanı, Jilanjlla Meyve Sepeti, Ev ve nıan • İtal}an ikıısadi işbirli[,-ine aiı mesc-
du Alman dillerine tercüme edildi- lıarhetmektedir. Aralarında bahnye a~l~- DUnya, Kır flirler, Yeni ay, Hatıra- leleri ttıkik etmi:ıir. 

~. . . . . k banlr hendo7Jarı da bulunan bu ad:ı-1or. Gırıt lar Am"1 ve Kralın mektuplan Şa Uzak k Fakat kıı.dın bu lşareuere pek aı- gı ıçın, sekızı çeyre geçe i>' • d •
11 

.
1 

b ı.ıı 
1 

d ~"" 
1 1 

' ... • • şar ta 
dırmıyor, boyna dırlanıp duruyordu yan ziyafet, saat on bire yak- h ag 1 arı e 

1 
.8~ :~~,1~ ~r ~:. un.ar, 

1 
11• irin dini, Musiki, İlkbahar devre:ıi 

. la.ştığr halde hala devam ediyor ııseun yer erını •&arca uın magııra ar· (dram), Fırtına. (roman), Bir dosta 
- Senin gibi erl~cl< yok olsun. Al· d H h t" . turunca da ,ücude gcıi\nıi§lcrdir. Dıınlnr, lıu ma· 

dığın Uç kuruşu dıı. rakıya Veriyor- ~· 1 ~r . a ıp ye~nie o ve ne bralardan yalnız geceleri çıkmakta ve 
z h' zıkkım olsun Allah 1 goz cnmı ona çevır yor A k tl 

sun. e ,r . .sen dil .. d'" ~.. .. zmiye çalı~ıyor lnıan karakollarına akınlar yapma ta ır· 
nereden karşnna çıkardı. Ah ben de du'::n Fu~u~uh 5~ defasında bU- lıır. Giindüıün Almanlara ur.aklan tüfekle 
orada. olsaydım d:ı, bir ta.ne de ben t·· · a ~ be kt Bir aey tec&\iiz etmekte. pusulıır kurmakta, >iye-

(I{ d nı o. dö ek) 1 un gayretım o~ çı ı. "' . . .. . h aşkcdeydim. a ı ar ner e • öğren b'ld' 0 da Stalinin yü ceklerını aşınnakıa, muhımmatlarını ta · 
!eriniz dert görmesin. Belki bu se- z·u· .. e ı tlımse . k'lde tu rip etmektedirler 

nu saa erce aynı §e ı • · 
fer a.c'.am olur. Beter ol i!\,ŞaUah. Bo· tabilm • ld Zaman zamaıı geni' mikyasta erzak ve 
yundan da mı utannuyoıııun, deyince Tek e~t~ ~ğişmeden ve tek ınülıimınat yaiima etmel: için ı&eferler yap· 
kllçUk adam, utanıyorum, ah o bo· kılı kıpırdamadan, sandalyası ü- ıuııktadırlar. 

mektuplar... p 
Bu eserlerin birçoğu 

nakledilmişlerdir. 

TUrkçeye 

Almanlarla harb 
etmek için talim 

gören Yunan fırkası 
yum böyıc ufak oımıısaydı ben he- H"nt a· . Tagor öldü 
Pinlze rröstcrird.m, der gibi kafa.smı 1 Ş !fi nan birliği reisi B. Michalopoaloe, Cap'da 

., aradıfmı bir gör, dedi. 
salladı \'(' Adeta bağırarak: Yine btr gUlllşme oldu. Kalküta, 7 CA°.A.) - Meşhur Hind rıı· bir gaze!eye Taki beyanatında Almanya· 

Londro, 7 (A.A.) - Atina İngim • Yu· 

- Bana bak, ya sus ya ~lrndl Oracıan ayrılırken dinleyicilerden iri Rahintlranath T agor ölmü:tür. ya karşı tekrar harbe giri§ilmek üzere 

seni ayağımın altına alır tepelerim, birt: * hazırlanan Yunan kllV'fetleriniıı bir fır· 
h "klm hapse Rablndra.nat Tagor Hint şiılridlr. dedi. - Allah vere de " 18 kaya baliğ olduğunun muhttmel imla• 

lştc o ruradcı. bir gWUşme oldu. Ka. mahktun etse, yoksa e\·e gidince şu 61 de Kalküta'da doğmuştur. On 
dın ve erkek dlnlcy:lcllcr kendilerini dev anası kadınla bu adıımcıığızın sekiz yaşında cGurub Şarkılnn> ve 

