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ız--..., --Mi i Seli 

Ankaraga dönmüş 
bulunuyorlar 

Başvekil ile Mareşal taralından Gazı 
istasyonunda selil:U~andılar ı 

Ankara. 16 (A.A.> - Reisicümhur lnonu buı;iin 11,10 da ~
rinUse avdet buyurmuşlardır. 

Milli Şef Gazi i tasyonunda BaşvekJI Dr. Refik Saydam ve 
A.Dkara pn~da da Büyük l\llllet l\lc~lisi Reisi Abdülhalik ~oda, 
Genel Kurmay Başkam Mareşal Fevzı Çakmak, Vekiller, Cumhu· 
. et Balk Parthi Genel Sekreteri ve umumi idare heyeti azaları, 1 
~ecUs rrupu reis vekili ile Parti miıslakil grup reisi, meb~lar, 
·..ekiletler erkanı, vali muavini, garnizon komutanları, Emnıyct 
direktörü tarafından karşılanmışlardır. 

\ J 
Bir ltaıyangazetecı ..... . , , 
tetkiklerin net ı c e 

. ' ' 
sın ı bildiriyor : J 

Ukraynayı Leningrad 
pek sefil cephesinde 
bulduK ! M Dthi ş 
Kasabalarda 

doktur yokmuş ! 
( '\ 

1 
Dfuıyauın en mömbit tarla]anj 
aratııoda dünyama en mustarip 

lnısa.aları J'&f•Y0 r 

hava 
muharebesi 
oluyor! 

İngiliz tanare
lerlde barba IPI· 
rak etmektedir 

lşkenca odasıadaa 
)eni çıkmış gibi 
..,, toıa ko,ıuıer... 8. Al 

Milano, 17 (A.A.> - Popolo ır man 
d'ltalia gazetesinin şark cephesin· t • b , d 1 
de~ik~~::~~iya~~r:harekeUml~ orpıtası atırı. 1 • 
biıe Uım bir bolşevik bayatı geçı-

ten bu mıntaka1arı gafil avlamak 29 Alman, 18 Rus 
fırsatını verınlıtir. Filhakika seb:ı 
Icr hareketimiz düşmanın biç ır tayyaresi düştü 
~}' tahrip etmesine iınkfın bırak· Moskova, 17 (Radyo • Saat 
tı\anuş 1:e halk yaşayı§ tarzını de· 9,45) - Sovyet istihbarat bürosu-
lı§tirınlye vakit bulamamıştır. _Bu bu 
itibarla Ukraynayı bolşcvik rejımi ~i~ sabah neşrettiği resmi teb 
11Itında ya~dığı şekilde görmek Dün, Sovyet kıtaları, tayyare 
ll'ıUyesser olmustur. Halk sefiIAne kuvvetlerinin iştirakile bütün cep 
"ıtr hayat geçirmektedir. Kadınlar. he boyunca dUDnıan maklııell ve 
'e erkekler şehrin pis sokakların· piyade birliklerine, topçusuna kar· 
ıla Perişan bir kıyafette ve yalına· şı şiddetıı çarpıpnalanna devam 
rak dolaşmnktadırlar. etml§lcrdir. 

Tnrlalar kısmen ekilmi§tiT ve Hava muharebelerinde ve yerde 
tt\nhsul bazı mıntakalarda boldur. 29 Alman tayyaresı tahrip edilmiş 
~&kat bu toprağın son derecede tir. Bizim kaybımız 18 tayyaredir. 
~lirnbit olmasından ileri gelmek· Bir ihraç hareketi 
ledtr. Çünkü bir çok geni§ arazi D!lşmo.n, Esel adasına yeniden 
t>arça,ıarı ekilmiştir. Bu hal mem- asker çıkarmak teşebbüsünde bu
leıtetin zirai membalarını kıymet· iurunuc :lse de bir torpitosu, 2 nak 11!ndlrmek için hazırlanan Sovyet " 
tllA.n1arının tatbikine başlanmamış liye ve bir çok küçfik Cenıile.ıi ba. 
tıl<tuğu ve Moskovanın propagnn- tırıln11ş, paraşütlerle indirdiği as-
ıl (Devamı Sa. 3. Sü, 3 de) . a büroları tarafından neşredilen 
~latistiklcrin. tamamile bir hayal 
lıaıısuırı olduğunu göstermektedir 
t llinyeper mıntakalarında topra-
ııı zenginliği bir kaç milyon ki
~llin refahını temine kfıfi gelir. 

ll.lbuki bu ıruntakalnrdaki halk 
torkunç bir sefalet içinde yaşa. 
~ktadır 
~ lç~hnai· muavenetin ancak kAğıt 
erıncte yeri vardır. 

ı lt.asabalarda bir doktor bile yok 
~· nır İtalyan doktoru tarafından 
ı. cla\11 edilen bir ihtiyar bu mınta
l~~kl ziraat amelesinin her tnrW 
t hı Yardımdan mahrum bulundu 
\'~u söylruruştir. Senede iki dcla 
ı./1Udl bir doktor kadın kolhoz-

