
f S T I K LAL- • 
Sene: 2 - No. 295 
BA~KU:IABBIBlr 

Nizamettin Nazif 

Perşembe 18 EYLÜL 1941 
Gtlntln En Son Baherıerlnl Verir Siyasi Ak,am Gazetesi 

İngiliz sef i

rin in nutku 

münasebetile 
Yazan: Nizamettin Nazif 

İzmir fuarını ziyaret ettikten 
sonra., misafirperver, asil ve Tlırk 
İzmir tarafından şahsına gösteril· 
miş olan iyi kabule bir mukabele
de bulunmak dikkat ve nezaketi· 
ni göstererek Belediye Reısi Dok· 
tor Uz şerefine bir ziyafet veren 
İngUiz BUyük Elçisi Slr K. Hug. 
hesiien'in bir nutuk söylediğini A· 
nadolu Ajansı bildirdi. 
Dünyanın en bilyılk buhranı id· 

rak ettiği devri, dilnyanın en asil 
milleti arasında ve dUnyanın en 
munevver ve tecrübeli devlet rcl· 
si nezdinde bulunarak geçiren ve 
geçirmekte bulunan İngiliz sefiri 
en temiz Türk münevverlerinden 
bir çoğunun yaşadığı izmirln 
kahraman muhitini nutkuna en 
yakın muhatap secmekten eltette 
hususi bir Ş:!ıef duymuştur. Ve İz. 
ınfr, çocuğu olduğu büyük milletin 
r>nrçası oldusu astı diyarın dostu 
old.o.ıunu oc'Vand:: ısrar f'Öen bit' 
h•yük devle~h yi.ikı:ek riifbeli bir 
tf.rJomat ve siyasisine erı yakın 
lll~hatap olmaktan mutlaka hususi 
bir zevk duymuştur. 

İmdi, gelelim nutkun tahliline: 
İzmir fuarı diinya milletleri ara· 

sında sulh içinde medeni iş birliil 
temennilerimizin en veciz ifadesi 
olan eser. Buraya iştirak eden mil. 
letıer, veya iştirak elmek isteyip 
te JmkAn bulamamış milletler nıe. 
deniyetin imhasından çekinmek 
arzusunu göstermiş veya bu ar. 
luyu bir tahassnr h(llindc göze vur 
ınuş olan milletlerdir. İngiliz se
firi dünya saran, manaSl böyle o. 
lan bir eserin tesirleri üzerlnden 
silinmeden söz alınış bulunduğu 
içindir ki nutku, zaman zaman 
töylenen ve tekrarlanan siyası te. 
tnenni ve iddiaların haricinde ve 
tistUnde bir ehemmiyetle mütala. 
aya deierlldir. 

Gönderilen yazılar gazeteye girssln girmesin geri verilmez. [Btittiıı mektuplar ba~lr adına göııcJerflmellı!lrJ !da.reha.ne: capJoğlu • Nttnı0611l&nlye caddesi No. 85 

Milli Sel imiz 
Vekiller Heyeti 

•• 
lçtimaına 

' .,. .... 

Riyase~ etti 
Meclis yarın toplanacak 
Ankara. 17 (A.A.) - Milli Şef 

l met İnönü, diın uat onda Baş· 
\t'.k61et blnaıımdR. toplanan \'e
kiDer Heyeti içtimaına riyaset 

etmiştir. 

Ankara, 17 (.ı\.A.) - BiiJiik 
Millet !Uecll 1 bugün Şemsettin 

Gtlnaltay'ın relsllğinde toplmunış 

ukeri cna kanununda me\Cut 

hnusf ah~lann mA.na "°e ~ 
Jüeün tayini Ye tezkerenin pH 
,·erilmesi hakkındaki Ba.şvelllet 
tezkeresi B. M. Meclisiftln 1941 
;)ılı mart ayı lte9abı hakkında 

Meclis hesaplannın tetkiki eneli· 

meni mazbatası okllnmuş ve en· 
ma günü toplanmak llure içti· 
maa nJhsy~ nrlhn~tir. 

~ 
Şiddetli l 

muharebeler' 
devam 
ediyOr ! 
--

Smolensk 
geri alınmak 

üzeredir 

Almanlar Odesa 
ve Kiye/ üzerine 
yükleniyorlar .•• 
Londra, 18 (Radyo - Saat 8,15) 

Sovyet istihbarat bürosunun dUn ge· 
ce yarısı neşrettiği resmi tcblığ: 

l 7 Ey!Ql gtlnü blltUn cephelerde 
şiddeUi muharebelere devam olun· 
muştur. 

Mareşal Timoçenko orduları Smo· 
lensk'i geıol alabilecek bir vaziyette
dir. Smolensk'ln şlmaltşarklsındekl 

hareket muvaffaktyel!e neticelenmiş 
ve ~ dışındaki bir köy geri alın. 
mı.ştır. 

Almanlar burada ağır zayiata uğ· 
ranu~ardır. 10 binden fazla ölü ve 
yaralı bırakark geri çekilmişlerdir. 

Bu muharebede 100 den fazla top, 
100 alev saçan makine ve b!rÇok harp 
malzemesi iğtinam olunmuştur. 
Düşman, cenuptaki tazyikını art· 

tırmıştır. Kiye! ve Odesayı ele geçir· 
mek için yaptığı llareket bir ceeyyar 
harekeb halini almıştır. 

İngiliz Tebliği 

irandakJ a keri ve siyasi badl!'clerl idare ettiği anla~ılan General \'a\·el \'C karargahındaki Ru irtibat sub3~·· 

Ş a '11 n hıozof Dr. Rıza Tevfik anlatıyor: 3 
beyannamesi •• 

Meclisde Hur kalınca çocuk-
okundu luk şahsiyetime 
Başvekil 

Tahranın işgali dönmek istedim .•. 
sebebini 

anlatıyor 
Tahran, 17 (A.A.) - İran başve· 

kili, milli mecliste sabık lran şahı 
!Uza Şah Pchlevtnin hllkllindarlıktan 
feragat beyanname!lni okumuştur. 

Şah bu beyannamesinde şöyle de· 
mektecıir: 

a:Çok çalıştığım için zayıf düs· 
tüm ve ihtiyarladım. iranın istik· 
bali bakımından genç ve dinç pren 
sin benim yerimde çalışması lô.· 
zım gelmektedir. Bunun için sal· 
tanattan istifade ederek yerime 
Veliaht Şahpuru tayin ediyorum. 
Bütün İranı ve orduyu ona cma· 
net ediyorum.• 

Tahran, 17 (A.A .) - Başvekil mü· 
•eakıben müttefik kuvveUerin, lr:ın 

hükılmefuıln Tahrana yakla._,ma.ma· 
!arını talep etmiş olmasına rağmen 
bu şehre doğru ilerlediklerini bildir
miştir. 

Başvekil beyan.a.bna devam ederek 
demiştir ki: 

r " "Girlştiğim mücadelelere sonuna 
kadar devam etse imişim, 

iğrenç politika hayatı beni büs
bütün benliğimden edecekmiş!,, 

lngHtere lran işleri 
hakkında 

Amerika 
hariciyesini 
aydınlattı ... 

1 
Emil Bonery 

l 1arist.e mllnt.eşlr «Le Jouı:;» gaz.ete· 
ı.lntn )'Dlan~rk mnhabirl 

Beni çoktanberi nevmit ctmeğc 
başlamış olan siyasi hayata ve mıf. 
hıte baglayan bağlardan kendımi 
kurtuımu:;ı görünce. tamamen bur 

• ve her türlü kayıttan azade oldu· 
ğumu anladım. O zaman, tarifi müş 
kül, fakat bir ruh haleti olmak ili· 
barilc serfu:aUığın ı;Uri olarak tav. 
sü edebileceğim hakıki bır derın 
sevinç duydum. O tarihte, yirmı TOrk • ingllls ticari nıü1'rit!la. 

leri etrafındaki rakkam ifpatı bl· 
ıi lnğllterc Ue de iicart mübadele· 

ıtıizin diğer devletlerle olduğu Iİ· i ~~f""':'!~~~-:ııı~ı:-~~~~=,.,-----------.rl 
bi, ve olmasını her zaman dC>inı Yeniden 

hava 
hOcumlari 

oldu 

Bu taleblmiz1n müessir olacal:'ını 

zannediyorum. Fakat müttefikler 
Tahrana gelecek olsalar bile par!A. 
me.nto azasının endişeye kapılmaması 
ltwmdır. ÇUnkU müttefiklerin has· 
mane bir emelleri yoktur. Buna da· 
ir bize teminat vermişlerdir. Onlann 
bu vnadlne gltvencblleceğimizden e· 
minim. 