ı · b' 1 hali hıırap olacak dedi. •TulQ Ş3rkıları> isimli şiir kitapla· tutamıyorlo.rdı. çlerlnden ır : nnr neşrederek dikkati celbetmlşUr. 
1 •in Arkadaşı: - D!Srt tanesine diş geç reme,> • 1901 de Bolpur'da, mahiyet! tama· 

ce bir tanestne böbUrlenlyor dedi. - O da ne, diye kendine böyle bir mile Hintli olmo.kla bernbcr cCorc 
Bunun üzerine kUçUk adam: insan azın!l.nt seçml11; karınca kara- Küçükler Cilmhur!yeti> n!n mektebi. 
- Bana bak efendi, sen öyle be· rınca gideydi olmaz mıydı? nl geniş ölçUde numune tutarak bir 

nim kalıbıma bakıp kılıbık znnnet· Durdukça gtllcceglm fçln orada mektep kurmuştur. 
me, ben ltazak oğlu kıızağım. Senin fazla kalmadım. Yalnız koridorda Şairin 1913 te l'\obel edebiyat mll· 
gibiler! cebimden çıkannm. Dl:irt ka. dolaşırken bir ara kUçUk adamı bir ka.tatmı lmzanması. şöhretinin dUn. 
dın değil ya, Meryem ana gelse ba· polisin götllrmekte olduğunu görün- yaya ya=.ııJmasına sebep olmuştur. 
na bir şeycik edemez amma ne ede· ce: Rablnılranat Tagor'un sayısız e· 
ylın ki s.vhoştum. Y~ııma geçip .oı· - Oh, cedim. Akşam dııyağından serlerindı-n blzzat lngllizceye tercU· 
rıtacağma eve gel de eUpUrge sopa· yakayı sıyırdı. me ettiği eserler: cHIUU: Çocuk şiir-
sını kapınca knrrmın kaçacak delik S11lt Jl:REN Jcrb il<' .. vrır"'ll"t 11d.,•1ın ıc,..,ı. ~ ... 

du~unu aöylemi,ıir. Yunan h..,a Jı:unctleri 
:ır ıs ır<la talim görmektedirler. 

Schamhorst 
kruvazörü 

Breste döndü 
Londrı, 7 CA.A.) - Brest'de bulundu. 

tu uroua İngiliz tayyarelerinin hücwnuna 
maruz kalım ve bir çok defalar kezıdiai11e 
isabcıler nki olan Schamborat ıemiı;i, 
bundan on beş ı;ün evvel çok (;izli olarak 
La Pallice'e nakledilmi§tir. 

Schamlıor!l ile Gııeisemın bq aydan· 
J-.,.,.i ir,.·1·7. , rrlrri ,,.,..:ırı" *' .. " l 

Tokyo radyosu, son gUn!P.rde şöyle 
diyor: 

Malayadaki İngiliz kuvv.!tlcrln!n 
takviyesi,' lng!lterenin Siyamda :rn
reket üsleri elde etmek istt:diğinl ~ös 
tcrlr, eğer barp paUa.k ver~e t olur 
sa kabahat bizde değil, 1ngutcrcdl"· 
dlr. 

Amerikanın vaziyeti 
Hıırlelye Nazın Cordell Hull Amc

ı·lkanm, Japonyanın UZakşarktalti fU 
tuhat teşebbUslerine muhalefet et· 
mekten ibaret olan eiyaaetini açıkça 
UAn etmiştir. Japonyanın Slyamdaki 
hareketleri Aınerikada tehditklr t3-
llkki edilecektir • 

Ruzvelt - Çörçil 
mülakatı 

İkl bUyUk şefin Kanadada mUz.ı.· 
kerelerde bulunduldan anlaşılıyor. 
Şimdiye kadar, bu mWAkatm ne za
man ve nerede yapılacağı gizli tU· 
tulınuştu. Umumi kanaate göre Rıu. 
velt Kanadada.ki sayfiyesine gltnıiş, 

Çörçıl de tayyare ile gelerek kendisi. 
ne mUl!kl olmuştur. Siyaset Alemin· 
de bu görüşmeye bUyUk bir """"mmı-

' ... , . ' 

çclce, kan ve ateş içinde çarprr-an 
kahraman Kartacaya l(ıyık bir ma
bet gibi lçlndeldlcrin ciğerlerine oir 
yudum zillet havası tattırmadan, 
yalazlı OğZmn b:ı· sUt yavrusu SO• 
kulmuş bir mnbut Bani gıbi, art~ 

gecenin karanlığına gönıUlen zeyUn 
lik!er ortasında kaldı. 

(Arkası var) 

altı haftalık bir 
tecrübe 

(Başı 2 incide) 
de\'&m cttlj'ldlr. 

