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G~nderllen yazılar gazeteye gir• sin girmesin geri verilmez. [Bütün mektuplar 1>aşmahan' lr adına göaderllmelldlrJ İdarehane: Cs.ğaloğlu • Nuruosmııniye caddesi "No 36 

leningrad' a 
~----------------------

ilk kar 

düşerken •.. 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Bugunkü resmi tebliğlerin en 
lnübim tara.!ı. muUaka, Rus mllli 
ll"ıtidafaa Konseyine ait olan tcb. 
ligin ~u cümlesidir: 

.. Lcningrada kar yağmıya ba~ 
lCU>lıştır.• 
Şimdi, verdiğimiz bu haberi oku· 

Yan İstanbullulardan bir çoğu de
tılz kenarlarında, Sayfiyelerde, 
at yarışlarında ve spor alanların· 
da bulunmaktadırlar ve belki de 
içlerinde havanın sıcaklığından 
lika.yet edenler de vardır. 

vı,ıde alınan 

7e"ı kararlar 

Mevkuf politi
kacıların 

muhakemesi 
başlıyor! 

-- -
Silahını Almanla-
ra tesrm e~mJyen 

Fransızlar 
idam ed.I ~c:k 

Londra, H (A.A.) - Bern tariki· 
le Temps gazetesine gelen haberlere 

DÜNYAYA BAKARAK 

Şaşılacak bir hesap 
Bugün cephede harp eden bir 
nefere, geride 10 veya 20 amelenin 

techizat 11etiştiı mesi lazımdır. 

Leningrad'da kar yağıyor ve biz 
burada dilnyanm en güzel mevsl· 
tninın hazzını duyarak neşeli ve 
eğlenceli bir hafta sonu geçlriyo· 
ruz. 

:Su Tezad, Rusyayı bilmiyenlere 
llusyadaki harbin nasıl bir dehşet· 
il ınerhaleye yaklaşmakta olduğu· 
tıu kiıfi derecede anlamak lmklı· 

\

göre, Vlchy adliye nazırı, işgal altın
da bulunmıyan arazide, 7 hapishane· 
nin yeniden açılmasmı emretmlştir.B:ı 
hapishaneler, şimd!ye kadar başk4 

Bir petrol mıntakıı ını mu:.ntıız:aya memur bir ha\·a don topu-

B ugün harp edenlerin en bllyllk I bine ktıfi değildir. Bir sanayi mınta
gaycsinl hasımlarının sanayi kasının bu mUnferlt hUcumlardan 

merkezlerini ta.hr p etmek teşkil e- görece~ zararlar çaıbuk tel!fl edile· 
diyor. Bu uğurda Almanlar da, İng!- bilir. HUcum tekrar edilmek lAzım
l!zler de binlerce tayyare knYt>ett1- dır. Sanayi mıntakalanna. tabrika
ler. Fakat daha binlerce tayYare lnra, bUyük mUesseselere yapılan tıU· 
ka;ıbeb11eğe de -hazır görUnUyorlar ki cumlann hedefi doğrudan doğruya 

ayni hücumlar telcra.r ed!lebıl!yor. ordu, donanma ve ha.va kttvvetlerlnl 

nuu verebilir sanıyorum. 
Rusyada kara kışın ne demek 

tılduğunu bilmiyenler, o berbad 
llltlimde adına kış denilen mevsim· 
le bizim mun'is ve tatlı kışlarunızı 
bir tutmak bat.Asına saplanmışlar
dır. Termometrolarımız sıfırın al· 
lında fiç beş dereceye indiği zaman 
llaıtotarına, kilrklerine nasıl sarı 
laeaklarını btlemlyenler, kat kat 
~linlillere blirilnenler, yilnlü eldi· 
\'enler şosonlar içinde blle par
tı'ıakıa~ının donduğunu hisSeder 
&ibi olanlar Rus kısmı anlıyama· 
llıakta haklıdırlar. Zira Rusyada 
l'erınometro sıfırın altında ilç, beş. 

işler için kullanılmakta idi. 
Bir yandan da, Alman makamatı, 

lij'gal altmdakl arazide, halkı elinde
ki ail1hları işgal nıakamatına tesli
me mecbur etmektedir. SllAh taşı· 

ma, ölüm cezası da dahli olmak Uze· 
re son derece şiddetli cezaları mu
ciptir. 

Vlchy'de, dün akşam toplanan na

Almanyanın Klel, Kolonya, Ruhr Celce uğratmaktır. ÇUnkU bugün ar

hnvza.sı g!.bl, lngilterenin Londra rl- tık ib:r ordunun teçhizatı noksanla-
zırlar meclisinde verllen kararlardan van, Portsmul, Plimut gibi sanayi Şınca işe yaramaz bir hale geleceği 
biri de, adalet divanı A.zalarınm in· merkezleri kaç defa hUcuma uğradı? ı anlaşılmıştır. Sayısı 'bol olan değil, 
tihabıdır. Bu divan Mareşal Peten'Jn Fakat bu hllcumlarm tekrarı .şunu mUbhnınatı :tıol olan ta.raf galip ge-
12 AğU8tos tarihli nutkunda da söy-1 da isbat ediyor. Birkaç tayyare lle ı lecekUr. CeP.hede askerin sayısını in-
lediği glbl, harp mes'ulü olarak it· yapılan hU::umlar !>lr şehrin tahrl- (Devamı Sa. 3, SO. 1 de) 
ham edilmt., olan rücsanın mU:hake- ---------------------------------------
melerinl sUratlendirmek maksadi!e 
kurulmuştur. 

tın dereceyi gösterdiği zaman, ora· GENERAL DENTZ vıştYE 
ela yaşıyanlar kendilerini sonba· DÖ~DO 

Hayır müessesalerine servetini 
terkeden kadın defi miydi? harda sanırlar. Rusyada kış sıfırın Dlnyeper boyundaki Alman topı:u mew.llerlndeıı bir görünü.,_ Berlln, 14 (A.A.) - Ofi: Gene-

.... ~ ..,.. ,. 1 1 ~ ral Dentz pazartesi gUnU Vlchy'ye 
tn kı" termometrolar) sıfırın altın. ı L o D d r a' va g r e , . , , 
lltında 25 der..,.ede 1..ft~ .. lar ve ka· ,.,... ___________ .., -r li1ilill 
"<l mevcut olmıyan rakamlara ka· ' ö~leden sonra Vichy'den Fa.sa. hare· ıl. V• ngı·ı.·z Tebıı·g-ı· J 1 gelmi.şUr. General Nogucs bu gUn 

~i~7dirir. Basit bir misal söyli- Berlln ve Vaşıngton d"ır ket etmiştir. 

~~:e ~n::nn:ıa de!!:k~~~: !~~!. Akdenizde bir R u z v e ı t Leningrat ·~ p~~~Nw1:~ ~ı:!~Tı 
Vasiyetnamenin şahidi olan 
Profesör Dr. Akil Muhtar ~a 38 dir. Lenfngradın elli kilo- Vichy, H (A..A.) - Komünist rll-

lııı:tre şarkında ve cenubunda ise m·h k f' da kar llorınaı derece sıfırın altında 56 ı ver a 1 e- meydan . 
<lan ba~Inr. • h •• 1 d ' h.~una hangi kürk, hangi şoson, sıne ucum okumuştur'. baş a ı. 
"""ligi eldiven, hangi yünlü mintan 
e hangi muharip beden dayanır! edı· ldı· 
llUsyada kış ba5lamı5tır, Bu de- Almanya buna 

iki türlü cevap 
verebilir 

Rus topçusu 
Smolenski 
dövüyor! 

~elttir ki Rus başkumandanlığı, 
~iliz ve Amerikan yardımından • • . • b d f 

t
01t daha mühim ·01an yardımı eı- Uç gemı atırı ı . 
~e elmiş bulunuyor. 

llusyada kış ba~laınıstır. Bu de
~ktir ki Rusyanın harp halinde 
~ büyük miiltefiki olan iklim, 

tı, kışı, tipisi, fırtınası ve biltün 
~lldunıcu ve öldürücü kudretleri 

1 e ateş hattında vazife almış bu· 
~UYor. Biltiln çevikliğine ve 
~lılığına rağmen Alman ordula· 
lı ın bu yeni kudret karşısında ıs
t tal> duyacaklarına inanmak IA· 
~~ır. Sllfıha silah, askere asker, 
lıab 1~. tırnal!a tırnak dalma bulu· 
~ IIır. Fakat düşmanına yardım· 
'1 °lan atışılmnmı' bir iklime kar· 
~ ltendisine yardımcı ve dilşmanı· 
Ilı düıfınan bir iklim tedarik et· 

eıı: tnfunkün değildir. 
~ -4.tkada açlığı artan bir AvruJ)a. 
~~e kara kışı günden güne deh· 
~enecek bir ölOmlü stepler Rus· 
~~ ... 

~t 'Peyami Safa'nın hakkı var: 
' Zafer = İmha .•• '= Nizamettin Nazif 

~akirleye 
~erirken 
Aınıerika deniz 
Sendikaları 
lltnurni grev 

ilan etti ! 
nul hadise, Rusya'ya ve 
e . ngi!tereya yardım 
dılernem :sine sebep 

ıı ~ olab:lir ! 
~Otlt, 14 (A.A.) - Şimali A· 
1.. llı\ıer denizleri beynelmilel birliği, 
~~it Veya mUttef.k Umanlanna gf 
~ı,~an bUtUn gemilerde grev !ICın 
~· 
~~· mllharlp memleketler l!IU· 

~~ 8efer eden gemılcrdeki de
'e Verilen tazıninatın arttı.rıl· 

lateınekted.r ve bütün Uala· 

r ' P a 1 er m o limam i 1 e 
Higata caphane f abri· 
kası bombalandı ! 

Londra. 14 (A.A.) - Londrarun 
diplomasi ve ecnebi mahafllinde sa
nıldığına. göre, B. Roosevelt cenup 
Amerika devlet relslerile tamamen 
muta.bık olara;k nutkunu söylemiştir. 
Bu da Amerika mUda.taa sulanrun 
cmllnhas.ıran Birleşik Amerikanın w 

___ ,,_,/ ya Amerika gemi kafilelerlnin sula. 

Bingazi'ye 
ve denizde birçok 
gemilere hücum 

edildi 
Kahire, 14 (A.A.) - Orta.şark ln· 

gillz ha.va kUweUeri karargtı.luruıı 

tebliği: 
lngiliz tayynrelerile donanmaya. 

rına lıı'hisar etmediğini açıkça. göster 
mektedlr. Eğer Almanya, şandi ken
disine hitap eden bu meydan okuyu· 
şa mukabele etmekten kaçınırsa, mlh 
verln boyunduruğu altında sabrı za
ten çok tllkenmlş olan Avrupa.da, A1· 
manyanın prestiji çok ciddi surette 
sarsılacaktır. Almanya, bu meydaı1 
okuyuşa iki tllr!U mukabele !mkt'ınına 
maliktir. Blrincls!, :;a.sak edilen su
lara denizaltı gemileri göndermeğe 
devam etmesi, hattA bunlan arttır. mensup tayyareler 11/12 ey!(ll gecesi 

ve 12 cyltU gündllz orta AkdenlZde masıdır. 
bir dUşman gemi katllcs!ne pek mu- lkinclsl, dün tarif edilen ııevide. 
vafiakiyeUl bir t;a..arruzda bulunmuş- tedbirlerle, yani Atla.ntik sahlllerlniu 

B 
+nn-''"' neticesinde 3 u lberya. yanm adası sahlllertnin, şi-

lardır. u \.ACW•- • • 
si bu .. , ... ~ır ihtimalle talı- mıııı Afrika. ve ve garbi Afrika sa-

carot gemı y""" u 'h . . 
. ed"""''• d'&er bazı gemiler a· lllerinın lşgalı suretlle muka.bele et-

rıp ~....., ve o0 mesidir. 

r I 

Buz denizinde Alman· 
harp lar, bir küçük 

gemisi ile bir vaput 
kaybEtıiler 

'- J 
50 Alman 34 Rus 
tayyaresi düştü 
Moskova,, 14 (Radyo - Saat 9.45) 

Sovyet istllibarat bUrosunun dUn ge· 
cekl tebliği: 

13 EyHU günU, Sovyet kıt'alan bil 
tün cephe boyunca düşmanla. çetin 
muharebelere devam et:ml~erdlr, 

Perşembe günU, gerP.k havalarda 
yapılan muharebelerde ve gerek tay

yare meydanlarında 34 Sovyet tay· 
(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) ğır hasara uğratılmıştır. 

Gece yapılan taarruz esnasında. do- --------------------------------------
nanmaya mensup tayyareler tara.tın
dan aWan iblr torpll bUyUk bir Uca.· 
ret gemisinin ortasına isa.bet etmiş
tir. İnfllAk o kadar şiddeUi oımuştur 
kı tayyareler sarsılmıştır. Bır gemi 
batarken görUlmllştUr. İkinci bir tor-

( Devamı Sa. 3, SU 5 de) 

Petrozavodsk bombalandı 

Tasarruf bonosu satışı kapandı 
Bir buçuk ayda 25 milyon liralık 

bono tamamen satıldı 
Stokholm, 14 (A.A.) _ Finlandı- 4058 numaralı kanuna istinaden} 

ya. bombardıman tayyareleri, Sovyet ~tışa çıkarılmış olan 25 milyon Od esa 'da 
K rellsinin merkezi olan PetrOZA· lıralık tasarruf bonoları tamamen 
v:ısk'a lddeUe bom.ba1amı'1ardır. sa~ıştır. 15 eylOI 941 pazartesi 
MUhlmş kert hedefler tahrip edil- gUnu sab~hından itibaren banka, Budapeşte, 14 (A.A.) - B, Mi· 

1 ti BU~'" angınlıır çıktılh ha· şube ve aJansları Milll piyango gi· şel Antenesko, bir gazeteciler top· 
m ş r. 3

'"" Y 1>• şelerl ve bu tesekküller olmıyan lantısında, Rumenler tarafından, 
ber veriliyor. yerlerde mal sandıklarında Tasar· Odesa bölgesinde, bir aydanberl 

Fo.sılasız yağan yağmurlar, Finla.n ruf Bonoları satılmıyacaktır. Bil· istihsal edilen neticeleri tebarüz 
dlyalılıırın bu bölg"edekl hıırckAtıru tUn bu satış iki aydan daha kısa ettirmiştir. B. Antenesko, Odesa· 
güçleştirmektedir. bir mUddet içerisinde olmuştur. 25 nın, milteaddit milstahkem hatlar. 

milyon liralık Tasarruf Bonoları dan mlirekkep tıllyllk bir çemberle 
rına. gemileri dcr'hal terketmelerinl snt cının 23 milyonu bir sene va· 
tın tını tir 1 1

" kuşatılmış olduğunu söylemiştir. 
e er ş • delidir. 6 ve 3 ay vadeli tasarruf 1 . 

Bugün Bermud'a ve Antlllere mil- j bonoları olduğu halde halkımız «Bu hatlardan dördil tahrip edil· 
toveccllıen hareket edecek olan go- bir sene vadelilere biiyük bir rağ. mis sayılabilir. 'D Odesa önünde 
mllcr, demir alamamışlardır. bet göstermiştir. hissedilir zayiat verdik •• , 

En Son Ha,Mls: Amerlkadıın mth Maliye Vekili Fuat Ağralı Ta. Dığer taraftan, Romanya piya. 
ver memleketler.ne, Amcrlkadan ge- sarruf Bonolan hakkında Anado· de kıtaları, Odcsanın hemen civa. 
mi gltmedtğ tçın bu grev doğn.ıda.'l ıu Ajansına aşağıdaki beyanatta rındaki köşkler mahallesinde VÜ· 

doğruya Rusları ve lır.;ılizlert istlh· buh.mmuştur: cude getirilen Sovyet mukavemet 
dat' etmektedir, (Devamı Sa. 2, Sü. % de) nattı ile temasa gelmialerdir, 

esaaından ikisi hakkında Clermont -
Ferrand aııkerı mahkemesinin husust 
şUbesi tarafından verilen ö!Um ceza
sını, Mareşal Peten af hakkını kul
lanarak kürek cezasına tah\"il etmiş· 
tir. 