Nevyork, 18 (A.A.) - lngiltcrenln 
Vaşington sefiri Campell bugün A· 
mcrika harici ye Nnzın Cordcll Hu!· 
1U ziyaret etmiştir. 

gün kadar, kışın en şiddetli gun
lerini Ummanın Şuneh sahillerinde 
çadır altında yakınları ve muhıı

fızlnrile birlıkte geçirmekte olan 
Altes Emir Abdullahın nezdındc 
kaldım. Deniz sathından 120 met 
re kadar irtifada bulunan bu vadı 
Yakınşa~km en bereketli sahaJa. 
rından biridir. Bu anlattığım, 1923 
senesi içindeydi, Tabiat burada 

buldu~umuz gibi bizi sevindirir. 
?-le kadar çok mümkünse o derece 
faııa istihsal ve ne kadar geniş o
lursa o derece faıla bir ticari mü· 
llasebet ve nekadar mümkün olur. 
la o derece fnzla mübadele TO.rk 
l'llilletinin çalışkan hüviyetine ve 
l'efah seviyesini yükseltmek isti· 
J.'en hükümetin arzusuna uyeun o
ıllr. 

Başvekil şunları ılık.ve et.mi;ıUr: 

Yeni Şahlnşah memleketi kanunu· 
esasiye tamamlle bağlı b'l.r hUkUmdar 
gibi idare edeceğini, bu kanuna ve 
İran milletinin haklanna. rlayetkAr 
ola.cağını bildlnnekll.ğim için bana 

Bu ziyareti mUteakıp. matbuat 
mümessillerine beyanatta bulunan se_ 
!'ır, lrandaki faaliyet hakkında na· 
zzra. etra!lı malfkmat vcrd{tini söy
lemiştir. 

-~ .... ;)----
JAPONYA 

Müttefik ala. 

kuraklı~ı. enginliği ve bılhassa 
sükunu ile, benim için hayatımda 
asla görmediglm bir fcvkalô.delık 
arzcdiyo~du. 

Nutkun içinde ildnci mnhim 
tlokta İngllterenin bu sene geçen 
~eye nisbetle dünya buhranı i· 
~inde kendisini daha rahat gı>rmek 

1 
le bulunması keyfiyetidir. t=i~-.t-1~'!fl~~~ 

Eh, bütün dünya devletleri için 
ifadede tereddüt etmiyeceğimiz 
l'rıeınnuniyeti bu vesile ile de iz. 
lıar etmeliyiz. 

lngillere 
üierintle tek bir 
dRşman tayya

resi görüldü 
mezuniyet verdi. Şahlnşah .pa.rlAmen caklarını 
lo ta.rafından kabul edilmiş ve ileride bloke 

Zaten türlü türlü tezahürleri i 
çinde o, otcdcnberi bence muka 
vemet edilmez bir cazibeyi haiz 
di ve ben, tabiatı şah-anemi biraz 
da bu daima meş'ur ve bende hay 
ret edilecek heyecanlar uyandıran, 
onunla aramızda mevcut samimi 
rabıtaya borçluyum. Bu mesut 
anlarda· duyduğum en canlı arzu, 

İngiltere, küçük milletlerin iç 
iflerUe uğraşmamak şıarını muha· 
tıı..?a etmekte devam ederse buna 
lı.l Ususı temenniler de il~ve edebi· 
ll'fz 

tr{gmz sefirinin nutkundaki en 
~Ohim cümle bence ıudur: 

7 düşman tayya
resi düşürüldü 

Londra, 18 (Radyo - saat 8,15) 
Brltanya hava. ve emniyet nezareUe
rinin tebliği: 

DUn sabah, şimali Fransa Uzerin· 

de faaliyette bulunan B~tanya. tay
yareleri 7 Mescrşnılt tayyaresi dü. 
şürmüşlerdir. 

Bizlın kaybımız 7 avcı ve 1 bom
bardıman tayyaresidlr. 

de kabul edilecek olan büttin kanun. 
lar& riayelklır olacak ~ millete ge· 
rek ,amıen gerekse müştereken ya· 
pılan haksızlıklıu'ı tamir edecektir. 
Milletin bütün Untitlerini ve bütün 
arzularını tahakkuk ettirmeğe çalı· 

şacaktır. Şa.hlnşah hanedana ait el· 
T!la5lann 1ran milli bankasında. bu. 
lunduğuna dair kanaatini teyit içln 
pa.rlAmento komiteslle eksperlerin 
ya.paca.ğı tahkll$atı kola.yla.ştı.racağl

nı vaadetmiştir. 

Rus kuvveUerinin Tahran üzerine 
yürüdüklerini söylemiş ve İqgiliz . 
Rus hükömetıerin!n bu hususta 
İrana teminat verdiklerini ilave et 

•Türk • İngiliz ittifakının, Tür· 
tll>eye karşı takip ettiğimiz siya· 
'ttlin temelini teşkil etmP-kte ol· 
t!uğunu · ve daima teşkil edeceiini 
•i~e tekrar söylüyoruz.• 
"'YeryUzünde yalnız bir Tütkiye j 

le .Yalnız bir İngiltere olsaydı, ll~~~~~~~~~~~(~~liill~~~!il "tıliliz &efirinin bu cümlesine jJA. 
t! e edilecek tek cümle bulunamaz. 
,/· Fakat d(inya o kadar engin 
~ Öyle bir kasırga içindedir ki 
h· Uhterem Büyiık Elçinin şöyle 
1g'r cümle söylemesi, ifade etmek 
Clalcdiğini sandı~ımız düşünceye 

Öğleden sonra 6 Britanya tayyare
sine mukabil 4 düşman tayyaresi 
tahrip edilni!.Ştir. 

Dün, Britanya adalan üzerinde tek 
bir düşman tayyaresi w;muş ve tazı 
yerlere bombalar atmıştır. Ha5a.r aı· 
dır. 

Londra, 18 (A.A.) - Av tayyare· 

miştfr. ' 
Sabık şah hakkında mütalialar 
Mecliste bir mebus, 20 seneden 

beri hüküm süren ve devlet umu· 
runda her saifıhiyeti nefsinde top 
hyan eski şahın yaptığı zararları 
yenisi teWi edecek midir? diye 
sormuştur. 

ha uygun olabilirdi: 
b "'llirk - in.ılllz ittifakının 
tı U .N Y A Y A karşı tatbik et. l!f bnız siyasetin temeJlni teşkil 
~kte oldutunu ve daima ola· 

Ilı ılze tekrarlıyorJllD.n 

>ı lrıuhterem sefirin bu ufak tağ. 
~~den dolayı asla mahiyeti deliş. 
eO:l!ceğlni tahmin ettilim nutuk 
ıııı.şt;, umumiyemizce iyi karşılan· 

"'---. Nizamettin Nazif 

Rusyadaki 
~olonyalılara 
t-o Yardım işi 

~i:ıın l'lclra, 18 (A.A .)- Bugün Slkon. 
~,rıyaseUnde akdetuği uzun bir 
~it esnasında Polonya kabinesi 
tıı., ovadaki sefirinin raporlanna ıt_ 
tnı hlsıı etmiş ve Polonya maslahat 
l'lrıc~ Sıfatile Moskovada bir ay kal-
~ ııonra avdet eden Jot1eph Ret
ı...:_er laratmdan verilen \Zahat dın. 

""<lllttar, 

Alman taar nızunun Kiye! 1izerlndeld IDJdpfını g'Ö8tertr hartta lerinin· Wimayesinde hareket eden tn· 

<Radyo gazetesi> 
---oo--

--~ 
Şark'da 
taarruz 
inkişaf 

başka dllı1manm müteaddit tankları- gUiz bombardıman tayyareleri bu. 
nı, birçok tcJpupu ve ailAhıru fttin.am gün öğleden sonra Be.l'hune civarmda 
etnıişlerdir. Maztngarbe'I bombardıman etmı.şıer- Ruslar Bulgarların 

cevabından 

Makineye memnuno:madLar 

3&rkta ta.arruzlarımız bUytlk mik· dır. Yedi Alman a.v tayyaresi tahrip 
Yasta bir hareket yolunda inkifa! et· edilmiştir. 

mekte.c:ıir. Sekiz İngiliz t.ayyaresi kayıptır. 
Pike tayyarelerlmiz Murmansk böl 

Cesindeld ve cephenin uzak Şihıal 
mıntakasındaki Rus mevzllennı bOm 
bal&mıŞlardır. 