Almanlar.m trlittln üı.ittıııUklcrf 

keyfiyettedir . 
Fakat Alman ba,kumanclanlrğı da 

ima karşısında mul.ıncmcte am:tde 
bilyUk km,·ctıer gonnektedlr. Al-
maıı matbuat• \ 'C askeri nıakaınlan 
glttikrc daha temkinli dınraomağa 

ıuzwn gönncktedlrlcr. Bunun neti
cesi olarak artık Alınan gazetelerin
de «Düşman tıon Jhtıyatianm cephe· 
ye aevketmtştır.21 gibi sözlere tesa
düf edilmiyor. Zira Aimaıılar da an· 
Jıyorlar J.."i So\'YetlerJn tbıiyatlan hiç 

auılmış değllclir. Bana nıukabll Al· 
manlar Garp ceplımnden daJıa beş 

motörlze fırka Ue elll piyade fırka
sını Rmyaya .e~ketm~1erdlr. 
llül~ blitlln \"t'ka)1 Ru.ı;ya lıarbl· 

nla dalla çok J· 'talar <1e, l1'1 ı 
~ini t ' 1 I• • t 1 

• 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 35 

GÖRÜNMEYEN KATİL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik-111 

Halinden ve sesinin sert ahenginden 
kendisi için kaçamak yollarının 
kapanmış olduğunu anlamıştı 

Beş dakika kadar böylece. yü Metrdotel ne -yapacağını şa-
rüdük. Sonra adam biı'denbır~ şırınış bir vaziyette bir müddet 
durdu. Tabii biz de durduk. Bır durakaldı. Arkadaşımı keskin 
sürgünün açıldığını duyduk. bir bakı§la süzüyordu. Onun bu 
Sonra adamın çakıl bir yol üze- bakıı:ını, ben bir kaç defa daha 
rinde yürtidüğünü ayakkabısı- görmüştüm. Clarckson - Parry
nm çıkardığı sesten anladık. Ar nin mütehakkim sesi, sert hali 
kadaşımın gözlerinin jçine ba- karşısında söylediklerini itiraz
karak: sız kabule mecbur oldu. Hürmet 

- Profesörün pavyonuna kar bir tavırla eğilerek odadan 
seldi, galiba, diye mırıldandım. çıktı. 
Arlmdaşım başile tasdik etti. Arkadaşım telefonla konuşur 

O sırada bir kapıya vurulduğu- ken ben de kütiiphane odasına 
nu işittik. Clarckson - Parn i- gitmi!itim. Biraz sonra yanıma 
!eriye doğru atıldı. Tabii arka- geldi. Arkasından da elinde vis
smdan da ben... Küçük, damı kilerle Knight göründü. Bar
kubbeli evin önüne varmı!}tık. daklarımızı doldurduktan sonra 
Bahçenin duvarını teşkil eden ayakta, hep o hürmetkar halile 
alçak sarmaşıkların dibine çök durdu: . 
tük. Vaktile yetişmiş ve kapının - Bu akşam için başka bı~ şe 
açıldığını görmüştük. Sonra ku ye ihtiyacınız var mı efendim? 
!ağımıza bir mırıltı geldi. A- Diye sordu. 
dam birisile bir şeyler konuş- Clarckson • Parry içmekte ol 
muştu. Neler söylediğini anlı- duğu viskiyi bırakarak: 
yamadık. Meçhul ziyaretçi içe- - Evet. Sizinle bir kaç daki-
ri girdi ve kapı da kapandı. ka görüşmek istiyorum azizim 

Hiç ses çıkarmadan ora.da Knight, dedi. Bir iskemle çeke
bekliyordu k. Nihayet kapı teK- rek oturunuz. 
rar açıldı ve bizim adam görün- Metrdotel tereddüt etti. Ar
dü. Kapıdan sızan ışıkta onu kadaşıma endişeli endişeli bak
gördlim ve elindeki paketin tı. Sonra bir iskemle alarak otur 
yok olduğunu da farkettim. du. 

{Arkası var) 

r ' ITIYATROI 
" .1 RAŞtT RIZA TİYATROSU 

Bu akş:ım ÇmıırdJblndo 
l'arın akşam Tnk lm Altıntepede 

(Saçlannc&an utan) Komedi 4. perde 

BASMA SATIŞLARI HAKKINDA 
SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdüriyetinden: 

İstanbul (Babçekapı), Beyoğlu ve Kadıköy mağazalarımızdan basına satm almak üze:e 
müracaat edecek müşterilerin NUFUS HUV!YET CUZD~RI ibraz etmelerine lüzum go-
rülmü!ii:ür. . . 

Mübayaa için vaki olacak müracaatlarda her ferdin Nüfus Cüzdanını birlikte getirmesı 
sayın halka ilan olunur. 

l" :ı . . . ·' ' ~ . . 