Mi~li Çin, sonuna 
kadar harbe 

dıvam edecek ! 
Çung.Klng, 14 (A.A.) - Çin 

mahafili, Japonlarla Amerikalılar 
arasındaki müzakereler milnasebe
tile §U mütallada bulunuyorlar: 

•Japonlar, Çinin cenubundan, 
merkezinden, ılmalinden ve Man
çuriden tamamen çekilmedikleri 
milddetçe Cin mücadeleye devam 
edecektir.• 
===================-= 

hu kanaatte değildir 
" · Bayan Naciye Halimoğlu vasiyetnameyi 

tanzim ettirirken şuuruna sahipti ••• ,, 
Bayan Naciye Halimoğlu adında 1 telefonla şu cevabı verdi: 

hayırsever bir kadın, vefatından «- Bayan Naciye Halimoilu 
evvel bir v~i~etname tanzim etti- amellyat olmadan önce bir ok a. 
rerek servetnu bazı hayır milcsse- ç § 
selerJne terketmişti. bitlerin huzurunda . ki bunlar ara. 

Dün bu vasiyetname hakim hu· sında ben de vardım - gazetelerde 
zurunda açılıp ihtiva ettiği esasla- ta!sllfıtı mevcut emlfıkini bir çok 
ra uygun bir hareket yapılmak is. hastaha,teoolere ve bu meyanda 
tenirken kocasının vekili itiraz et- DarülAcezeye vasiyet etti. Hatta 
miı ve kadının vasiyetname yapı. bu vasiyeti şifahen tekrarlamadan 
lırken şuuruna sahip olmadığını önce, kendi el yazısile de yazıp 

iddia etmiştir. bıraktı. 

Bu vasiyetnamenin tanzimi es· Vasiyetçi, bu vasiyetini yapar. 
nasında profesör Dr. Akil Muhtar ken hiçbir tesir altında değildi ve 
dıı aahitler arasında bulunuyordu. şuuruna da tam surette malik bu· 
Binaenaleyh keyfiyeti muhterem lunuyordu. Vaziyet bundan iba· 
doktordan öğrenmek istedik. Bize rettir . .,, 

lnönü kampı da iki gün ... 
Gençliğin enerjisine Hava 
Kurumu istikamet vermiştir 
Türlıkuşu, evvelki gün adı pek belli olmıyan bir 
kuştu. Dün, bir yavru atmaca gibi görüldü, fakat 
bugün adını sarahatle tayin edebiliriz : Kartal! 

, azan: 
-il. SUJeyman Çapar.oğlu 
Hava Kurumunun davetlisiyim. 

İnönü kampına, Türk çocuklarınlll 
bava faaliyetlerini görmde gidiyo
rum. Kompartimanda, arkadaşlar· 
la konuomalarımız hep kampa,' 
Türk kartallarına dair •.. 

Şakir H!zım, uzun uzun tatsi· 
ı~t veriyor, emekli tayyareci Arif 
Ahıskalı, i§in teknik taraflP!"UıJ 
anlatıyor, göklerimlzi bir bavtı 
sevgisi kaplıyor. 

Gülüyoruz, eğleniyoruz. Yent 
Sabah'ın sahibi Ahmet Cemaleılo 
din, İskender Fahreddin, Sami K• 
rayel, daha blr kaç arkadaş bir 
kompartimandayız. Öteki taraf· 
ıardan, şen sesler, havai fişeklere 
benziyen kahkahalar geliyor. Göz· 
lüklü CelAl §lirler okuyor. Hep 
neşe içindeyiz. İstanbul Hava Ku· 
rumunun mihmandarı Hilmi, en 
titiz ve en dikkatli ve misafirlerini 

lnö~U kam pında paraşU~Wer 

ağırlamak için bir çok şeyler dil- 1 men, gölge, ışık, renk ve ses cfun. 
şUnen blr ev sahibi gibi, etrafımız. biişlcri başladı. Kuşlar, trenin sa
da dola§lyor. Bize sürpriz üstune {:ında ve solunda screnad yapıycr. 
sürpriz yapıyor. !ar. Nağmeler, cıvıltılar, hiçbir 
Sapancayı geçtikten sonra, man· sanatkarın parmağından (ıkamı· 

zara deilşti. Etrafta, yaprak, çt. (Devamı Sa. 3, 80 14 de) 



- Sayfa~ 14.9.9U P:ı.zar 

En Sen Havadis'in 
Edf.bi Tefrikası-136 f 

l 
J ır·_ ı _r ..,,J r,,,.---:_I Y_a_k_ı_n _ta_r_ih_t_en_b_ir_s_a_h_if_e_:_4_2_.l'---....l j~ıasetJ 

~v/' Bir münekkid 
aranıyor! 

ııattmi enlh SARP 

"Kremlin,, de geçirdiğim gecel ~r Rusyada zaman 
Mesafe yarışı 

Şo.·ket Blı.-01 •. 

Aıi:.eliifi .- Nizamettin-Nazif 

Talat bey: " - Yapılacall başka bir 
iş yok. Ya herro, ya ınerıo!,, dedi 

ŞEHiR VE 
Geçen gılnil. bır gazetede eski 

dostuıı Ahmet 1-~mdi Tanpın;r, ye
nı sana\ Uhamlarile mucclıhe< bir 
tcnlt d noksanın.ın bi!retlle yamp 
ya''1.lıyor MhMLEKET 

\ Ya1.1s nda, a a ıra. Nurullah A
tat 1 h.._ SLlJ v dikten donra, gene 
1ı1:. • 0 srete donuyor; ve taı1ı Bir zilccc.clye 

\ " - Odanız açıktı da 
ı ••• girdim •.. - dedi - ,, 

R u•yada, OD llç baftadanberi. 
şimdiye k dar gBrl\lmeınJ' bir 

şiddette ~tc:\anı eden «zam!ln ,e me· 
safe» yarıfı, görilnllşe göre,. en ~ctJrt 
sa.flıa•11na glrml bulurunaktadJr. JllC' 
bir harp cephesındr. dört ha!tndaJ1 
faz.la nıuka\·ernctle kar,ılaJJımyan •. \.1 
mantar. bu uıayo.n mukavemetin te' 
l sırJ altındadular. Bu mulat'eınetın 
1 dahJlde \·e hariçte Alman ord~unun 

presttjlnl ııarıtmll! ına nuınl otrxuıl' 
itin, kışhın en:tı, hJç olmaı.sa LO" 
nlngradı ~aptctnıek, btltUn Jiarad&' 

nlz. sahillerine hft.ktm olm:ık, Rut pet 
rol kuyularını tehdit edebilecek , .•. 
zlyete gtlinek lstı,yorlıı.r. 

DEGiŞE •. BİR KARAR 
Maked a Rizverta ıocasın:., 

hurrnc~ şa~ •n tac; bu akşam 
pek somu uıtu. lI rmete şayan 
ur.adın yazı odasınC: n ek.. • olmı. 

~·n eb<. z aretcı Tal t beyin de 
yuzü ıoı . ü; ordu. Cemal ey elıe
rl arkBJınd• dQ · celi d , unceli 
dolaşıyordu. Odada dana bir kaç 
ki ı vardı Yalnız • hat Şuk:ı-il 

be~· bu :numl end.şenln ıçlnde 

her tamankl ta•lı gQluşunQ muha
faza edıyord Karasu uzun zun 
bı7ıktarın1 burdı tan sonra· 

Bu e! r at lacak kurşun ... 
ded• · tehi ke ' bir zar atmıya hen· 
r;t-r Tut • ab 11 en mesele yok 
l<azaı: • Llkin tutt.:ramıu:sak .. 
lehlik b k olacııkll!' 

Yapılacak başka bir iş yok . 
dty\? c yl ndi TJ.l:it. Ya harro. 

e R:apı..:3ronı kapayacak bır mılle· lası e ~z mış <>lduğu bır iç iıle- t Ö tA k l l 
Un ıç nde masonlufun ısı ol m•-· n:ı nın ce ç v ni bıze ç•zcbilecek 1 r ! il uru muş 
l\I.::onluk her şeyde bUrrlyet is- b ı• ' , • """"' ye i u.n•at mü e.kkidi Son gUnlerde Anadoluda.n şehrl-
ter .. Dinleri ne olursa olsun. dl1 e arı mize gclıp zUccaciye eşyası aatın al· 
rı ne olursa olsti..:ı bilttin ınsanl l\'-c.ıe\>i bır adam olan arkodaşı- mak isteyen bazı tllccarlar piyaoadr. 
her yerde calışmıya ve kazannuya ·l'l n auydt u bp lıasretı yadırg~ amı- zuccaciyeye a:t hiç bir 9ey bulama
tıaklıdırlar. Öyle delıl mi Tal t ~ ıru;:. Ancal< hasretme nüc. kavu- ma.kt.adırlar. 
bey': b .. §a ileceğ-. Uı • · ed'"oruz. Pa-bahçe cam !a.brlkasının her-

Eu suale k.:.,;"TJ e cc ap verrrı 1 l ..,, r-
Karasu da!-a ke kin CÜL''E _ e ~ c:ie olduğumuz ıı;ünle:de, fi- gUn piyasaya çıkardığı cam eşya. 
devam etti. .ır 1 e u~ra 'il cek kadar ce ... ur pek bazı muhteklrler tarafından derhal 

Ecnebi bankalarından ıor u •z insan KC:.. "'l'll§Ur 'Bu, Adeta, herke- kapaWmakta ve bunlar bazı rnağa· 
, 'ın: ı:alarda depo edilmektedir. 

ıtOmilz yardımlar e,bette kara gözlerımiz ıc n' nuş dej!l!dir. EJ. - Bu ..ş rıe get.rir? TUcca.rlar bu vaziyeti tesblt ettik-
b ttc bu adamların da rncn!aa+ Sı± sormadan, ensesini kaşı- lerinden Fiyat MUraka.be bUrosuna 
krl olacaktır. Onlara h~ olmazsa ""'k için t le eı..'li u:-.atm yac"k ka- müracaat etml~er ve ııehlrde büyük 
AbdQlham!d devrinde kazandıklar ar m :llleşiigl bir çağda, bu..'lunlıı b r zllccaclye tröstUnUn kurulduğu-
kadar kaznndırmazs t :\vrupada raşrrtait ""r hata, blr k4bahat nu ve bu şekilde devam olunursa bır 
dost bulabilır miyiz• rn.:k gı..lL, yadırianm::ı.ya, dudak kaç hafta !Onra !U içecek bardak 

Eğer siz de fU!tafa K rnal gibi btiktürr:ıeye sebeb olan bir iş, bir bUe bulunamıyacağını •öylemi~ler
dilşünUyorsanız bir dıyeceğim .:.ıl ır:eşgaln geli or Sanki §air, a"lık dır. 
maz. Onun fiktfr:.e gO•c bu ~-rı. ır yett.e his9eSL yen yur1u kıl- lddi& olunduğuna göre bazı fir
Jarla iktidaı n:ıevkline gelecek bir memış bı • a~a o· nC 1 Ona acı- malar piyasa.dan mal toplamakla ik· 

de bir lıale yola lttıhat ve Terakkı, Abdülhamide il' k eli.; izdo deg • t•fa etmeyip aynca fabrikaya mu-
tercih edile.mezmiı. y sa siz de Onun baı:çelrr ..... i cayır cal'ır ya- h1m miktarda da sipariş vermekte "'P. 

bu hareketı bir merhale mJ adde. k ye la-; ve kandan ale;Jer içind• spekWl!.syona. bu ,ekl•dc devam et· 
di orsunuz? gu eri t m cuk ve_-meden, bir da- mektedirler. 

Musevi daha kim bilir nel r söy ha hıç '·ç v "enme..,,ck üzere kül Bu nevi JıarekeUere tefebbU.S eden-
mi~·" dvrl ıeredenberl gozOııe uy. liyecektl. Fakat bereket ver ın olmu~ur. ler fiddetie cezatandırılacaklardır. 
ku ı· ll ir. tyl J;., Fet~' bey c '!lal bey müdshale cıı· Yı :zlı kok •• ,e başını kaldır
J&&ndarn m ,. "" ne müdür olju. / Efendiler. dedi .

1 
bizinı bu lT" \ ç:n, l'."-gan a e ... ya~murundan 

Must fa K ın . n ıllne acı; orum. dtk kalarımı.z hayatı m•hlyeti ha· vakıt b1- . ııyor; ve mehta?lı gece
C ~den fı bı yoru ~yor. Hele o l tzdir. Bır arkadaş hakkında lerınde, ay ışıgı yerine, goı<' on yere 
danclin ahd ~·- Aman Rab- helerfmiz van:a bunu varın da k"" yağan .ıc-ncm alevl i, cnu yedl 
hım• B n n d ıa şımarık paşa nuşabili4z. Asıl me le Şel"•! pa. kat yeı-in dıbL e oaklann·;·a. diz-
çocuğ e ır zannede- .. dadır Evvellı onu h• !edelim.. lerirde ta1<at bırakrnan:ııt'<. 
r cc-"i Sonra da müşir paşayı.. S.v?il:islne ı;ol°"ce: Onu hiç sor-

·- beve Karasu '!luk~belc 1 ~'lt-•ı ..,.,1 "' ' Geçenle de, bedbcht bir 
f="."'============,leenç ~ir, onun a"1.:.k ev sikalı> ol-cttı 

M p~ayı ı l :ı etmek güç 'l afSl At lA du=ı.:. yazdıgı bir şiirde, bize ha-
olmaz. Faka• su kolağası Mustafa 1 .CI p aD arı ber VCnl'C'lliŞ mivdi? 
Kemal efendinin z =ederim ki 

1 
Belediye tm lşlcrl MUdUr•llğU Se\ gir cvesiknlı>, gülleri ateş, 

keyfi ~er .dcd' . Eu genç üzerindP Prostıa birlikte şehrımlzln ınuhtellf g · len eeh.-nnc::n. ve hulyaya dal
ben sizin gıbı d~QnmUyorum. Bir aemtler!De aıt tıı!sill\t pl.1nlarını ha dığı sahillerı in.•an iskeletlcrile do-
adan:ı va le kUAt içindedir, yahut zırlaınaktadırlar lu 0 ·~ bir dünyada, şairi~. bu za-
to ıll' duşmanları rasmdadır. Hu:ırlanan planla- şunlardır: v:ıllı ~ranın, artık ne aliıkası kal-
l\1u a"l Kr"tlal yüzde yijz tizden Eop.z,tc;Uı..,1 RıJD'.leli kı!.,nı, Bakır· mıftır? 
:rudır• 1 koy _ Yeşllköy, ı;;,,.keci _ Su.• ~nah- Kaybadil.'IUJ ıblr cennetin son~uz 

Ta!Al pa o. hemen ayağa kalktı: met, Unkapanı Fatıh _ Eo.:at, Ka- ti kü-ünü söylemekten başka,. 

Emniyet müdürü 
yarın vazifesine 

başlıyor 
lstanbUI emniyet mUdUrlUğUne ta

yin edilen KA.mran dUn valiyi ziyaret 
etm!şUr. Yeni mUdQr pazartesi gü
nü vazıteelne başlıyacaklır. 

Köyl re gldecak 
mtılettişler 

Her yıl olduğu gibi bu yıJ da eğit· 
men kurala.nna 3000 talebe alınacağt 
nı yazmıştık. 1atanbuldan ı:ıdecek la_ 
!ebeleri seçmek Uzere ilk tedrlaat mil· 
fettiflerinden bir grup te9kll edll
mlştır. Bu grup k6ylerden talebe se

Peki amma kapımın kilitli olma-

ması odama girmek 
. . 
ıçın kafi bir sebep miydi? 

1 

Şimalde hedeflerine yakla.şJilı,ıar· 
dır. IlattA kendi !ddlalaruıa. bakıhf 
sa, eııkl nua payltaııt~ ,ımdl AllJlll" 
toplarının tesirli ateı1I attındachr· 

Cenupta vaziyet b~bqkadır. hJ• 
Uyandığımı ve yatak içinde doğ· - Sorunuz, söyliyeyim. manlar, Kaflcnsyadan hAlA en a::ıı b11J 

rulduğumu görünce, piposunu du- - Ben hakikaten bu gece ka- kilometre uzaktadırlar. ŞtındJye Jıa" 
daklarından çekti ve bütün dişle- pımı kılitlcmeden mi yattım? dar hiçbir noktada Dnleper ne1ıtfflt 
rinl gtı.tercn geniş bir ı;Ulümsemc Ağız dolusu bir kahkaha savur· doğu IIBhlllno gıoçmeğe mın·affak ofa• 

ile karı§ık: du: 1 mann~lardır. Utteflk orduıarıııJll 
- Ne derin uykunuz var .. dedi - - Sizi ten1in ederim ki evet... muhaaara ettılderı Odesa muk&vtr' 

Size bir bonjur demek için iki sa· Ve büyilk bir teklifsizlikle ma- met ediyor. So'"'Yetler, Odeea tabı+· 
attenberi bu koltukta oturuyorum. 6amın üzeı·ina serdiği tütünden kalannda faaliyetin hararetle devaıı' 

Hiç beklemediğim ve ummadı- bir tutam alıp piposuna koyduk· ettiğini, t}ehrln aylarca. &Urecek JJ!t 
lım böyle bir ziyaretten duydu· tan sonra simasını bir parça cld- muhasaraya dayanabllettk JmtıredO 
ğum hayreti gizleıneğe çahşn1a- ctileştirerek de\"am etti~ oldu.ıfunu bllyUk itimatla eöylüyor .. 
dın1: - Telefonunuz ışlemiyor gali- tar. 