Bu c:tlmleden olmak il.zere, ,1mal 
buz deniZinde 1000 vo 2000 tonluk lki 
Rus nakllyesi batırılmıştır. ıooo ton 
luk diğer otıir la.nesi de hasara uğra· 
tı1ıruştır. 

d . ' e 1 Y O r 2{ saat zarfında t.aıtınp edllen Sov· 
• yet tı.yyarclertnın sayısı 268 dlr. 

Berlln 17 (A.A.) - Leningradın Buna karşıhlt bizim tayyare kaybı· 
• mız 21 tayyareden lbaretur 

müdafaa istilıka.mları etrafında ce-

1 

K m demir ı · 
rcyan eden mu'ha.rdbeler esnasında ırı . yo u, tayyarelerimiz 
bir Alman 1 ad tU i S t kı· tarafından bll"i:Ok noktalal'dan tahrip 

p y e men ovye edJmıştir. 
taları taratından anudane bir suret~ 
mUdataa edilen ve kalelerden mOte· ı 
4ekkıl bır hattı yarmıya ve oldukça 1 Blr tnglllz deniz.altısı batırıldı 
mUhtm bir noktayı zaptetmlye mu· Londra, 18 (Radyo - saat 8,15) 
.. ·affalt olmuştur. Bu Alman tümeni !ngit:z a.mirallığınm tebliğı: P. S2 de· 
91 kale susturmuş ve 800 den fazla l nlzalt.ısı 115süne dö~nMn, kay· 
esir almlftır. Alman kıtala.rı -bundan bolmuş teltkkı edilmektedir, 

verirken 
Tahran 
işgal 
edildi! 

Londra, 18 (Rtıdyo - Saat 8,15) 
Slmla'da.r. resmen blldirlld ğine göre 
General Vaveı ve erkAnrharbfyesi ile 
1tus kuweUeri dün Tahrana girmiş. 
lıerdir. 

Moskova, 18 (A.A.) - Moskova 
radyosunun blldlrdiğlne göre; Sovyet 
Hariciye Komiseri Molotof, Bulgarls. 
tanın Moakova elçi.sine, SoVl•etlerln 
ahiren yaptıkları ihtara k~ılık ola· 
rak Bulgar hilltfuneti tarafından ve
nıen oevabm Sovyet hUkQmeUnce 
memnuniyeti mucip teldkkı edilme· 
dlğini bildlrmlşUr. 

SoYyet hükOmetl, Bulgartstanı, O· 
desa, Kırnn ve Katkasyaya mUtevec. 
clh ~ver taarruzlannı kolayl8ftır· 
maltla itham etmiştir. 

Bulgarıstan cevabında ise tarafın· 
dan alınan tedafüi tedbirlerin teca· 
vUzi anahıyette addedilerek yanlış 

tefsir edllm~ olduğunda ısrar eyıe· 

mı~tlr. 

etmekten 
vazgeçti 

Tokyo, 18 (A.A.) - Maliye nazın 
yarınki perşembe gttnllndcn itlbare!l 
matbuatı bloke eden nizamnamelerlll 
Jaıponyada, kiralanan Kantwıg ara· 
:r:isınde, !ngiliz, Avustralya., Kana.da, 
Şarki Pelemenk Hlndlsta.nı diploma. 
tik ve konsolosluk bürolarında. artık 
tatbik edibniyeceğtni bildirmiştir. 

Nazır bu tedbirin mUtekn.bil bir 
anlaşma neticesinde ittihaz edildiği
ni UAve eylemiftir. 

CDevann: Sa. 2: S. 5 te) 

Amerihanın 
Roma sefiri 
memleketine 

dönüyor 
Roma. 18 (A..A.) - :Myron Ta)lo? 

eyltlllln yirmi iki!llnde ltalyadan L z· 
bona hareket edecek, oradan da A • 
merlkaya gidecektir. 

Taylar 19 eylQlde PQi>aya bir veda 
ziyareti yapacaktır. 

HADiSELER - FiKİRLER · 
• 

Meseleler ve cevapları 
Hamid REFİK 

C ll!IB~~:n:~·te Nadir ~·· 
di, ccOnumiizde ltalledile-

cek t.irçck dünya meseleleri du· 
r11rk~u µirkc;uin Co1d»si ile, «tıı si 
ile uğraşmanın J;ırası mı?ıı tarzın. 
da bir fikir ileri sürmüş. Bnna 
ait yazıyı okuyamadığımı itiraf 
edeyim. Bundan, Peyami Safa'· 
am Na.dir Nadiyle fikir ortaklığı 
eden dünkü fıkrası deliletile ha· 
berdar oldum, Ayni giın Ulunay 
ve sütun arkadaşım Hatemi Se· 
n.ih Sarp ta, fakat b~ka başka 
cephelerinden, mevzuu kurcala· 
dılar. 

Nadir Nadlnin de. Peyami Sa· 
fanın da, sayısız fikir ve cemiyet 

· meselelerinin kordüjiimü önün. 
de reçirdikleri tecessüs . krizinin 
manasını anlıımamıık ve bu güzel 
ve asil buhranın tesirlerini bir 
kere de ayni siddetle kendi içi. 
mizde duymamak kabil değil. 
Buraya kadar olan kısımdan iten 
dilerile beraberim. Anrak, Nadir 
Nadiyle ayrıldıl'tmız nokta şu: 

Onun, «türkçeninad»si, .. tnsı ... , 
dedlıi bu unsurlar, düşüncenin 
dışına vurmuş şekillerini te kil 
etmeleri dolayısile, bizı.at fikir 
haysiyet.inde bir değer ıtaŞın11} or
lar mı? Öyle ise, bu değeri azım
samak niçin? Bu bir. 

Dünya ölçüsündeki ıneselelerl, 
ne yaparsanız yapınız. milli cö 
rüş çerçevesi dışına taşıramazs1. 

nız; hiş olmazsa ilk hareket nok 
tasını :bu teşkil eder. Nadir Na 
dinin, utiirkçenin <•d» si, utıı 
si ..• n dediği ve mühimsemediği 
meselenin ehemmiyeti burada. 
llııtti son 2amanlarda lisan me· 
selelerine gösterilen ~eni alaka· 
yı, lc;lmlzde birçoğu bir yara ha. 
linde kan:ıyan dünya meseleleri 
nin kendi zaviyemizden halli ih 
tiyacile bir ve muvaz.i addetmek 
bile mümkün,, Bu da iki. 

Görülüyor ki. Nadir 'adinin 
bu balmndıın nevmit olmağa pels 
hakkı yok, 

(Devamı Sa. 3, SU 5 de) 
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En Son Havadis.in 
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~ŞEHiR VE 
J K'!'!" ı 

~--------J _" ... _~_,_M_L_E_K_E_T_, 

" ,--Müel!ifi : Nizamettin Nazif 
.. 
Atıf Beııtn tabanca~ından çıkan ilç 
kurşun Jıedefini bulm11ş, Şemsi 
Paşanın göğsüne saplanmıştı .•• 

Liktn Şcm 1 Paı,;anın ordus-.: baş ı yerek blr başka ı;;okata geçti. 
lca ordu ıdı, ba ka? Bu baıi\·a ke· &ırada Arnavutlar dort nalla SO· 

itmesi ;öı:lerın bakı~ır.ı, kut. kin· kağa varmıı1 bulunuyorl rdı. H 
tın duyust nu dcğl Urlyordu. Ku· men b.tr kunduracı dlıkkanına da. 
laklar Şc. ı 1 Pa§ayı scH'imlıyar. ye· lıverdl, 
ni taburun rı kerlcrindcn bir baş. Vaziyet on dcrccC' tehlikeli idi. 
Jc:a hatlar .mPk istıyord ı. Ah., Şöyle iki sok k daha asabil 