• 
Parasız 1 linlar --Ahmet ATEŞ---. 

iş istiyenler: 
Bu ı;ütınıd& ı, anma, lf verme, 
evlenme telrllflerl, ve t:tcarı 

mahlyett haiz ohmyan k~ 

114~ parasıı; _,,roıunur. 

Artist olmak istiyen 
bayanlara 

Sahne.ıe yetişmek lsUyen iki genç 1 
bayana ihtiyaç vardır. Şımdllik kırk 
Ura maaş verJlecektlr. Bürhaneddln 
Tepsl'ye : -ıUrac:ıat. 

Bomonti • Ebeksiz sokağı 13, her 
sabah ona kadar. 

• 4'.~ı .·' ..... "'' ·ı .. .- !.. • ' ~ • :.. • • • • ., • • 

Karyola ve 

SATIŞ 

Mobitya 
E VI 

lstanbul Nuruosmanige Çuhacı, 
Han Karşısında 

Her nevi karyola ve mobilyelerinizi buradan ucuz ve sağ
lam olarak tedarik edebilirsiniz. Tavsiye ederiz. 

* 17 yaşında Türkçe, Fransızca. lı. 
sanlarını konuşur daktilo yazısmı r 
bilen ayni zamanda biraz muhasebe· 
den anlıyan bir genç ttcarı yazıhane. 
lerde iş arıyor. (Kabul) rUmuzun!l 

Yeni Çıktı 
mUracaat, 

* Türkçe( Almanca, Fransızca ve 
daktilo bilen bir ecnebi ressrun 1' a· 
rıyor. Dışarıya. gider. Büro işleri ve 
ya. vezne muamellı.tında. çalışmlLk is· 
tlyor. 

Ressam adresine mektupla mllra· 
caat. 

* İkmale kalan lise ve orta okul 
talebelerile, hariçten lise bltirn1e im· 
Uhanlarına gireceklere ıayet uygun 
şartlarla, matematik ve fizik ders
ler2 verilmektedir. 

Gazetede ma.tematlk rUmuzuna 

Glela en milblm eseri: 

e ..... :. en Dünya 
Yazan: Ahmed Hamdi Başar 

Günün en mühim eseri: 
Buhran ve jntikal devirleri - Kapitalizmin doğuşu .fe batışı 

Yeni nizamın ana prensipleri 

Teyzi yeri: Üniversite Kitabevi Fi. 80 kr. 

Ba.f, Dif, Kezle, Grip, P...omattzma 
~ Kmkhk te BütDn Ağnlanıuzı Derhal Keser 

blllNI cGlıdt 1 bfe aııa~llr. TAKUTL~RINOEN SAllN!Niı. 
HER Vtlmt PUU.U KUTUt.ARI ISRAR\.A iSTEYiNiZ 

] 
JturulUf ta.rihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 'Iılrk llrıw 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zil'a1 ve ticart her nevi bcınluı. muamelel~1. 

Para. blrlktlrenlcre 28,000 l!rıt la-a.miye veriyor 

Ziraat Ba.n'kasmda kumbaralı ve thbarmz tasarruf hesaplarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senedcı ! defa çekilecek kur'a Ue aşağı • 
daki plAn& göre ikram.iye dafrt.ılacaktır. 

'.,.Jet l,OOG llnbk 4.,000 Ura 100 adet 150 Ural* 15,000 Ura 
' :t lSOO > Z,000 :t 

oıra ,.,.,. 120 > 'CI lt 4,800 » 
' :t ,..,.. > ı........ lt '° • ıeo • t,oeo • ıeo • 20 ,. 8.200 » 

DtKKAT: Besaplarmdaki paralar bir sene içlr.de 50 llrad!!.n .
fi d11fmiYenlere 1kran:ıiye çıkt.rğı takdirde % 20 !a.zlaslle verilecektir. 

Kuralar senede! defa, 11 mart, 11 baziran. 11 eyltU. 
11 Birincik!.nunda çeltilecektir. 

llıılldo Pi,kln birlikte 

* * 

Bir ses cAllah rahatlık ver
sin!> dedi ve kapı yine kapandı. 
Adam yavaş yavaş bahçe ka
pısından çıktı ve şatonun yolu
nu tutarak ile.rlemiye başladı. 
Biz de yine takibe koyulduk. 
Böylece o önde, biz arkada şa
tonun şimal tarafına açılan ka
~nya vardık. Adam durdu. Bir 
anahtarın kilitte döndüğünü 
duyduk. Arkadaşım da durmuş 
tu. Fakat adamın açtığı kapı ka 
panmadan bir hamlede o tarafa 
seğirtti. Göz açıp kapayana ka- BURllANETTİN TEPSİ TemMlllerl 

müracaat. ..--------------ı ıı.s~lilllmmmm•••••~ 
* Ticaretle m~gulUın, kimsesi· Evlenme teklifi Kayserı·ıı· ._ _________ ll!!llii'Blrmll'!2:&ll:!iCC21Em!::m:!J-" 

zim. On Y8..1Jında. Türk veya. Arnavut 
bir erkek çocuk istiyorum. Kendisınl Devlet Demirvollan İlanları da ona yetişmişti: 

- Bir dakika Knight! Kapa
mayınız. Müsyü Harvey ile ben 
de içeri girmek istiyoruz, diye 
bağırdığını işittim. 