1 doıaşmokt,. ice de bu doktor 
~L crebc kadınlan ztyaret et-

11:te idi. 
~~~tlu zavallıların muztarlp yüz· 
~it ne baktıkça insana bunların bir 
lıı-ence odasından çıktıkları sanı-

or.ı. 

Alman 
tas usları 

V: 16 
Oörduncu s:hifemizda 

İngiliz Tebliği l 
Leh pilotlart 5 Al .. 

man tayyaresini 
düşürdüler 

Londra: 17 (Radyo saat 8.lS) -
Brltanya Hava ve Dahili Emniyet 
nezaretlerinin tebliği: 

Dün, Polonya tayyarecileri düş
manla yaptıkları muharebelerde 5 
tayyare düşünnü~r. Britanya 
tayyareleri de bir Alman tayyare
sini tahrip et.ınişilr. 

Felemenk açıklaında bir Alman 
karakol gemisi batırılmış \'O bir 
bombardıman tayyare& düşürül
müştür. 

Dün, düşmanın Britanya adala
rı üzerindeki faaliyeti ehemmiyet
siz olmuştur. 

Londra, 17 CA.A.) - DOn, Brl· 
tanya havn kuvvetleri Manş üze
rinde çok büyük bir faaliyet gös
termişlerdir. 

Fransız komünist 
terinin lideri 
tevkif edildi! 

Vlchy, ı 7 (A.A.) - Komünist 
Ayandan Marcel Cachin'ln uç haf. 
ta e~el Renncs şehrinde işgal 
makamları tarafından tevkif edil
diği öğrenilmiştir. Tevkif edilme
sinin scbibf meçhuldür, 

Filozof Dr. Rıza Tevfik anlahyor: 2 

Bu suretle İstanbulu, Çanakka· 
leyi, l.ı:miri ve Osmanlı İmparator
luğunun hemen hemen sevkulcey
şi ehemmiyeti haiz bellıba~lı bütün 
noktalarını i§gal l'tmis olan dort 
büyuk devletin agır tazyikı altın· 
da ezılmekteydi ... 

• 
enı 

an. 
mecburiyC't, hiç olmaz.sa daha bir 
sene müddetle vakit kazanmak ve 
ictinabı mümkün olmıyan bir va 
ziyeti değis-lirebilecek ve her za 
mnn zuhuru melhuz vukuatı bek 
lemek kararından doğuyordu. 

VaUındaşlarımın hafızalarında 

Çok barilCCill müzakere tere s:ınne o!du:u nnla~ılan İran parlü.mentosa • .._ O nnda, bu muahedeyi im
zalamaktan baı;ka çaremiz yoktu; 
bir kere dalın tekrarlıyayım kL bu 

uKılklŞD hlıdisesinin hatırasını tı 
yandırınama hacet var mı? 

(De\'amı Sa. %, Sil. fi dr) 

isfahana gittiği bildirilen Alihaz-reti hümayun Şehinşah Rıza Şalı 
Pehlevi (Yanındaki zat bir Alg an Pren:;idir. Lehine feragat ettl~i 

oğlu arkasında gözükmektedir.) 

Ali hazret 
Şahinşah 

İs/ahana 
gitti! 

Londra bltaral 
diplomatlara 

atlederek 
billf rlyor : 

Almanya 
Veliaht henüz

1 
Fransız 

tahta çıkmad.~. donanma 
Tahran da bugun 

işgal edildl ! • s_ını 
ISt]yOr Kermaqab badi· 

seıerlnden baber 
JOk. .. 

Londra, 17 (A.A.) - Son ha· 
herle.re göre, Şehinşah Rıza Han 
Pehlevi, İsfahana gitmek üzere 
Tahrandan ayrılmıştır. 

Sabık Şehinşahı İsfahana götü· 
ren yoldan Tahranı işgale giden 
İngiliz kuvveUeri gelmektedir. 

Londra, 17 (Radyo)- Dün İran· 
daki askeri hareketler etrafında 
SimlAda neşredilen bir resmi teb· 
liğe göre, Şehinşahın tahttan lehi
ne feragat ettiği oğlu Veliahdin, 
alttılhh gazetesinde çıkmış olan 
makalede alAkası olduğu kaydedil 
melde ve halk tarafından· sevilip 
sevilmediği }ıenüz malQm olmadı· 
ğı 111'.ıve edilmektedir. 

Suriyenin yen~ 
Cümhur reisi: 

Şeyh 
Tacettin 
idareyi 

eline aldı! 
Berut 17 (A. A.) - General 

Catroux gazetelerle neşredilen bir 
mektubunda Suriyenin eski devlet 
reisi ekselans Şey.h Taceddimn Su
riye Cümhuriy<!t Reisine terettüp 
eden bütün imtiy.az ve vezaif il~ 
Suriyenin mukadderatını eline al
masını ve bu maksatla milrnkün ol
duğu kadar kısa bir zaman zarfı.ı<la 
hükrttneti ~kil etmesini istemiş
tir. 

Yine gazeteler tarafından neşro
lunan diğer bir mektupıa Surıyc
niT\ yeni Reislcümhu:unun bu mü
hitn vazifeyi kabul etmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

\. 

50,980 Fransız ~keri itaıyaj 
emrine verilecekmiş •• 

V~şi henüz b:r 
karar vermedi 

&ener ı Veyg 11d 
te illin relidlnl 

ı t!yor 
I ondra: l 7 (A. A.) -- Lonôrc.nın 

bitaraf diplomasi mahnfiline gayet 
en in kaynaklaı.vlan gelen habe~lere 
g('re, Ahnanya, narpte, Fr.:uısayı 
Mihver devletlerine y:ırdımcı ola· 
rak faal bir el birlığine sevk.etım•k 
t.zcre Vichy'yi yeni len tazyik rt
n.ektedir. Alma!ıyanm, bilhassa ~u 
iki nokta üzerinde israr ettıgi si•y
leııiyor: 

1 - Fransa donn'l rıosm.n i~ ~ır· 
liğ" yapması: 

~ - Sonbahar.la yapılması mı.· 
ka •rer İngiliz tD.a:nıı.unn karşıJ~ • 
m9k ii .. ere Zencı VP. Şim&l! Af.:r.a 
kı1ilatından mlir .:l.kco elli bin as
ke"~n libyadaki .itaıy m 1."ienelkur
mlyı (-mrine am.de tutulması. 

lfa1 .• Iardadır ki, iiitler. Rus cep
hes:nnE:ki müheyy·~ :nüliıkat esna
sııı<!.ı, italyadan, fo;ıl bir yardıın tc.
•cb t tm~ü. Fak<tl : ,;nı '8mnnda, 
U::nr.in pre u;ı, ! ı,. .;r~oın, Habe
şisbından sonra Libyayı da kay
betmesine müsait olmadığı hususu
nu tamamile kabul etmişti. Binaf'r.
aleyh, derpiş edilen sulh projesi 
Fransanın, İtalyaya arazı teı-kclt'ne
mesini amir olduğuna ~öre Fransn
ıun İtalyaya, hiç olm:ı.z<.3 kendı lop
raklımn· m• J.afaza etmesi için yar
dunda bulunabileceği ileri sürüle· 
rek bir anlaşma yapılması düşünül
m!iştür. 
Veygandın bu projeye katiyyen 

muanz olduğu, fakat d~ğer taraftan. 
Vichy, ricalinin hayli müteredd:ı 
oldukları zannedibnektcdir. 

Bataklıkta 

kurulan bir 
·tuzak! 

30 11!?.C il 
de fı piy 

imha .. , ! 
1 

Kiye/' in 
vaziyeti 

nazik/eşti! 
9 Rus tümeni 
imha edildi 

9 tümen de 
bozguna uğradı ! 

Moskova, 17(A.A.) - Reuter: 1 L-ondra, 17 (A.A.) - Son habcr
Rus kıtaatı, mühim bir Alman ri- 1 lere göre Kiye! mıntakasında va
catini kestikten sonra 'Slout.ınoıı 1 ziyet nazıklcşmfştir. Almanlar 
nahiyesini istirdat etmişlerdir. Al Dinycperin §arkından ilcrlemıye 
manlar, hu bolgeden kaçmadan ev ı muvaffak olmuşlardır. 
vel bir buçuk tabur kaybetmişler, Şimoldc, Mormıınsk ellln Sov
gericlcn taarruza uğramışlar ve yetlerin elindedir. Almanların 
mitralyöz ve tüfek ateşlerile karşı 1 Mormansk'ı ele geçirmek fçin toy 
laşmak mecburiyetinde kalmışlar- yarelerle yaptıkları teşebbus akim 
dır. kalmı§tır. 

320 tank, 695 top 
53,000 esir aldık 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman ordu· 
lan başkumandanlığının tebliği: 

Ukraynada Alman ordusuna men
sup teşekkUllcr aşağı Dinyeper'in ge· 
niş mecrası üzerinde en mWılm nok. 
talanla. köprUbaşıtarı kurmuşlardır. 

Günlerce süren muharebelerde bu 
köprUbaşılarının dlişmanın zırhlı te
şekkWlerinin mllzahe.retlle yaptığı 

ştddeUi hücumlara mukavemetinden 
ve genişletilmesinden sonra, Alman 
tümenleri büyük biı' cephe üzerinde 
şarka doğru ılerlemeğc devam et
mektedir. 

Leningrad bölgesinde cereyan e
den ba~ka bir muharebede, 30 un· 
cu Alman piyade fırkası tamamen 
imha edılmi§tir. Ruslar, 250 esir al 
mışlar, yüz kamyon, bir tımk defi 
top bataryası ve daha bir çok mal· 
zcme iğtinam etmişlerdir. 

.. Kızıl yıldız,, gazetesi Lenin· 
grad bölgesinde cereyan eden bir 
başka meydan muharebesi hakkın 
da tafsiUıt vererek diyor ki: 

«Almanlar bekledikleri bir 
tan1t hücumu karsısında mebhut 
kalmı~lardır. Şimendüere ve yo. 
la htıkiın müstahkem bir tepede 
bulunan Almanlar, Ruslıırı. yağ. 
murlar neticesinde bataklık hali· 
ne gelen bir doğ eteğinin teşkil 

ettiği bir •çamur tuzağına-. düsilr 
9 Dllşınan tümeni imha, diğer 9 meyi tasarlamışlardır. 

uımen de tamamile mıığlOp edilmiş- . Taarruzun ehemmiyet kesbe_tme 
tir. Hareka.t esnasında düşman pek sıne vakit ~almadan,. Ruslar, cıvo.r 
kanlı .zayiat vermiştir. 53 binden faz ormanın içı:ıden p:ıtıkalar açarok 
la esir alınmış 320 tank her neviden tankların duşmana baskın yapmn-
69~ top ve ~ çok m~ktarda harp sıru temin __ et~islerd.~r. Almanlar, 
malzemesi iğtinam veya Uıhrip edlL tepeden puskürtillmuşler ve Rus-

. t" lar için hozırlndıkları çamur tuza-
mış ır. . jma kendileri dfüımüşlerdlr. Ba-
iruha edilen tümenler har.ılleridır hıklıkta çabalarken, Rus topları

Berlln, 16 (A.A.) - Nefl'edUen nın ateşine maruz kalmışlar ve da 
husust bir tebliğ: ğılmı~lardır. Almanlar, harp sa-

c 1 
:e-

Paris, ı 7 (A.A.) - Haber alın 
dığına gorle geçen harpte tanın 
mış bir hava yıldızı olan Fransıı 
muharipler lejyonunun ikinci re
i"i Albay Heurteaux'nun oğlu ey 
l(tliın sekizinci günü meçhul oto 
mobilliler tarafından kaçırılmıptır 

Holanda Kraliçesi 
nın em ... aki musadere 

edilm~ş .. 
Londra: 17 (A. A.) - Felemenk 

krali~esi Vilhclmlne'ın Felemenk
teki emval ve cmliıkinin mıis."lderr
si hnkkında mütalea serdeden Fe
lemenk gazeteleri, kraliçenin mem
leketi tcrkcttiktenbcri Hollandl il.! 
teması temin edememiş olduğunu 
yazmaktadırlar. Kraliçenin memlr
kette.'l aynlmıısından soma emval 
ve emlfıkini kirnlerm idare etmı 
olduğu malum değıldir. 

eden iki Almnn deposu Rusların 

On birinci, yil"lni yedinci ve otuz hasında, dört yüz subay ve asker 
dördüncU Rus ordularına mensup do· ölüsü bırakmışlardır. Top, tank, 
kuz Sovyet tUmeninin limen gölU mitTalyöz ve mühim vesaik ihtiva 

mıntakasında. imha. edilmiş oldukla· -----~-~------------------
rın~;!d1:!~ so,~et tUmeninden • HAD 1 s ELER - Fi Ki R LE R 

eline geçmiştir. 

de tek ınsan sağ kalmamır,ıtır •. .\lıne.n 
!ar 68,000 den fazla eşlr almışlar, 320 
savar,ı a.rn.ba.Sı, 695 top ve •bUyllk mlk. 
tarda. malzeme lğtmam etmişlerdir. Dil bahisleri r:ı 
Bulgarlar Bas nota· 

. A n a h a t J a r i J c Tiirk 
sına cevap verall ~r ~anıeri» aillı eseri, kıyme-

Sofya: 17 (A. A.) - Oli: -
Bulgar notası, Sovyet notasının 

iddialarına noktası nOktasına ceva b 
vermtıktedır. Bulgar notası, Sovyet 
notasının mesmu olanuyacağını be
yan etmekte ve neUce olarak Sov
yet hükıimetinin Bulgaristsm vekc
yii hakkında fcnn malUmat almış 
olmasına te<?ssüf ederek Sovyclle
rin Bul~aristanda dahili nJzrun ve 
asnyi3i temin için zaruri addedilen 
tedbirleri ittihaz etmesin yanlı~ tef
sir etmekte olduğunu il.h·e eyle
mektedir. 

23 Eylül'de 
Ramazan 

İstanbul Müftülüğünden: 
23 Eylül 1941 salı gilnı.i Rama

zanı şerifin iptidası olduğu fiAn 
olunur. 

tinin en biiyük delili olarak 
hem itiraz, hem tnkdir u
yandınuı Dr. Tahsin BA.NGU
OOLU, dil, gramer, imla 
meseleleri ve bunların bir
birlcrile münasebetleri üze
rindeki düşüncelerini böyle 
bir eser yazmağa kendisini 
sevkcden sehrplerle birlikte iuıh 
eden yeni bir broşür neşretti. 
Bundan bana da bir tane yol. 
lamrık lutiunda bulunmu . Te
şekkiir ederim. 

Kitap, bir ün sözden başka, 
her biri tali kollara ayrılan şu 
üç ana bölümü ihtiva etmel·tc
dir: 

A- Gramer meseleleri, 
B- İmla meseleleri, 
C- Türkçede kelime teşkili. 
Adı geçen bahisler, bir bro-

üriin miitevazı hacmine sığmı