Başkal Ba ka! Şe1urlilcr, bunla· elf'.'r, scllımetc crmlısıolacaklard • 
rı ba ka addcdıyorlnrdı. Ne yap· Mahmut B<'yın cvı nıhayet C">lli 
• ınlar? Arlık kC'ndıkrı gibi du· adım otede ıcli, Fakat bu elli rıc:lırn 
unmiyenlcri kcndılcrindcn say· ~imdı ellı fc-r ah ul3kta gibı 
maıa b lamı lerdı, V tandaılar yordu adama ..• Yaralı, hem d 
kardc Uler. Karde ler ancak kar- puğundan yaralı bir arkad 
de3lik duvguları kökl\nden sll1ntn· Hem vazife ad mı, hem de iyi 
cc bırib rlc le kar la ırlar. An· san olan Mahmut beyın yalnız b 
lafılıyordu kı, artık kardeşlik duy şına kaçmasına imk~n mı vardı? 
suları tabahhur etmiş, havalan· Anca beraber kanca beraber .. 
mıı:, en ım·C' havaya karışmıştı. (Dm:nmı ı;ar_) 
Açık konu lım a efendim.. Şehir ~ 
bır dahili ha"rı bir kardc muhn· ' 

rebe ıne ha ırıanmı · buıunuyor· ı~SIRASI A GÖ~ 
du. 

B r horu çaldı. 
Bolu zabıtlC"rl k a ve keskin 

kumandalar verdiler. 
Hıfzı Pa a chnı uzattı. 
Şcm ı Pa a kPrlcrl tcftiı; etti. 

Az sonra kırk Arn.ıvut onullüsii· ı 
nün muha!az::ı C'ttı ı bır landon için 
de ırt.ica c phcslnın ba k4manda· 
nı yola duzulmlı bulunuyordu. 
Yaver arab yı sul'cn nefere: 

Tdgrafh:ınC'yc df'.'mısti. 

ladı· 

Altın kaçakcıhğı 
Suphl Nuri İLERİ 

' a::::s:ma 22 

Yıkılan köyler 

olmuyorum. Evet, ~llbe ett.iırİ, sar ~·••••m••••••••••••••••••••lııİhl 

(ı 

hoş olamıyorum. 

YdzU çok aol&'un, r.ok haranıtsız· 
yas-

ve Ban , Kaıol n, 8 mon, Mar , ~ s. 
et- başa konuşuyorlar, kcndı !'f;;I inden 

lah 

bah ed ycrlar; arab cılarile bir kav
galarını b r avtlyey wtm• tasav· 
vurı rı ı, alı muı \ d 
A.şıklann k rıfık h k yel n anla· 
tıyortardı. Jorj un yanmda bulunan 

ANA 
58 

~ 

TurkÇ1!ye çc,•iren: 
Hı\lUİD REFiK 

Yaz saati ve kömür 
Geçen harpte kömür istihsalatımız 
186 bin tona iıımiş iken yirmi sene 
içinde bu mihtar 2,5 milyona çıhtı. 

~~· 
Amerika 

hadiselerin 
• • 

seyrını 

değiştirmiştir 
ŞEVKET BiLGiN 

Alman - 1tal)an ı;Q.ı.dclcri. ı;. 
Ruz\ eltin nutlm etrnfında (ı 

ute~ püskllrnıcktcdlrler. BUyuı. 

bir a~u61~ Ptl ifade eden bu neşri) al 
ta Amrrlknnın AHupa harbine seni!; 

ıunmu,Lur, 

-

la 

,, 
y 

u 
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DUNYA HABERLERi 'ır . , J " Tarihten Bir Güz_eı_K_a_dı_n_.,,,J 

• • 

kova Bozgunu! 
l'azaıı: Naııolyonun perde ı;-avııtu 

Burglıı~ou 

1.'ürkçe)e çeliren: Şakir Ha&IDI 
Ergökme• 

İngiliz 
sefirinin 

nutku · 

BlrBasgazetesının~ Bulgar kralı 
askeri mabarrlrlne 1 . H it l r 
ıöreGı. Rokosovskl e 

diyor ki: nezdinde 
fznıjr, 17 ( A.A.) - Şehrimizde 

bulunmakta oları tngıltere büyük y 
1 

• Ecrn. 17 
CA A.) - Jurnal do Ge· 

<"lçisi Sir Knachbull Hughesscn 1 e n Jan 10 neve, &rlın ımrnabirlnln lş'arına at· 
Fuar dolayı!:ilc \'ııli, belediye reisi l fen Fübrcr, mUtteflk deı•leUcr şef· 

MENTENON 
Lui, kesik kesik nefes alarall kolunr 

Fransuazııı beliııe doladı... · 

Yazan: Eıısari Bülent 
-6 

''Vuc11<Iun1un hertarafı çayır çayır 
yaıuııuı·du. Eliıııi göğsiime sokup 
gezdirdim; bitler kaynaşıyordu.,, 

ve diğer memleket büyiıklcri ŞC· t M k !erile görUşmeleıe devam ,elmcğe ka. 
reflnc bir ııkpm ziyafeti vermi~ z ap 1 os ova- rıı.r vermf!ıUL-.Gar:rte, bu görUı;ımclerın 
ve sonunda iÖ) lediğl nutukUI: Mussollııi ile yapılmı' olan müllkat Dcd g, had(' Faruy nazırı buı.u-rı - Ş.ı.r ı .arr nl'ı . 

İzmir ziyaretlerinden dalına ı t t Uc başlamış olduğunu hatırlatmak· mUmkU,ı olaınıv c a~ı. ı sllyle~ ince - Aa .. Ne nıun u:cbct" 
unutulmaz hatıralarla ayrıldığını 1 yı {Ur arm} Ş 1 r Uıdır. Bu maksat1n Bulgar Kralı Bo· mağr.ır bir eda ıle· - Eı.ınu bicn B ŞHklTinlz 
t il 1 İ · f rıs, FUhr<'rln umumi kararga.tıına ., .... el· - Oyle ıs dedi. ô~lcy n ı bll 1 re. c ~orrn !l Zı ı tcrım M Z<' t 

Kolai;aiı ban• bu efradı yola yoktu; her tarafım çayır rayır va. ng teren n zmır uarına geçen " " . ki 11 ... . 1 . l\Ioskova, 18 (A A ) - Smolens· m•ştir. Bu zıyaretc husus' bır -'"em- kadın .... ltmıstıı 'e Luı' ı ....... ncı- ı • doı t yUz c.J, t.1' '>ılometr ... ,ı, ti .. m 
·karmak ertıı·ını v rdl. Oraya gıt. d El · ı ~eneki iştıra e ..,u senekı şlı. · · • • l;I• ., · " " 

-l::i-

nıyor u. ımı şoy e bir göğsume ~aiti arasında lehte açık hir fark kin 56 kilometre şimali şarkisindc mlyet at!edi!mf'ktedlr ter a Jn kc d n. ;;<> 11ıc. c 
ın ve srupun nı-aşında meşhur do(;ru sokup vücudumun üzerinde Yartsevonun Mareşal T k BJ "'Uruın sır.ıy nazırı bı•·ık S J d bU uı !:>ra"on su·\ arıı,i art·,..da"ım Fla. d H •ı mcı•cut olduğunu beyan etmiş. İn· ımoçen o B<'rllndf'ki Bulgar Sf'flri B. Dra. ., .. " ,. m.z t ı • erme. '-' y ' 

• "" " gezdır ım. ayre ve dch~ete düş kuvvetleri tarafından işgallndekı ı u ll ı tından gUldU ınıı., Kı uı1 •,acım ı~- biltUr r.c lıı'"ını ıtddc l ıcc 
l'lE'nt'l buldum. Ben{ pişirmekte tüm. Bitler Meta kayna~ıyordu. giıtcre llc Tlirkiye tic~ri ınünase· • ganov, sa ı g n paytahtt.an ayrı • 
lcluıu at tıni t;ycmese davet et Nasıl olmuştu bu" Bu, ne süratti? batına temas ili' iki memleket ara. haya~t ehemmiyet dun lsvcsti?, ~a mıştır. Ayni gazete, Von Papen'ın le ı.ııde çok ha a oldLı,,ı..nu tlldı .ı « dık o sıı d bcr ş ırl, s..ı .. .ıt <: • 
. Sen de ona, kııfllcye iltıhak cm Ne vakit hasırdan çıkmış, ne va· sındaki ticari mlinasebııtın son üç zctcsı~de General R~kossovs~ı nın 1 salı gUnU Borline vlı.sıl C>lmuş oldu· ıçln bahçede k(J.dc .. • uıı.ı şnı.}oıdum. lskarıor. bcn·m c <'' .ı 

rırıi verçrck mukoıbcledc bulun· kit ı lak kaputumu geçmiş, elbise ~ılcln tam on yedi misli arttığını yazdı~ı ~rr makale ılc tebaruz ct· ı ~unu bildirmektedir. basto ıı.ı a duy n ı k do .. ıs ı ınek ı le.} n~c bU)lıl. şohrctı go l 