Bu ak.şanı Beykozda birinci defa 
o bırak 

(Kadın dcnl.z gibidir) 
bir ticaret ada.mı olaı-ak yetiştirecek Namlı Ap:kog""lu 6 

.7 
ve evlfltlık alacağım. Emlnönünde * Yaşı l7 • l8 arasında. sarışın R . 
Nafüı. hanında l2 numarada A. Y. veya. kumral, güzel bir bayanla ta· Sirkeci • Edirne hattı arasında herhangi bir istasyonda ve 

vagon içinde teslimi şartile beher tonu 19.94 lira muhammeıı 
bedelle 1100 ton normal suni Portland çimentosu kapalı zarf 
usulilc satın alınacaktır. 

Knight korkudan haykırdı. 
Fakat derhal kendini topladı ve 
her zamanki soğuk ve sakin se-
sile: 

- Beni affediniz, Müsyü, de-

Komedi 3 perde. l:'auı.n: Scnl3e Te1>1>l 
t) tadı li.zam Abdlllhnk Hflrnidln 

Asarından 

* * l'llm ~dl 

\'EDAD VRt1 
Yaz tems1Jleri di. Fakat o kadar şaşırdım ki ... 

Buyurun içeri girin de kapıyı 8 Ağtısto!I Cıınıa ü küdıır Jkylerotıu 
kapıyayım. ıı Ağwıtos l'azarteal BUyükdere 

Bu adamın, bu kadar büyük Allo lncnınsı 
bir heyecan anı geçirdikten son BİR DOKTORUN YAZIHANESİ 
ra, soğukkanlılığını toplamak· BUyllk eser 3 perde 
taki süratine doğrusu hayran (Ayrıc.ı Hanım ımltan komcdlsl) 
oldum. Onun yanıbaşından ge- ıo Ağusto~ l'auı.r Beylerbeylndcı 
cerken. yu·· zünün her zamankin u .... K A N •' ••• 
den daha san olduğunu ve a- Piyes 3 perde 
mıhtan kilidin içerisinde dön- (Aynca Bir l\laoera komedJ"I) 
dürmekte müşkülat çektiğini ---------~-

* Eski ve yeni harfleri okur, yaza. 
nışmak istiyorum. Tlirlt aucuklanru her yerde 

arayınız:. Birbirlml:<:L"l karaltterinl anlayıp 
rnn. Her iş yapabillrim. Tophane Kı· ilerde kuracağımı:: yuva hakkında. 
lıçalipa.şa Berberleri sokağından 5 

Taklitlerinden sakmrnn:. 

numaralı kahvedeki KcmalclUn Yal- konuştu!:tan ııonrıı. nlşanl!l.nlllnk fı.l~· 
r1nd.ey'JJ\. ı.tll.l:~al caklı:rln: llk 

ı - t."lnbnl Balkpaz.arı Ta~tlar 

No. 16 
çm ustaya mUrlıcaat. ' Telefon: 24810 tahsll şart, l)rta tahsll de olabıl!r. * Emekli zabitim, mektep talebe· Cideli tel;liflerln (Yeten) rUmuzuna C3ıı:ımmr;~ı:r;::~E:AiıEll!ıımKitii 
!erinin hanelerine olsun riyaziye der
si verilir. Şerait uygune.ur. Arzu e
denlerin E. rUmuzuna mUra.caatları. 
* 19 y~ındayım, lise bitirme im· 

tiharunda bir dersten bUtUnlemem 
vardır. Ailevt vıu:iyet!mln müsaade· 
sızliği dolayısile resmt veya. hususi 
bir müessesede eh\'en bir ücretle ça
lışmlLk istiyorum. lsUyenlerin K. B. 
rumuzuna müracaatlarını dilerim. 

müracaatları. Za~i hüsnühal kAğıdt 
* 1,68 boyundayım. 19 yaşında· Askerl okul:ı. girmek için EyUp 

yım. Ba sene liseyi blUrdlm. Yüksek kaymakamlığ'ından almış olduğum 
tahsile devam etmek niyetindeyim. hUsnUhııl mazbatasnu ltaybettim ye
Tatil milııııscbet!le bır işte r,alışmıık' nlsln! alacağnnd~n eskisinin hükmü 
tayım. Anaco!uluyum, uzun boylu: yoktur. 
bir bayanla tıınışmalt, anlnşlığımz Faik .9okurel Eyüp İslılm Bey 
takdirde nişanlanmak ve bunu mUte- Mehmet Ağa sokak No. 30 
akp 3 sene tahsilden sonra, evlen· 
mek istiyorum. 