yacak kadar yüklü, muğlfık ve 
çetin mcselcler oldukları hnl

de Tahsin BANGUOiiLU'nun 
ha~ikulade tasnif kııhiliyetinden 
faydalanarak. daracık bir me
kan kadrosu içinde, tam bir iza. 
ha kavuşmuş. 

Her biri ayrı hirer ihtisas 
mevzuu halinde dikkatimizi is
jiym. fakat yine her biri mü-

Hamid REFiK 
nevvcrlik sıfatınuzın alakaları 
İ('ioe giren boh · slcri bize mehn. 
rf'tlc hul" sa eden bu brosür, a. 
dınn topyekfın •türkçe mesele
si,. dediğimiz, muhtelif kollar. 
dan hem de znmnn geçirilmck
:;izin halle muhtaç meseleler yı. 
ğınının iskinliği ve kabarıklığı 
hakkında bir fikir \erebilir. 

Şayet eserde mutlaka bir 
kusur aramak lazımsa, mevzuu 
bu kadar salahiyetle kucaklnnu 
olan miielli.finin neden türkçe. 
nin fonetiği bahsine de bir parca 
''er vermemic; olduğu sorulabi
lir. Çünkii, itiraf etmek lazım
dır ki, gramere ''C imlnyn ait 
gayretlcrimİ7. yanındn, bu bahse 
eit olımları hemen hiç yok de. 
nccek kndar azdır. Halbuki fo. 
netik bah i, Dr. Tnlısin BANGU
O~LU'nun da dediği gibi, im. 
ıa hele Jlıgnt kitabı viicude gc. 
1inne ıncselelcrile sıkı sık2yn 
alakalıdır; onsuz ne lugat kita
bı. ııc de gramer yuıJnbilir. 

Fakat ne olursa olsun Tnhsin 
BAJ~GUOCLU'nun önümüze 
serdiğ'i meseleler zeka ve dik
kntimizi seferber efmci!e kafi. 
dir. 

Jb\rnlt Refik 

(•) Dil Bnhısleri, ı. Vakıt mat
baası, İstanbul 1941. 
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Müellifi : Nizam ettin Nazif 

'Yakovanın en azılı haydutla 
eçdim, göz kırptım mı, babal 

ile öldürüı le . ,, 

llll 

l 

ncd 
azılı 
kır))t 

ıi.ırl r 
- Ol bl 

ı .. 
kompartimanın 

u ndı, uyumağtı 

lltas)IO da kannc gibi a er 
kaynqıyordu, anastınn o günkü 
halini unu =nak mümklln mUdUr? 
Mıntaka kumandanı sokaklara 

tabur tabur asker d kmU§tü. ön. 

-Üskiidar - /{a 
köy tramvayları 

ccktir. 

Soba ve boru 
ihtihlirı 

dr ın ldı 
V~övr, Kla 
- .c-m. bakın. diye mı ıl 

ET 
KARAK 
ı~ 

VE 

Eser bitmek üze
redir. Yakıııda 
neşredilecek 

v 

• 
/. tanbulda 70 sene evvel kurula11 

tramvayın bugünl.ü 
hali, ek ihleri ve yolcu nisbetleri 
Yanıbaşımuda "e b-ır ko 

m but olduğumuz kı 'anın dortbı 
ucund korkunç bır y n ın oldu· 

tacak bir tramvay ızdı 
mukadderdır 

• ğt mı bit 1 t bullulara h r gU'1 

1 · t 1 rı 
z m apı dı 

Ankara, ı 7 (Telefonlu) - Maa· 
rif VekiHeti bu ders yılmd ılk 
okullarda, orta okulltırda, l kı·· 
de, öğretmen, sannt ve t caret O· 

kullarında okutturulacak d r ki· 
taplarmı tcsbit etmistlr. 

Tesbit edilen bu k taplardan 
baskasının okutturulması katı ola· 
rnk mcncdılmis ve kA ıt fıl' ti rı· 
nın fovkalMc yUk dmış olma ın· 
dan. evvelce de arttırılacağını b 1· 
dil"d ğimiz gıbi ilkokul kit 1 ına 

::ı 20 ve orta oğretim kit pla ına 
dn yuzdc 10 nl betinde zam yapıl· 
nuştır. Vekalet ayni zamand hu
su tabıler tarafından b2. ıl cak 
olan kıtapların k ğıt nllmun 1 ri· 
nl bir tamimle blltlln te,k l tın" 
b ldırmiştlr. Bu nllmuned n 
kalitede k ğıda basılmış ol n 
taplar tıştnn menedilcc ktlr. 

----01>-

Geçen yıl yarım 
halan tedri at 

h llrlı tan vakıalar ara ında bır d<' • 
tr mvay ı dihnmı vardır, 
VAkı ı tr m\•ay k l&b:ı.lığı 

olma...aydı v.c tr mvny levazımı 
muntazaman ltemln C'dilc">ıl eydı, 
yine olacaktı. Çtinkti İsfanbul nı.ı
fusu ek ıldıkçc tramvay Y<'lctı u 

Ankara, 17 (Telefonla)- Mııa· ;h~ırs;!a~~;;;~;,;;;;;;...;,;;~~:?;:~.:t;:!?.!",_.!'!!!!i!!!!~~~""!!E~:==~~:'."'"""' 
'°':::;========='::Pli' l rif vekaleti ıs4o • 194:ı. ders yılı ıza Te f •k 
~ sonunda tedrisatın diğer yıllara 

ll'C Borsa- nlsbctle daha erl~cn tntll Hlmcsi 
dolayl!ile okulların bütun ınıfla· 
rında progr m milfrcdatının ta· 
mamlanmamlj olmngnı ruı.:ıarı itl
bare alarak, Uk, orta ö retlm m · 

• • 
lekt v teknik öfr tim oku larilc-, <Ba ı l tnctde) mP-cbur olacağız, beyefendi' 

n ~ thn ı>lro b Galıp Avrupa, s ıde İı;tanbulun 1 hı:ık a buaur vo b n, 
ıer. tedbirler almayı kararlnş ıım tır. 1 emnıyetıni temin etnıek uzcrc, Gı· sıma taaJiöku dolayı ıl • o a h r-

çalr· Bu karara nazaran sınıf mu llım· 1 rıtten, bize bir janderma taburu kesten ziyade vakıfım. G ri kal 
.>On 1 teri ile profesörler talebe! rlnhı ı;;ondermcse karar vermişti.Bu rnc 1 nı lAfllguzaftan ibarettır. Bu ba 

ıeçcn yıldaki dersleri hakkll ö · 6 leyi, ayni a~rı devletin muroh kımdan vicdanım müsterihtir v 
rcrunediklerınc kanaat gctırcet"k a ıaı ılc, huklımctln mutlak mus· ı ben vllzlf mi tamamen ynl)mış ol· 
olurlarsa bu ders yılı için bir lihanc s.iynscti hakkında kcndıleri· duğumu sanıyorum. HukCımetı ha 
program hazırlıyacaklnrdır. İcap ni temin etmek , azıfc ı ve ... mı, serbest fırka m(n uplarıodıu~ 

Bllylllcde· 
Baharıy • 
inşa ett · C>ttiği takdirde bu programların uzla ıırıcı sıfatılc müz kercy • lld Uç k\şl.yi vatan halnl addctm 

tahakkuku için kanuni tatiller dı· manttcessUf ben mc-mur edilmlş ti. Pakot beni hiçbir zaman o fa. 
şında sömestr veya dilt<ır tatiller ! tım. Haındolsun, Yunan Kılkıı ı ııeyc sokmadı. 
katdınlacaktır. ı gemı ını geri çevlrtınc~e muvaffak M ıı v zlyctlmE" gclinC'c, ga'.'I E.'l 

oldum. 11 iyi bill)•oı· unuz, tek dikili a ac m 
Irandan piriııç Blr shkfın v. kfe ·. Rıuı T v!ik yok, 'h t~ ~hatça son ncfC' ımı 

idi 
Beyıı in :vUzll pembtı:le ti ve son· v rebılect:'~im b"r kulubcm bılt:' 

g e ra k limelcr iızerınde ı rar cdcıek, 1 . b k b' k t 
' . Selef erımın uyu r e yo ı • 1r tekrnr so.ıUne devam etil" 

Uzun zamandtı.nberi andan şehrı· _ Bu derece acıklı Rhval ve • gıbi. d ıma mutcvaa bır .fılozof 
mtz ııınt geurıımeml~. ı s:nu gU:· ı raı"ı içinde. kuvv<'tle kanıim ki, kaldım. 
terde an takcardirlerı pU1mcm elh e m te hakiki V< ha bl vntanperverlilc, I Dr Rıza Tcvfık Bey ' 

m şlerdlr. Bu pirinçler .ş hr m ze gc- hiçbir 7.ama benim 1 dar du· alaylı bir cdn ile: 
kWliye.tli mı t a r ç raç e • ı k ka . 

tırncrck transit ambarlarına konul· rtıst olm mı~, ;c benim : ttı ~r · Sc r muahede "ni im 
muştur. Bunlar iyi fiyat bulundu~ rek tirnı1cn ., 11

' un ır c c ğım altın kalemi, h tıra makamın 
takdirde pıyannıızda satılnc ktır. bUrünmc.'111 ttr. da hediye ottlğımi (• > söyleclil r. ı 

---o M iUübiyetirnı den ah cı a 13 Bu be tr.ınba a uydurma bır ma al 
Uuıtlk tovzlatı b tlıyor me ul olmadığımı övleıneıne de dır. Bırkaç şkın ve muteas ıp v 

lkı pa.rtı olarak .şehılmıze getıl'i· hocct yok tabiı. lTC'rkes bilir ki. b zı şuursuz İttih:ıtçılnr hfıhi mum 
ten otomobil lAstıklerinln tcvzllne itilüf devlctkrlnin, imparatorlu u kim ve hatıra gelebilen bJtt.ln va ı 
başlanmak Uzcre bır ıhtıyaç llıitesl mu.ı:un muhafazası hu usunda bız tahırla beni tezlllc ve lekelem 
buırlanmıştır. cuma günU tc\tla.ta. tcmınat verdıklcrl ve aşikar men· uğra ıyorlnr. İşte bu kadar. 
b şlanacaktır. faaUcr temin etUklcri bir sır da. Memleketime tertemiz olarak 

----o--- ben, Almnnarın ) anıbn ında hnrbe candan hizmet ettım. Ahur öm 
Be~o •lunda I"ly&t l\lllral.ıtbc buro u girmcmcmb: için, mümkün olan de, ı;lmdl ılkiltıdan ba ka b 

kuruluyor büt.1ln vaıııtıı.larln mücadele etmek aradıgım yok. 
Fiyat Mılrakn:.be teşkılAtının 'Oı. casarotini gö termliUm. Diğer ta· Turkıyeye, mümkun olan b 

kUdarda açtığı bilro faal yete ıre;· raftan, hele bunu bilmiyen hiç bahtiY3rlıkları temenni C'd r m. 
mış ve ıyi ; etlccl r e d edılmı Ur. yoktur, 0 zaman iktidar mevkilnde Em!le on ry 
Bu sebeple Beyo,..lund~ da b r büro bulunan TnlAt cPaşaıı, beni çağırt· (Nakll, tercüme, iktıbas hak 
~esı ne karar "erilml Ur. mış ve sulh taraftarlığından ları mahfuzdur.) 

Karagi.mırlik stadı 

Beden Terb yesi Umum MudurlU
g-u tıı.rafındM KarogümrW<ta yapı· 

lıı.cak olan büyük stadyomun lstım. 

lfi.k musmclesı tamamlnnmıtlır. Kı
ı:ı. bfr zaman sonra. inşaata ba.şlnna
caktır. 

- Sızin de 'babucunuz dam:ı a
tılıyor, azız.im, dedi. 

Vandövr liıkayt bir tavırla h-
fıfçe gUlı.imsedi. Bu biçare Blancıı 
bır muvaffnkiyct elde ctmC'kt n 

1 
m nedecek elbette kendisı c!cğıld· 
St ncrin sofraya kattıgı man ar 
onu daha Zİ>'ade allıkad r cderdı 

vazgeçmemi tavsiye ctmlstı. 
Cünkil kendilerinin (İttihatçıltırın) 
Osmanlı imparatorluğunun kade 
rinl Almnnyaya bağlnmnk istedik· 
erini stsylcml~ti. Ve nctıcei kcıt\m 
olarak da unu ntı."c etmt ti: «Ak· 
.si tnkdlrde istirah:ltlnizl temin için 
sizi hususi b.r odaya kapamnğn 

<•> }'iloııofun bu kıılemi Robc 
Kolej'4! hediye ctt"ği riny t el'l"lir 

<İkiilei yıı ı y rın) 
----o---

* ~ bıtirme imtihıu•ları 
akŞam sona erml lır. Ne cel r 
IJembe gUntl talebP.ye b ldtrllccek r 

almadıkça, bır kadınla gorumnczd . aarkık, 'bumu o gun, n 
1 Bu uğurda sarfolunnıu11 et : do- ~ebllıyordu .. 

lusu paralardan bahsolurunuyordu. Nananın .-ışu ka.d 1 ter m d · 
Bu neviden ikı "ak'ası akabinde, m l k~i~dL Buna rağme'll ac·c et. 
genç kızlar hakkındaki doymaz mı~or, onunlc alay cd ~or, o:ım k.llı 
hırs ve işt.Jıa51, onu W.fısa sürüld - kul ğına kahkahalarını t 
mı h. Vandövriln dedıgı gibi, onun ablak çchreıı nde goç 1 

servetinin dibhc darı cknıeklc genç 1 sc.}redcrek eğ <'n v rdu .. 
kızlar, :rnanE:viyatın (maddıyc ka,. : Bordenav, bırd nb r : 

olan manevi kac;tedilıyor - rniiie'"- - Çocuklarım, dıye h 
cim) intıkamını alıyorlardı. llyorsunuz ki yarın oyunumuz var. 

0

Boı sad bir ha.va oy•ınu son za- Aman, ı;; mpanyaYt faza 
manlard ı mali itibarını dtizcltınl11U. y rı ! ... 

Fakat karı koca Uniyonlaı·, altı haf· I< ultornuuı: 

tadıi.nberıdır, bu muvaffak,~ clın ne. - B n, dıyordıı, dil ya 
tıc terini ı tısmar etmekteydll r. Fa· ıı.; •ndn t.asaV\-ıı "< H'ec 

B.mgerin gônül ış ri malUmdu. B 
korkunr Alınan Ynhudisi. bu e' -

- rı para kesen iş adamı. bı.r kadır.l 

k l rakip r de tUremlft : Bu ya 1ı r'lpların her ne ı ır.Je. ı ıçt.m •. 
lokma s d Unlyonlara n c;ıp ol::ıcak !. ıkulfıd ıçkıı ,. rrtlli•U kuv\ ti. 
d ğUdl, Nana da beyaz dtş!trlnl gös ?lir adamı yere c;pr,.b•lE;eek ertlıkt 

terıyord . St ncr b r kere d:ı.h vu. •ı ~nian • Pek· U •na ı ıç - k r }aşınca afulla.şıyordu v b" n 
k nlan ele g~ırmek ıst ·, neye 
mal olursa olsun, tamamen t.ın 

rulmuştu; öyj e k • Nananın ya· y ı 'lladı bunl r. 
nında erim~ bıtmış gibi olu30or,t dili 

seb· gayri-
ço u ar 

UJ>H1 NUR1 1LER1 

Hilktl 

u umuz, " k a blr tel< 
ur, ):ınl ~atın 

tt mkMıh )l 



• 
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uncu asnn en büyü 
..,_,,_._ 1 c i 