- N•ti!l girebildiniz odaya? ba. Yabut işliyor da santraldaki ı,ı.ı btitlln bu aelıepler ,U•iiD"°"' 
Gayet sakin bir tavırla ve yine kızın gayretleri beyhude oldu. maduf bazı lngill• müDekldUerl, tJ1'" 

gülümseyerek cevap verdi: I çıngırak sizi uyandırmadı. Ben raynada Bud71Jnl ordulaı'ıw tanıantell 
- Kapınız açıktı. pek erken uyandığım için sizin, lmJıa etmctJ istihdaf eden .~nıa.D to" 
Ne beyaz, ne temtz dişleri vardı t.cı~.ronla aradığım saatte sokağa fcbbllsn.Un nkametlnden sonra. ıo• 

Yarap! En pahalı• bir markayı ta- ,..ıkmıcı olacagınızı tahmin etme- 1 ... " bu,madan enet Kafkıtı.,yadakl petrO 
şıdığına şüphe olınıyan zarif pipo- dim. Bir katta oturduğumuz için ..... sah:ıaına \"armak rollk9adlle yapıı-· 
su, omuzlarına tıpatıp yerleşmiş avnl kız ikimize de hizmet etmek- nleSat'e, zaman yan7ında Alnuınbtl'ı'l 
olan çok biçimli gri ko«tümil ile t;dir Bana çav getirince ondan da 1 !d k 1 .• ki k ı·•ırtet· . . · • ço < &er e a ı.d arına ·t1n u 

bu çok esmer renklı ve atlet vU- tahkik ettim. U ·umak\a olduğunu· Fllhnkl"· n b .aır 
ti 

.. H. dl. b. k · ı ı·d ı h ..... lısya har iade, AJm-cu u ırl ı tr omün st ı er n- zu öğrendin,, Su yoldac;ı blr saba l d •-- 1..-n 

d 
k b · B · al . . rın •• ~ pJTt'ller~ a.jılma!l ,,..,. 

en ço ır rezily ı zengin de ben ııvandırayım dıyc düşün- ed csaf • __ ...,.. 
kahve tacirine benziyordu. Siyah en m tnln nUısyet!!zlğl ~., ~ 
vidala iskarpinleri ile ütülü paıı· dü:~ saııi\·e kadar durdu. Pipo. :da, F"ran~dakl neticeleri ye~ 
talonunun paçaları arasından gö· sundan bol blr duman çıkardıktan nı~zak kalmqıtır. ştı' 
zllken ımavi çizgili ve kül rengin· ;:at ne İMkova dil,-tU. ae 111 

deki çoraplarının halis İskoçya ıoı\ıa, yüıünde yarı müstehzi bir ordusu lnh' 1 ettt ... ede dah3 ~ 
yQnilnden örUlmil< olduğu be•bel· tebes•üm be!lrirken i!Ave etti: bedefiatlnl teşkil edeo K17ef, oJ ... 
l!ydl. - Her sabah gUzel bir Kazanlı .<aptedildi. 

Koyu kahve rcnkJi bir yün ye. kıı tarafından uyandırılmak iti. l\les:ı.fa yarışının zorlul&la'"ma 'f1tı1 
lek giymişti. yadında olan bir gencin, böyle de· dl umanlar :rım,ıD ıtorlakları ıııP· 

Boynuna sardığı ipek mendilln rin bir uykudan uyanıp bir Hindli mam etmlftlr. 
boğumlnrı arasında iyi bir kuyum· ile karşılaşması belki hoş olmadı. KJ' Y la,tit!kt:ıdır. 
cu elinden cıkmış zarif bir ijncı Amma ben kendimi bu zevkten F'IDırerln orduları, fer Jn'faD ıf· 

Bayle hlr bahse muhatap ol· &mpaf&, TIL.">el - G ;ataııaraır t· Sa.n'a~n kan ve alev kasırga'l 
rruı i J:!>"'11· Bu arkad!llilan :zer. lerlnlr. ~ .. bun.l'.!m!I "lem kl<.d\-
ta kadıır ,Cphc edilemez. Yüzde Hu pıanıar k11& bır z :ıanda 11<111al gı Un•kkide ne ış "•C ·• 

gömtilmüı,tü. Bir top ıle bir tenis mahrum. edemedim. ,-rı Lcnlngrad, Klyef \C.OdeS&.."fJ -~ -- ---·--+ k p .. i lan. Gi.Uümscmc- a cş,l1.1Wrı; te4eıunlone mesafe yarışı gfbl J r 

Tak :m !t dırun inci hakikaten Kremlln muhitle· Odamı evvelden biliyor mıy· " 
1 ı :w v.ı:..--mc• f>I 

çecektir. 

yuz dr.ğ 1 o de be' y!lz lrıkı!Ap. edllere'< mecllsın teı-r' ıı.ıını devre- H:!.teml ıOı UlP 
ı;• ,., r gençtir. ıLle yetiştirilecektir. 

Sozlerin dikkat et Tal~t.. Se!ılr mecllalnde hale.ıı • tetkikte 
Yüzde yüzle y Jzd be, yu.z ara· 

da lan V1Ude dört yuz fark var
dır Ve yüzdelerin ek•lkliğl ne ka· 
do r rlu> durücil sc fazlalıkları 
rla o d rece endişe vericidir Sana 

olan Suad~ye, :\tarmaranın Anadonı 

ıahili ve BUyUkada p:Anları mev~ut
tur. 

Muhtelit encllnıen buna alt tetki
katını ikmal etmiştir 

Tasar uf bonoları 
Karyc.tırıo !arın sergQz~lerlnl 

hatırlatmak ı.terim. Mil!rit ele· 
monlar da-na cemıyellere başka 
ıst .. a c 1er vermişlerdir Bize bu. 

d~. ~~rın da mutedil ·ııtııAlcl· <Batı 1 ıncldel 
lt'r !Azım . 'Milfrlt lhltUı.lcl bu. Hasılalı milli müdafaa ~ liyaç 
ıtün deiılıe bile yarın lçln 'bir tch· !arına karşılık tutulmak ü-cre 
lilı:odir B•Z buglln aarııyı as:ıl çil!· 4058 numaralı kanunun verdi • sa
nly0r>;ak, Muıll!a Kemal de meıo- llUııyete latinaden tasarruf bonola 
ruu hllkilmdarcılı{iı öyle çlllnlye. rının ııatıza çıkarıldıit malfununuz 
,.,_;.,. Den:ek istiyorum ki bu yn. dur. MezkClr kanun bunun Azami 
· ; ... :'.t. dL e"manıdır ve yarın ıçın bu· haddini 25 milyon lira olarak tes. 
gUnd"'1 dosıtuklar hazırlıyabil ir bit etmiştir İki aydan kısa bir 

Yani? uman içinde Du miktarın tama-
Yani ıcııp ederse müılr pa~. men satılmış olduiunu lftih rla 

ya da ~tabi ır 1 söyl yebllirim. Binaenaleyh bono 
Ha ·di o. adan.. Arkad bu ııatışı kapanınıı bulwımaktadıı:. 

renç çok sağlam scc yclldlr. J Vatandaalann bu husuıta ıı;ııs-
Karasu güldü: terdıklcrl emsalsiz rağbet ve alA· 

Evet Mason localarına illi· kayı şükranla kaydetmek ı.terlm. 
fa dmcm~ de buna deU.lct edl- Sat•sın yUzde doksanından fazlası 
'or değil T:" ? b r sene vadelilerden olmuştur. 

\'c blrdenbırc azametli bl.l' tavır t ne ya buhranının do!urdu u ma· 
k dı. il ve iktwıdl şartlar knrŞ1Srt1da bal 

Un.ıtr-ayınız efenC.ler ki kımızın 3 ve 6 ay v deli bonolar 
beyne~ •aı ıasonluk elini uzat· ı da mevcut bulunduğu halde en u. 

(KtSA HABERLER 1 
* Topra.:. Ol.Si muhasebe umum 

'"nüdUr nı"avıoi Hurr..ın O ise a~t ba· 
zı !~erle tetk · 1 ç n Aoka.radan Bur 
• • a gitınlşlit * Cllre Uk >o ln!ı..sadar Vel<Alet. 
teııkil tına ~lr tamln1 yaııarak hay
van 'o t.ıı.yvanl ma.ddcteı1len ibaret 
gümr:ll verg lnln tı.:. ;!ede yazı1ı 
vtızde 20 ve 50 n!abellnde hayvaıı 

Jıl< r nL e !Ati tutuı cağını bU
dlrmlştir 

* l>ü:ı, tr Rqad!Yt altırun tıys.
U 2:ı 14 a 70 kuruştu.. 

* I:lrkaı; gll..lLenbırl fclu1ml2dt 
bUluna.n Zu;aat Veku~ '4.UhltJ Erk· 
m _ , dan aıqam Aı!<ataya d6nmUş 
t * ŞehrLnl::do bulunan Pattı Genel 
Sekreteri h .rı TUzcr, dtln valiyi zı· 

~.u-et etmlştıt. 

* Dev- e... Dem... yollan Ada.na, 
Tarsus, Ceyh ı ve cenup hattının d.· 
ıer bazı ı:arl ında ;lzum.u birçok 
t isal. yapm yı Kat~ _,.tınnı~. ve 
ow. .ş 1ı;ı :.:00 'lOO 1 _ a ta l&18at ayır· 

mı~t..ır. 

Son !k1 yıl içinde çort mJkemmel 

rinde unutulmuş olan süs. zevk ve d.ınız? ıuretto kaybetmf7 olacaklardır. 
1 UI kıymet vasıtalarından biri a<idcdi· - Hayır, kız gll!;lctdl. Rusya harb!nlD kııraklerlotlk .,_.r' 

lcblllrdl. - Ve tabii kapıyı da o açtı... imha bari>! alın ıdır. AınınıılM : 
Taksım sa.ha.eıoın ırha.ı·ı ıçin haıar 

lanan panl& btzzat V&!l ve Bele<!;ye 
Rel8! L!ltfi Kırdar m~gul olmakta
dır. Şimdiki tribünün ba:jk& yeı·e 

nakledilnlesl dUşUnUlmektedir. --Otomobil IAstlğl 
g:I 1 

Haydarpaşa gilmrüğ\lne 1~00 Fay
reston markalı otomobil !Aatığl gel
mJştir. Bu la.&tiklerln ticaret vekAleti 
tara.tından mühim blr kısmı lstanbui 
emrlno tahsis edilecektir. 

---0-

Fiyat listeleri 
Halkın ha.v&ytci zarur1y• f~yaU&· 

rmı kolayca öpenerek aldanma.mala· 
rı için hazırlanan fiyat Hstelerlntn 
tevza bu ay.ı.n 18 inci gününe kadar 
dovam edecektir. Her esn&t bu liate
lert ya mensup olduğu cemiyetten 
veyat~ut da. Murakabe BUrosu veya
hut Ticaret Odaıından alacaktır. Bu 
listeler istasyon, vapur iskeleleri v~ 
Balr umumı mahallere asılacaktır. 

TAKViM 

Fasih bir ingilizcc ile konuşma- l)(>ğil mi? \&sfs sa.dk kıbnık Uk8nee Ru.8 
ğa başlamı~tı. Rcnlm çat pat ko· Ka,ıarı hafi!'c catılır Sibi oldu: dula.mı lmhoyn çalıştılar. Buna r'~ 
nuıtuğum bu angl~akson dilin - Hayır. O. bilfikis odanıza men tlmalde, merkezd , cenupta ıı 
den onu vazgeçirtın~k istedim. girmeme mAni olmak istedi. Fa· mukat'emetlnln ge,·,emedlı?i, 1~ 
fransızca konuşmala ba !adım: kat ben müsamaha edeceğinizi ııerı lureıc.otının harbin ilk ıuııt-1

6 

- Bu ~ni ziyaretinizin beni se· tahmin eUil!imden... nndakl yıldınm mahiyetini ycııJdıl" 
vindirmlf olduğunu söylemeliyim. SözünU kestim: ~onamadı~" S<>'}' t ordu bir~ 
Fakat nicin gizliyeyim; hiıliı bu - ŞUphesiz şüphesiz.,. Hem rı ar .. ında lrtlbatm bonlmadıP •-
odaya nasıl glrebild!ğlnizc hayret müsamaha ne demek? Bu odada rillma,ıur. 
etmekteyim. · kendinizi daima eviniZdc addede- Ruaya harbinin Siklet nıorkezl ~ 

inailiı:ceslndeki kuvvet Iran ız- bilirsiniz... dl l~n1npad U•erJndo topıa.n1r11' . 
casında yoktu. GU!ümsemekte de- Ve Rob dil Şambrımı s\iratle gl. Kmll r, burada bir Ruı Verdl)ııO,. ı.rı 
vam ederek cevap verdl: yinerck yataktan çıktım. ratmata mukt ·• oh:rlana ezer 

- Söyledim ya ... Kapınız açıktı. H!ndltnln laza tras edilmiş ya· Do föken ka!>ll!lu kı$1Den .,.,,ı,.tı>1 ' 
- Kapımın açık olması bana naklarından ve mükemmel suret- debJUrler. So\-yeUcr blllJ'orl:ır 1'1· ~ 

haber vermeden odama girmeniz te taranmı~ !açlarından ı:ıkan At. nlngrad şehri beklenen nıuka1et'I"" 
için kMI bir sebep olarak ı:österi· kinson kolonyası ile şaraplı pipo rıı.teremlyerck birkaç haft:ıd• •' 
lemez. tutUnünUn güzel kokusu ne dol· kut edene loskova •:mı &ıuııet• dl 

- Kızdınız mı'? müş olan odama bir ıöz gezdir· mekten belki kurtuıamıyııcak 1-t.~ 
- Asla... Fakat tahkik etmek elim. Her taraf darına dağınıktı. rolları> çekllm kt va.1ka. ı:a~.;, 

ıstedilim bir e•Y var. (Ar:.tı.oı y~r) lcalm•yocaktrr. Bu derece J'Glf" ,p 
blT vulyete d~ den •• .,..,ııotl J.11 

1 haddi azam!slııl aarfoder:k ı..eı'"' 
rrndı Alma:ılara kaptı rmamal" Sırmakeş hanı yıkı~ıyor 

Hamamın tarihi kıymeti olduğu 
anlaşıldığından, 

y ıhı ima sıııdan vazgeçi idi ••• 

metmlş bulunuyorlar. 1 

~·· Soo haberlere ıı;D•c, lDJllh' 
kuvvetle..'1 1..enlrıgradrn mudaf~~ 
bUyük ölc;i.ide l•tlrake hazırJaııJP"'" 
tadırlar. 

mış olsa)c..., tıu ı:-c ,ckette in· zun vadelilere rağbet göstermesi t:>ı .. ha.le gellrllc-:ı A ... a..ıa. gu.ı'lnda. da· 14 EYLÜL 941 
kıllp hAlb verinde ı;aymıya mec. c.ümhuriyet mal yes!ne olan ""' ha bazı ıı.1veler Y•.>Jaca ceyhan ıs PAZAR 

t it d bir t 
ta.syonu da ıalah ecllleceJ<t~r. A~'· 9 a•·~·· 2'7 lf K -'--L>ur kalırdı. Size bir defa daha nıye ve ma ının yeni eza. ı · - .,.,. • - ızır: 13.? Belediye Beyanttan o ..... ya müzıesinin önünden Koskaya dogru" 

ha !lda 
* llAldm ve n: lddc.lu.m• ....... ııerdcn RU'll. 1357 E"LÜL ;öyl!cror n ~,ıı;t bey. Ben itti· r r. ..... " : - ı : 1 kadar giden cadde üzerindeki en- <livar ~asına başlanmıştır. 