Münakasa 21.8.941 perşembe gilnü sno.t 11 de Sirkecide 
9. işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapı1acaktıt· 
İsteklilerin ayni gün saat 10 a kadar 1645.05 lira muvakkat 
teminat, teklif vesair kanuni vesikalannı ihtiva edecek olııll 
kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (6557) 

* Muhammen bedeli a~ğıda yazılı iki li&te muhteviyatı kalorifer te&is:ıtı nıal:C' 
me3İ 16.9.9U $ah günü saat 15 ten itibııren eırasile ve k.ıpalı ı.arf usulü ile Aıı· 
karada idare bin1111ında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarına yaıılı muvakkat teminat ile ksııo· 
nun tayin ettiği veı;ikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon rc
isli,iııe vermeleri lizımdır. 

Şartnameleri 100 kuru~ Ankara ve Haydıırpa~ vemderindo utıl.ın.aktadır· 

farkettim. Görünüşte başka hiç 
bir gayri tabiilik yoktu. Şatoya 
do!!ru ylirürken Clarckson -
Parry bir şey söylemiş olmak i
<:in: 

Emlak alım 
* L!se mezunu bir &'enç orta mek· 

tepten. ikmale kalan tale~elere ucuz 
ders vermektedir. 1stiyenlerin En 
Son Havadis gazetesinde dk.mal> 

(Kadıköy) rUmuzuna müracaat. cutlu, beyaz tenli. güzel çehreli, ye· 
1 * 28 yaşında, boy 1,68, karakaş- şil gözJU, kumral .saçlı, dUrUst ah!Alt 
lr, elA gözlü, lyl ah~r.k sahibi bir gen- lı, hiç bi;: içki kullanmıyan muallim Liste No. 
cim. Ayda. ell..-ne iO lira geçer. Ev- mektebi mezunu bir gencim. 22 ya.
kadını, temiz aileye mensup iyi ah· şındayım. Azami yirmi iki yaşında 
liklı blr kız veya kadınlıı evlenmek 1 1,55 • 165 ~yda. .mutenaslp vücutlu 
istiyorum. Sarışın veya kumral ol- gUzcl çehreli, temız karekterli mual-

11! uhanımen bedel lıl uval•kal temin.aı 

sah mı 
rUmuzuna mUracaaU.aı. 

1 
2 

57298,5 
68900 

4114,93 Lira 
4695 > 

(6498) 

- Doğrusu gece oldukça se
rin. Hiç gezilecek gibi değil, de
di. Kütüphane odasının şömine 
sinin karşısında birer viski iç
sek biraz ısınırdık. Bize birer 
\'iski hazırlar mısınız Knight? 

Her mUhlttc satılık apartman, ev, 
arsa istıyenlcr ve emllı.k satmak dl· 
liycnlcre yazıhanemizdo azamı ko
l&ylık gösterilir. 

* Ben Gedikli kUçUkzabit okulun· 
dan mezunum. Eski ve yeni yazıları 
mükemmel bilir daktilo ile de yaı::ı 

yazar hesap ve bUro işlerine vakıfım. 
Taşraya da glderim. Münasip bir iş 

aıyorum. Taliplerin Galata Arapca· 
mil Sanzeybek sokak 19 numaralı 

masını tercih ederim. s. A. rumuzu· lim mektebi mezunu veya. hali vakti ----

- Tabii efendim. 
Bize kapıyı açtı. Sofaya gir

dik. Tam o sırada telefon çıngır 
cmgır ötmiye başladı. Metrdo-
tel koşacak oldu. Fakat arkada
l]lm ondan evvel davranak ahi
zeyi aldı: 

- Ben konuşurum Knight. 
Beni aradıklarını sanıyorum. 

Siz şu viski ile meşgul olun, de
di. 

Fatih p:ırkı karşısında DUlgerza
dc camii UstUnde !{amil Paşa sokak 
No. 6 

Envar 00 MAN 
Sahip ıe B!llmulıarriri: 
NİZA.METIİN NAZiF 

Nqriyat Dirrktörü: 
ŞÜKRÜ SARACOGLU 

Basıldğ' yer: 
VATA.~ MA'IBA.A.SJ 

Mehmede mUracaatları. 

Gelen cevap[ar: 
(Ders), (Tercan), (A. G. K.) vcı 

(Aile) ve cMavb rUmuzlarma gelen 
mektupları aldırınız. 