faciası 
un~ 

Rus tebliği 
1 (Başı ı incide) 

k<.:!rler de kiımilen ımha cdilmi:ı 

lir. 

1( Tarihten Bir Güz_e_I _K_a_d_ın_) 

\'o.&anı Nopol~·onıın perde fa\"Uşu 
Burgin)OD 

Göğus ı;Pl;üse ••• 
Neva nehri uzerındrki adalar 

dan birine çıkarılan düşman asker 1 
lerile yapılan gögus goğlise ve bom 
baların yapılan bir mücadclPde düş 
man imha edilmiş ve te,.ebbti ü a· , 

M avi Sut iyen 
"\azan: Sadi GÜN E L 

kım bnnkılmı~tır. . .. ı Ff'~u, hıddet.mi büsbi.ıtun kôriik-1 Maide crkeSın kanını iriıcşlıyecek 
Tlirkı,:e c çeı lren: Şakir IIazmı Lado_;a. &olnndc lcycn sarlloş!ugu ile koı kunç bır ı bir h~·ekct yaptı. 

Ergolmlen 1 Ladogll go~u iı~er!:1dc. Rahma.s· ı hal almL«tı. Beyninı akrcblu kemi- - Oyle olsaydı. şundı oınıınla o· 
Y, l r ~ ı ·· h J " • -:ar n~a,,ındakı Fın .,arnızonu t'sır rıyor, dumarları kopacak gıbi gert- }urdum. 

81"8 l 8.1 U U ay Van ef eFllll Y İy İ• <'1ilmış ~r ıda tıuafımızdan işgal ! ~ordu. Hcn•ız ne ~a,><<cağını bil- Ve erkeği çok mahir ve çıldırh-
YOr/at huı umu~ dudaklaı·ıııı han o tlı)n,~u~ ur. 1 • . • 1 ınlyordu. Fakat her halel<' bir şey- cı bir hareketle dıvanın üzenne ıt-ı 
• ' Y 

1 
..ı:;>~anın Lehnl nkgrad ıstıhkum l tt yap ııak istiyordu. O adamı nı· ti, kendisini de gögstine bıraktı. 

pıhlılarıyte ıslatıyorlardı. trır-~i ~ı·şı :>.,rd ı 4 ~vv~tıe2~ck~ap C'ın bır yumrukta yere ennemic: Fevzinın v2Ztfest İstanbul dışın-

MENTE N 
On dördiincü L lli, giizel bir genç 
kıza vurgu11du. Şaralll şatos1111da 

01tunla gaşıyora 11. 

Yazaıı : Ensari Billeııl 
-5 ı 1 

r hluruır. a h.l an ·b. 
1

1 aın Vey hiç olmazsa hakaı"cl etmemi~- da id1. Cuma giınlcrı ı;:el!r P&uıı-te-
yon ,.e r <;OK zır ı ara a ar tah . · . 

1 1 I tı. O kadar dılı tutulmu~tu ki, onun si sabahına kadar Mıde ıle kıı-lırdı Fakat Andotnş. gene halkın iste· rı arasında .dı. Kral tnra!ından 
r P 0 tınmuştur 1. ı ak •ftd · · b l M · b'"t'" 'stckl · hl bl İyi bir gece ceçırmck içın elden ı Az kalsın unutuyordum; btt şe Balçık hnrnbalandı açır: o ar . ne ısı.c ıgmı ı e sor- ctr~~n udun ı c~nı Gçl r dığinl ya.pmamıftı. Halkın karşısı• ıı \"llcn kadın olaıak her ~erd . h 

- 14 -

gelenı yapıyorduk. Eskı muharebe hırc varmadan önce oldukça uzun Dün, hava j. ln·vc t!t>rimizr m"n· mamı tı. . şey duş mne en yapar ı. e ırı, s.lMıl.ı çıkmağı, çarpışmayı ıtabul ar yın ıçınde bı e say;;-ı ı;Q ı 
ı in enkazı ıle, cephane sandıkları sür n b r durak vermış ve yolun sup bombard•man tav.·r-relcrı Dob Melr~l Maide ile. ~Uy.ukderedc, Maidcyc haftada kır~ lira harclık etmiş ve pap zın ta\slyc,,ı Uzer n du. 
top tekerlekleri, araba parraJarilc 1 solu ıda, çam bir orm"'nın k"narın- ricenin Bal,.ık ka . h b b z<>vk ıcınde geçırdıklcrı bır geeenın 1 VNecck kadar onu eh nc;,ık hıııckct oğlunu alıp Ser. Jernıene kaçmıştı Vcrsayın bahçclerı re snmlaı, 

" .. .. " ' a .ını om ar · k 'eli B ·ı d i bl' d O .. d " ü ntclilcr yaktık •• Fakat binlerce 0 • da kııiamı dinlerken muhafız kıta. dın•an c-tmı lcrdır erl.<'sl gtinlı a şamı 1 • eyog un 3 ett re ıyoı u. n gun e cu Y z Mazaren kıı.rargci.hını orada. kurmu . lrler. tmjedıycnler.c dolup t ıyor 
luyu yalıy rnk, kalra katra, dam· atl avcılarınd n, tanıdığım bir ça. Lenin •pad Uzc• İ•ıdc m"U 'c: h . gcziyo .. lardı. Kolundan bin.>i tuttu, kU ur lirayı giyimine vemıckteıı topladığı askerler, göğtı ıı:tıne lttn· Avıupanın garbında çok kun t 
lar gibi akan sonuk ırma ın suyun vu a rastlamıştım. Ça\:UŞ başkala· _.a "Tluheırebclcri oil.•:ı.:>r u H:: m~· ve ibtiviık bir nczakctl<' rica etti. çckin~işti. İki çoc~u ile karı. 1 dl adının ilk harfini sırma ıle işlete. kendını hıssettlren Io'rnn anın ı;u 
dan !sU!adr cdemcdigimiz için rının yaktıkları ve ı leri bitince hnrC'bdere Britanya tnvyaı C'lerı oe F!'vzı bey, sızmle ve bılhas...--a Ma- nı Anadoluda !bırakmış, Maldenın rek Parıse yolluyordu. den güne yükselen fıkir, sanal 
mcnbaa dognı en az bir çeyrek yol bırakıp ı;ittıklerı bir ateş görmU§ hıtirak "diyor • , ide ık· bir.ı-z gorti,,c:nıek istiyorum. et.eklerine takılmı.,,cıt.ı. - S - kUltUrü iç nde Kral Lul b.r ı;..ıneş b' 
Yurüyerek ıçec<'k bir su tedarikine w• buradn elinde bulunan pirinçle Odcsa; ha~n V!' deniz kuvvet.' Lütfen ib r tatlı~a kadar gidelim. H6ta ortasında geldiği bir E:Ün Kim der ki günler b Lmcz ve yıl· hl parlıyordu ... 
ımk~n bul:ıbildık, pıl v pişirmeı;c koyulmu:iiu. lcrlnln yardımile muka\ emctc _.~, Fevzi ceva:b \ıCrmeğc d:ıha vnkrl Maideyl b!r tayyareci ile görmüş. la.r uzundur. işte yıllar sUraUe bır· Bununla beraber menılekctın lkl 

1sıer yolurıa girdikten sonra, bir Çavuş beni yemeğe davet elti. vam ediyor. bulınad n, ı;nctr. ·, onu kolundan Sokak ortasında bayılacak kadar birinl kovaıamı11ıardır. 1651 ırı fu;. sadl \:az.iycU bır tUrlU duzelec; 
k ark tla la h, rp saluuana doğru Çavu~n yanında bir Mncar kadın Dfü;man tnvyarclerl, Mormansk 1 tutmu., ve adama kendisi hitab et- kendinden geçmişti. Mıı4de, büyiik tUndcn tam. D Uınc yıl geçmiştir. benzemiyordu. Ordunun ve sarayı 
bir gczinU,l'e çıktıl~. Ve muhare· kantinci Vnrdı. Kantincinin arabası limanı O~erin.de faallyctlerfne de- 1 ıniştı: bir soğuk kanlılıkla tayyareciyi 16ôl bahar aylarındayız.. nıasranarmı ödemeğe mecbuı cd 'r 
hcyı kaz nd• ımız Unil takip e· kllrkler ve ~ayısız gümils eşya ile vam ediyorlar. 1 Rir.a edcrun vaz ceç Sami. Zat.en cağabey> diye takdim etmiş ve Fev Şımdı Partsın gUrUltttlerı b tmı~. halk btiyük bır sefalet içinde ldl. y 
d"n ı;ün Kral Murat"nın çadır kur ve yi •eceklerlc dolu idi Bir saat- Ruslar bir çok yeni muvaffakıyet arkadaşlar anla.tmışlaT. Peni her :l.iye her şeyi unutturmanın yolunu parlamento ile Kralıçe arasır.dakı TUZ halk değil, bir çok as)] aileler d 
duğu lep .. ) e kadar uzandık. ten fazla sUren duraklar~a zamanı· lcr iddia cdi orlar , şeyi biliyor.. lbulmuşt.u. Zaien n<'ye faz.la listüne kanlı kavgalar tarihe karışmıı;ıtır.. berbtı.t bır halde idiler. Son otuz yıl 

Ayni giln, konak yerinde dola· nı, bu birbirine ~k fazln bağlı l\Ioskova, 17 (A.A,) - Lcnlngrat Ve Maide Fevziyi kolundan çe· t düşmeliydi. Maide öyle hırçın ve Barikatlar kurulan yerlt'rdc ti.şıklar içinde Rı~llyö ve Mazarenl:n taKlp 
n sa:-ı ialardan, bir suvnrinıiLin gördüğüm çiftle geçirdim. 1 etrafındaki harp şiddetle devam kel"Ck tek söz söylet~en götür- güvenilmiyeeek bir mahlukdu ki. şackılar söyl!yeı-e ·, ı>arhoşlar nAra· ettikleri tÇ siyasa lk mUyazlnrını 

harp saha ında ağır bir yaralıya Bu e nada Portekizli bır çavu etmektedir. mu . Scımi de kafaSt istifamlarla do- bir anda. her şeyi tetk cde-r gidebi- ıar atarak dolaşnıaktadır1ar \"C hal·' mühim bir kısmını kayb den arı • 
r tındı nı, iki ay ftı kesik olan ı ınmak için ntese yakla tı; alay:. Krasnaya Zciezda gazetesi ile ı hı olar,Jc ayttlrnı.,oıtı. l'irdi. O m man? Fevzi muhakkak .kın sevmcdlğı o Kardinal ~az!U'eıı tolu-at tabakalar ortmı.alh aile!<'rd 1 

hu zavallı yaralımızın y~mınd:ı bu nın nerede oldu~unu sorclum Ver· dıger gazeteler, Sovyet kıtaatının. Sami rhişun.fıyor v.e hayretler i- çıldml'dı. adlı BıtŞ\ ekıl öleli on be S"lliı o. beter btr vaziyete d t.tşlerdı. 
!tınan tHU bit htıyvanın elinden bcs di ı cevep parlak olnıadı; Alayı donanmanın yardımı il<' bir çok çirıde ~y]cniyordu. Son hadisenin üstünden bir haf- mu.ftur. Bütün ku"-:vct sarayda toplannu 
J,..nerek ~a ndıgını ö&rendik. : nın dağılch~ını, kendisinin küçük noktalarda muvafokıyetle mukabtl ı - Fe~i her şeyi biliyor ha! .. Fe- ta geçmişli. Maide ~ı· Mkad ılc lG:il .hazıranında 13 ya.şJnda n!an t.ı. Öldureı, astıran da kraldı, yaşa· 

Bu a ır yarah a kcr, konak ye., bir müfreze ile yedi sekiz yuz ruo; taarruza geçmiş olduklarinı bildır kat nasıl olur da bu itada.· sakin Ba~landa otıınnu . Fevziyi bl"kli- Fraıuıa Kralı H UncU Luı, şımd! yu· tan, thya eden d ylM kral. 
r ne get 1rllnıı 11, hayatı kuı tarıl· C'Sİrinln muhafazasına memur ol m"ktedır. Almanların 69 uncu trnk durur. En küÇük bir kıs.~a.~ıçlığ~ yordu. Cııma günü öğleden sonm mı Uç yaı;;ında çc' lk \e ç.ıpkın b r Bunun io'ııı de V~y yalnız her 
ını tı. LAkfn, t."IValhyı görd!lğum du~unu, yiyecekleri olmı) an esir- fırknsı, ağır zayiMa uğramış ,.e j t.abanc ç.t>kccek kadar gunıltücu idi. dclikanlıdu. Artık Fronsayı demır tar&ftan gelen sefirler ve kralın dc-

ndan ıtıbaren içimd""' bir şüphe lPrln birbirlerini )"Cdiklerinl söy. I on üçtincU piyade alayının bir muf olan Fevzi'. Birdenbire iccri Sami girdi. Ev- oUc idare edecek kudrctı kcnd.noe vamlı dostları olaı k ya.şayan a • 
doğmağa bnJadı. Bu adam )arın lccli. Ve iravc etti: Biri blduğu ~ rezesl imha edilmiştir. 1 BC'ri taraftan ~it gıdc. için için vela onları gôrmeden cıtrafı arandı. bulmaktadır; bir hafta ev, el naz.•.r- Ustler ve zabltkl·le dolmuyord~. E 1 
ıc olacaktı? .. Aklımdan gf'çeni ni· zaman. geride kalnnlnr, cıluytı par 1 Baska bir mıntakada Ahnanlnr, 'keooırrl yıyen Fcvzinin odalarına Göz göze geldikleri zaman Maide laı·ını çaG'ınp şu m lıur sözü·lu BO)· çok kibarlar da yıyecek ekmek dı
~·ın Slilcmeliyim: O da, ötekiler, ~:ılıyarak aralarında taksim edip 1 yirmi beş nğır tank, üc zırhlı olo· j gil"E'r sırrnez: sabrı tükenmis 9E: top üzer.indeki vişne çUrUğü elbisenin lem!ftır: lt'..'nrnek ıçir.., kralın nı a.,,'7ıtı>or. 
Öteki kardeşler ve yaralılar gibi, yiyorlardı, b mobil ve O top zayi etmek sureti!c gN:>i patlamıştı: • rcnğini almıstı. Sami yaklaştı, her _ Efcndıler! Bugünden it b'aren lardı. 
bırakılma~a mahkum olacaktı. Sozlerini ishal için bana bu iı;ln rlcat etmek mecburiyetinde kal- - NE' istiyordu bu adam Maıdc? ikisinin & elini sıktı, ve h~vccan- Fransada bir krnl olduğunu unutma 
Akı;ama doğru, ihtl)at yiyecekle :Yllpıltıığı yeri gösterdi \'<.' bulun· mışlardır, Bir gece Alman gemi· Kmıdi bu? Nlcln yalvarır gibi ko- dan tıkanan bir sesle, Maideyi ye· mnnızı sıze tavsıyc cdcmm. «Devlet Bılhassa 1661 bldıanıun bu gulc ı 

gUnUnde abahtnnbcri o kadar çok tini harcıyanlar :ırasında açlık, duğumuz vcrden yiız ndım ötC'dc; lerj, tıGolcnc» {'chrinc taarruz et nuşuyordun onunla? rlnden kaldırdt. 
t<'!lrlnt gö ~meğe başladı, Bugü insanlar, kendi ölülerini yiyorlar- mck teşebbüsünde bulunmuşlardır M 'de biraz ljirrctliklc kesdirip - Haydi çıkalım buradan. bcnım!-> ll) yaWuan ınsan ~i ki Lni nlh 

Fransanın tahhlne tam blr hacle yet d yanan)(UJUf. öğle yemcğın 