Bu yardım • lr taraftan A1JIJ~ 
ve b!llıa a nerlln Uzertne v• ,,,. 
J:ınnı 'fddetlendlreeck, dJğer "' :\.f 

tan So,-yol hı>n kan c!l rl ıal'~.,ıı 
edilerek J opılacaJ<tır. önilı~ııs ., 

hat ve !.< akk! ccıniyeti azası ola· ı Elde edilen bu netice, bir ta- muayyen terfi -ı ııidd ti rlni doldura HİCRİ: 1360 - ŞABA,.: ~2 Wın ıerl kalanım kaldırarak, Buradaki binalar yıkılırken, ta-
.-k de& • urada Makedonya R.z· raftan tasarruf fikrinin menılcke- rak ayırma k'1JrllSyonları t.aru!ındaıı \-.'UUT zı;VALl EZA..'I caddenin bir iın evvel tesviye.sine tih1 kıymeti haiz olup olmadığı te-

t esaslı bl Su ite ı kt 
Lerfilerln bir mAnl bulıınmıyanlar lı k ı vert.a ,oc ının bOyüğiı sı!ati!e bu. e r re yer eşme c ve asfaltlanmasına ça l'll• tadn·. teddiidü muc:i.b olan hamamın, Be-

lunuyorJm v ınkJ~P hareketler! oldu~unu gostermekle '>eraber d ;ates"1e ithal edllmeın.ş bAk;.n ve' CÜ)IEŞ: Şimdiki halde Beyazıt moydanının yazıt devrinden kalına tarihi kıu-
ind 

•·r t•raltan vatanda ı 1 1 ·ı mUddeiumumllorin itirazları Adliye ÖGLE·. b ' iç e de!a beV'lel '''el masonlu- •~ •· ar n m - su, elektrik, hav3'•"' gi i yeraltı meti hal< olduğu anlaşılarak, yikıl-
adafaa mevzuundakl al'k Vekaletıne gelm.~ttr. lkl nunuulı a- İKİNDİ.· ıı.. tıın mune>sıli gıb·ylm. Mustafa m • a ve tesisatına a!d amellyel.er ·oitirilmiı. masından vaz geçilmi'!(ir. Buna mu- , 

KemtJ ya locaya ı:~....ne c teşvik has!&siyetlerine kuvveti! bir dclll yırına komisyonları önOmtlzd.:ti gQJ- AKŞAl\1: lnkıllıp müzesinin, n vo yan tara- kabil Sırmakeş hanının lstim!Ak edi 1 

edeceksinız, yahut onu tehlikeli teşkil etmesi itibarile de takdire ·erde top anara.k bu ıı.;ru:ları tetklkel YATSI· file bu kısının ıer.,1yel türabiyesinc !erek yıkılmasına karar verilmiş-, 
bır uıu1.- addedecei..Z· Hem siz şayandır. ba lıyııı:akt.ır. İMSAK: başlanmıştır. Bir taraftan da lnkıl.ıip tir. 

ıyuyorsunuz efend !erim. Bu rcnç '"~~~;::""::::::'.~~::;:"':::"~~~~~~::~;::::;::;;;::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~:::"":::::::::'"'.::::::-::::::1 _abltler lçln dehşetli bir hBJtalık Ve, oyun esnasında, diye söze 1 güzel ellerlle, yün bir örgll örerdi. haflft~ kararttJıııuj gözler~ vellecrl 
eı<llnl alr:u tır Goçen ı:tın bir ev- devam etU, büyiik adamlar clbl ı Zaten, ~ocuklara dalr olan bahis okuyordıı. Şayet, bn yaşa gcldlğl hal 

de baıına topladıjı klmselere de. ciddi, o derece ıarlp bir halleri de,-om eollyordu. Gaga ile kaııı kar- de hAI& caııç.masmı ve erkeklerle 
,- •&MwlAA-.ı ....... __ •- ua ıUSU!I onmu yerindeki delikanlı· ın• ki •Bu h.....-ekel nihai ınkı!Ap mr~ı ki, Roıt•u aaokl ır;özlerUe ••Y• oh·-·•·•·- -·-~·'•r bo""o ~-1 ı 

yılamaz. İti ,lllt ve Terakki ıa. yiyecekmlş gibi, aunemlıln bacak· ---·- ı Laialol•, Varyeto Uyatro•unıla, bo- !arlı> du,up kalkmasına rağmen Wl-
rayı yıkmakta menfaati olan baş. !arı niye boyle çıplak, diye ban:ı '"' F- • raberlw'· aurmek zevkloe er<U"' kı- fi. ~--. on para blrlktlremtınl•~ kı- '. 

k 
ba•ka dü n 

1 
d 

1 1 
d Mü e il 1f1 : 54 ı Türk~ye çeviren: - •• - ~ a • 1 nce er e asanların soruyor ar ı... EMİL ZOLA , HA~ı!D REFİK 1 zuıa dair h•bcrler soruyordu. Lill 131 zrnı nlcnd!rmeı;l elbet daha• bllyır-

<lelc verdikleri bir le:k lAttır. So!radakllerln hep 1 gülmlye baı "'='==c..:- !dl, fakat •·-'I' 0 der~- ~ar·---·•· ı d T b ı ..._. ___... =- =--.... ıwa • ...._. ., .._._.._......,, ıy ı. oın ol ~ıJı ak omu.ıu ,.e dol· 

Peki saray devril ili ııUn ne ola· ladılar. »abalık g-ururu Uo koltuk-
k 

_, fırW: o dıı, onun .an'atkAr ..... e kadın· ı~ 1.:aye.t baba olsaydı -;ervetlnl da· ki! IJJJ'ııin on dokuzuna &"irmek ilze- gıın CÖğlıille, czerceıslne, kıpkır -
<a • ••u.B2ller! birbirine uynıı· tarı kabaran ~linyon, bir zafer ., 

d 1 
l.ık mu'\.a!takJyetlerJ Uzerlnde daha ha ınakuJ ~urette f<traf edece""lol re oldu*1tou ö4renlnce. hayret etti. mızı kesllen Laf'atoı~·ın Uı:erlne do"'ru 

an a am ar dosUuklorı d•vom kıızallllU'J kadar neşeliydi. Çocuk· 
6 

• -•· itina gJ&terobllmek için kem ııöyledı. Oaı;a gi>zlerlno ılııha ıııehlb (ürUndU. ""ildi. 
orl•bUlr ınt• E.,1ettc edemez. Bu lora bayılırdı, ye•ine end' esi Sl· "'"" - 'b _ .,

1 
, aını terl<tm'•U. Bundan ı ha ı 0 \'e kendlılnl niçin blrlUcte ııetırmodi-

. ibarla •ııu et erlnl ıscvenler bu dık bir kihy:ı şa.!}mazlı!l•la Ros'un • • la "·az ' Konuşurkrn. • ·ana ile ı,ı pi~irlp " dalı3 m3kul blr maJ-t t:ır bula ti &ebeb!nl anlamak l5trylnre, o, nıa-
h •eket. t ııon rne t besine ula•· tı,atrodan ve a lı!ırlçte kıızandı&ı ,_ zı - pı,ırcmcdlğlnl anlamak !~in, Blanş 

h 1 1 
"' 6 mamışlaı·dı. nldar blr bo.kı,ta: 

- Biliyor musunuz ki, d.iyo nurıl
dandı. Şayet \aktı J:"6CC<.~C'k olurı:ıa 

kabahat benim değil... Fakat insan 
tırmaya azır ar ıa ıd rlar. TUrkl· paralar• büsnu idare ederek onla ın omw;u h!zuından bangcrl güxct-

edc '"'e'" ş Y Tilrkiln olınalıd.ır. nn mü,takbcl servetlerini arttır. \'andlivr: llyordu. ı~·aıca.t, Ros'la. f'oı:ertılln bir 
"'"' •< ~ t:ırl ıda ekl l ve maktı. - BllyUtü k:i." Yatında': db·~ aor- k~ dakJ!i!ldanbcrldir b.ı~ba'8 konu' 

~ r brlka1 rında dokudultıT"'U Kafekon er'd(' orkeıtra şefJ tkcn tııı. malan da eanını :ıııkıyordu. )fubte-
1 d r • Ros,a e\lendlğl zam>n. deli ı:lbt hl?- llnyoD: b ta b 

1 
1.ı1tldlr ki Ro5 böyle bir !Judalalıja 

u şıar c or ya lrler nl vt"rdl1er. Ş.ınJJ art.Ü.., ka.r-- 1 - 113nrt d kuz )~ında., cetabuu vaktini hatcıyac:ık dt'tı11di; 1.~arzıınu· 
n n z • bize kas:ı\annı det oloııı,lardı. AralarrnC!: ka:-ul ,. ı-ttdı.. Oh! F ruıı bl• ~!l·lcınlı: hal, b6,)·le blr .. takdird~. oradan kaJ-

aca ba"knl heo bl,d•n y(lz tımıı~lardı: o, •arkDH !!le, biltllııl SoDr:O. ~ocukbrı "'"mıyın Stener'"I kar bn•'· ta •• .d ··ı . 
,...vfrecc'.,erd· E bl 1 fkt••··- büt"- -"--"' .,aa r~a gı eru '" parma.-~- ... ır. ene •ermayes · _, •c ~ ~~~ lle ta.lı- takıldı , . ., sakin bir cesaret itinde o- flDda elmas bir ;yil•Uk W,ıyııı:ak olan 

- Oh! hayır, hayır, ae;la! df'dl. cencllkte o kadar acayip oluyor .kl ! 
Leyli ınektcbl zorla terketınek ıattye_ :\la.tıanın etrafında genhJ hlr kımı1· 
IJ Ut ay var, yut• .• Ben derakap ken· daJ:ım.J. olmu,tu. \i~ar aocıe edl· 
dtsinJ f'\ Jendlrmf"ği taMrhyordom... yorla.rdı. YemeklerJıı ve JtkUcrin biri 
ı~akat bana o derece <IU.,ktindUr kl.- gidip biri geli.)ıordu .. Ta!>ak değlftlr .. 
Ah: arı.wn tıllllfın& onu n1ektcp~n mcden hbıl olan Jıa.flf blr ~ürlütil a· 
ainıafa nıecbur oldum. r&&ında., hayreti '1~de kabaran 

Kızının mektebinden bahsettiği &.t· Jorj, Dagene'ye, bu Jıa onuların hep• 
rada, sürmeli kirpikleri 'Ve kapaklan (Arkaı;ı vıı.r) 

• -~ıır 
hnrtalardo Lenln:rııd müdsf..-ııl" 
arudeceği manzara nusy:ı Jı&ı" 
bütUn reJıreolnl tayin edeceJ<1l'· 1' 

Ş<-.-ket~ 

Gaz dağ. ıl.yor! . 
Vilayet aahilifl' 
de 150 ton ga~ 
tevzi edileceft 
ı ol"' stanbul V.:Aycti lhUyoeı ·of' 

hı.ra tevzı edl!mek Uzere ka.JB--
150 ton gaz g6ndermıştır· ty 

Bu 1~0 ton gaz şu surotl• ı;'1 
s;m oluıunuftur: Beyoğlu ız. 11 ~ 
tal 6. Beykqz 7, Kadı'<6:Y 7, r;. e 
10, Üsküdar 12. Beşlktıq l~• ı 
mlııönU 6. Adalar ı;, sarıYot 
F tilı 17 Ila.lvl y 1:, y,:o»J., 
Si l\Ti 8, Çatalca 8, Şile 6. ı~:ı.ı' 

Bu g ar ka.za l<•Y"'~ ~ 
tara!•ndan mut viY n ta ~,,. 
edilecektir. p,yıı.t M'Jr!l~~u<ı 
misYOn\:.nun t~blt ett"~I uı .,, e' 
r yatın~ vll:-.de 8 ua.v le .,.. 

cckUr. 

1 

'ıı .. 
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Yeni bir icad 
1$ 

xı uncu asnn en büyü faciası Taayare hah r ampında, ""_T_a_ri_ht ..... en_rlir Güz_eı_K_a_d_ın_) 
1 ci 

l auuı: Nııııolyonon pcrcle fB\UŞU 
Burglnyon 

verici cihazı 
--- 24saat MENTENON 

Artıll rasıda ilıti- cna..4}1 l incide) 

yaç kainuyor yacak kadar çapkın, ıl&hl \li) ber-

i Şıı.I t 11 Ncvyork, 13 (A.A.) Amerf. rakO.~~lar a ıyor, da~ vaınarların· 
TürkçeJ<ı ı;e10 ren: • 'r aum ka hava kuvvetlerinin clinck', ·Al· - " " 

t:rgül;ınen dan geçiyoruz. Yakın tepeler öyle 

' 1 
da ı:evlne sevine. vru:lfc nlmak az· 
mini, imanını gUttüklcrinl gurur
la, scvinçıe, goğüslcrimiz. kabara 
kabara görQyoruz. 

l~1anzara çok korkunçtu, inSall ölü
lerile at eşleri birbiriı~e karışmıştı 

mnnyanın ve Büyuk Britanyanın bir halde ki gökun nerede bitip 
kullandıklarından busbütrın ba,,,.. 

toprnğın nerede başlıyac<ıı;ını a-
kn bır utayyarc h<ıbcr vcricııı ci· yırdctmck kabil değil, .. Bazı dağ· 
ıuııı bulunmaktadır. lar, dalga ddlgo, yemyeşil hır vü-

Bu cihaz portatif olup bombar· t ortasında vakur ve pürşiir ••. 

İnönü kampında iistad hocalar 
tarafından yetiştirilen tayyarecilc· 
rlmizln, p1an!Srlcrimizln sayın ka· 
bordıkça kabarıyor. Bu htıl, bize 
en coşkun sevinçlerin hakkını ve
ren bir ~y. bir varlık d<:'ğil midir': 

Geııç kız söyleııiyordu: " - Olı ca· 
nını, ııe tatlı şeysin sen! Ne de 

güzel ilol~uyor saçla 11 ! ,, 

) azan: Ensari Bulenl 
- 12- dıman tay ·arc~erinin uçu§ esnasın Ako:amın golı;clcndirdiği pati· Bir kere dilşilnelirn; bu tunç 

yüzlü, çelik pazılı, gUrbüz, T!lrk 
ç0cukları111 ta~ ynrc kamplarına 
koşturan, havalanmıya can attıran 
.ı;ey11 nedir? Bu arzunun "sırrı., 

nereden geliyor. Gem;lerl bu işe 
bağlıyan akudrch nedir? 

nicat • Dağarcığın ı;oı.dcn ı;cçirll· 
inesi - İmparator tehlikede -
i\fojalsk'den Stavkovo'ya k:ıdar 

gct.en korkunç gunler 
18 birinci~rin 1812 gunıinün ak

i<ınıını yaşıyoruz. Her gün yaptığı
?luz. gibi en kıyın tli kür lcl' vo ha
lıar üzcrınc paşalar g oı uzanmı", 
hır taraftan dünyanın en glizel tü
lünicrini ve içkilerini ic;ıyor, bir ta
r.atan yaptırdıgırnız kocaman bir 
§ekerli ekmesin etrafında yr.kındıı 
ltav~c:ığırnız. Fransadrın b;-hsedc
teJc utıştırıyor, qir taraftan da ken
<lılerinden aynlacağımıı. ~ulilere 
flt?v.gilerimızi tE-krarlayıp dm-uyor
duk. 

Sabah aydınlığı başladıkUın az 
'lt.ınra oyla keyulduk. Ve aneak :bir 
fersaıı kndar yol ı:ıldıkUın sonra, şu 
~ istirahat zamanımızda, bizi gc
lıp geçen meşhur ve feciğ araba kn
!!lesilc tekrar karşılaştık. Aın-bnlar
dan mühim bir kısmı kırılmış, bir 
~ısnu da tekerlekleri vutacak kadar 
boı tozlu olan yolda Ueriiyemez bir 
haıe gclmiştı. Fransızca yaygaralar, 
lıhnanca yeminler, İtalyanca, İ9-
?anYolcn, Portcl:iz.ce dualar, i5iti
~ seslerin ve &Özlerin temelini l.CŞ

kn cdiyord~. 
Bu badireyi savdıktan soma. lbü

Hik yol !kolunun geride kalan son 
l>art.inm ayrılmasını beklemek için 
Urak vermek mecburiyetinde kal
ık. 
Bu fırs.-ıttan istifade ederek da

~tcıktan ve ad~a çantasından dahn 
~k. bır hammalın tnı;ıyacağı kadar 
'lıiUum bir yıik denilecek olan a-

DÜNYAYA 
BAKARAK 

Şaşı aca bir 
hesap 

(Ba{l ı incide) 

~ek ıçln tıUyllk taMruzlar yapı· 
~na. cephe gerisinde, dU~an or· 
' ~na levazım vo teçh zat ycUşti
~n rnueasesclcrl yalap yıkmak daha 
'-llrmc ve daha az zararlı yoldur. 