(Engin) rümuzuna gelen mektubu 
batbaamızdan aldınnız. 

(S.A.) rllmuzuna gelen mektubu 
aldırınız. 

na müracaat. yer:.nde bir aile kızıyla tanışıp anla-
* Aylık kazancım 140 ııro.dır. 0 _ şnrak bir yuva kurmak istiyorum. 

tuz yaşındayım. Uzun boyluyum. 25 istekliler bir resimle l:;5 M. G.) rU· 
illi. 30 yaş aı·asındıı, şen, uzunca boy- muzuna. müracaat edebilirler. Reslıp 
lu orta tahsilli bir bayanla evlenmek de gönderebilirirrı 
istiyorum. Fotograf gönderirse mah * Yaşım 49 maaşım i7 liradır. E· 
rem olara.k iade ederim. Galata pos- mclı:li, dul ve kimsesizim. İşret ve 
ta kutusu No. 1141 A. ş. kumarım yoktur. Evleneceğim baya-

• Boyum 1.60 ltilom 84 yaşım 3 ı nın y~ı 35 ilA 40, gözleri ıa.civert 
yakışıklı ve gUzel.m. Ahl{l.k ve so- veya koyu yeşil, çehre ve endamı mU 
yum namuslu ı:ulcdcndlr. tenaslp, balıketinde, tahsili ve iyi 

Divanyolunda Adllye kımthancııin. ııhl!ıkta olmalıdır. Mahremiyetine ri
de mUtekait Blnb8..1Jı Mehmet Ali ayet ve !ade ed.lmek Uzere fotoğl'afı 
Bey \•asıtru:lle Emine .J.!Ub!n Hnnıın. nı bir mektupla (3. B . Hayat) rUmu. 

•l.73 boyda, 62 kilo, mUtcnaslp vıı zuna. göndermesi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

?.fob. bedeli 'i~ 7 ~ teminat Tertibi 

1200 adet be:ı: ıorba 576 lira 43,20 lira açık aksiltıııd1 l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme nümunesi veçhile a.çık ek5İ ı· 
me uaaWe satın alınacaktır. • de-

2 - Elsiltme 15/8/9-11 cuma günü aaat 9,3 Oda Knbnta~ta le\·a;:ım şubc:S111 

ki alım komlsyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümuneai aözü geçen tubede görülebilir. c6440' 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~____.-/ 

İstanbul Belediye.si İlanl3r1 

Gördüğü manzara feciydi. An istiklal - En Son Havadis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrik::ı.sz : 5 Anriko ile annesi salona girin Keşif bedeli 
nesi yatakta kanlar içinde ya- ce Kont K!yaro yerinden sıçradı. -----

nk teminatı 
_,gtl 

Beykozda Abraham pa§a k01 '"fl" 
yanında yapılacak istinat dııV 
rı. ı~ 

Silivri sıfat istasyonu ile d~~ıı· 
lık boğa deposunun ikmal ıtı 

tıyordu. Kadıncağız bileklerini 
11 

Korkunç bir hayal görmüş gibi 2217 56 
kesmişti. Damarlarından boşa- N T liil K A M iM saçları dimdik oldu. Dehşet için ' 

166,32 

lan kan, beyaz çarşafların üze- W de haykırdı: 
rinde ince bir sicim gibi duru- - Elenora!.. 998,14 
yordu. Anrikonun annesi konta dön-

75,00 

Anriko annesinin üzerine a- . . dU: 
tıldı, kalbini dinledi. Bozuk bir mak seni harap edıyor .. ~ra- 1 Anri~o. sapsarı olmuştu. Ke- - Sana bir ricada bulunmı-
saat gibi fasılalanla işliyordu hat et, dinlen ... Ben de gıdip dok Çeviren : keler gıbı ~o:~~:. . • ? ya geldik, dedi. Bunu reddede-
kalp... tor getireyim. . - Şu bıldıgımız Kı)aro mu· ceğini zannetmiyorum Teobal-

Anriko kostu, soğuk su gc- Sözlerini bitirince, fırladı, gıt M. S Ç l - Evet, o ... Sosyetelerde adı do. 
tirdi. Yarayı~ temizleyip sardı. ti. .. • • apanoğ u sık sık geçen adam ... !lalk p~ra- Kont, hala korku içinde, ana 
Kadın, Cafer oğlunu karşıs!n- Doktor yarayı yıkadı, ilaç ~~y sında para b~bası d:nııen Kıya. oğla bakıyordu. Klara da, genç 