1ıun. Fakat \iazi:ı;eti feciydi. 1 VI' çama§ırlarırnı asmış, tenime 1938 de mübayaatlar.ının mecmuır tlr~mıstır. k 1 • Bulgar hiıkünıeUnin o\'~et Km.la ıdıp K imı" o:ı;lcdl~ı ::oı ..... ı.n' aldı; reddedcrr-cd :n. Dutun nı 
Flament'in kazakJnrla çarpış. kadar selebılmlşlerdi? 2,817.124 Tlirk lirası iken bu e!1eral bu m~. a esıncle Yart nota.,ına ('evahı rı tekr.ırlamn~ ı tlooı u b~ld•ı sall ıı ı romatızm::ıdan t.:ışlnşmış, "' 
ada atı ) aralnnmı~ ve kaç gün· I Yerimden fırladım ve bir dakf. ı~cblfığln 1939 da 6,387,296 '.fürk 5c"'e'n'iubılue "~mrkolsleı·nndskekıı~ "'"~e8lnka~lnoımn ezt:pe Sofya, 17 (A.A.) Ofı. o.ıdo dt..r c.u L.ıi t .r bır şey a ı· tur:.ım bıı ad;ımın ) nına.ı il )~ıl Y 

t il asına 1941 d 35 402 340 l a a .... ı .. 'amamış gıbı duıakıadı, ~onıa paı- ' dını. 
~r atını ~edetmdc çekerek yol kada amamen soyundum. Avucu- ~: · .... c · • ır Y tının Alm"nlerın bıı n~•·tadan baş Bulgar hiikCımcti. SO\;>ct hüklı· ,.0 · · kseld ır. ö l işti " "" nıaklaı • ıı ş ıl\la.er ak <lı 'ne \"Urdu: Fr nım:ız,n gUzcl ~ Uzll ş mdı n 
masa \alışı)ordu. Dızlerin ustü· mun ıçi gıbi çırçıplaktım. İlk iş yu . .. 1&ıııı .s Ye~ r. lıyarak Moskovaya do••ru bı"r ı"ler· metinin 11 eylül tari)1li notasına 

k 
ı k ta ı 1 Bilyuk iç aynı seneler zarfın .. - H ıı Od ır· Mutlaka odur. türl:aı koc. mm yan d ~cı;c ~ e adıır yuksclen acır sil varı çiz· o.ıara . ç Römlc~lmle donu ate. 1 • • e ı • . leme hareketi yapmalarındakı" u~ cevabını vcrmişlır. So\ yet RUS) a. 1 

ı...-oıı da Tü k ı d Ob t Onu b •ıa gc.tı tiz ın-.1 yo! -dıye ba· arın z bı ıa bUrüı nıuş gıb.~a •. K. 
!erile ~ııruyuşun ne demek ol· şın go.,.,t;ıne fırlattım. 1 r ıyc~ n. e m a~~a mı~ midi mahvetmı~ oldugunu .,o~ le· Bulgarl~tanı Alman . Ru~ ıhtılfı. 

ı...,unu, 0 çızmelcri giymlyen de· 1 Çamaşırlar yanarken bitler pat·! h!'men aynı nıshetlerdc yuksclclı· kt d" fındanbcrl Rus~ayn karşı gayri g-ırdı. ve .. ıı ~ .ı. zıı ıı hı.dal ılaşlı· o:ıu tc cllı etmek gu.duı nı1:k ı t ~ 
"ı ~eyim, anın görmiycn koJay ko ı 1ıyor ve patırdılar cırcır fişel''ı "i· ~inı işaret ederek, Bü:'.\.'lik Bri.tanya me c ır. dostane bir hattı harck<'l lttıhaz ıcın bır su L.e ' "'" saıay'l ı-ck. 

ı; "' npa t ı "' T{ ki ı ti Bundan maada l\Jo kova rad'-'O· d I" l Oh I'rnnsuaz dcd G'·ı ı• iy anlayamaz. r bi bıriblrini durmadan takıp edi· ı 11 ra .. or ll1oUnun 1~ ~e 1 e · " ct•ni~ olmakla itham ediyordu. 11 
"

1
' - • •• • ı· " ,,o 

. A.dam bitkın bir halde idi. Be yordu. Sanki karşılıklı şilah bo- cart munascbc~lerlnl ınkışaf t'ttlr· su; bu zaferi mutcakıp Sovyet kı. BL•'ı::ar nota:.-ı, So\'yet notasının l ç ocş d .. r.il,J c.ııı ıı Fransuaz d ı um k sız: ı:ıa1rlcrc kilrşı pek h 
~ırnıe birlikte, vazife ile buraya !;altan iki bölugun harbi karşısın· m<'k yolundakı bu kararını~ harp talıırının artık Smolensk'i çevire· lddialarınıı nokta::.ı noktasına ce. rkır... dcı olar k J, r ı.a.ş nış bulı.· v :"l'Jğa başlamış ınız. Halbuı,ı b ' • 

len asker arkada", Flnment'a a· daydım. ı zamanlarına .mah. sus ve mlınhasır bilecek vaziyete gelmiş oldukları· vnp vermektedir. Bul"'ar notacı, nuyoriıırdı. 1' ı a • uaı bıı du:ını yere nız bc.n h.llfl on yıl cvvcıl:\I gıbiy r 
" kk t b ı - nı da blldirmicıtır. • " t ı ö k • •·-dı ve çanta ında ihtiyat olarak Lap~ lapa ya{:an kar altında çıp I ~uva a ır sıyaset o madıgını: ~ Sovyct notasının mr mu olomıya koy.nal, Kı nim uı. t ıbı c • pmc -

1 
Durunuz, sızc b.c ""c ı zın k o. 

~ ıdıgı bır çift ayakkabıyı verdi. lak .vucudumla zerre kadar üşü. bıllıkls . uzun ve ~vamlı ve heı Şark ceph:sincİc c~~cyan . eden C'agını beyan ctmckk ve nctıcc ısteı-ken L111 onu hı ckıeı ımle•ı kn.v· mezaı taşı .çın ) zdığı oı tıaıı. ,, 
tJ, ba ıt bır iyilık olmaktan çok medım. Nıha)et atmama imkfın ol 

1
senc mUtczayıd nısbetlerle, kuv· ~u~arebelerın en muhımlerındcn olnrak Sovyet hiıkiırnctlnln Bul rn}·p kcnd ne çekti \(' dLı nı .. a,,ı 1 vkll)nyım .. 