Ue tıUknıetrneğ<' haşin.yan Kral ev· ı yerken saray nazn mı çağırt.ip ı;u 
lenm~tır de .. Fakat bıı yüzden C'l emri 'l>'Crmlştlı: 

ne kadar herke!, kazan kaynatmak dı. Bu ~emiler, Rus hücumbotları ta. atrnışiı. - Niçin burada konuşalım. 
l:ln hls c.,ine dilşeni veriyor ve sı. Birkaç gün onra, b lcmclcri. rafından, hamil oldukları mtırct _ Nene lazım canım!. - Hayır odama gidelim. 
ak çorba ancak bu ımretc, toplu. ne imk n kalmıyan bu eııirlerln ser tcbat ve kıtaat ile birlikte batırıl· Sonra biraz. daha yumuısamağı, Ve yürüdüler.. Saminln odası, 
a l~ilcb1Uyordu... Fakat, kazan bcst bırakıldıkları haberini aldık. mı tır. Fevrinin o dakikadaki haline uy- Maidcnln sokağına bakıyordu. Ve 

yakın adamları bıkı Ma.ztırenln adını 1 Kral ıu. mUdd ..... d 1 - ın ...... ay """ uı en· 
anmağo. cUr'et edemenıektedı.rlcr. ..,,.. •"'ti ldu.ı... h ._ b 1 laklı,,ı yapılam:ıdılJı anla!lılınca Pil.. Carclie berzahıncla da mühim "Wl buldu. hazan """"'"ere-den konu!" • rlardı. & 

b ııvını yemeğe davet cd n ça. .. ,,,~... ,,~ 
lıı>rkes birdenbire, clınd~kini giz. muharebeler \!Ukua gelmi6 oldusu _ '"-nım oylcmicolerdi ya işle. mi Fevzlnin bütiln vaziyetinden ha-

vuş sevgili kantincisi ile bırJlkte ·'-- " 

m~"e "' yacı o 6 .ı u er ... esc ı · 
Zira Kı al Başvcklllnlıı ö!UmUnden diri 1~ft k 11 1 d •~ . nu:. V\i ay, ra ığımıı: çın e,.. 
iki yıl once yaptığı Pırcne muancdcsl 1 d 1 1 bl 1 h •-1 cınek yolunu tuttu. Çorbaya un Vilna'da esir düst.U ve mal kaygu. b ldirilme~te~ir. Bu mıntakada •n Hani ~u :beni delice seven birisi berdardı. Maide her şeyi SÖ)•lcmck-

rrlJcmcdlğı iç n. umumi yemek, sunun cezasını bol bol çckt1. g~ndcnb:rı bır Rus alayı, A:Iman ı vardı. Dün akşamda Bilyükclcrede ten çekinmemişti. Fakat Fevzi. son 
nsı za e er n z ra a;...,.z etmemeıc mucibince İspanyol prensesi Mari 1 1 __ , U . d ,__, .. 
r n as.:uc crın en ...,...,cd ğimız sö~. 

Terczle ev lenmeğc mecbur kaldığını 1 1 , " 
rksc gUnderı'berl plı,irilmeğc bas hücum kıtaatına ve on bir. Fınlan· ke ........... çalı,,.·ordu. Mdiseye kadar Samiyi trumnıy<> • 

ı İldnclteşrinin birinci gOnu. bir k ı ....... " nan, at eti suyuna inhlc:ar etti. da olayınn arı;ı b r nt'hrı muvaf· _ He! anladım. Ben de nereden ru bile. 
cyın z. 

bir türlü unutma.makta ve başınu 

musallat ettiği bu kadından dolayı - Emrcdel"liiım Srrl ..,. gece c\rvcl olduğu s;ıw ~ne bir or f 1. 1 ı· d r t kt dl wrtc r tun , uv k liarııtt\ a a,,.1yct c mı a aa <' me c r. tAnıyorum, aiyc düşUnUyordum. 
t hane olerıık kullıınılan bir ma man kenarında geceledik, Birkaç r..cnlngradın etrafında Sov~et Maide dişiligindcn istifade etti. eski Bafvekılını bir tUrlU af/edeme. Ve ray mızırı btıncmn sonra kralı Saminin, Fc\'zi gibi para ile tek 

ey temin etmeğ-e kudreti yoktu. tırın ~anında geçirdık. HAliı o- gUndcnbcrl, artık nizamt bir şe. tayyareleri. on iki ağır tank, ~n dudaklarım uzattı. Ancak kemanilc g~inlyordu. Fa
kat Maide ona. unutulmaz tatlı ay
lar yaşatmış, onun ucuz lbir öğle ye 
~ğini, basit bir eğlence teklifini 
Fevzlnin bir gecede yaptığı sek n 
lıralık «Bebek -p.1rkı> eğlencelerin
den daha samlmi ve üstiin bUlmüş
lu. 

mektc<lır. ~ek arı:tısttc gck:!n herkese b 

!la birçok yaralılar vardı. kildC' at eti ile besleniyorduk. El· he otomobil ve dört ~P lahrıp _ Ö•·lc kırk tanede olsa seni t<'r-
t d . · •t olun radın Moskovadan yüklendi;;i er· t · ı d' ~ mparıılor, ken ısınc aı · " e mış er ır. cih ediyorum, görüyorsun. 

rdan başlıyarak buttin arnbalar. zak umumiyetle tlikenml11: açlık, Tchcrnigov mıntnkasınfüı ecre. Ve erkeg·i "'lrnU"atıncaya kadar 
J, ttl bir mtiddettir kendinı' kuvvetle hı's h kk i "· " " bunların taşınmasını emre . van edM vukuat !I ınde yen dudaklarını bırakmadı. Zaten bunu 
i(antincllC"r, arabalarına verilen ~ttlrcn so~ukla bcr.abcr başlamı§· hiç bir haber yoktur, o kadar mükemmel yapardı ki kar-

rıarı y{ıkl~dlldcrl vurgunları tası- cim vardı; ve bunu. dahn tok mü- F~vzı· bı"""'z daha tatmin olunmak 

: ~:~~~~~~~~n v~r~~~n~~ob~o!~: lkntm henüz bir miktar J>irin· r- 1T1 Z & B -" ::.i1;d~. ki ateş olsa söner, taş olsa 

akta dcvnm edebilmek için yol l'll tilıiın ı~ıu;I telgraf haberleri· " "'1 Odaya girdikleri zaman, Sami bü-
hım hAdisclcro gebe olduklannı ııln çokluğundan «Kremlin• t frl. islcclı, mırıldandı: 

üzerinde oldukları gibi bırtık· GördQAtim gelecek daha çetin gQn. kamız btıJ:iin neşrcdHemedl. - Amma onunla hazan buluştu· tün istırabmı bir damla göz yaşile 
•l<tan çekinmc.-mişkrdir. 1 el k 11 • dn i•ittiın. ona anla-tmı ve Maide, Fcvzinin 
Geceyi, imparatortın yattı~ı er e u anmak için saklıyordum. ı:unu ... 

ı; gelmesini artık hiçe sayarak son 
r: Jat civarındaki bır orman kena· Bu ün, ardcı vazifcsile birçok 

1 dıı g çird k Ve ilk dt'fll, bu te· küçt k subaylar geride kaldık. 
" ıızC'rlmize kar duştugünu gor· Mal.sat, ondc ı:ldcnlerın yakıp bı· 

f İlk. Bu, oldUttncden korkutan rnkhkları atcşlertn etrafında ısın· 
11ltSıl korkuturken bUtün manevi 
•tı oldUrcn bir hlldise oldu. mak .için gecikmlo efradı toparla· 

On altı kuruşluk ampulü yüz 
kuruşa satmış! 

kararını v~ımi,.~l. 

- Bu g<?CC eninim Sami, İstediği 
kadar arasın. Seni temin edc:rim ki 

cilmiycceilm H'tık. Yamn P·Uitr• 
tesiyi bclı.:le. 

Bununla beraber Lmnm hayatı hıç 
de fena geçmeınekted r. Marı Terez 
Kı:ahn yalnız tahtını p yla.şmrştır. 
Fa.kat Kralın yatağında ve ko.lbındc 

bctbaht İspanyol prense nin en 
ufak bir hlss ı yt>ktur. 

OndôrctUncU Lui, Tonncy Şsı ant 
şatosunda asıı iılr Fransız aitesmırı 

kanından dünyaya ~ekn gUz.ıel bir 
kıza vwıgundur, onvnla y14!ıyor: 

Pramuz Atcna.16 de Roştuui.. 
:J,661 yılında bu klZ herrl.iz yinnı 

yaşını dohlurmuı:s bulunuyor.ôu. Fa· 
kat Kral on dördüncü Lul onu iki 
çocntun anneııi yapmıştı. Marktz dö 
.MMte,pan adt Lnrthc g ota 
bu ~nç kadın. 1'"ransamn hakHrl 
Kr. gıbtytıl. lAU onun twafın· 
dan gelen tıtr ttttması kat':l!ı'Yen :r.ed· 

emrı aynen tekrarla~ınca beık 
eğip: 

- Jiaşmetpenah emrederler .. 
Demiş ve ~llip gltml tJ. 

Y )mz gtln~ln s~aklığı Sl!:alırker 

gclt::n bir kadın, s-lyah cfb eli, sıyatı 

cldiYenh, olgunca, pembe yüzfü, zek 

a~ bak ı bir k ın kra.lnı ar 

- Fransuaz Dohm1yc 
ajes~ k uı cd ı 

c-eım, t r 
nı n yaz. 

(Dr.!Mmı ftJ') 

30 BltincllRşrin guniı fena bir yıp ileri eurmekti, Yürü;yU esna· 
1 sında muhtelıf alaylara mensup, 

..ı .lizerinde yıırli)orduk. Ganımct muhafız kıtantından birtakım ef. 
Uıtıu nrab ııır gUçlükle tıerllyor 

/t1ilip s müessesesi 
konıi s yon a 

ih t ikar suçile 
ve ri l di 

O evden çıkar çıkmaz ~yıtlarımı 
getiT'eceğim. Daha uzak bir semtte 
otururuz. Haydi artık çrkolmı. 

(AnMI -...) 

<k!demtyord\I. :hıpe.npıtr :M8r1 T.eııcz ~==::=:::=:;:=:::=:::::::: 
kraKıfın ehn arBe ~. 
Fakat Şaranth l'ıfRTkiz Kralın koHa· 

radın bir ateş etrafında ısınmakta 
ı, bırçokları talcn kırılmış harap oldutunu sord ık, 

11l'ıuş bir halde idi. S:ılifamlar da 
1;; (Arkası V"'"') Son "unlerdc ı:ehrimizdc elek· 

ru vaziyete dU,.,.,..emek l"in yuk· - • " ..... " ==.:==:::='.:===:====;;;~ t.rik levazımatında dehşetli ihtiUr 
rının, ll\zumsuzlarını atıyorilar· Nakil va~ıt-ııları geç vakte kadar yapıldığı ve hatt(ı Avrupadan bu· 

ha.,:aıe edJlmiştir, 
Ögrcndiğimize göre vaka şu şe. 

kilde tc bit edllml~tir: 1 O gün tırdcı !tolun çok ı:erile· idıyecek i · r gun için temine mkım olmıyan Fılıps müessesesinden 100 kuru. 
-llde bulunuyordum. Bu, bana, hrl k k baz.ı esvalar üzerinde büyük pe. 1 <ıtJanııli ol n lntiznm.-ızlığın dere· Dun, c n e mc ve nakıJ va· ·" ~a ampu alan bir vatanda5 sonra· 
('g sıtaları lhtıyaçlarını tetkık etmek küUıryonlar yapıldıGı komisyona dan gene ayni caddede bir müessc· 

ıni görmek !~r. atını verdi, Yol, tt he~ eti rcı i v b · ihbar cdilmt§Ur, seye u{:nl''Ol' ve orada ;oyni ampu. 
blolar, :undan cıbi kı:-ı metli e . uzere tc ş • e eledı· ,, 

a ile ve kitaplarla lıdeta kaldı. yc reis muav ni bir toplantı yap Fiyat murakabe kontrolörleri bir 1 Hın 16 kuruş gibi çok ucuz bir fi. 
""l 1 mı•lardır lrnç «ündi"ır bu mesele ile '-"akından yata salıldı~ını "Örüyor. .• , a~rnıştı A!:ağı yukarı bir saat " · t:ı " ti b 

"'rrı · Bu toplantıda fena ekmek iın~ı meşgul olmakta ve bir kaç ihtlkflr Ortodn bir ihUktlr mevzuu ola· 
'b YUrildilm, hem kitap okudum. d n fı ncı!nr hakkında yıldırı hadisesini tesbit ctmi0 bulunmak bilecC'ıı<ı'n·ı tahmin eden bu vatan. 
' ı·dcn nlıp yan torbama koydu. c e rı nı .. ı> 

'tn birkaç kitap vardı Bunlardan cc ahırı verllmcsine, ve taksilere tadır! r. daş elindeki fatura ve ampullerle 
. · il de yirmı· iUh e suretılc ytl:z:de B nl d b1 ı ""h ı l ' t komlsyo o t dl ı VoJtııır'I<> Jenn Jaeques Rous· Y z . u nr an r .,... r m zın en a· na m rncııa e yor, yapı. 

lltı'ya 1ılttı: Uç ıncfü;(l Buffon'un 8!\ r.am yapılmasına karar Vcrıı. nınmış firmalarından Fillps mO· lan tahkikat neticesinde F!lipsln 
iı at t hl ı .. J F ı ı mlştlr c-~rscsldlr. 16 kuru tan çok daha ucuza satıl· 

11 ırı " . a ~at b r ınfid· · k halkm "<'Ç vakte 
ııonra, hcmeon ayni gUn içinde Bundan ba e . . .. F'Ulps mllesscsesl yUzde 800 kılr· rnası Uızım ı;elen ampulleri 100 
a 1 b d 1 b 1 kadar nakliye ve :ııtı bulması için la ampul, tel, kablo, radyo vesaire kuruşa cnttığı tesbıt edilerek hak· 

c.r a m cga nıc-r ur 0 k ı tırılmı•tır •• d ll\, B nden onra başkalarının tedbır alının sı arar aıı ~ t.atmıktan suçlu olınk komlSyona ,,;:ın a takibata başlanıyor. 

19 Eylftl Cuma günü Matinelerinde 

T AKSiM SINEMASI 
Teal ._. 11...a.a.1a Afıhta M.._.etlle 

Boris Karloff ve BeUa L"IJt>Si 
tarafından yaralılan ve Myecan ve teessllr H:ibarUe 

( Dr. ŞANDU) fUıninNı fevkinde oıan 

iKi YÜZLÜ CANAVAR 
Korku ve dehşeUer Ftlmlerlnln Şah eserıni takdim edcccltlir. 

• oı 42 illını • onların da benim gibi - -• ..- ez R!! a !!LE 

S olm l rı muhtcmeldır.. Bu kale 1 i al edilmiştir. Muharebe, 1 ( J l 6a alayının silvarHerlnc varmcıya kın sempatisi bunlıırm üzer'iı:ıde ... 
et yal • bu okılaplar için de· Mınl: sulAle 1 mezarlı~ı J)nilndc bil· A kadaı· herkes eümhuriyct ordusu- · Harp devam ediyıor.,, 

l ı:vmcı1 c _Hı dcnklcrimı.ı için tun elddetıle devam ediyor. Man. n n m v e nun saflarına iltihak etti. Tepelcr-
1~(', 'le idi .. 1f l"•la alınıyor, yor- çuların hiımctındokl Çınli general • do mevzi alıp kral sarayını bom· Bu tarihlerde Y-.&n Chc Kay,ın 