ı..ı!~ da var ld, bu:;üne ltadar h&' a 
. ~arı beklenen neticeyi verme· 

• ne İngiltere, ne Almanya hava 
'arruzıan yU.ıUnden mWıimmat ıma. 

k~Uk bir nlsbettcn fazlasını 

' 0 tmemışlerdlr. Kaybetsclcrd 
..! Almanya bir Ru5 seferini lda-

e<!eınez, İnglltcre dUnyarun dörl'blr 
ndaıtı Uslertnc malzeme yctıştırc· 
ı navntanı nlUdnfaa t'dcmlyece:ı: 

" haıe dUşcrdı. Harp, bazı la.hmln· 
<lo~u çıkar da. :tıaluknten daha 

• •erce ı.Urersc ihııva hllcumlarltlın 
nayı mıntakasını 'ba.ştan başa 

~P ettiğine de şahit oll\cağmuza. 
l' Yoktur. 

lılzat \'C muhtmn1at imali ba· 
1ndan 1ng1llcrt nin Almanya.ya 

lııı rrıt.hıın b r muhariyetl var: ln· 
eJe, Brltanyıı adal rından zıya 

<\ın<?l'ikad:ı, Kanadada, A \-UStral· 
<il.ıtı fabr.kalıır tcçl4zat ycUşUı·ı· 
~. Bunlar her tUrlU .htlcuından 
ndur. Hele Hlndlstanda 'bir se
hc:rt muıızzrun harp fabr kalan 
ltıuştur. Bunların lı ç ıtıırl ha.\a 

..ın:nrınn m.:ı.ruı dc0 !dır. Sal.in 
llıın hazırlıkl rını Uımamlıyo•·· 

"' ı t..ık bu c-nntydin de ıblr mnh· 

ı Jı ınu gozd n ge rd n . Mak -1 dn ttatktlıp lınk~nını 
1 
vermek le ve ka yo'lard kadınlar ve çocuklar 

, zap ı;ı malumatı, rnmanda mcr . ç ki 1 · • 
dm. tt c omuzlarımı çol·ertrnc- k 1 i t'k l" kl t bclırıyor. ocu ar c lc-rıni '\a 
ğe ha 'ıyan yıikumtı hafifi tmek czketrd~e oct·ohma 1 

• 
1
° nrakl ."

1
a he.· gonlara uzatarak bağırıyorlar, sa 

me c ır. ı r.ızın ış emec; ıç n ıç 1 . t' orlar· 
iJnk.ınım araştırmaktı. Eşyayı şöy- · • 1 zc c ıs ıy · 
1 b r yayınca karşımda unlar sı- bır rası~a ihtıytıç yoktur. Hadi ' Hadi ! .. 
rala dı: lbir çok kilo şeker, pırinç, Bıı cıhar., yakında Loulsiane'da Cavıd Ynmaç bana c lcniyor; 
bıraz. plskuvi, yarım ~ıse liköı, altın ba lıyacak olan mancvralardo kul bir nükte yapıyor: 
gumıiş 1~ melı ıpek bir Çinlı kadın lnnılacaklır. Sizin ı::aıctenln reklfımını ya. 
dbise ı alı.ın , gümüşten bir s.ı- 0 pıyorlar. Bak ana Havadi , Hava· 
riı su ... eşyası, aıtın yaldızlı gl.imfü A vustralyada dıs diye bağırıyorı .... mr en son 
b~3' .ık lvan har nın muh m b ı pllr- t · J .. eksik. 
ça~n. a yyare 1 m a atı Ynlçın inzivada bazı bir erkek 

Bunlardan b3şka bir takım met1f- .Melburn, 13 (A.A.) _ Avustralycl ı SC'si. bir inek böt;llrmcsi yamnçtan 
smıe ıruilisus ünıformam \ardı Ay~ tayynrc imalıU komisyonu bu sc.,e·! yamaca çarpıJ.or. B. zı do bir e~ck 
rıca, nasıl giy eceg !1i bir trrlU an- n n sonundan evvel Avustrnlyadaı ar.ırtısı ... 
lnm dıi;ım, fakat her halde oltı bıı- 1000 de.'1 fazla tnyy re imal rdildl· Her tarafta, ~u mübarek topra· 
caklı b r kndıl"a ait olmak liı.zım "E.'- ğ"lni blldirınL,tır. fiın çalı kan bır unsuru kadın ... 
kın kıymetlı iki kat kürkten yaptl- Gl1ccek sene A\'u traly d.ı 7000 MUtemadi. <.'n, t rladıı, bayırdn ça· 

ca b. ka d t . j ıı 13' or mıc; a •p ır dm elb <!'Si c ver- a.yyare yapılacağı tahmin cdıhyor. M itli b-'·ıc:Jor'l 
dı Bunu. dont C'snac;md" ele C'"· Komısyon ayn zam d t ı k ı c ....,.. ı c trc li sUzcn, 

t> • an a P!.' ro ·oy· mntevekkll. hollm, cana yokın 
cirm ı dauna klımda tt ttuğum m ğa mahs;ıs tutuşmaz hale getir 1· öl:UzlC'r cbcdl bir mc t1 içinde gc. 
bir alın uz "'in<' t' r takımı olarak mış hazne! ıı i b "' b 'k 

Cl' ıma ÇiJl ır ıU rı a \'!Ş setiriyorlar; basların! kfünil 
ycr'k tmeğ, ıiştınmC'ktc idim. inşa edıldiğlnı de ifşa eylemiştir. bir ir!nnla allıyorlar. Kadınlara 
~ Ylll'm u kada .. cık olrr ... dığını ---o-

heınen sôylerndiyim: Bir ayak u yardım cdıyorlar: Tarla sürüyor· 

%Uillugunda, Sf'kiz parmak gcnişlı- Rus ı·esmi tebliği ıar. 
ttindo kabartma olarak gümiı tı<.'- (B:ıı.ı 

1 
incide) Sakarya, suratla kıvrılarak, bu· 

rı~ · le."lrr.' , . tabl b' il • radn durarak, öbür tarnftn süzüle· 
r.. o, ır s ru nw- yares.ıı nıukabıt M Alman tayyare· rek. inhinalarla akıJ.or. Söğütler, 

dnlyonlarla bir Rus pren im? aid bir s dllşUtUlmUş \'e tahrip edllmı..'>l r uzun ..ıçlarını dE relerde yıkıyor. 
tiıkürük hokk d V k" · < 1 ' · ası ~r 1• c u Cuma gecesi Sovyct tayyal'clcrl Ah. Anadolu nkşamları ..• Ann· 
~n;alann hi?psi hediye olarak da- BUkre l yenıd~n bombardıman et- dolu toprakları, Anadolu daı,:ları, 
sıtılmak .. rd · . .. uzerc t.a.,."1nı) 0 u. • mlşlcrdlr. Bu harekete iştirak eden \ C' bunların üstünde cesur, sabur, 

Butu.n b "h' b' ük u ~nnın mu ım rr) tayyarelertmı.: salimen Uslerlne d6n· kanaatkar, çalı kan insanlar ve 
1 .. kil ettiklerini söylemcğe hic de m~lcrdir. için için cos:ın, kabaran feyizli ve 
lu'ZUin gijrmüyorum. Bwm hnfiflct- berck"tli lıuyat ... Ccf""l bıle lcz· k 1· Rus torpltdbotları, şlmal buz de· "' = 
me zundı. nlzlnde blı· Alman sa.hll muhafaza g.ı· zC't, ses izllği bile bir cidal. melali 

Biıyü.k i.miform:ı da dcdiğ'miz mc::i ıle bir ticaret gemisine hUcum bık neşe kılıklı Anadolu. 
merasim elbisesinin beynz p.: ntolo- cd rek batırm~lardır. Etrafa baktıkça, dağları, yomaç· 
nunu, ~und:ın sonra onu kullrınm~k L in ları gördUkçc, kısa tren tevakkuf· en grada llk kar yağmaya baş· 
ihtiyacı ~ ıl olamı;yacagı takdir- lnmıştır. Burada cok mun.zzam ha· larında satıcı çocuklrırla, kndın· 
~ d va muharcbeleıi olmaktadır. hırla görüştükçe, dUsUnUp anın. 

Cevap vereyim: 
Bunlar havalaı:dn uçmayı sev

dikleri, Türk ba~ rnğını ı;öğiln ma 

rı ,, 
,, 

vllikleri içinde da).1alandınnayı soy.cnd., 
emel edindikleri için ~eliyorlar _ s z ne k aıır dı ııze. ,0 .a, 
Hem de koşa ko .... · yornınu~ Nc.C'r de bı: yormu, u \.,. 

Türk gençleri, yer yüıünd<' her k ıcU.:• mbsyu. Şo): c buyurm 
medeni ulusun muasır ı:cnçliğln· dı)' .. :mı ıl- nız'! 
den, kendi neslllerlnln asla r.cri dandı. 1::.'t nıIC:<.re yer! t ' lcrl z ı.nı 
kalmıyncağını, mutlaka ve muUa Fıransuaz s ~e k rı tı: 
ka daha ileride bulunacağını i · , d < maz:.. _ Fen ıo ı'un b, Un hullxlerı 
pat etmek gururuna tutııldııklsrı G l ·~·>ıu n, Y .• 
. . 1 n· u Gel bur.)' ı d )O u:n sıına.. ezber bil yom1uş bU)'lhl anne .. 
ıçın kamplara koc;uyor ar. ut n . 

1 
!:;~a. ·., 

medeniyete lnsanlıga şeref veren V Fı. n oıı zıp a t yc- ı - """"''1 mı · · 
' 1 h · h 1 rınd"'r! ı- ktı k l ı bır ·ırufa bı- Çocuk, l,ibar \C u lu b.r ed..ı. ile: buyük n1.me, yan er şcyı, er- , 

kc ten daha üstün basarmak azmi· ı ktı. Fı .d.ı.lı d u .., tu. - Ev t mııd 11 • dtu , A m 

t t 1 -sıu k kt ı· b Çocuk yapr 1.1 ı kılh bir 1.>;0cu un ?ıtosyö ı en o d ne u u muş u n ara er ı ır , 
1. k ld ki i · k vik b · 1 ı k J h ın <,t ·t f kat çok ıs~ iade cdec~e kana r. \ ne ın çocu arı o u nrı çın o k . , 

şuvorlar. kaçamadı. Cıir ·li ,!l' ı kurna' ban '\ğrct.cn ıu:y yalnız bu d ğ lr. 
Hava Kurumu, , C''.'r'R herhangi ı aı ket etm fundal ı l • md I' raraza b<'n M yö ı.o~r n ın, Mo 

bir teşkilat, havacıl 1 k te vikkrınl clın. u ıp, yaram ... zı ) ı .. ındıı,; 1 Pu n'ın bUtiln tablolru. ını &ö mU ı. 
eger bu memlekette ynpmnm•ş ol · \ <' <'t f:.d 1101 j d.1r .• !oo) 0 COrneil c ın b r~o' c r 
saydı, bu kadar kısa bir zamnnda y..ıı ıp ule • .. f.ı: l Ci<.1 .. n <'- ı1ni okumuş.ındur. Hrlc 16°6 ym (l 

böyle bir tckamül. böyle bir ilcr· l'nc koılaı mı dol< dı, ı ''>ık. dı .. a::;d tı Cıd pıy<'S'nl l et. beğenm !n 
leylş :manzarnsı görülemezdi. Yo• u u mu-;du n<.? Kc,,.lt 'c ~ık d r. Sonra ben tarib tc ol;urum, m 

Hava Kurumu, haklı hıtnbını, soıw..oı. burım'lun d ı ·-ıc\i n~lıp dam. M~ö Lorren, :r ösyö Puscn 1 

yürekten dinleyip canla başla ha· kap.an • o c!u Çoc ' · f A.,.kllA OOT) 
rckctc gcçmiyc hazır ve faaliyet" Bı .ıkmı .. b nı.. Oh çok "tkt
gcçmiş atc&li. milliyetperver bir yorsunuz. matmo 1. Buakını.ı: ~al
nesle, bir ulusa duyurmuş olma· varıı ım size • 
nın sonsuz hazzını, 7evkini ve ne· Dıyc Qyl nd .. L l\ln bu ıyuh eldi· 

\'enli matmazel b..ı yalvarışa b.ç ku· 
şesini taşıyor. 

Münir Siilcrnsn Caı>anof,lu lak a::mıyor, d lik r titr ycrck nı;ı· 
lıp "apanan burnunu yavtunun kıvır 
cık ve puma Uı eıı.çlal'ınd.ı clo' tın· f ngiliz resnıi yord•ı: 

- Oh cauı ı 

Kız toprakdökl 
yar ı m:.. vak'ası 

DuS! olmuş ? 

en küçük b:r tl'.'reddi.ıdc d:ıhi u dıkça onlara .. bu Anadolu ~ocukln· 
-ek . b Merkez cephctlnde: Jelmtıı:nın z.ap tebl gv; 
•

11 sızin hemen attım. Bunun rı i rına insan öyle ı::önül bağlıyor ki... ıı 
tı, Mo: kova - Lenlngrad demiryolu· - -

O!t ya mazım ne 
N c gUz ı lwlrn· 

Bundan b r muddet ewcl Kızıl 
toprakta cereyan ~ •bir aıle fat:ır. • 
~ındnn ve bu me)anda .sııtına:ın 
bı~aklanmak urc ıle y alanan 1l 
k<><:ndan bahsctm~tik. tclerruattan .... 11 b 1 ufak t fo'. a- O kad;.ır saf ve samimi insanlar ki, ( 1 ..., nun muhs.faznsın:ı ve Smolcn .. k'ln S~ı 1 ine dcJ 

ğırlıklan "a ı.. r yann hır-,·•·-. onlarda ruhi sırlar hemen nnlası· u ·ı;ı W>.ı..uaı Rus topçusunun menziline girmesine pıl diğer bUyUk bir Ucn.ret \ apuı una 
Bumda hatırlatma.kit !un liızım e ep olmuştur. lıyor. Hazır ol cldlk' isabet cbn.ştır. lııCUı\k ncllcesindc çocuJa arı an .o la.: ı 

selen hır ..... , •• _ dı:ı .ı.,t..- '\I" : Jti- Bu Cl.'ph de, SovycL tayyarckıi.20 1 1 • g l bl rü 1 \'apur1fan bllyUk b r d.ım:m \'C buh r ı. yaran1 z onıın \ u .e d.l muş_ 
.. ""' ....,na .. - Ded klcr zmmın, guz<' r · 1 ı • 

kü ı.._ 1 ton bom'!>a atarak auşmanı geri pUs· d d lm b' ld aUtunu yUksclınlştlr. l tU m. :VUA.Unda saydık arnndan tn- ya an uyan ırı 1" "' ı o um · . 
kUrtmcyo muvat'fa.k olmu•lardır 1 kt v .. s1 t. 11/12 cyl1H gecesi ıığJr bonıbardı· şimd cocugun hoıyrt-tle bakan göZ bıi ıbaret dM- ld s ı · ltm ., · 1 stas'-·ona "l ı ımız zam:ın, vu a ' w .... 

-o ı. • • ım ve a ı-; OdC3a gcrelt Almanlara ve "'erek "l . "d k 1 t ti rnan tayyarcleıı. Palermo limanına, ıcri ile gtız .. ı k .ı dUmnnlı göz ... e-
\ane dl' k ..,_ ' "' b:ıhçc crın en opup ı;c en a ı 

urşurıum .o<:>\'nUrr.ıı r:('(' ... Romenlere .. ı..r zayiat verdırcrck her 
1 1 1 k d gcnıılcrl \'e dcnı.z tezg(lhlerına taar· bekleri a.reı ı d i P• rmu'klık b1r d·;r,:- k """• mcıtem C'r, a ın arımızı o ·lia ı. , ti 

ı6"u Cl'nl"r biçunll küçük toıb, - zamankinden daha mctın durmakta- Otok r, bizi İnönU kampına tuz ctnıl,lcrdır. Ilıı.vuzda bulunan bir mc ... a!c vardı. O un e ıd11mlı g u 
cıkta bır Çın vaz;ocuğu ıle ltm \ dır. doğru ı;otUrllyor. TUrk ı;ocuklnrını, ticaret gen:'l.slne mUtcadd t bonıb:ı.lnr genç kız, bir ZC\ • t.ııdıyormu, gıb. 
gum. ÜMn 1 1 "U 1 ö ğ' D ı abct ctnu~ ve burad:uı kızıl alm !er \•arı kısrk d u. ara .n n ılık ha· 

O anıan, had• c ıle do«ruc. 
do u~a aicikalı kimsderm I la -

ulda bulunmam lan, vakanın 

:'ı'Ü Jıı.i aydmralubılmcmue 
olmuştu. 