a(ıa idı. Arkadaı;;ıın yedek ayak· mıyan ve sıyinmem icap eden di ı vctlcne<'ek daimi bfr slyac~t oldu. bırı olan bu ınuharebl' hakkında goriston vrkayii hokkında dahili te'klıf~ız biı u c konc.Lııara c \'c yarı boğuk bıı· sese Isk ı-
Qbılaruu vermekle Flament'ın }la Sf'r eşyaları at('~in tlzerlne sıkı Si· I ğunu tekrar temin etmış ve dcmıs· I izahat veren general nokos O\"S· nizam \ic a ayişı tcnıin için zaru- Oh m .ıT'azcl! ·<kd • Bcr1 ne. ıon u.ı mczınınd'Aı l>ıtabc)i cubt 
tı.nı kurtarmtş bulunuyordu. kı dakikalarca silktiktcn sonra, tir kı: . ki şunları yazmaktadır: ri addedilen tedbirlrri ittihaz l't· l• dar bc.c.dt ı z. K.•ç <'nu c ıyoı : 1 de ı okudu: 
Sonıadan zavallı Flamcnt'ln, çantadaki son donumla son göm· I 1941 senesinın ilk 8 ayında TUr- Bir Alman tank fırkası, en kısa nıesinl yanlı§ tefsir etmekte oldu· 'Pnın o:ı ~ıl hn~mctmcap! - Şimdi burada uyu)an adın 

orman kenarında bazı arkadaş Ieğinıi giydim. Üzerine de glıya 1 Idyeye 3.'~00.000 lnglll.ı.: liralık mel ~rlk olan büyuk Autostrade y.olu gunu ilfive C) lcmektrdir, Tıpkı fund.\ ıkt )'uvaı lar aıkını ı hazd.ıl' çok merhamet tahr k ctt 
•ııc birlikte ateş yakmnğa çalı· silkip t{'mfzlediğlm elbise ve kapu. gönderdık. B~ından ba§ka ı;urası· ılc Moskovaya. varabilmek ıçln Zurich, ı i (A.A,) Reutcr gllıı ı;fbı ılosinlrı gözleı. ar sında lk l Hııy tı tcrı<ctıneden olUmlln az ıbı 
ıken kazaklar tarafından bastırı· tu giyındim Ağlayacak fıald, i. nı ela ehemmıyctlc kayd.etmek IA· bundan altı hafla evvel ant bir i ajansından: pıtrm <ık bir mesafc ,·ardı Fakat bin kere çcktı .. YolcıA: B ır cfı ı ıı 
tak öldurüldtiğunü ögrendık. dim. Ai':lam~k hüngür hiıncürc ağ 1 zımdır ki, _!.750:000 lngi~iz ve !eri hareket yaparak taarruzunu Romadan alınmış olan bir tel · bu slfcı f.'r mmaz n göz" ı h1tytetle ı·ultU yapnıa onu uyruıdırınaktnıı ~· 
/\t etinı pi~irmckte olan grupu 

1 
Iamak, çocuklar gibi hıçkıra hıç. 

1 
2,020. 000 Turk lıralık zcytınya~, inkişaf ~ttlrmiş ve Ynrtsevo şch· srafa gore, İtalya hukfımeti, Al· bakıyor, ı.u nın bı ı;e {,er. dumanla- kini Zlıa, ı le ômı Undc ılk gcc cd , 

inden kıpırdabnak inıkfını ol· ı kıra aglamak istiyordum. tiftik, palamut ve ki:'-u Y<'mlş mu· rlni zapta muvoffak olmuştur. mıın hariciye nezareti tarafından. nan goz•e .ndc ıse tntıı \c hızlı blı 1 kı bu, bet.baht Iskı.ırron uyu)alıı • 
, ildıgını bu arada söylemem ıa. I Kor olası hasırları ne yaptığı bnyaasına alt uzun vadeli bir Bu nııntakad3 az miktarda bu· Bulgariı:;tnnın, Rusya aleyhindeki suzUlmc beıı. ıyordu. Kesik kc.'llk ne- yor! 

• 
1 mı sormuyorsunuz? Onları 8• proğramın hazırlanmasını clcrplş lumrn kuvvetlerimizin nagihani harbe gJrmcı>i nnının, huJUl etmiş !es alaıak ı•e sol elini Fı nsuazın Ve so.1ra ı;ayet genç, gayet tal. 

~lcrf biter bitmez derhal yola te'jC atmak, çama ırlarımı yaktık- ı etm~ktc~iz. . mukavemeti düşmanın ileri hare· olduğundan haberdar c:dilnılştlr. ince bdlı c dolnyarak: rak bir katıkahu aa.vurnrak; 
~lllmalarını sıkı sıkı tcnbıh e. ı tan sonra aklıma geldi, fakat gü. Sozlerınl harp vaziyetine intıkal k"'inl olduğu yerde tevkif cdcbil· ı Kırıma karşı taarruza baı;lanıl ı - Oh matınazc . ·dedi_ .Mosyo - Ha.ydl 1''ransua:ı:! .dıye bağııdı 
tele oradan ayrıldım. 1 rültu çıkararak yandıkları için bit cttlr~n sefir c~napları Fuarı gcçrn mistir. mıık üzere Kcırııdenildcki bütün Fenclondrın aı tık \a.r. mı gcçt.n z'? Artık ondım bahsetme. Yıılnız 
~ İkinclteşrin gunil, Slavkovoya 1 lerin patlayışlnnnı tsitemedim. ~~~ki 1z~y~et~ zamanında mcmlc· Yartscvo yakınlarmda ehemmi· limanları kapııması hususunun Al· ı Ve bu öz ın b r ee,•ap bck:cmc· mı .. ın, Mazarcnden azap çeke ? n 
tınadan önce yolun solunda, tah Bu fclak!'tten sonra. yerimi de· ez111 c.; b ~lunduğu tehlikeli yetli miktarda tank kaybcd!'n ve manya tarafından Bulgarlstana den h<'yecanla oıdu· Krııl I..u. onun yUzUndcn şu l\t r 
hı edil mi~ gibi göriınen büyuk.1 ği tirmeğf de ihmal ctmiyerc-k çan va re~l 1 c ug~mkU dl~ok kuvvetli yine ehemmiyetli telefat VC'rcn Al· I <'mredllmiş oldugu söylenllmckte - ~ sıl" ,,, evlend.r iZ mi:' Tcrezle e\"lcnmclt felaketine U " • 

b r bina gordlik. Burada bir tamın üzerine oturup gt'ccyl pi ~~z ye k ara~ın a ka~ şayan man kumnndanlıgı takviye kıtaa· dlr. - Bu c -kı blı hıkAycdı,. Arttı.. nı d nı mı. Go. U) orsun .} .ı . SC' 

it asker, ve yaralı toplanmıştı. ı TIC'.klherek ~l'çirdim, ır ~u ıtye~e :atı~ış ve ıstlkbale tı celbcdcrek tekrar taarruza geç Rumanya, bu tedbirleri c\'\·eke bir mLıl5 1 oldıı haıımıctnıeap.. Jcrmtn yolunda onun ıı. eyhır. '" 
"Dsı de berbat halde idi, kımıl. Sırtı~a meşhur ayı postunu alma· e~~~ ye. e. a ma ta olduklarını medcn evvel mi.idafanda kalmak ı kabul etmi~tir Lul onu bır parça d ha kendınc şa. kı) ı soylerken aı;zımı kara~.ı h 
l'l:na a taı,atıeri yoktu Bura ı '.\ ı da unutmadım. Arada bir ı!Ö· "OYİ c~lıştır. . . .. zarureti ile kar!:ılaşmıştı, İtalya, Bulr.nrlstana l\loskova c.:ckcı ek 11açlıu ım ok dı ııek dar h tıı etmı~ lıı" 
~. ı b · h ı h · · B j u t :ıı. b . . ngı tere sefırı bu son uç ay . en crı a anc ımış, un· :ı:um aç ıısım zaman enım ycrı . ı . .. . . ı Almanlar artık Yertscvo"dan gc ıle dlploma~i mllnasebctlerlnl ket:· - Ne dem<'k ı:ı• yorsuııuz? 'Koca- Y<' bır masa tıstUndc duran bu .ı 
trı b" k batara attık mi' u..:an nı ı 1 h lçınde nııltere ve muttefıklerınln . ır ısmını ara · r ~ o an nrın orul horul . . çerek Moskovaya varıımı~ acakhırı mcsınl Uıvsı) c etmektedir nızın sizi terkett ğtnc mı bC"ıı ınan- cck bır z.Je bır tokmak indırdı U · 
ı ı halde olanları da bizimle uvııduklarını göruvordum. Anla ı. ıemı z.aylatlannın hııırbın basın· ı nı anladılı:ır ve bu şehrin yanından · dırmok nıyctı de nlz Sız n sıı tcı. ren ;ıı ay nazırına şu enırı \•eı·d : 