Uk k~ d • hl'I t' tlrlncP ht'. gortllmerrıi hır zulum ve !Usafla •=-------------------------.:1 bardıman eden topçunun atc.i te· ordusu tam A rrupai bir kilde 
ı atılıyordu, :ıdamlannı mezbahaya sevkedı •or. Yann: Tiırkçtre çcvnen: ır itibarile ıdkrc ııayandır. tcnsık ve tanzim edılml ti, 70.80 
r~e bust n. b::ına hayatımı kur- Fakat bu hfyanetinln cczasım çek· ÇE!"iG ÇENG - ıs - Cel5.1 Tevfik Bu sıralaı·da Hovan.ı Hing, :ıı n· bin ki ilik bu ordunun a ker ve 
~c~k ol:.ın f' ı po tunu ele gc mcktc ıccıkmiyor. MağlOp ve bıltün ki evde olmadığı için bat:Sız kalan zabltlrrl sara~·dan ziyade kuman· 
1ı ek ai,..tin !f 'u~tum Böllık mıınhezJm oltıyor. Yabancı erkeklere nlımeh ClC'ı;ıldim. Benim yaptıklarımdan ihtilalciler Albny(Liyucng Hung)a danlarına bağlı idiler. Bunlar im· 
)~a ları 'ln l-iri oldıığll ıri Nankln. ;v<-nidcn "" cb diyen Ci· rcmdi. Okuma ından <'V işlerinden l daha bu) üğünu ) apan iki çocuk milracaat etmeye karar -.; erdiler. para torun armasını dc~ll Yuan'ın 
~ l'narınd:ı hıra ıl n kil,.k vUk n n olnu !ıtur. 1011 senesinin bi· başka bir eyle m<'~-gul olma ındı .. daha vnıdı ki onlar buı;un mcçhtı· L! rcddcdcmedıği !çın bir mUddet bayrağını tanıyor, ona Uıpımyor· 

l lr erab d n beonl clU~nc-rrk al. rıncık{lnunun ikinci glınu 242 sene Kocası ve k. ynanasının hizmetini lim karanlıklarında somıilti bulu· ı O tcşrinlc\ \"el l 91 1 ihtiUılcilerini lardı. Fakat kumandanları olüncc 
tl~V(' bnna gctirmist • suren hır r arctlE''!l onra... görilp nakı, lşlcsın dlkıs diksindi. j nuyo lnr. temsile karor \'crdl. Bavrağımız bu ordu, Çin tarihinde menfur bir 

kı a ani tt.ıklarım umumi • . . . .. • . .. .. ... .. .. • . ... . ... .... .. .. Şımdi bu an'ane bir tarafa bı· İhtılf\1, Çinin mrrkczinc clo~ru ırasilc Hau Yans' da Hnnkcu'da iı bırakan kotti bir rol oynamış. 
tır et h kında iırı bır rıklr H' B ı unutulmaı lhtılal \e jnkıIGp rakılmı • kodın; cumhunyct ordu 1 ira,l'f't cimi ti. 1911 enC' inin ilk tcmcvviıç etmeye başladı. tır, 
t· u ac ba" Arubal r ) ok olu a~ ltııı zıırtında çok şev gördüm. ~una iltihak <'derck ba~larırıda tc~rln aHndan hakan Şemsin her Saray tarafUırlarile ıhtiliılcilcr uKahramanlor diledikleri l') ı 
d.fln anlar yok oluvuı; ve d:ıha çok ey öfirendim yussı ka ket, ayaklarında pantalon taraf nn l>ombn ' ıgmuru serpmiş· arasında a ·il bilyiık muharebeler yaparlarıı fcrnıaıııııın veı·dl~i bır 

.,..., dl."n vi~ccek yoklu~u kendınl İhtflAl ordu arı ba kumandanı taşı~nn taburlar tc kil ctmi ti lı. Şirndı hrr taraftn ıhtıfll korosu. 17, 19, Hl. 20 teşrinlc\ vel günleri salfthl)etlc k< fi hnrcketlcr, ~er 
~I c-tıe hl ettiri)ordıı., Sanki rıt'l tu rR ını ~ömCılU oldu(!u yer· Bunlard&n b!rçoklurı kalbi 'rın nurı ur ~i duyuluyor, Ordu, Hankeu civarında vukun gelmişti, yer kendinı gostermeye başlamış. 

3
a defli, b ta~n gJdıyorduk. dC'n çıkardım Nankln kalec:inin de ideal V<' cl!rrınde ııll[ıhları oldu murt c znbitlerden kurtulınus ta lfor iki tarar da ccnC'bilcre bu ı;ı tır. Ne saray, ııc de başka makam 

1• 10• •&YAD IS 
İLA.Jıl Fİ!' ATLABI 

Bllşltk 

ı inci sayla 
2 MI » 
3 iıtdi i t 

4 h cii )1 

WDN.11: ll4M'LAJU 

Kuru!'! 
:&Dl'Df 

750 
590 
4ft0 
1 50 

50 

nrtdye H~ 
IPn 1o!1' 
Kr. Kr. 

~ HM Z800 
Ani &1kk 768 1890 
?1r aylık dO INO 
A~ 1'50 

GtinU g~mı, ntl9h&lar )0 
lnmıfhll' • 

TAKVi M 
l7 E l:',l,,ÜL 941 
ÇAR.':;!AMBA 

A ı O - GL"N: 260 - Hmr: l!b 
HU.&U : 1867 - EYLÜL: 4 

ffİ JRl : 1860 - ŞASAN: 2S 
\ 'A.Kt 'i' '.l'.E\ 'ALl E1.A..."I 
GÜNEŞ: 6,42 11 2..ı 
öGLE: 13,08 a ı2 

1KİND1: 16.38 1) 22 
AKŞA:M: 

YATSI: 
İMSA1-: 

1{I 16 
20,60 

5,06 

ÇIGlR KİTABEVİ 

12,0\) 

l 3Z 
{l H 

l\I, KAMRAN ARDAKO~ı 

Ankara caddesi No. 153 ~ rıa O Rünu İ<ıkı !'C'hri dcn<'n VI duvar1nrı dibinde Talar hôkimiye 1 ğıı hnldC' öldull'.'r, Bırc;okları da si. tar ııskl'rlrrl kltl' una dizllmlşlerdi. rada herhangi bir znrar gelmemesi 

1 

ıar znbitlerc soz geçiremez olmuş. 
a 1\ l>u geldik Bu adı, Mosko tine kar ı mlıcadL'lc edrn talebe ta ldhlarını ktıllannrnt, lçlıı fır al bu BUtün C{'phancl!kler ele geçiril. için ellerinden gelen bütün gayreti )ardır, Yuan bir gun cephcy~ vardı. 
~~J<totru yU~Uste ~kerlerlmiz burlnrı. rühban alayları, kadın \'<' lnmodırn varalandılnr Çocuk ve mlş, müstebit vn111er firara mec. sarfedlyorlar, ğı zaman adamlarının Hankeou'yu Aradığınl2 bütün eski ve yeni 

b Şlcrdı. Asker bıırnda bol ra çot'uk milcahltleri arasında döğüs· ı kadının bu harpteki en bUyilk hlz. bur edllmişlrrdl, Yeminliler Ce. Halk, cereyan eden muharebele· ateşe vermiş olduklarını görmüştü, kitapları, mektep kitaplarını. 
boı votka buldu , " içki şehri tüm. h<',.kcs cümhuriyctln zaferini •eti aci orriumıtl ruhundaki koh mivcti dnğ baıılarını tutup kral rl uzaktan seyrediyor. İht!IAlcl or- Yangın altı gün altı gece sürerek haritaları, tarihi eserleri bu 

lıı:ı u tın l"i"1 takıldı hekll orı'lu r nınnlık att-,ınl kt>rl klcm<'k ol n"'"bırı!rı arayına 'ilri.ımek kararı dunun efradı gdnllllUl<'rden. mu. şehri baştanbac;::ı klil<' çevirmişti. kutüphanede bulabllir:.iniz. 
~ldıbarator bütün ı;:un burada AMne\<.' gtira kadın, haha, ınclrn 1 muştur. l "'C'rdlkt<'n sonrn çetin ml\cadele· ncvverlerden ve talcbl'dcn mi\rek K•zıl alevler sanki Yuan Che Kay l"'••••••••••••• 

• l3ı:z: yolumuzn devam ettik, kocasından 'c kardeşinden gayri Ben bu ihtilalin bir tek çocugu ı ler muvaffakiycllc ba~arıldı. Has- kep., Galıplcri za!er<l golüren hal · (Ar:kilSI ~ar) ..,. 



• 

- ::>ayta 4 ------EN SON H A VADiS - --·- - - - --------------------- 1'7.9.9'1 Ça~ba 

En Son Havadis'in macera romanı : 1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları : 
ALMAN CASUSU V. 16 -
Türkçeye çeviren: Fuad Samih lstanbul F e 11 er bahçe m ese 1 esi 

O~o~obilin arkasında~ koşa'!'l'!rdanl 
hırı, tekerleklere dogr11 sılahınr0 , d 'k ld 1 bir kazan yok-boşaltıyordu r •a a a ı rı m ış 

Sonbahar... 1 - Vatanın selameti, menfaati t r Bedr·ı bu noktada aldanıyor Ağaçların yaprakları soluyor, için gizlice çalışanlardan, bu uğur U • ı 
kuruyor, dokülUyordu. j da ha~ atlarını tehlikeye. k~yanlar-1 8/9 941 tarıhlı Kırmızı Beyaz mcc-ı cu zevkle çalışabilsin. 

Lüsycn Ba~tel; Ori ormanının dan bahsolunduğunu hıç ışittlniz ! muasında Fcnerbahçcnin eski sol a- Halbuki bu günkü idare heyeti iı-
) anından geçıyordu. Yo~un kena· mi?.. . . çııı;ı Bedrının ya1.1sını okuduğum za- zalart kongre kararıle ve konfcran' 
rmdaki. ~~banı çıçeklerı gor?nce 1 -. A!1! Ev~t ... Anladım. Sız «l· man ha:, ret etmedim. Zna bu e kı reisınin imzasile oyunculara gönder
otomobıhnı durdurdu. Yere mdı; kincı bilro' Ya mensup .u?uz. ~en. porcu bır milddet evvel Fencrbııh- diği mektublaıda: c:Profesyonel ola· 
vıçekleri toplamaya başladı. 1 casu~lu_k tcşklıtıtımıza aaır pek cız Ç"'lılerın ancak kendi aralanndıı gö- ra ksizi kasdetmedik, siz amatörsiı-

Dan! dan!... . . l 'ic:' bilıyorumB dcrs:ıci".~in·::ı<>Y~~ rü.m<'lcrı dogru olab lccek bir mcsc- 1 nüz> dedikleri halde, mıntakaya gı-
Gcnç kız. kcndı kcndmc. 1 mış odlmam:. d~k!Oln . d ı crı.ıb • .'rcl lc)ı beklenmıyecck bır şekilde gaze- ı dip; cbiz amatörliığe davet ettik de 
- Avcıları 'nema a gor u erım en .. . ak . d -· . . k ln d"l d. . . 1 . •·• . . le ~ülunlanna ·settir ıgı ıcın pe ge ıe ı er, şım ı yınnı ıra venr-
Dedı. Otomobllınc bınıneye ha· Çok he.eycanh şey. bu... haklı olarak kulubden tardedilmışti. ı sek gelirler> demişlerdir ve demek-

ıırlandı, Bu sırada, çalıların ara· - Sız, muht<'lıf mcml,..kctı:r Sımdi e kadar kulub ıçinden yetış. tedlrler. 
sıııdaıı bir adam çıktı. Genç kızı ı c~susları a:asında~ı mücadelele~ın mıs ki~elere hücum etmeg-c ne gi-ı Demişlerdir ve demekledirler. 
kolundan tuttu, otomobılin kapısı· bır ı;ahncsıne şahıt oldunuz. Bızl " . .•. . 

· •tı· f · 

1 
t"'kı·p eden 0 üç kici vabancı bir bi bır luzuın hıssetııgınl kolaylıkla Bu şartlar altında nasıl çalışılır? 

nı açtı ıçer1 ı ı ve Ş<J or yerme geç " .. • · ed·-· · b k. f b ı B kla ed -~ 1 l 
i 

'd "'evlete mensup casuslardır Bun· tahmin edem ıgımız u e ı ut o - u ~ocu r n en prwesyone o u-
t otur u u • 1 la ? Mad k" ·· ı ·a· Ba L ' » d l\ Jiızundı Bunun için kaçtım Vazi· cu, son kongrede hcy<>ti idareye se- yor nnııı. em ı oy e ı ı, Y 

~~len n~Y~ u~ra ~ın~~şır~~~ 1 ıa;ın ~nim yUzUmiı görm~mrlC'ri ı cilcmemıştı. Fnkat teknik hevcte in- Bedri sporculara mektubyazılrnasuıa 
tı. 

1 
so~d~ ~ edmıyor u. omo ı femi~ gı.iç, ve bazan pek tehlikeli· tihnb olunduğu malumdur. 6 andan karar verilen kongrede; cHayır bun 

surat e gı ıyor u. . . k 1 · ı k d ,_ ı ı · · }\m Bunlar .... ,. D , d 1 dir. Çok defalar hileye miıracatıt lt haren çe ı nuş o an ar a QŞU<n a- ara tarz.ıye vermıye . . ..--

G
an. kan .. b. . dl b ktı etmek kaçmak mecburiyetinde ka l levhine ne riyat yapmıva başlamı5 ra vermezseniz oynamam dıyecek 

rCOÇ .ız aşını çevır • a . ' 1m b b ha b. d ? ka.:ı- f 1 Hlu adamlar 
Otomobllin arkasından uç kişi ko· hrız, Eger kaçmayıp ta mukr.be· o aı:ına se e a.ca um~ tJr. uar .pro esyo~c. ru ~ 

d B 1 d bl ·si yere leye, onlarla boy ôlçlişmlye kal· Futbolcularla ıdare heyetı arasın- dıu dıye neye ıtırazda bulunmadı· 
şuvor u un ar an rı • , d k 1 h.d d . b Un B kla h. tb. · kulüble e İıcrck. tekerleklere dosru silfıhı· kışmış olsaydım, hiç şOph~ yok ki a vu u bu an a ısc e ıse ug e u çocu • rm ıç. ın, -
nı bosaıtıvordu. Hiç şüphesiz, las· beni öldürcccklcrdı, Fnkat, tesa· k c.lar esi çıkmıyan Bedr~: son yaı.ı- r~c <para verm~zse~ız ?ynamay~'~!> 
tıklerden ·birini patlatmak, otomo· I diıf yardım etti. Tam zamanında sı ile kencülerıni spora baglamış olan Dıyecek kadar duşkun ınsan degıl-
bıli durdurmak istiyordu. I otomobilfnizle hendc'f,in yanınd genç arkadaştan hakkında idare he- dir. . . . . . 
Otomobilı seyreden adam, müs· durdunuz. Bu sayede hayatımı kur ı· yE'tindC"ki arkadaşlannın ve kendisi- Ba~ Bedrının kendısı de ~ahı lol-

lehzl bir tavırla söylendi: tara bildim. Sözlerime inanı\orsu· rıin na ıl bir diı.şiinccye saplanmış ol mak U'Zere. s~rcu num:ınesı olarak 
__ Boı;una atıyor. Aramızdaki nuz, decll mi? .. Şu hal~c. rıca e· 1 duklannı göstcrmistır denilebillr. saydı~ları ıçmde bazı kımselcr var-

rncsafc çok. Otomobilleri bir kilo· cdrim, bana yeın!n cdlnız •. bunıaı:ı 1 Bu gençler pek haklı olarak tıiisnü dır kı: . . . . • 