O :rendı mlz:e go c, vakanın m 
tcmmım tafsilatı udur: 

Bir mu<ld<:t evvel koca61•ttfan bo
pnmıı, olnn bayan Raviy , K 
toprnkttı, Ziver bc-y yo~urda, ı 
bcveynınin yanında otuınıaktııdı 
Kocası had ede sozil sc~ ya-

ı-.;n yapılını~ p k kıymetli z· 1 on arın u,.. arını g re('(' ız. 3· • 
bi ha ll'aat tongresı· h ı did"'n b h çıktığı görUlmUştUr. Duman yl\r.Un· vavı derin dcrın çek yor ve ıslnk. r Ç vardı. Ve en rnııhlm olan 1 a, s m " u manzaranın eye- · d 
b b Canı 1,.indcyim. den har.arın derecesi tıara.haUc mUşa· pcmlxı dudakl n çocuğun ger. nrun.. ralı Aliden olan cocugu Aynur m 

ence, u Uyilk iıfcü atlatıp ve her 1 " had ""' t i U A l do 

t i İnönü kampı nedir? e '""ı mcm 'i r. yn gece nan- ı:ıUı Utıllyoıdu. keme kara ile a:ıaya teslim cdıl 
~y1 ntaı-ak Fran .. 5a döndüğUm ıa- yaru1 op.anıy r 'l'ürkkuşunu, kartallaştırmıya en maya. mensup tayyareler Higata. cep· Bulunduldan yenn h r tarafı Cur..· ı mişilr. Snbık koca çocugu her haf-
man ~!imde l nlnız bu iki parça e~ ıı~an bır yuvn, bir hayat ve faali· hane fa!ınkasını bombardıman etmı~ dalar, yabe.ni çiçeatlcr ve c;;ltlcmblk- ta muayyen bir )erde gelıp gore-
yanın ka mJ.i olmac;ıdır. Bunl ... ~ı h'ı- Ankara, 13 (Telefonla) Zı· . t dolu bi k" lerdır. Taarruz neticesinde beyaz ıblr lerlc çevriliydi. ~ne;; kızın yattığı blim~edır. O akşam faı:la n ktar-

... 3'<' r o,.c... b ., Ul u"~ ı bu 
lfı muh::ıf 2:a l'dlyonım. raat işlcrimızi görüşmek iizcre Bu teşekkül, evvelki gQn adı dumaıı ve ıı· yangın çıktığı r,vr . yerden bir lıunl gibi Y IU>e en ya· dn rakı içen All ~ugu go mek ba-

!!ttt muha!ııı: k1t atırın ~lihr tli merkeze çnğırı.lan ziraat miıdı.irlc- pek belli olmıyan bir kuştu. Seıçc mlLştUr. Rnınısa. cıvaıındakl lııtasyo· bam kokulu ı.cbatlar~n ü::..tiliıde, bu· hanesile Kızıltopraktaki e\ c r. 1-
b;r küç' : sub yının yi.ık olarak ar- ri ~chrimize gelmiyc ba§lamışlar· gibi bir şeydi. Dün, gözümüze ha· mın bombardımanı netlcosinde diğer ıutınız gök, 'btr Fıran:sı.skcn papasının mistU-. 
zcfügı kıym"t nnl l'ım. Fnkat bun dır. Pazartesi gfınU Ziraat Vekili, zan bir gUvcrcin gibi, bnzan bir bllytlk bir bir ~n çıkmıştır. usture. llc kazınmış tepesı gıbı du· Bahçenin ıçcrl.shıc girerek ~v~ 
larn cklenc-cJ, ·r kcıc ozt m daha Muhlis Erkmcnln riyasetinde yavru atmaca gibi sözUkUyordu. DUn G muhrıpten ve dört ticaret myordu. do~ Uerkmı ve Ravıye! Ravı~ r 
vnr: B;u mc gul cd<'n mencvi yiık- Ziraat Vekaletinde bir komisyon Fakat bugün, bu gılzcl ku~n adını gemi.sil• orta. hacimde b rkaç gem!- Bu haldr, Uc beş dakika kadar kal. diye bağıraral ... sabık rcl'tkasını hah· 
lcrinu~ d vardı v bu yüklcr, mu- halinde toplanacak olan bütQn vl· 53rnhatıe, hiç tereddüde dU§me· den mUrekltcp olan kafilenin ba.Jdye· dılar. Sonl'a genç kız yaA·aş 1a.va.' do(;ı• çeye da'Yet cbn<?ğc kelkınıştıı. B -
vaffakıyet.. ıyi nlyyet " ıtim3• kuv- ı · yetlcr zıraat müdürleri ayni za. den tnvin edebiliriz: 81 İngiliz tayyarcl<'rirıin taarruzuna ruldu. çıu·pnn bir kalbi durdıırm:ı.k, ~an Ravi~ bir tesadüf e l'rl ol -
vetlerim zL mut ma yem müca- manda senelerdenbcri ziraat ens· - Kartal'.. uğramıştır. Büytık çapta 'bombalar din!<ındlrmek etl)Vrınus gibi, flsta· rak o gün evde buhmmad md ., 
dele ede k onları y v la\'a~ yıp- titülerindc tecrübe edilen muhte. Diınyadrı., kurulması en giıç şey. btlyUI• Ucıu·ct gemilerine ıs~bet etmiş nının göğsUnil gc:en ka.barıklığı sol I evde oturan ycı5'lı blr kadın: Oğlum 
ratm k dadılE' hız.: ko"kutrrrıl ... tn lif yeni tohumların memleketin !erden birinin de Uıyyarecilık. ol- ve bunlardan bir tane.sının alevler cliyic o.wçladı. Hafi! bır sesle: Ravıye hanım henüz: gelm,.di, t -
'd l angl mınlakalarına tevzi edile· duğunu soylerlcr. Eğer bu söz içinde y.ındı.ğı görUlmUştUr. lklnc: - Gürdiln mu çocuk .. dedi. Nere· tonbula kadar gıtti. Ccv b nı V<:' -
1 ı. rek mahsul nhnmDsı lııinl de gö- doğru is<', ltirn ız kabul etmeli· büyük gemiye doğrudan doğruya bQ· lere kadar di.lşt.lü ?. ı trılstlr. Bu rnuhavc!'e oCCreyan eckr-

.D:> ın n Ja; nes ni h • 1 bUyUk ı em n ru~ceklerdir. d.r ki, tayynrcclli"'in en güç sar. yük çapta bir bomba. isabet. etmlşltı'. Bu sırnc:b. ağaç;1ğa u a\Wl ken Raviyc de kôs)ı:un bahçe kap -
b Umıicl•m kı o taraftan ti.ıf k '"d' ..,- ba ı.ı en hO ı da, Y<'nı yeti C'n ve yctl§ccck L byada ll/12 oylUI geccal Bı.nga- annesın n sceı lifi~ ı: ınndan iç rl girmiş, fa!t:rt Mkı koca 

lcri t • • dı 1i m"'n ı id taa dllm.! u J • F az• ...ı...~ .... " olan nesHlere, havacılıgı sevdir. z ye yen en rruz. e I} r. u- - r"'ıransuaz. ıran u .. sını sa .. ~ ·nız'yette göruncc 1'.0 -

ılılh b ı; ptü· 'c: 5 
n adıml.ırla ~Jludanyantn kurtuluş mektir. ıııuıa daJ<;akırıuna ve rıhtımlara bom _Buradayım.. lkarak hemen ar\ta knpı tarafın 

yola d 'am e ··Yarım 3 
t sonra bayrc.ı."'mı kutlandı Türk h.ıvacılığını idare edcnle· b:ılar atılmış ve yangınlar çıkarılmış - Oraya. mı gelelim?. doğru koşmağa ba 'amıştır. 

rnuluıfız kıtaatına (mensub bı.r rnız- • eli bil ı.:.._ rin, TUrkku~unu karta.Hı a ul:ıı:-tı· tır. Juliana dalgakrıırunın cenubunda 
1 

- Hayır hayr .. Ben g yarwn Eve girdiği mman, Alinin g<.-lm 
raklı sU\ i kıt'r nm nan Ye ın ( ) nl bl t l •-ı 

R , Mudanyn, 13 A.A. - Dün Mu· rn arın bugün bu işi. bu mcrte· rpe ro gem.., ne do taarruz edil- yUk anne.. olduğunu hasta babasm:ı dl.!yunw-
ılcrllycn bir kafileye u ~rın hü. =-•ft~· öte k danyanın kurtuluş günü idi, bu beye ula.,• et, k1arına, muvnffoltı. mlçtir. Dıılgakıre.na tam 16abetler Ve bol etekli kara f..-..nın • mtık için derh:ıl k<i.<:kiln diğer boliı-
cum etmls 0 duldan avg mesut hfıdiscnin 19 uncu yıldbnU· yetle başordıklarınrı ı;ııphe yok· kaydolunmuştut. Avdet uçı.ışları es· sine berisine 8arllıı.n kuru ouarı, di- ğünde oturan ev sa'!'rlblerıne ko -
rdd k. munil kut.lcrkcn halkımız büyük· tur. Görünen köv kılavuz istemez. numdn ağır bombardıman tayyare- kenlcri, toz ve toprağı silkerek muş ve Aliyl bahçeci!cn çıkarın k • 

Bızde:ı " Ru lard n bır cok - 1 rimlzc ve kahraman ordumuza Yet şen ncsillC>rin hav cıh •ı her rlmlz B nı;az.ı ile Tol<ra ara&ında mo· doğruldu, Ç"OCUğun omuzuna elini a· 01 rica etmiştir . 
· c 1 c ~ılmı ' arşı şıikran ve minnC't duyguln gün bir parçn daha scvdiklcriı i, törJU nakli) c g<'mllcrini \'e depoları tıp fuııôalZ:-ttan çıktı.. Ev sailibi İsmail as:ıbi"ct<' kapı 

Bır ar h m "tnd • s•ı-t iı l r'Je bağlılıklarını bir defa daha v ifclcrinc cı:nla bn<ı:la sarıldıkla mitrı.ılyöz ateşine tutmu9]ardır. 1ht ya.r kadın uşağının koluna d:ı- rak hadi~yi bam'bar.J..a bır ~k 1 !" 

ço1t ~ .. ı b r k dıne ,., • ., yatıyo .. dt l<:>yit eylemişler ve Eb di Scf A· rını ve y, rının en tehlikeli, <'n Garp çölfindc bir Uı.yyar<ıml.z Sa· yanmış, çınarın altında. duruyordu. anlamış ve bahçeye fırlıyar.ı.k A 
z vallı re~<'candan o mu~ü. laturk Ue şehitlerimizin hatırala guç, en milhlık ~"rtları içinde dn \Cl:ı tlplndc bir İtalyan bombardunM Fıransuaa kitabını yerden ahnca, ile dövü~ ~larmştır. İki a -

(Arkası r:arJ 1 rı ı taziz eylemişlerdir. hi hava müdafaasının ı,adrolaruı- tayyareslni dUşl\mıllştUr. gWUmslyerek sordu: hoş aramnda cereyan eden nriiba . 
ız _ Bu yakışıklı delikanlı kim-: Or- zc ru.otiecslnıie, İsmail Abyi k.üri k 

~ÖtUJUyor. O kadur emek \C 

1t1i l.'la haz.ırlanu:ı mn..zcmc lbcnUz 
l:v ~~in c mc geçmeden ba.za."l 

%•01·. r 0c1· 1ngllte.rc son ık. 
t ğu ı; ol dcnizlerdckı kayıp· gövdel ı kur e gommiyc cesarc.t 
lnJıtmckte devam ederse te· dcmiyo:. 

ihtilil lin hilyük sima~. mıı.n perisi mi': bir yemi~ çakısı ile )'-arnlnmŞJ 

U t;ok ç buk t mın cdecckt r. Olum c u;sı ııkrabalarılc do t.a-* · rıru tchdıt ed. vo Bir çok gilnlei' 
'lt,, • ""~ sonra ancak ıkı n un w r Ju;dın 
.~~ or kı, ı:ı~EjUn Lcphede haı P bır ~.u·çuk yer satın a1--ak erk - * 
'k e::ı <;ok aaiıa ınühtm \e çoıt ıcu· Yo.ıan: 1ı.rk rye ÇC\

0 rcn: 
~ •alıı.balık bir ordu cephe geri· d şiarını gomduler. ÇEXG ÇENG - 15 - ceını Tevfik 

t, hatta harp mıntakaaında.n Onun meznr ta."J uz.c ınd": W.mak iız~re ıdi. mıl ct.lensın. B ni de ora;•n gotür 
~arda harp Uzcrinde dotru· «Heyhat, burad.1 Şn ı N"' kah- Ben Amerikalı m!s)oncrleıin ta- ica ederim.> 
"~&ruya tunu b r vazıyet almı -. .ı K o Kin" yatnı ktadı•' leı.. .. s:.yun, H ., it ı ·J~ a~et iç nde lL..ıyır ha)-U' 

&Qnr kı bugün cephede 6lhUı k:tab~ okunur. Kon!ıiçyü.:ıi.ın zincırlcrlnden kur· - dıl ordu - bunu an. k.m SÖ3' le 
~ ~e~a bı tayyıı.rcy • blr tıı.nkı I· Sarav bu ki dı:ıı asla a!fe- tulmuş amnıa İsn ve İncılin bağla- eh?> 
~ t:ı bır tek nefer iç n cephe gr- -:lem di Ve nih :\ t k.tabeli m ı rına )akalanm~tmı. Lvo ılc bırlikt Srnın çckm en. 

~ h~ tab".kahırdıı 10, hattA 20 ı.;;çi J.Ok <"'..m k · tedı. 1 mektepte leyli bulun.uyol'duk On K k k' 
ı~aç ld d' ti · or unç çocu " o tığ Jıe:i P C um~ r. Ü aralık r.aır k d nın akraba l k..L Ya/tndaki bu ço.uk bana İr - • ~ 
o~ bJyUk Nupo yonun zama- o!ducımu soyliy!"!l birisi çıktı v gılizcc ö !l"etiyordu 1 '~orkunç çocuk ı ıllılcı olmak, 

• aıncıe lk neferi tcslthe kAfi olu~ u maskatı re .sıne gotiırup g Ben korkunç çocuk b.r ~ün onun 

1 

gı.ı:lı cc mıyete g rcr k çalı m k 
ta·o d ınC>k ıst.C'd.rr-Jıi soyledi ve iş ka- odnda olma:nıısından istifade ed - istiyor. 

l!ı- tı bır ne <'ri bir ıımcle t lıh ,..,,:.n~ı. Mezar ıı'mdı aJıd d -· - ek c lonccesinı açıyor..ım Daha p k gen iu 
~ tç~ :a dır. I:hldıse mun vvcr Çind i~nn- Ne mucize?. ~oıaukça bL l u~um. 
\.ı ~ UyUk Haı-ptc so bu mik· !ar v f yatl r k1Jpc; :-rıı . İhtıl'l roşurlcTi, _:li c miyel Ye hayır. Hayır, sen tnrih lıll· 

0..'1~llrıe cıkmış, yani bir ne· 111 n yet .zllk • dcnilivordu - şırkule:.:fori \"C iliıh... 1 mcz mısınız KônJ;lu onlkı yaşında 
~- beş amele leslL'ı edeb 1- hıç b "§CY lllraf et.m yen b r ... Gözu kapıyor ,.c kcndı kcnd me· iken buyük Sıng hukümctmın bır 

'1 olll~ bır kadını ifna t"ll"'İ. · n \ ~ k.k tr. «Beru de göturccek. ba~ka ça- nazırı ıdı. 
t •• ı;'ll ~k va .. lycUe."Cle bır tek 1nsanly u ğ1ll cince ı Poo T o- ı c ı ;yok Yok tchd't C'derım> dı- ı Pekı oylc ı C' ıl t ıçtımaa scrıı 
ç~O anıc:enın geceli glln- dur. H ddet hr an biraz daha kö- yorum. 1 de goturcccgım Sakın. 4aı Cle 1 

ası icap etmektedir. pil:rüyordu. Ve yeni bıı· ihtilal yeni Görıiı,tugiımüz zaman ona diyo- bir şey soyleme. 1 
Uchcet SAF.,\: ve mevhum bir yolun istiknmctini rum ki: c:Ly.o, dinle. Sen gizli ce- - Olrayt .. 

rından biriallc tanı§tım: Bu Ha· Çocuk cıddt bir tavırla b~nı hs.· Alinin saıiıoşluk saikasilc c~-
vnng Hing idi. fit~~ eğerek cevap Yerdi: ce vermiş olduğu .ifadenin yanlı 

Alıl elini omuıunuı koy.ırak: - Bel'..bn adım Luldtr, madrun.. olduğu inı. suretle ancak şimdi .an-
Oğlum !rıgco senden daha bil· Ormanda oynuyordum. Pt"fl talan de- ·ıa.'1lmış bulunma4ttadır. 

yük değıldir ve ihtiHH için çalışı. 
yor. 