°lbcr yürümefe zorladık. Fakat lan (Arkaoı var) danberı her ay vernıl~ oldukları 1 geçerek mukavemet etmekte bulu·• HADiSELER - FiKİRLER kooikbı: rsınız Fransuaz" - :\tadım F'ran. u zı .Moı·k z 
~ aralılnrı doktorları ve ecza . • zaylatt~n çok az oldugunu, buna 1 rıan müdafaa hatlarımızın zayıf J<•ransuazın :ı; ızu de ş mdl çalılık· M".1tc pıırı nezdıre götUrU'ltlz ~ı 

~~~ı ıle birlikte düsmanın llıtuf Oemır lthalatr.ıları karni betlerini mukabıl ayni ~llddet . zarfında noktalarını bulobılmck için bir M ese/eler ııe tak! g~bl pembr.c mebc başlamıştı ,ı,c, M d m Fı.:ınsuazı çocuk! lı 
~ illıfetınc bıraktık az bularak mal .. etlrtmlvorlar Mıhver devletlerınc kendı kayıpla· tsarru" tccrLı'-esı yapmaga ka a 1 L" • • bUl d ı tnrbıucve m nıur ctl·"-ımı blldı", • • 110t

0 
• • • • _ • • .. • rının tam Uç misli gemi za i tı ı .. '' • r r / n.enoısıne ıın eı amı e yapışan '" ., ,, 'O ,, 

l:buı - Bıt - Bir kantlncı • Dcnur ıthalatı;ıları bır toplantı 

1 

verdirdiklerini bildirmiştir. ya VC'rdi.~er. J?U~man .b~raya uç piya., CeV 8 P ar/ genç Kra!ı.1 ncl ıll vUcudu genç ka * 
4\ •. .• ~!ık .. . . 1 ~ ~parak harıçten getirilecek de· Sefir bundan SQnra tnrilterenlıı e. ı de tumcnı ıle bUyuk mıktarda (Başı 1 incide) dını:ı kanını kayııatma~a ba lamıştı Bundan bir mlldckt sonı ıı Jllaı kız 
•t:ın dorduncu gl\nu cebıJ bır mırlerln miktar, cins ve fiyatları çırmtş oldug-u buhra ı nt g tank cuzlitamları ve topçu kuv. imdi de, dostunı ,.c ı;utun Gözleıl dtımanlıı.nıyordu. Yarı kı- dö Montcspan, Kra.ın kc dıs.ndc • 
• Yüs )aparak akşama Lahana üzerinde tıöril""'llilerdlr . n 1 ı;U ere rağ· \etleri gelirdi Bunlarla Smolen'"- k dl ı rı d h k k ı rıı takt ;; D b · . ar Öl: d 

1 
.v-" • men Türkiyeyi dO~Unmeye vakit bul• · " kom um Hah~ın· Senih Sarp'a, sı Ş e arasın an, &.\ayı sı · sı so~duğunu acı ncı lns.,etıneğe ba 

( 1oımız orog uı ~ e v • ren ıg mıze göre. bazı tüccar· ld t , r 1 1 . j ki bombardıman etmek veya ba~- bir noktada kı aca cevap ,·ere ır,;ıne çeltcı ek,dcl kanlıya blr kat da· tadı ve b r sun a!lcsınin Şarantt.akı 
'" ~oskovaya doğru yürilyü te 'tar Avrupndan "etırtilı"p p"ıya"a ~"a nııış o u. unu 'e ~ ıze meın eket lçın lıca kuvvctlcdn'ı Yelı1i" mınt"ka· • 'it~ ., .,. a huzur , e .en g ., h rd b k .. .. ylm: hıı. sokuldu 'o: kıphızıl dudakların. şatosuna göndeı11dı. Kıal çalılıkla • 
• r burada akılların alamıya ı;atılncak dcmır ve demir e ya 1 ı"n . enı., uzu an aş a sında teksif etmek istivordu ,ı .. ç bır •ey •Am"n 1 tın dllH ,.. 1 1 " ııatemı· Senih d d 1- 1 t dn klalt d.llnt dolaştırarak burnu- l arasında "OCUklukla "'enrlık ar"cı 

-.erecedc bol lahanaya rastla- t bıt edilen kfır haddini az bul ., . ~ .. n. c e b'ııı svy cm :ş Birinci taarruzumuz Almanları 1 ' a ımın c a e " ., " .... 
için şehre bu adı takmışlar· makta ve bL• ni'lb t d kendi 'azlyetını dalma kolaylaştır· tt etU!l bir misal nevi üzerinde du· nun delıl{leı 1 açıla açıl.ı: dakl ilk erkek duygulu anında g1.:n. 

'ı;etlrtemiveccklcri~l ah.~lflndcl mal mıt olilll, Türk devlet adamlaı·ından o::aş1_ırt ıb. __ .. rarak, aslı ara]>ta olan \•e Cllki ya. ÖldU· .• dedi. öıdı.ı haşmetmc· zine gıren kadının kokusunu te.ı<ı ı 
rogbui şehrine vardık, ~:ehır0 dir .... e m ' ve soz er ne ŞU •• , 1 .. 

~ . • oy em şlcr hUnneUe ba'"~ t 1 .. 1 1 1 ş c u sırada dusman on b•n O· j zında sonu <ıdıı ne .bit•n kelimclc ap! · duyun1.a gaşyolmu.ştu. 
;ı.. • • ·d "uı etle devam ·tını ti · hı 'c yara ı vererek garbc douru 1 rin "·enı' 1"111ıa· da t il ı 0 e 1·mıe resmi konuşmav..nız Art k Fr zd b 1 bl ·:c k pek az C'V kalmıştı. Ole· T{lrearlaı ırn bir kısmı Ticaret • " ş r. rical mecburiyetinde kaldı Rilra·' " ' ıı ıı e yazı ı ,.. r ı ,, • ·' ı ansua an a:ş m r şe) 
tın hep ı arkada bıraktıfımı.ı: VckAletlne mürncııatıe kendilerine Karşılıklı mUnasebetlerfmlzl ilham da on iki to~la mebzul İktn da 1 r.klini tercih etnıcm.iz l:hım gel· Biz sız nle çok eskı dostuz. Siz.nle du,unmUyoıdu. 1661 den 1681 yılır. 
ltııehtrlerlnde olduğu clbi yakıı ayrılan kar haddi.ııın fa7.lalaştırıl· eden, mUtek111bıl d~~lujumuzu mild. I' harp nıal7eml'!i iğtlnıım ~ d!l;ma : di~iııi si)ylüyor, Bu bir fikir. t'a· do.ha samimi olmııK ıml•ıinını bana kadar gcç<'n her h dlsede mutlak 
C mac;ını 1 temi lerdır. r.k bulunuyoruz. Bılı~oruı: ki, Ttlrk· nın vüı topunıı ve mühim miktar· ı kat aeaba doğru mu? veriniz. 1 Frsnsuaz Doblnye Markiz dö Mcı 
~ ~e~in on birinde artık, özum • Ticaret Vckôlejlnden müsait CC· krle lneillzler araııında cmnıyetl,., I da ~alzcmc ve teçhizatını tahrip ı Harflerin '\"C dolayı:silc kelime· Ve böy c SÖ) llycrek Kral Fransu· 

Ycrle5mi15, yani yanık evler· 1 vap geldığı takdird" ithalata baş. açıJ,kalplihkle aerbestjc konuşmak I r.ttik . 1 lcriıı telaffuzdaki şiddet, bir de azı uzun bir kar apeyc doıtru sUrUk· tımon mühim bir rol oyradı: 
'toııladıfımız nCaç parçalarilc la nacaktır mUmkUndUr. \'e tekrar ederim kı, . 1 muhtelif lchce farkl:ırı dolayısj. ley P sırtUstU uzattı. j Fransanın ~alrlcı·lnı, rcs.aınlaı ını 
·~r Yakarak ısınmaı:a başla. TUrklyc-yc karşı olan sıyasetımızın mır Enternasyonal fuarını idame ve ) h" · _ sız bana böyle sarılmıştınız'. sahne artistlerini Kral hep onur! ... ö v c. ıc h ı r lısanın mutlaka ııôy. "' 
~ c al<'«in etrafında çantaları e!<a.&ı Türk _ lnglliı lttiükıdır. Bun· tekemmül. ett rmeğe muvaffak oluıı· ı 