Semt ve mahallesi Cadde veya sokafl No. Ctnsi --
Muhammen 
aylığı L. K, 

Edirnekapı A vcıbey Avcı çıkmazı 3 l Ev 7 00 
Çar;ııda Alipaşa hanı orta katında 5 Oda 1 50 

Çarşıda Alipaşa hanı üst katında 29 Odo 1 50 
Çarşıda Sahaflar bedesten kapısında 22 Dükkarı l 00 
Çarşıda Cevahir bedesteni sağında ıkincl adada 27 Dolab O 50 
Çartııda Cevahir bedesteni sağında ikinci adada 28 Dolap O 50 
Çarsıda Cevahir bedC'steni solda birinci adada 38 Dolap O 50 
Çarşıda Cevahir bedesteni solda lkinci adada 43 Dolap O 50 
Çarşıda Bedesten derununda 21 Dolap O 50 

Yukarda yazılı mahaller 942 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ilAnı uzatılmıştır, 
İhaleleri 19 eyUil 941 cuma günü yapılacaktır. İstekliler yevmi mezkCırda saat üçe kadar Çemberlitaş 

ta İstanbul Vakıflar Başmi.idı;r~ü ğünde Vakıf akarlar kalemine gel meleri. (8251) 

Evlenme teklifi 

(Bu sütuna matı.cus mektupların 

b&fllluharrir adıcsina gön~rllmeyıp 
doğrudan doğr•lya ckUçük ııtı.nla:
servlıitnen gönderilmesi lazımdır. 

Mektuplar her gün sa.at 2 ile 1 ara· 
smda. alına.bilir.) 

* TahSUim Iısedlr. Lisa.n bilirim. 
25 yal}tndayım. Boy 1,68, kilom da 
6t tUr. Yeşil gözlü ve beyazım. Ah
IA.kım ve ailem temizdir. Aylığım 

yalnız ö7 liradan ibarettir. 1atedlğlm 
bayanın aslen Türk ırkından ve dlı· 

rUı;t ahlA.klı olma:ıı şarttır. (18 _ 30 
kız veya dul da olabilir). Ciddi olaıı 

teklıflerin <.Müne.s.p• :-Umıızuna. ya· 'ı 
zılması. Fotoğraf ız-onderliirse gös· 
terilen adrese mahl'em olaı al• taslı· 

hUUU ıade edilir. ı 

* Boyum 1,6·1, kilom ö3, ya~ım 

ise 27 dir. 60 lira net olarak o.1an 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muva.klcat be<!~! muvakkat teminat ve miktarları ~ıda yazılı iki 

liste m.ıhtevlyatı muhtelif çelik 2'7/10/ 0U Pazartesi gUnü sa.at 15 do 
kapalı zarf ıısulU ile Ankarada idare binasında sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln her listenin hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun ta.yin f!ttlğı vesıkaları ve tekliflerini ayni &1ln saat 
14 de kadar Komisyon Re!sliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler 100 kuruşa idarenin Ankara ve Haydarp~tıa veznelerin· 
de .!!atılmakta.dır. 

Liste Malzemenin ismi Miktarı 
No. 

l Muhtelif hususi çe
lik~r 

2 Kanallı ve itarıalsız 

swıt...ı çelikler 

2:5740 

84000 

* 

M.u~?.mmt>n 

bed •l 
L. K. 

29385 -

54-600 -

MuTak~i. 

temlna' 
L. E. 

2203 88 

3980 O:.> 
(T™) 

Muhammen bedeli 55250 uelli beş bin iki yüz elliıı lira olan tu· 

t g ide Yetic:emivecekler. kimseye söylemıyccckslnız değıl n;yetinden emin olmadıkları için, bu (İcabcderse ısımlennı de efkan 
mc re er ·· "4 " l • b·ıd · kt k. b um Evlenm ' ·stı rıım Sonra, benim otomobile bindiğime mi? heyet üe çalıc;mak istememektedir er u~1umıyeyc ı ırme en c:e ınme- ır mernur · eK ı yo · 

!um elbise imaline elveri§Iİ 65,0 00 metre kunıaş 2 10 941 perşem 
be günü saat 16 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

de pek emin değiller. Şilphe üze· - Babama, nişanlıma da mı? Ba1.ı firsat düc:künü kimselerin yaz- yızK.) ı··bd k. b•·t·• 1 . ts·-ıı~· Alacag·ıın ha.yanda :stcdıgim nıezi· 
rine atıyorlar. - Evet, ne babanıza ve ne de dığı gibi ortada bir ~za.n kaldırma u u e ı u un sam ~~Y~ ı<.UOı yeUer şunlardır: 

Otomobili çılgın gibi sürüyor. ni~anlınıza ... Bu, aramızda bir sır hfıdiscsı, bır disiplinsizlik mevcut de bunlıınn ~arattıklan~ı .s~y~ıyenler 1 - Azçok ilk tahslll olması. 
du Lilsyen spor meraklısı ve ce· olarak kala<'ak. Bunu, bnbanızın ğildır. Amatbr bir kulübdc her şry- arasında hız.zat umumı katıbı de say 2 - Mümkün mertebe zarif ve 
u; bir kızdı. Otomobilin süratle 1 veva ni~~lınızı.n şcr~finclcn şüp~e den cwel samimiyet ve husnü ni- mak n:~i~ündür. • yaşının 28 i geçmemesinden ibaret. 
ı:ıtmcsinden korkmuvor, bilakis ettiğim ıçın soylemıyoru:n, Duş- yet hava•a <-srneltdir ki amatör soor- Bugun ıse onları bakikı Fenl'r- Ur. tHayat 2) remzine mUraeaat. 
ho lanıyordu Bu yabancının ce· I manlarımız çok kurnaz, çok kuv· balıceli olaıak gösteriyorlar? * 30 yaşında, l,7-1 boyunda, balık 
ar~etini oto~obil kullanmaktaki vetli adamlardır. Ufak bir geveze. Bay Bedriye bu cihetleri hatırla~ etinde, yakışıklı bir gencim. Kaba-

meharetini takdir ediyordu. Bir lik bütiın işlerimizi altüst edebi· Parasız j /lin1ar 'Tlaktan kendimiı.i alamıyoruz. ta.ş ıısesi mezunlarındanım. Askerlı· 
aralık: lir, Hakiki Fenerbahçeli kimdir? g-ıml ya.ptım. 2000 kunış asli rnaa.şlı 

Bu işe girmek istiyenlerin 4012,50 ~dört bin on iki 1fra elli 
kurıışıı liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 

!arı ve tekliflerini ayni gUn saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ank ara ve Haydarpaşa ve İzmir vez· 
nelerinde satılmaktadır. (8218) 

Topkapı Maltepesindeki sab n alma 
komisyonu ilanlan 

- Doğrusu çok cüretkfır!>tnı7, - O halde yemin ediyorum. Kulübün menfaati mevzuu bahis bir devlet memuruyum. İçki ve ku· 
drdi. Otomobilimi zaptctliniz. Deli Kimseye söylemiycccğim... • l olduğu halde istifa et.mek feragati- marın1 yoktur. Ya"ı 20 ı'lA. 2 .. , boyu rf w "OO t t • 

l •stı• en er• 1 ·ı "' 1 - Kapalı za ueu e " on zey ınyağı alınacaktır. Beher kilo· 
0 Jbi urüyorsunuz. Bir öziir bile - T ... -kku··r ederim, madrr:azel.. • .. S l Y • ni gösterenler mi? Yoksa kullib e- l,60 ila· 1,70 olaıı, bey0 " tenli, b··'ıJ o 
.. ......~ - L ..... <M n sunun muhammen bt"deh o kuruş olup tutarı Z70,000 liradır. Muvakkat 
dilemiyorsunuz. rinde samimiyet navası esmesini etinde, kara kaşlı, kaı a gözli.ı, orta teminatı 14,MO liraıdr. 

Yabancı hafifçe gUldll: Otomobil Parise yakla:ııyordu. Bu 5ütunda it arama. it nrme. bek1\yen t.emz ruhlu asil gcbnçlcr ~i'? tahsilli, Jayıkile bir cvl idare edebl· 2 _ Evsaf ve huswıl şartlar Topkapı Maltepesinck ABkert Satın Al. 
_ Hakkınız var, dedi. Atfedl· Yaya kaldırımları, l;ılcrinden dô· e\·lenıoe tekWlerl. ve ticari Bir kaç hafta zarfını'la unu ü- lecek, namuslu bır aile kızıle yuvıı nla komisyonunda görlllebilır. 

niz. Korkmadısınıza çok memnun nen. öğle yemeği için evlerine, lo mahiyet! Miz olmıyao küçüll tün Fenerbahçeliler görecek+ ' kurmak lstlyorunı. Fotoğrıı.Cı geıi 3 - Zeytinyağları tenekf'' f' .. vey'l bidonlar içinde de alınacaktır. 
oldum. Merak etmeyiniz, bir tch· kanatlara giden işçilerle dolu idi. ilanlar paruız neıtrol1unar. M. SENCER iade edilmek .\W"tile tŞ. G.) rümu. • - İlıalesi 2/10/!Hl perşt'mbe gUnU eaat 11 de yapı.la.caktır. 
lıkcyc maruz değilsiniz. Lusyen sordu: • Matbaa pcdalcısıyım ve ka· Beyoğhı HALK Slnenıa•o zuna mUracaatları. ~ - tsteklllerin ihale SJ.atınden btr saa.t evvel komlayona ve!melerl 

- Fakat, böyk hızlı giderseniz - Beni nereye götüreceksiniz? bartma etiket ve kartvJzit maki· Bugün • Ya:ıım 29, dulum. Boyum orta icap eden teklif mektupları ve nıuva.kkat teminatlarile birlikte komi&. 
va bir virajda yana kayarak dev· Babam ve nişanlım yemeğe bek· nelerinden anlarım. . 

1
_._ Matine ıı de. Gece s de kilom 51 , kara kqlı, kara aözlU ve yona mUr.caaU&rı. (7978) 

rilecejlz, ya da birini çieniyece· ıerıer. Nasyon meydanında oturu· Çalıştığım matbaada i&lerın b ,...,n ı - Hudut at.etler lçlnde. 2G kışım buğd11y renkliyim. Muntazam bir ~~- ....... -.-...-------------~ ..... - .;-.;,.;;;- :.;_;,_:_.,::~..:_---_. 
ğ•1,,. Bakımz. köye ~kıa~ıyoruz. bire durması yüztlnden i§lmf bı· . 

•· ,,_ " yorum. Vaktinde eve gitmek mcc· b ld ş· d ' b. tekm(lj "b rden yüzüm vardır. Asil bir aileye men 
Suratı bl' raz azaltınız, Düşmanları· rakmaya mec ur o um. ım ı ır ö b . ti de ·m _ _. l 1 k i . ~ - lUm şuaı. Bôris Karlof ~ubum. Gelirim yoktur. 
nız ka·,:ı..,,.ldu. Umumt yolları, oto· unye n yı . matbaada p..."ua cı ı şı arıyorum. 3 - Mıkı· 

:r~ (Arkası -J R ü o ı Ya§ı :;o . 40 arası boy 1,60 dan mobil yarış meydanı farzetmekte CA. . ) r muzuna m racaa . 
• Okumak yazmak iblirim, Ka· yukarı muntazam yüzlü, içki kul· 

mı'!Ynaabaynockı .... -""rati azalttı, ve: Güzel bir teşeb b:s pıcılık, odacılık gibi bir i:ı arıyo. Tash:h lanmıyan ve iyi ahlôk sahibi en a-
.,., j krI · ğ d k . d şağı 60 lira maaşlı devlet memuru 

- Evet, dedi, Artık gorünmüyor Çarfi'kapıda tramvay caddesinde rum. stc 1 erın asa ıı a 1 a resc Gazetemizin 13 eyllıl 19 l! tarihli . bir bayla evlcrunek istiyorum. 
!ar. Bugün i .. ln beni öldürmekten durak kar.fısında 99 numaralı 1'~enni mliracatlnrı. Fatıh 'Malta çarşısı nüshasının son sayfasında ne:redllerı 

~ Temizilk hane Habib " Ciddi etkliflerin (Akalın) rilmu. 
, azgeçtiler. Hayatımı size borç. SUnnetçilik E>vı sahibi A\'ni TUrk- * Bol .sütü olan bir bayan sUtnl· İstanbul 3 üncü wra memurluğun• 
luyum. Orada bulunmasaydınız, can 20 eylOI 941 cumartesi gUııU öğ· nelik aramakt:adır. tsteyenlerın aşa- dan serlevhalı ve 940/776 dosya nu
muhnkkak beni öldüreceklerdi. leden sonra Çcmberlltaş tramvay maralı illlnda birinci arttırmanın ta.· 

ğıdaki adrese mUracaatları. 

zuna müracaatları. 
• 19 yaşında, esmer, 1,60 boyun· 

da, kara kaş ve ;özlü, balıketinde 

lstanb ul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilinlan 

Af&ğıda cins ve mtktarları yazılı iki kalem i&fe maddesi 18/9/9'1 
Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın &lınaca.kt.ıı'· 
Şartnameleri her gtln komisyonda görWebilir. İ8teklilerin belli gün ve 
saatlerde ka.t'l teminatları ile birlikte Fmdıklıda satın&lma komisyonuna 
gelmeleri. ( (809t) 

Genç kız, bu sözlerden birşey caddesi Atfkalipa!ıa camii yr.nındıı Mahmutpaşa Kantarcı camisi Çık rihi 20/ 10/ 941 pazartesi olduğu ya. 
anlamıyordu, Yanındaki yabancı· Aile bahçesinde fakir, yolum! ve zılacakken sehven 6/10/941 pazarte· bir aile kızıyım, Cinai 

Mikt.an Mulı. :S.. Kat'l T. 
Kilo L. K. L. K. 

ma.z sokak 90 numarada Emine. 
nın mcrd ve sevimli yüzüne dik· bikes çocukları parasız olarak &Ur,· Si olduğunu tavzlhan ve tashıhi key-
katle bakıyordu. Uzun boylu, ge· net etmeği ka.bul etmiştır. Gecenin * Bulgnrlstanh bir TUrkUm. Vrl- flyet olunur. 
ni omuzlu ve yakışıklı bir adam· ikbine 'kadar mütenevvı cğl~'l<'eierle tanıma okumak için geldim. Mall va-

di. Çok kuvveUi bilekleri vardı. i K t' kt zıyetim bozuk olduğU için hem çalış· 