S6zkri beni derinden kavrarnıs· 
tır. 

Cevap \eriyorum: 
rıİdealimiz için ben de ölmeye 

hazırım.ıı 

Bir gün cemıyet Konfuçy'Js ma· 
bedi mah.ılleslndc toplanacaktı. 
Yeni b;r talimat iızer.inc bu yer 
degMirlldi. Ve şehrin §imalinde, 
bahri~ c mektebinin bulunduğu ye. 
re lakın bir yerde toplandık. 

Bir aralık bir gölge gördüm. Ve 
bir ııes ıı;lttlm. bu tanıdık ses Liye. 
nin, kardcc:lnundi. 

Beni ~orunce hnyreUr bağırdı: 
Nasıl?-. Sen burada mısın? 

Aynı ha:... retle bağ ırCiım: 
Nrual? .. Sen burada mı ın? 
Annem haber alırsa . 
Evet annem haber abrsa .. 

(Arbel "tar) 

,. MiLLi PiYANGO 
Bu sefer 7 Eyhildedeğil, 15 Eyhild 

lzmirde çekiliyor 
Bu aetcr PJyango 7 E116lde detfl 15 E) l(J.ldedlr. Bundan mak· 

ımt Zafer Bayramı Ptyaugoslle 2 lncl reklll~in arasını biraz ~f4r. 
Jlııkat alz yine Piyango bUeUnl almakta acele cdlnl~ ÇlinkU büyük 

ikramiyeler belki btl teahhurun fa rkma 'amıaziar daha ovvel kCflde 
7 EylClldcdlr diye bqkıu;ına k~v erirler. 

Unutnıayınız kl b'llytıJ( Lkraınl l'C bu sefer (26.000) liradır. Ayrıca 
3 tane (10.000) lira, (5) ta.ne (5.0 00) lira, 40 tane (!.000) Ura, &eksen 
tane (1 000) Ura 10ardır. 

' 



- Sayfa 4 -----·------------------------EN SON HAVADiS ---·---------------------- H.9.9U Pazar 

f n Son Havadis'in Yedi yıldan beri yavaş yavaş 
uzayan adam! 

:zabıta romanı: 53 / 

1 

1 A . - rış-
GÖRÜNMEYEN KATIL 

Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik-dl 

/(afilin intikam his.sile hareket 
ettiği, anlaşılıgordn.,. 

~---------------
1934 de normal bir halde bulanan 
Saad Gazinin boyu, 2, 70 şi buldu 

Harpten biraz evvel Mı:;ırda kendis ini tamamen iyL edeceğini bil
saad Gazi namında genç bır diriyorlar. 

boyacın•n mütemadiyen bUyüdllğil Dok.torlar, son yaptıklan muaye. 
cok basit bir ~kilde mevkı·ı· tatbi- ve boyunun 2 metre 4S santımetre- ' _. . nede, be~indeki guddelerin pek tazlaA 

SİHİRLİ ODA 
Clarckson - Pa1Ty bir müddet ka kanabllirdi. Profesörün karma ye yültseldl~ bUtt.ın dünyaya yayıl -

Şık ba1anlar şapka mapzası 

Vi1ana ve Parls modelleri 

Itriy!.t kısmı : 
Kolonya, pudra, dudak boya· 
ları, sabunlar ve Manslar ••. 

su..stuktan sonra: karıfl,k saçlarını .süpürge gibi sa- mııf, bu gayrıtab.tıOc fen ve tıp A!em_ ifrazatından husule gelen bu -yUksel · ı 
- Polis hafiyeliği mesleği üze- kalını, sürüklenen bacağını taklid \ ıerinde haylı mUna.ka..,alaı-ı mucip ol· me ke;ıı:flyetin i n, X şua.ile tedavi edL-

rine size konferans 'Verecek deği- etmek işten bile değildi. nıuftu. Haı.~ lle 'beraber muhtelit ga lecegt ve mtısbet bir netice aıınaca.ğı. I = Beyoft:U = 
hm. Yalnız ilk evvelfı şunu söyle- Adamcagız bir güzel tıraş cdi~- ıle ler de yuz .gÖ6terdiğlnden, bu za- kanaatindedirler. t skenderiye hasta· . .· 
meme müsaade etmenizi lstiyo- di ve i.Czerinc d s· Alf d. clbı· val lı da unu tu ı muız kimse artık onun . J\.'leşrutıyet caddesı No. 61 

Tlrldye Ctlmlıurlyetl 

Ziraat Bankası 
JCuruluş tarttı.ı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

lirası 

e ır re ın Y'• neşı baş doktoru l\Iahmut Afif ifr:ı-ı ·· · p ı ı · 
ruJJ1.: Bir meselenin düğümünü seLerl giydirildi mi müken~el o ıa me;oguJ olmağa vakit bu lamamıştı., z .. . ' . Turıng a as ote ı yanında 
çöz~'lek bir makinenin ak!':amını nun yıerine geçebilirdi. Hele. uçu- Şım~ı bu genç hakk1r.da 1\-Iısır ga.- / ~tum _onilne ancak ~ şuaıle geçile· 

1 
\. J 

yerlE?\_~tirmeğe benzer. Doğru bir rumdmı aşağı yuv:ırtanır btr de zetelcr.ı tekrar aiıika göstermekte ve bıleceğine k aliyetle soylemektedir. ) 
yol tak"ip edecek olursanır. hiç kalası. ezilir, vücudü par<;ala~ır~a kendsınden uzun uzad ıya bahsetmek , x Şuaile yapılan ilk tedavi Saad r Kimyrger "'" 
zahmet çeku,eden her parçayı ko· onun Sir Alfred olmadıguıı ıddıa tedırler. Gazlyı .)-"Ormum r.ştır. Bu, sonradan 
!aylıkla yeriQe yer.-leştırir ve hep. edecek hiç kimse ç ı kmazdı. C'CaJTitabil uzama. hastalığına tu \ ·a lacak t edav1' 1 1 . . H" -ıı• T- ı 
ini birbir1nc ekleıı;siniz. Bu neticeye vardıktan . sonr~ tu 1an bu t>Mbaht delikanlıyı karlle: ;. P . ier ç n ıyı Umitl.er usam... ın .... r ar 

Hiçbir faT.aziyey.e da)'"Snmadan tetkikatımı biraz daha derınles~ı · rimıze iyice tanıtma.k tçın, biraz ma- I uyar.dırdı~ı . gıbl, .hagtanın tamamıle · 
bütün vekayii halleden bir jzab rerek gerilere doğru baktıı:ı. S ı r Ziye rUcu ile ı kl sene e.vvel kendlsi- , ıl'ile.şeceğını, yanı uza.ma=ıın önüne 1 İDRAR TAIU..tLt 125 KURUŞ 
ECkli bulundu mu bunun hakikat Alfred'in garip şartlar.ı havı vasi . ne ne milnasebeUe al&ka göBtcrildiğ'i_ g~ileceg ı hakkındaki f ikirleri de tak BUOmwn talılllA.t, 
olduğu mubakkak'br. Tefertııat yetnamesini tahlil c~tım: Bu da nin ufu.k bir tarihçesinı ka.ydetmegı vıye etme~tedi l'. 1 Eminönü EmUlk \·e Eytam ban- Ziraat' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap

larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 de!a çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

kabilinden büe alsa, herhangi bir benim vardıj:ım ~etıceyı takvive fa ııJ.eden hali goı"JTJüyoruz: ı ller şeye rağmen, Saad Gazı, hakı- ı kasl kar.:ısında.. lz.zctbey hanın· 
vaka bulduğunuz izah şekline sığ· ediyordu. Başka bır yol takip et- Saad Gii.z l, genç boyacı . badanacı- ka l en «harıka.> olmaktan geri kal· da. ik:Jncl kat No. 6 
mazsa artık omın iizerinde fazla tiğim takdirde bu vasiyetname dır. 1934 scnes.nde bır binada çalı- mamaktadır. 19 yaşında ıken ve ka· ~~~~~~~~~~~~~~ 
zihin yormıya değroez. bu şekli bu i~leri Si_r Alfred'in tertip etti· şırken l.Hkeledt!n dlişmllş ve ctezeı. ll zadan bırkaç ay sonra. 2 metre 15 

( adet 

4 " 

1,000 liralık 4,000 lira 
2,000 • 
1,000 • 
4,000 » 

100 adet llO llra!ı1ı: 11,000 ~ 

bir tarafa bırakarak ba ·ka bir çı· i.zah edilemıyordu. IIalbuki bütün Zi.llU Asaba• uğramıştır. o vakte ka- santimetr e boyunda olan zavallı sa-
1 ı.ııı.-••ıım••••••ıa•ro;m 

kar yol aramak 13.z:ı.mrlır. ğini kabul edecek olursak her şey dar normal bir vaziyette olan boya- bık boyacı , bugün 2,70 gellnektedir. , ÇIGIR KİTABEVİ 4 " 
40 )) 

500 )) 
250 • 
100 • 

120 • 

160 )) 

48 

20 
• 
• 

4,800 • 

8,200 • 
Cinayet vakalarnadıı., ilk evvela k• ... ndil.iğinden ania~ı~ıj:ordu. , cı, evir.de teda\-i altına alınır ve tyt- \ 1şt1hası normald .r. Fakat çok çabuk 

saik aranacak olursa. neticede ya- Vasıyetna.me mucıbınce evvela : leşir. F'akat bu esnada, na.zarı dlk- ı yorulmakta olduğundan, gUnUn bU- DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
nılmak ihtimali çok azdır. Aklın- t_ki sene müddetle sermayeye do. : kati ce~bedecek derecede büyUdUgti yUk bir kımnınt yatağında uzanmış Ankara caddesi No. 153 aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle 
dan zoru olmıyan biri sebepsiz ye· kunalmıyacaktı. Sonra Beronet görülür. bır vaziyette geçirmektedir. 1 verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 ey!Ol, 

1\1. KAMRAN ARDAKOÇ 

re adam öldürmez. unvanına tevarüs eden adam iki Bu !evka!A.de haber, bütUu Mısırda Doktorlar, ke:ndisini normal bir a- Aradığınız bütün eski ve yeni 11 BirincikAnunda çekilecektir. 
Bizim meselede de, ,güdülen ga. sene rnilddetıe billifasıla Guist yayıld.ığ"l gibi dünya gazetelerinde dam yapacaklarını, yani 2,70 den !az· kitapları, mektep kitaplarını. ~r:ıı::a:m:mı:ıııaıı::::ıı:ıız;:::ıı::1a;ıı:1!111EE1ıız::!:i:::SEllllllll•aa•lllllill•' 

yeye dair az çok malltmıatımız var· adasında Yasamak mPcburiyetinde , de akl.ı)ler husule getirir. Kral Faruk la büyi.lıncs i ne ma.ni olacaklarını söy haritaları, tarihi eserleri bu ı 

~titıi~:a;;e:r;:ti;:r~;;k::::~~: :~~i v:e n~~:,:tti~~: ~:~ı;:~'!7ğı""~: ~:ı:;o:~ ;d::~ğ;:ı:~'.~': .. t o~~a~ !Uyorlar. H. N. kütüphanede bulabilirsiniz .. ~ cstanbul Komutanlığı Satınalma 
sında geçen muhavere bizi bu hu· damlar j }erinden ayrılmıyacaktı. Saad Gaz1, bir taraftan boya ve ba- K • 0 J ~ J 
"U<ta az çok tenvir edİ)"Ordu. Bu Ye bu''til bunlardan m•ad d --------------........ ----............... ---- om1syonu l a:ı arı .. ... n '"' a a dana fırçalariJe me~uı olurken, bir 
konu-adan anlaşıldı,...,na göre bu v · etname <:ı"r Alre~d·· ··ı ·· a 

.,.... bo' asıy ~ • ın o U · taraftan da memleketler görmek ve ----. 
katil"'" intikam his-::i ile hareket mündcn ancak on beş gün evvel uzaklara sey-~-t etmek arzusı·ıe ya.· H d E 1 hh ~= erse·1• en vv2 ...... ı at 
rdiyordu. tertip edilmişti. nar durur "e günden güne büyümek- ~ 

Bunu b öv. Je<"e kabul ettikten · t d k 
va~ıye na:ıne e i ~artların Sir te de devam eder. Tam o Sirada, ıs- [ 1 

•onra bizim araştırma sahamız oJ. d'' 1 t'k (A • k .., ~ ) Alfre ın n ı am plAnının ifasını kenderiyede bülune.n bir s .rk kendi· N .... ı:r.lı Kays~rı·ıı· pı og.u dukça daralıyordu. Filhakika Ge- k k ı ,_ t d • .l. - _ ço o aylclş ır ıgını ilk bakışta s ini angaje etti ği için, gencin zevkine 
orge herhangi bir kim!':e ile kavga .. d.. İk' gor um. ı sene müddetle scrma· paya n bulunn1az. Sirk ile seyahate, 
etmiş, onu kendjsine dü$1llan edin· ı •• k S ki yeye e sürülmemesi şartını ileri dıyar diyar gezmeğe hazırlanırken, ur ucu arı miş olabilirdi. Fakat bu ihtimal ( 
çok azdı. Çünkü ır kere Guist·e -------------b . Ar'~iı'Sl Y~r) 

1 

ıs . rkin direktörüne Amerikadan gelen 

henüz gelmiş bulunuyordu. Bura. bır telgrafta 2,40 dan yüksek bir s-
tarda kendisine dost düşman edi· ı ,------------, dam arandığı ve şayet orada böyle 

Emsali nadir, sıhhi yalJılış terkibahnda baharatı ve soğukhava 
depolarında muhafaza edilen sucuklarımızı her yerde arayınız 

necek kadar vakit olmamııtı. z a 1 er bimi varsa. Amerika.ya gönderilmesi 

Bana amcasından bahsetti •ı'nı·.. bildirili. Direktör hemen Sa.adı dU.,U~' ll!ıcma . tan 
6 • Bab 1 1 d Depo, Lı bul, Balıkp:ızarı, Taşçılar, Tel: 24340 ..ııU 

zaman. derhaı bu , ölü• nun Geor· çe er D en nur ve kendisine vaziyeti anıatır. r-

taklitlerinden sakımn1z. , 

:c'de-n intikam almak istemesi için Saad bittabi teldifi memnuniyetle ka- ------------------------·----
hir çok sebeplerin mevcut olduğu. Yazan: YUSUF ŞAKiR bul eder ve istediği paraya da Ame-
nu düŞtindüm. t te bana Sir Al· - İl~veli üçüncü basılış - rika.dan muvafakat cevabı gelir. Sa.ad 
fred'in belki de ölmemiş ve hılU F11atı: 10 Kuruş Amerlkaya gitmek üzere hazırlanır-
hayatta bulunduğu ihtimalini ele \.. J ken, iş, Kral Faruğa akseder. Genç 

Topkapı rrı:altepesindeki satın 

komisyonu :ıanl:ırı 
a.ma 

alarak vekayii bu cepheden tetkik - kral, bu anormal adamla yakından a. 
ettiren hep bU düşüncedir. Iakadar olur; seyahatte bıtta.bi iuya 1 - 4·!>-941 tarihinde pazarlıkla satın alınacak 600 ton sama. 