da görünce gözlerinde sevınç du. Damarlar kesilmediği ıçın - Ya ben? Ya ben? Senden ro ... O, zengın oldugu kadar da zabitin cesur tavırlarını hayran 
ışıkları yandı, takatsiz, konuş- bir tc~like olmadığını söyledi. baBka kimim var beni~? kibal', cesur bir adamd~. . lıkla seyrediyordu. 
maya mecali olmadığı halde, bil Anrıko annesinin yanından ay Sonra ana oğul, biribirlerinin - Onunla konuşmak ıst.erım. Kont Teobaldo Monte Kiya-
tiin enerjisini sarf ederek güç- nlmıyor. pansımanlarmı yapı- kucaklarına atılarak, dakikalar- - Bt!n göturece~i!11 sem .. ı~e ro, sert bir lisanla Elenoraya 
lüklc konuBtu. yordu. üç, dört gün bir hasta- ca biribirlerini öpüyorlardı. sut olmam temin ıçın h~r hır sordu: 

- Anriko rüya görmüyorum, bakıcı gibi h~zmct 4:tti anne~i- Bir gün Anriko annesine de güçlüğü. ye;ıeceğim.·IIaydı, be- _Benden ne istiyorsun? A-
sensin değil mi? ne ... Kadıncagız, oglunun hız- di ki: raber gıdelım. h' b' k 1 Genç zabit annesini kucakla- metinden mütehassis oluyor, _ Beni ölü zannederek baş- Kadın oğlunun koluna. girdi. ~amızd_a. ~ç. 1~ şey a ma.dı. Res 
dı: gözlerinde memnuniyet ve Agu- ucumda bazı şeyler söyledin. Sokakta ilk rastladıkları araba, men bınbınmızden ~yrılını? bu 

_Evet benim anne! rur ışıkları yanarak evladını Bunları duyuyor, fakat bir tür- ana oğlu, bir çeyrek sonra kon- lunuyoruz. Benden bır şey ıste-
- Allaha şükür! Ben seni seyrediyordu. ıu yerimden kalkamıyordum. tun §atosuna ulaştırdı. miye hakkın yoktur. 

ilmfüı zannediyordum. Bunun i- Bazan oğluna: Şimdi, bunları bir kere daha i- Kont Monte Kiyaro salonda - Kendim için değil.. Q<Ylun 
;in, Ölmek istedim, damarlarımı -. Sen d.e: ben de, diyord~, ~i!mek, babamın kim ol~u~nu oturuyordu. Yanında _güz~l. bir Anriko için buraya geldim. Acı, 
kestim. mucıze knbılınden kurtulduk o- ogrenmek, onu bulmak ıstiyo- kadın vardı ve adı Klara ıdi bu evlat olarak tanı onu B"'t" 
Kadın konusurken üzülüyor, lümden ... Oh, seni sağ gördüğü. rum. Söyle anne, babam kim- kabının. İlk bakışta kontun kızı · . ··· . u un 

zahmet Çekiyor. kelimeler ağzın me ne kadar sevindim Anriko, dir? İsmi nedir? Hayatım, var- zannını veren bu çapkın bakııılı sa:ı.de~ı, haya_:ı merhametine ve 
dan güçlükle çıkıyordu. !yavrum!.. lığını bu ismi öğrenmeğe bağlı- kadın kontun kızı değil, metre- k:ibulune baglı, yalvannm sa-

Anriko: Anriko da ellerini öperek cc- dır. siydi ve kontu değil, onun para- na, bu ricamızı reddetme ... 
_Görüyorum, dedi, konu§· vap veriyordu: - Kont Montekiyaro! smı seviyordu Klaraı- (Arkut var) 

atı. jş· 
Keşif beJellerile ilk teminat miktarları yukarda yaıı~c· 

ler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şa~nıı111p. leri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilır. pı· 
le 11.8.941 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende Y~119• 
lacaktır. Talipler~n i~~ teminat .~akbuz veya ~~~t':1.~.ıırı, ~il· 
le tarihinden sekız gun evvel Vılayel Nafıa MudurluğUne ıı!lı 
racaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılma ait ticaret odbtl' 
vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 
ıunmaları. (6274) __./ 

f T. H. K. Genel Merkez Başkanlığındaı · 

Benzin Alınacak . ·ıı 
1 - Havacılık dairesi motörlü vasıtalarının senelik /11!~rf 

cı için azı 50,000, çoğu 75,000 litre dökme benziıı, kapa 1 

usulile eksiltmeye konulmuştur. '"3 Ji· 
2 - Muhammen bedeli 19650, muvakkat teminatı 14' 

ra 75 kuruştur. '.l'urll 
3 - Eksiltmesi 25.8.941 pazartesi günü saat 15 te 

Hava Kurumu Genel merkez binasında yapilacaktır. . J<tıPtıı 
4 - İstekliler lüzumlu vesika ve tentinatlarmı havı eli· 

ve mühürlü zarflarını saat 14 de kadar komisyona verın 
dirler. (6767) 