devam edecekt r. ayı .a.· :ı.çı ır mak hem okumak istiyorum. Bertden ZAYi 

Arkadaşlarım beni cana yakın _ 
ve şirin bulduklarını söylerler. Patates 
Ya:ıı 25 ili 30 arası, uzun boylu, K. Sog'an 
sarışın veya kumral ve yüksek # 

7~00 
85150 00 
5J15 00 

* 
1282 00 

782 J6 
11 
11 30 

Lüsyen hAla kolunun sızladığını Hayırsever, ınsa.nlyetper\'c:- sünnetçl ;stl#ade etmek istlyen hamiyetli iıı 
hıssediyordu. Bu yabancıdan kork Avni Türkcanın bu teşe!"ıblls1! tnkdl. 
mak aklına bile gelmiyordu. Fa· re d,..,.er hır harekettir. sahiplerinin c:Çalışkan 2b renızJne 

~a mUracaatıannı rica ederım. kat, sôzlcrlnden de bi~y anlıya. * Eski ve yem yazılan, dal<tilo Ue 
mıyordu. Merakla: 

Mekteplerin a.çılmaaı yakın de yazı yazmayı milkeıwnel bUir. 
- Hayatınızı ben kurtarmadım, ~!klann mektebe dt?v&mına nıanı hesap ve bUro ı"lerınc de vlkıtrm 

dedi. Siz, bunu tesadüfe ve biraz t-kll t ta..,.aya da. .,.ldebilir, münasip bir İ" 
da cesaretinize borçlusunuz. Yal· -t e meı: .....,. .. ..-

ır.aı ~ sunoe~l arıyoı um. Sayın iş ııahlplerlnin Gala.· 
nız, müsaadenizle, kim okluğunu· JUFAT KÖPRÜL(I ta Arapcaml Sarızeybek eokak 19 
zu sorabilir miyim? Sonra birseyi numarada. M:chmedc müreca.atlerı 
merak ediyorum; sizi takip eden, Kabine: Beyoğlu Meşrutıyet 
arkanızdan sillıh atanlar kim? Hay cadde9i No. 47. Günq Apt. 

Hergtin saat 16 dan sonra 
Ev: Erenköy • Telefon: 52 73 

dutlar mı~ .. 

rıca olunur. 
* Muhasebe ve idart tşıerden an· 

lar, bir ticarethaneyi idare edebile
cek kabıliyottıe l~anbul Ticaret Hııesl 
mezunu b r genı. 1ş anımaktadu. Taş 

Gebze nüfus memurluğundan al· 
rnış olduğum nüfus cıi..Zdaıumı kay. 
bcttim. Yenisini alacağımdan esklsı
nln htikmU yoktur. 

Gebze Osmanyılmaz mahalle&I 
Romanya muhaclrlerinden 316 
oo~umlu Halil oğlu Şevket 

Kaytman 

Sahip ve Ba.fnluhan1rt 
NtzAMETTIN NAZU' 

N9f1'iya.t DirektörU 
ş.VıutU SABA006L1J 

Buıkiığı yer: 
VATAN MATBAA.al 

tahsil görmüş sivil veya subayla 
evlenmek istiyorum. En Son Ha· 
vfıdls (Neş'e) rümuzuna müraca· 
atları. 

--•Kimyager-.. 

Hüsamettin Tarla[ 
lDRAB TAHLiLi 126 KUBUŞ 

Bll6nnun tablU.t, 
Emiaönll Emlak ve Eytam lıeD· 
k8til kart}aıuıda lzr..etbey hum

da lklnci kat No. 8 - Hay1rl madmazel... Haydut 
değil, fakat pek tehlikeli düşman· 
tar ... Sızi meraktan kurtarmak is
terım. Fakat, evvelli bana ııöyle· 
:>iniz, sır saklamasım bilir misiniz? 

ZAYİ 
raya d& gklebw. Refik Us adresine --------------------- -------

- Şupheslz. Söz veriyorum si· 
ze .. Bu, muhakkak bir ask macc· 
rı-sı olacak ... 

Yabancı, bunun ne bir ask ve 
nl' de şahsi bir kinle alakası ol· 
madığını söyledikten sonra şunu 

illıve etti: 

lcrle mücadele etmekle geçirme
ğe ve mütegallibenin kafasını kır· 
1ıı.1ga kıırnr verdim. Ya.lnız, sizin· 
l." her gün temas etmekliCime, 
dertlerinizi dinlemeğe imkan yok. 
Bunun için, sızc ormanda bir yer 
go tereceğim. Ne za.nan blr der· 
dl ıi;::, musktıhinilz oll r!a oraya, 
gciır, birkaç satır yazı bırakırsı· 
nır.. Şinıdi arkamdan gelin, o yeri 
s zc r.ostert'yim. 

Hep beraber yoJa çıktılar. He
men hemen bütün kC..y halkı An· 
rikonun arkasına takılmıştı. 
Yarım saat sonra, yol kenarın· 

da ouyuk bir meşe agacının önun· 
ete d• rdu. İki adım otede kitap şc-k 
l ncıe garip bir kaya parçası giJzü. 
ltı.l)'Ordu. 

Hcis ko)lillere dec!t kı: 
- Bır lşıniz olduğu, başınız da· 

ra gcldıği, zengmlcr size zulüm et. 
tıgi ve falzcılerin dalaverelerine 
uilradığınız zaman bu taşın altına 
mektuplarınızı koyunuz. Ben bu· 
raya gelir, yazdıklaw.ızı okur, ar. 
kadaslc1r1mla ımkAn dahilinde yar· 

htanbul Oniversltesl Tıp Fakcl· müracaat. Ucuz ve acele satılık konak 
lesinden aldığım 2631 numarada ka- Mutena memuriyetlerde bulun. 
y1Uı hüviyet cUzdanımı ve pasomu muş, tahsil ve terblyffll yerindf' bir 
kaybettim. Yenisini alacağımdan n. zat. uğradığl aUeVi felı\lcctten dola-
yı olanın hükmü yoktur. yı muetar bir "?aziyetledır. Kapıcı· 

Adres: !ık, odacılık g~. 'bir lokma ekmeği· 
C. H. P. Erkek Talebe Yttrdtuıda ni temin edecek ~Q c.ramal<tadrr. Ar· 

Mustafa lyigtln zu edenler gazetemıze yuısmlar. 

210 metre burabbaı bahçesi bulunan denize ve Adalara nazır 
elektrik, su ve havagazı tesisatını havi on dört odalı dört katlı bir 
evin tamamı satılıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde üç kuyusu bwu. 
nan mezkür mülkı.i görmek arzu edenlerin Aksaray Sorguççu so. 
kak 1/8 numaraya; görüşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 
müdürüne müracaatları, 

dımınız~ koşa~ım. ı istiklal - 1:.'n Son Havadis.in Aşk. Cin.aqet ve Macera Tefrikası : 42 
1·a~ı:l :>ocrını belki unutursunuz. \ 

~~n~ ~~t~~:k~r ~~~~f _:;:=~~~~ 1 1 N T 1 K A M Anriko. sözunu bıtırınce sol ko· ] 
lunu sıvacı., bazusunun üstline bı· 
çağının ucuyla dokundu. Akan kan 
ile kitaba benziyen beyaz taşın Ü· 
zerine bir ölü başı yaptı ve sonra 

' • 
köyHill're döndii: 

- İpreti gördünüz ya, artık bu· 
rasını kolaylıkla bulabilirsiniz. 
Ta5ın a~ını da (Kanlı kitap) ko· 
yuy~rum. Zalimlerden, kuvvetliler 
den kanla intikam alacağız. Şim· 
di, ayrılabiliriz. Herkes işine .. Al· 
lahaısmarladık dostlarım. 

Köylülerin alkış sesleri, etrafta 
derin akisler bıraktı. Uzaktan halA 
onların sesleri geliyordu: 

- Ya,.-ısın Anriko! Yaşasın An· 
rikonun arkadaşları! Biz ona ö
Hince~ e kadar sadık ve dost kala· 
ca~ız. Buna yemin ediyoruz. 

. . . . . 
Matem ve keder içindeydi Do. 

ra... Renı:i solmuş, ağlamaktan 

gözierl ılımlştl. Beynini bir sorau 
karıncalıyordu: Acaba Anrlkoyu 
tekrar gorebilecek miydi? 

Gece hlç uyumamıştı. Ayrılır· 
ken ikı saat sonra ıeleceğini ~
!iyen Anriko, aradan saatler ve 
saatler geçtiği halde hlılll gelme· 
misti. Onun gittiği gundenberl her 
tat·afa ycisli bir hüzün çökmüştü. 
Hiç bir mezarın içi bulunduğu yer 
kadar mağmum dcgildi, 

Orman ıssız, hiç bir hareket yok 
hı etrafında.,. Kendisine muhafız 
olarak bırakt.ığı adanılar, birer yor 
gun hayalet gibi dolaşıyorlardı, 

Dora, mağaradan dışarı çıkmaz ol· 
du. Genç kadın, mağaranın içinde 
bir müzenin raflarmda, camekAn· 
larında acayip bir mahlükun mıis· 
tahasesi gibiydi. Böğründe &izli 

Çeviren: ( 

.\!. S. Çap~ 
bir yarası varmış gibl çenesi kısıl· 
mış, gövdesi, kalçaları üzerine yı. 
kılmış, acı acı bağırmamak, çırpı· 
na çırpına ağlamamak için kendini 
güç zaptedlyordu, 

Sabahlara kadar göziinil kırpmı· 
yor, uyumadan Anrikoyu bekliyor 
du. Başına bir felaket gelmiş ol· 
masını düşündükçe bilsbüütün ha· 
rap oluyor, bağrı umulmaz bir ye. 
rinden yaralanıyordu, 

İkinci gece korkusu daha ziya. 
deleşti. Aklına kotu kötü şeyler 

geliyordu. O gün de keder, elem 

ve korku içinde akşamladı. Kal· 
bindeki ihtilaç, yüzündeki endiıe 
ıeçmedJ. BilAkis arttı. 

Üçüncü günü, sabah gayet er· 
kcn mağaradan çıktı. Artık bunal· 
mıstı. Biraz hava almak istiyordu, 
Kuşlar, yeni doğan güneşe sevda 
şarkıları okuyorlardı, Tabiatte es· 
rarlı bir güzellik vardı, 

. Dora meyustu, mütecssirdi, Es· 
kiden, ormanda dolaşırken ha· 
yallere daJm;lyı, her diişen çiçeği 
alıp okşamayı, karanlıklarda ses· 
ter dinlemeyi seven Dora, şimdi 
bir matem heykelini andırıyordu. 
Ne gülüyor, ne çiçekleri okouyor· 
du, İçinde neşe, cuşiş adına bir şey 
kıümamıştı. Anrikonun, Uç giln
denberi f!eJmemesl ruhunun bütün 
tatlı usarelerini kurutmu§tu, 

102 kalem oto malsemeei 20.9.941 cwnarteei gUnti saat ıı de pazar# 
!ıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gtin komisyonda görWeıbllir. lJ· 
teklilerln teklif edecekleri fiyata Söre kat'i teminatları ile birlikte Fı.n· 
dılkıda sa.tn abna koml9yonuna gelmeleri. (8132) 

. * Beher kikıeuna. 166 klll'Ulll fiyat ta.hmin edilen 25 ton aadeyalt 
19.9.IMl cuma günü ııaat 11 de pazarlıkla aatın alınac&ktır. Şart.naıneJ' 
her gün komlByonda görülebilir. Muhammen bedeli u~ lira olup kat1 
teminatı 8187 lira 50 kuruftur. lsteklileriıı belli gün ve saatte Fındık.lıd• 
satın alma komisyonuna. gelmeleri. (8093) 

J_i_ıta_n_bul __ B_e_Ie_d___:;iy=--e_ı_i _ll_i_nl_ar_ı _] 
Haseki, Cerrahpap, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar basııuıane 

lerUe Zeynepkimıil doğum evinin yıllık ihtiyacı için al~ 
749!M kilo beyaz karaman eti pazarlık suretile satın alınacaktıt· 
Beher kilosunun tahmin bedeli 56 kuruş ve ilk teminatı 3149 ıı.t' 
75 kuruştur. Şartname, zabıt ve muamelat mildilrlüğü kalemlnd' 
görülebilir. 

İhale 19.9.941 cuma günü saat 14 tc daimi encümende yapıl'° 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 ~ 
na ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte ct1i• 
mi encümende bulunmaları. 

Dalgın ve düşünceli dolaşırken, 
bir takım ayak sesleri kulakların· 
da akisler yaptı. Evet, aldanmıyor
du, hittiği ayak sesleri idi, Fakat 
kimdi bunlar~ Acaba gelenler ,An 
riko ve arkadaşları mıydı? 

Heyecanla ileri atıldı, ayak ses
lerinin geldiği tarafa doiru koetu 
ve karşısında kocasını görünce &e· 

vinçle haykırdı: 
-- Anr!ko, Anriko nerede kal· 

dın~ Bilsen ne kadar üzüldüm. ne 
kadar korktwn. 

-- Korkmakta haklıydın. Fakat 
artık korkacak bir şey kalmadı. 
Her ~ey &eçti. İ~te yanındayım. 

- Ne oldu? Neden böyle geç 
kaldın? Anlat hepsini, 

- Dı.işmanlarla boğuştuk. Fakat 
ağızlarının paylarını da verdik. 

Dora, kocasına sokuldu, saçları. 
nt okşayarak, okşar gibi bir sesle 
sordu: 

- Bu hayatı bırakamaz mısın? 
Buradan uzaklara, çok uzaklara 
gidelim. Başka memleketlere ka· 
çalım, Burada her ıün tehlike i· 

•7970) 

çlndesin. Sana bir şey yapacaJcl~ 
hayatına kastedecekler, diye o • 
dar üzülüyorum ki,.. ,t 

- Buna imkan yok. Dilşın,ol 1'· 
mızdan intikam almak 1Azıın. "fO t 
sa bir eşkıya karısı oldufuııa pi 
man mı oldun? 6' 

- Niçin böyle söylüyorsun! ır 
nln yanında kadınların en rııt* 
duyum. 

uıı• 
Dora, sabahın bu güzel sa• ,,ı 

teşkil eden tabii unsurlardan ,r• 
riydi. Elbise, eti ve derisi, 511çl di· 
güne:ıin ışıklarından aıeviet1 4ı. 
Ve ı:üne:ıin bütün esrarı onda ~
Anriko, hasretle bu 1;ııklı ı;ııe
sokulmak ihtiyacını duydu. ıtı• 
rini tuttu, ihtilaçlı paımaıcıar cJı. 
goğsUnde dolaştırmağa ~ş1'11ıt 
Sonra saçlarını düzeltir gıbi tıttl 
takım hareketler yaptı. Dora ~ıır 
yordu, Anriko, genç kadın• .....ı 
den kavradı ve onu kendine dOJ' 
~ekti. 

""" - Devamı 'fSf 
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