İ1k tşiın onun ölmüş olduğunun • k IA T"' ki ~ düşer. na t.all ~ıkmadı lndan \.ekrar pa rbkla tln alınaeaktır. Sama-
nasıl ispat edildiğini araştırmak in 1 •P ur ye- Saad o vakıttenberi lskenderlyede nın döküm halinde behe r kilosun un muhammen bedeli 3 kuruş 
oldu. Bu, yalruz Knight'in şehade- si d kAA t bk hUkfınıet hastanesinde bulunmakta tutarı 18.000 liradır. Samanın ba iye halinde beher kilosunun mu 
!ine dayanıyordu. Bu adamı sıkı D e aul cı ve tedavi edilmektedir. Kralın hima- hammen bede li 3 l:uruş 75 santim tutarı 22500 liradır. Saman bal. 
bir sorgudan geçirdim ve Bracken. V S b"h Al yekerdesi olduğundan fevkaliı.de ihti·· yesinin tt li ciheti askcr~yeden veril.nck şartile beher kilosunun mu .. 
feld mailkAnelerin!n vekili umuru J azan : a 1 <\Çam marnla kendisine bakılmakta ve bir hammen bede li 3 kuruş 40 santl"' t u tarı 20400 liradır. 
iken ve iyi bir içtima! mevki ile Bel' Ttlrk mbenerlDl.D ded.ği iki olmamaktadır. Hastanede 2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri sa-
parlak bir servetin sahibi iken bir- kendisi için yalak bulunmadığından, tın alma komisyonunda görülebilir. 
den bire Guist şatosunda alelade olnuaaıı IA:r.ımdlr. 3 metre boyunda ayrıca bir karyola 3 - İhalesi 18·9·941 pcrşem be günü saat 10 da komisyonda 
bir metrdotel vazifesini kabul edl- yaptınlmı.ştır. Saad, hastanede husu· yapılacaktır. 
ini biraz şüpheli buldum. Bunu st bır odada, doktoru ile hast&balucı· 4 - İsteklilerin talip olacakları kısma ait aşağıdaki kati te-

kabul etmesi için fevkalide bir se· Jarının nezareti altında günlerini minatlardan birisile müracaatları. 2700 lira veya 3370 lira ve yahut 
bep bulunmalı idi. Ya şahsi bir geçirmekte ve hastaneden ayrıldık· 3060 lira. c8t5ı. 
düşünce•i, yahut da onu, sır Al- ER S O 1' BAVA D 1 S tan eonra uzun seyahatlere çıkacağı-
fred"in kendisine teklif ettiği işi tLAN FİYATLARI Kuruş nı söylemektedir. 
torla ve istemiyerek kabul etmi- liuru~ Saad, iki senedenberi aynı hast.ı.· 

)"e mecbur eden bir sebep vardı. - nede bulunmakta ve 1941 senesine 
İkinci ihtimal bana daha akla ya- Başlık 750 kadar tedricen bUyUyerek boyu 2 
kın göründü ve cesedi yalandan ı incı· ""'11a 500 ._. metre 65 santimetreyi bulma.ktadır. 
te:his etmesini de izah etti. 2 nei J) 400 

Sir Alfredin onun üzerinde her 3 üncü ,,, 
150 

Altı ay mukaddem asabı blr sük:Q ı 
hangi bir sebepten dolayı büyük ıt üncü n 50 devresi geç1rmi.f;'. btiyil.nıe hamleleri 
bir nüfuzu vardı ve tahkikat esna- ABONE ŞAB'l'LARJ de bır müddet durmıı.ş olduğundan 
sında da onu yalancı şahitlik et- ...... iyileştiği zannolunarak ailesı.nin yanı 
miye icbar etmişti. Tllrklye ~..,, na gönderilmişti. Fa.kat heyhat, bu 

iç.la f~J.D 
Şimdi de ortada başka bir mesele saJA!ı, muvakkat ve geçici bır devre 

kalıyordu: Uçurumun dibinde bu· ~ __ Kr_. den ba.>ka birşey değ"ilmU/ ki, Saad 
lunan cesed Sir Alfred'in olmayın- 6melllr 1400 ısoo tekrar büyümeye başla.nıv,br! 
ca, kimin olabilirdi?. Ada sakinle- Altı aylılı 1llO 1800 Bugün boyu 2,70 dir. Hastanede 
rinden biç birinin ortadan yok ol- 'O~ •J'!ık "° 1000 kendisini tedavt eden doktor, onu tek 
madığı naz.arı itibare alınınca bu- Aylık 100 rar hastaneye naklettinnU,tir. Fakat 
nun hariçten birisine ait olduğu bugün, geçen seferki karyola küçük 

Günü ı~ml• nüshalar 5 me ·dana çıkıyordu ve tam o gece, .... .,. -ı geldiğinden 3.50 metre boyunda yeni 
Guist adasına hariçten birisi gel- kroş:tur. bir karyola yaptırılmıştır. Saad, şim 
mişti. O da profesör Summervtl- di tk:nci defa olarak eski odasında. 
ledl. hayabnı düşünmekte ve harpten son_ 

Sahip ve Başmuha.rrirl 
Ben kendi kendime düşünerek NlZAMETı1N NAZiF ra muhıılkk&k Amerika.ya gldeceğ"ini 

Sir Alfred'in profesör Summer- söylemektedir. 
Ne,,...yat Direktörü 

\ille' it> yerine geçtiji ve profesör ştlKRU SARACJOGLU 
Summerville'in de Sir AUred ola. 
rak gömüldi.igü, kanaatini edinmiş· 
iim. ~u değiş tokuı haddi zatında 

Baarldıfl Y•: 
VATAN MATBAASI 

Jf 
Mısırdan son gelen ha.berter, Saad 

Gazinin vaziyetinin son sa.Oıa.sını tes
bit ediyor ve bu sefer, doktorlann 

* ı - 4.9.941 tarihinde pazarlıkla satın alınacak 30 ton kırmızı 
mercimek için t ekhf edilen fiatlar makamca gali görüldüğünden 
tekrar pazarllkla satın alınacaktır. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 15 kuruş ve tutarı 4500 1i radır. 

2 - Evs:ıf ve hususi şartlar Topkapı r.ıaltepc askeri satın 
alma komısyonunda görüle.bilir. 

3 - İhalesi ıa.9 . 941 perşembe günü saat 15 de komisyonda 
yapılacaktır. 

4 -Kati teminatı 675 liradıt. •8136• 

* A. keri posta 1040 karargah komutanlığının 2.9.941 gün ve 6-15 
cilt ve 111365 esas sayılı iki koltuğa ait ayniyat tesellüm makbuzu 
zayi olmuştur. Yenisinin tanzim edileceğinden zayi olan ayniyatın 
hükümsüz oldu~u ve bunların ordu levazım mütehassıslığına ge. 
tirmeleri uan olunur. t8137· 

* 1 - Her kiosu 34 kuruş tahmin edilen 5.9.941 tarihinde pa
zarlıkla ihalesi yapılacak 4 parti 50 bin liralık sığır etinin 3 par
tisine talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

2 - Bunlardan bir partiye veyahut hepsine birden teminatla
rını yatırmak suretile talip çıkıla bilir. 

3 - İhalesi 17·9-941 salı günü saat 15 de komisyonda yapıla. 
caktır. 

4 - Kati teminatları 7500 liradır. 
5 - İsteklilerin ihale günil ayaktan veya sahra mezbahasında 

teslim şartlarının her birine ayrı ayrı fiyatlar teklif edecekleri 
uygun görüleni ihale edilecektir. «7932-. 

Haydut kuvvetli kolları ile ipe 
asılınca müddeiumuminin ayakla· 
rı yerden kesildi. Robertonun 
bir iki kere debelendiği görüldü. 
Sonra dili bir karış dışarı çıkmış 
cansız cesedi mahkeme salonunda 
sallanmıya başladı: 

başladı. Bir taraftan silAblar pat
lıyor, bir taraftan da boğaz boğa· 
za, süngü süngüye boğ:uşuyorlardı. 
Bazan, talih generalle askerlerin 
yüzüne gülüyor bazan da Anriko 
ve arkada5larının lehine bir· vazi
yet alıyordu. 

istiklal- En Son Ha"Oadis'in Aşk, Cinaget ve .~acera Tefrikası: 40 

Müddeiumumi Roberto Guinli 
olmiıştü. 

Sirakyo, sordu: 

- Reis! Cesedi indirelim mi~ 
- Hayır. Onu öyle bırakınız. 

Dostlorı, arkadaşları, kendisi gibi 
halka zahmet ve eziyet edenler, 
onu bu vaziyette görmelidirler. 
Artık gidelim. Burada işimiz bitti. 

Koridora çıktıkları zaman. yüz 
kadar askerle karşılaıtılar. Asker
lerin başında General Kastcl Five· 
rito vardı. 

Anrlko, telAş ve heyecan gös
termedi. SogukJ<anlılıkla arkadaş. 
!arına dedi ki: 

- Fareler koku almış! Bize pu
su kurmuşlar. Fırsat vermeğe gel
mez. Ateş ediniz. 

İki taraf birbirine saldırmıya 

Anriko, generalin üzerine hil
cum ederek, elindeki bıçağı sap
lamak istedi. Kastel Fiverlto, hü
cumdan sakınmağa çalıştı. Fakat 
kurtulamadı. Bıçak göğsüne sap
landı ve yere yuvarlandı. 

Boğuşma şiddetlenmişti. Küfür. 
ler, acı acı haykırmalar ... yandım 
Allah!• sesleri kulakları tırmalı· 
yor. Dipçikler, kafalarda kütlüyor, 
kurşunlar vızır vızır işliyordu. 

Eşkıyalar ancak on dokuz kişi. 

den ibaret oldukları halde, yüz ki
şilik asker! kuvvete karşı durmuş
lar, onları püskürtmeğe muvaffak 
olmuşlar, merdiven baş-ında bir 
köşeye sıkışıp kalmışlardı. 

Reis, arkadaşlarını teşvik ve teş
ci ediyordu; 

- P.·Icrdivenlerden a§agıya in· 

.. 
M ' • T 

meğe gayret ediniz. Buradan ça
buk çıkmak !Azım. Arkanızı çe
virtmemeğe çalışınız. Arkamdan 
gellniz. 

--------------,-,insan gırtlaklıyor, her kurşun bir 

Dikkatle ilerliyerek merdivenin 
başına yaklaştılar. Fakat, aşağı 
irunek ihtimali yoktu. Çünkü, 
merdivenin alt kısmını tutmuş· 

lardı. Bir çok süngü parlıyordu 

aşağıda ••• 
Anriko haykırdı: 
- Yolumuzu kesmişler! Onlar 

çok fazla .•• Kuvvetimiz az, muha. 

sarayı yaramayız. Geri dönünüz. 
O, adliye sarayının arka tara

fında bir nehir olduiunu biliyor
du. Tehlikeyi görünce. oradan sa
vuşınanın çarelerini aramak aklı

na geldi. Nehirde boğulmayı, düş-

Çeviren: 

.w. S. Çapanoğlu 
-

manın süngü ve dipçikleri altında 
ölmiye tercil}. ediyordu. 

Ac:kerler, A.nriko ve arkadaşları
nın arkasından atıldılar. Şimdi,,, 

evvelkinden daha §lddetli bir sa

vaş başladı. Kucak kucağa boğuş. 
mıya başladılar. 

Anriko, vaziyetin tehlikeli ol
duğunu anlamıştı. Bu, ölüm ve di
rim mücadelesiydi. Bunun için 
arkada~larına kuvvet ve cesaret 
vermek iç-in, kudurmuş bir pars 
gıbi ileri atılıyoı·, her atılışta bir 

adam öldürüyordu. Reislerinin 
atılganlığı, cüreti, arkadaşlarını 
bir kat daha cesaretlendirdi. Onlar 
da, ayni cilret ve cesaretle ileri 
atılarak boğuşup dövü:;meğe baş· 

!adılar. 

Boğuşa boğuşa, kurşun sallıya 

sallıya aşağıya indiler ve bir kapı. 
dan içeri girdiler. Fakat, Anriko 
burasının çıkmaz bir yol olduğu. 
nu hemen anladı ve teessüf ve te

essür dolu bir sesle arltadaşlarına 
emretti: 

- Çabuk, geri dönünüz. Çıkmaz 
yola sapmışızl 

Fakat, geri dönmelerine vakit 
kalmadan, arkalarından kapı ka
panıverdi. 

Aşağıda miktarı ve ebatları yazıh demir çubuk ve filma.şmleri verıl# 
mek üzere 5,25 santim ebadında çivi pazarlıkla yaptırılacaktır. pazarlığı 
16.'9/ 941 salı günU a.,ağıda hizalarında yazılı saatlerde yapılacaJttıı"· 

Şartn.a.meleri her gUn komLsyonda görfilebilir. İsteklilerin belli gün "Ve 

saatlerde kn.t'l teminatları He birlıkte Fındıklıda satın alına komisyonu· 
na gelmeleri. (8092) 

1 

Yaptırılacak i~ Demir Muh. Bd. Katı te. Pazarlık zaınaııı 
m•ktarı ı. K. L. K. Saat daJc!l<• 

- --12 mm. demir çutıuktan 49000 
8: 18 santim çiv1 Ltnali 
12 mm. demir çubuktan 
:S: 18 'Santim çivi imali 
6 ve 8 mm. tilma.şlnden 

5: 25 santim çivi imali 

50740 

200.000 

14210.00 

14714.60 

21aı.ro 10. so 

2207.20 11 

7200.00 

* 18 milimetre demiri verilerek 60 ton çivi pazarlıkla yaptırılacalctıf. 
Muhammen bedeli 22800 lir& olup kat't teminatı 3420 llra.Wr. Şartnanı.e· 
si her gün komisyonda görülebilir. İstekUlerin 17/9/9(1 çar~amba gün.il 
saat 14 de ka.t•ı temtna.Uarı ile birlikte Fındıklıda satın alma komi..i)1'. 
nuna gelmeleri. (8091) 

* A,ağlda cins ve miktarları yazılı iki kalem ıaşe maddesi 18/9/9<1 

Perşembe günü hizalannda yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktı!· 
Şartnameleri her gün komisyonda görfilebillr. İsteklilerin belli gün "" 
saatlerde kat'l tern1naUarı Ue birlikte Fındıklıda satınalrrıa komisyonun• 
gelmeleri. ((8094). 

Paz&rlıl< z. Mlktan Muh. Be. Kat'! T. 

Cinsi Kilo L. K. L. K. Saat vsl<' 

Patat..ı 

K. Soğan 

8MOO 
74500 

8550 00 
6215 00 

1282 00 
782 25 

--------u 
11 sO 

lJeniz Levazım Satınalma 
Komisyonu İlanları 

1\larmara ttssa Bahri K. satınaı111• 
Komisyonundan: 

CiJısl Kilosu Tahmini fiyatı 
Kuruş 

Kati teıniJI'~ 

~ 
Kösele 
San vaketa 

5000 
3000 

450 
460 

3373 
2070 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme aYrl 

ayrı şartnamede olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkları 16 Eylill 941 salı günü saat 15 de fzmitte ıet· 
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu malzeme bit 

veya ayrı ayrı tallplere ihale olu nahilir. Şartnameleri bedelsiz oı•· 
rak: komlsyoodan alınır. . 

3 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin bu gfbl işlerle ;ıgııı 
olduklarına dair ticaret vesikalarını ve yukarda cinsleri htzaıarıfl~ 
gösterilen teminatlarile birlikte belli gün ve saatte komisyona ıfl 
raoaatları. .ao35• 

Anriko bir arslan gibi gilkredi: 
- Bizi hapsetttıer. Fakat kur

tulmanın imkA.nlarını arıyacağız. 

Kurtulacağız buradan,.. Fareler 
gibi, kapanda mukadderatımızı 

bcklemiyeceğiz. Sirakyo, Mankozi, 
şöyle yanıma geliniz, bir karar ve· 
relim. 

Sirakyo, reisin yanına koştu, 

Mankozinin gelmedill!ııi gören An· 
riko sordu: 

- Mankozt nerede? 

~ 

zım. Evveli, bunun bir 
çareslııl 

bulalım! bit 
E t h klı Evvel~· - ve, a sın ••• 

etrafı tetkik edelim. d0~ 
Etraflarına baktılar. BulUll bir 

ları yer, rutubetli, pencereSil!' ıJ' 
yerdi. Odadan ziyade msılof ~··· 
benziyordu. Her taraf kilf 1<•,.~ 
yordu. Ve kapıdan başka çı1< 11" 
bir yer yoktu. fi!<-" 

Zorladılar kapıyı, fakat "" 
Açmanın lmkAnı yoktu. ,.,.,ı 

- Burada yok. .. (Ark1'8~ 

- Öldü mü? .. Cesedi dışarıda, 

düşmanların elinde mi kaldı? Ah, ~ Kitaplarınızı "" 
ne kadar yazık! T 

- Hayır, ölen arkada.,ıar dört A 1 r B o L A 
beş kişiden ibaret ... Bunların ara- ITAB EVİNDJ:~l· 
sında da Mankozi yok. " 

- O halde ne oldu? alınız. Bütün kitaplar• bUl~y•' 
- Belki düşmanın eline geçti. 1 leceğiniz gibi Ankara neşt~i! 
- Bu ölümden beteri O na, şim- tının, A vrupanın model ve ye' 

di kim bilir, nasıl eziyet ve işken. mecmualarının Babıfllide 
ce yaparlar. Kurtarmak !Azım . gane satış yeridir. ,,Jel' 

1 

Gazetelere tl"in da kah.ol bol 
onu... ıstan 

evvela• Ankara caddesi 89 -- Onu kurtarmak için, 

bizim bı,ıradan çıkmaklığımız la-1 Ltıı.---·-------~ 

'l'' 
da 

ha 

b 