dayanarak uyuma~a hazırla dan sonra da böyle olacaktır maııından dolayı. belediye reisi ve me lcııdiği gibi yruılaınıyaC'ağını 
rcıuk · • llatcıni bilmiyor mu? Elbet blll· 

~.. · MfinnsebC!'tlerlmlzin miilhen1 bu. saı arkadaşlarını hıırar<'tle tebr k et· 
" sırada boluk arkada !arın· . ll yor, \"eni imla. fiktir bir telaf 

1\ hıri 8 k 1 l>ı·r t~kım ha. hındul(u karşılıklı dostluğu mUd· mış r. fuz C"asına da~uııarak, söylcnll 

Dlycıck ona sarıldı. zUylc ölçtil. Fransa ordusunun k • 
- Siz beni böyle koklanııştınız!. ! zar.dığı her znfer sonunda Kralın o. 
Diyerek burnunu s~ların<la dolaş· na karşı olan aşkı nrttı. l"ı nnsu.ız 

tırdı 
1 or u u .. rır: ı T · ki ı ı ır ı · b" Beledıye ı cıııı, verdlğı cevapta se. llarçalnrı e•irdl ve uzerindc b • ur er c ne ~z erın ır· diği gibi yazma clclinc en u •. 

_ sız bcnı böyle öpmUştUnUz! hang. nazırdan yUz çe\·lrdıy-se Luı o 

l"tıaını . . • . . ı::,oo .l\lllz k ı 2o.ı5 Radyd ı;a ırlt'!. ııe ııcrbestçc, ıamımlyetlc ve fırı l'Cııimlnnıış, Brıtanya ıın bu yıl gun olanım tenıiıı etnıl tir, 
~ o~ ledı. l\.nı uzerınde itım t k b"I ki ı · b·ı· fuara daha geniş mikvasta ıştırakln· - ıaıt ın b t' d b 1 bl H,00 Mllzık 20. '" MUzik eı a onu~a 1 ece · er nı ı I· " Cundan fazlasını ir.temek, 

cc urıyC' m e u unan )'oruz \ -r· k r "tt"f k den se\ inç duymakta olduğumuzu 
b il bunların ne kadar makbu. ı ,00 Pro!!l'am 21 00 Zıra t tıık. ı'll ki. c ur · 11~1 ız 1. 1• a. ının hem miimkİ.ln olmıyanı, hem de 
'<'çtı-. 1 • • 1 1 1.. ö ıs.o~ J\lu··~ıı' r Y<'YC kar~ı tııkıp cttıgımız si· bildlrmıştır. 1zınır fu;,ıı ına lşt rak li~anı sadeles.tirmea;i dea;ll, basit· 
~ b nı soy em ye uzum s r. ~ ., ' 21,10 MUr.ık . . . 11 & 
<>rıırn Ad » d t ~aschn temelini ICiktl etmekte ol· hususunda gösterilen gayrete ve ıeştlnnegl ı temek demektir, 
ttırıcr u·ıımca~ıza lcan a~ r· 1 •30 :MUzık !:l,80 Konuşma duğu ve dalma teşkil edeceğini si· Hariciye Nazırı Edcn'ln, fuann ııçı· Halbuki il an basit bir şey de· 

Dı) t:rck dudaklarını aradı. GUzel, nazırı attı. K.mi mcUıettıysc Luı o 

taze ve ıtvebaz I•'ı·anııuazın o:::ı y.l nazırı tuttu \iC nihayet gUnUn bıri -
cmce Sen Jcımen furıdnlıkları ara· ı de Kralıçe Mar. Tercz ö.Uııcc, kc:ı· 

smdan bulutsuz söke dalan gözleri disınden üç yaş bUyilk olan Fı an
bu seter blllClr avizeler sarkan yal. 
dızlı bır tavana dnlarak &UzUldU. Da· I suazıa gfzltce niklı.hlandı (1684) 0-

rırıa c 1 ım. asır arı n eş n 19,00 Konuşma 21,4~ .MUzlk zc tekrar söyluyoruı lışında göııderdlğı samimi mcsajıı ğildlr. Kaldı ki bir de ıtf ınihasu 
• ver cş-tırcrC'k Uzerlne yer 10 ı., l\füzlk Jn,..ııt cfi · b d. ah kkil ı ı B it b 1 • 22,so Hnb<'rkr .. ere s rı un an sonra ş · teşe · r etmiş. zm r fuarının TUrk- ıarın istenildiği gibi yazılması 

· asımın a •;Ja tor amı a • 19,30 Habeı !er s •, Tlir' ed ı.. 1 kta d k l ·ı d ti "' k 1 ııvuklarımı ate e vrrdim ve 2!? 45 MUzıl> xıy e .,u unma n uyma - ngı ız os ut> unun tn 'ıycs Pdc v1: noktasında Ulıına ·'ın ileri ilrdü. 

kll<alarca sessız kaldtlar. ı lUnceyc kadar yani tanı 31 yıl onun. 
Neden sonra tatlı rüyalı b r uy· la yaşadı. 

kudan uyanır gibı genç Kral sordu: Kral OndördUncU Lulyo l''ra.nsada 
lll Yor" 

1 
kt ~ r· 19,ıJ,, S<'rb t 10 ta vltmtu memnuniyeti kavdetmış, iki memleket aı-nsıııdak. kUltUrel \•e r.n bir fikir \'ar ki doğrıı olanı da 

İl .,un u an ~onra ne ı~ d kik 22,.,r; YarınKi pr. her t • b 

_ Affedcuın Fı-anıuaz fakat ki· gUneş kralı (lcdllcr. Kral Lulnlıı G<ı 

~ "ltu h 
1 

•1 d" a a arafta harp ateşl vanarken bu tktı adi mUnaııcbetlerdf'kl tnki~anar ~ 11 halde? ... 
rrı uya 1 e uzanıver ım. lD,55 Mllzık ve kapanı~ derece tıUyUk bir mm·aitakl•etle !z. da mütılm ro?U oldu ... 11nu blldırm..,tır. Ha"nıı"d REFiK 

mınle o\'ıenml~tin? lU ıse Fran u:ızdan baş.ta ~neş t.ı· 
Guzel kadııı acı acı gilldU: nımadı. 

Q c-rn n<' kadar U) udum, bel· " t>W • ., 

~1tırn saat, bt'lki bir ~ at ... Bir 
h r~ Vt udumun her tarafınd:ın 
tı ur,.1 ıc- ı"ırıldıeını hizsede· 

Cind m Tahammüle lmkfin 

t~SONBAVADI~ 
tt,A?\ lll'AlLAGI Kuruş 

.Kunlf 

'750 
500 
400 
150 

50 

l'ürki) e Hariç 
için l~ln 

Kr. Kr. 

1'00 
'760 
400 
150 

2800 
l&OO 
1000 

ın başvckillJğıni llfın eden bir ~eh· ı ' 1 naıımn buna cevap vcrnııştı, Hepımiz kcııdinıizl mesut h!s· 
r~yın ıdl. Evet, bu marifetine mu LA B J Yirmi bir paıc top \e bir tek &ediyoruz. 1I€Jkl asker elbiseleri i· 
kabı! general ba~ vekilliğe tayin C· ~ n n e m v e e n • • insanfh han~cresinden çıkıyormuş çiııde Sun Yat Sen de mesut gö-
dtlmtştı. _ , • , gibi coşkun scvlnç a\·azelcri: runiiyor ve bize hat dillie şöyle 

Saray asi orduların arasın! bul· -· Yaşa ın Cumhuriyet!! sc.i) lcm"k istiyor: aOenç Çin' Kuv-
m<ıGa çalışırken bunlar giılidcn YuaD: Türtçeye çeviren: Şımdi bayraklarımıı milli renk· vctli ol •. O zaman sen de hakkı ke. 
Gıılıvc banı çarclerıne baş vur· (lESG ÇENG - ııı - Celal Tevfik lerımizi semada ınikas ettfrcıek lama malik olursun,,, 
muşlardı bılc ... DirbirlerHe 6!iılicc 1 20 bin dolara satın alındı~ı anla· Yuan Che Hay ile' sulh müzakcre· I dalgalanmaktadır. Muhafız alayı· Blivuk gece merasimi onda baş . 
müzakere halınde idiler i t ctı Ch · · . t "k 1 •· b 1 1 t A . · şı mı>' . e Kay'ın entrikacılığı ıcrınc başlamı~tı bılc l\Iucadcl!'yı nın mun azam a er cı ı aş arın· nmı ı. la) lnra iştirak eden Çin· 

Bu aralık hukümctın harbe de dillerde destan olmağa Jayıktı ın. terkedip yenı bir reJlm kurm'ık da hurriyet havaları çalnn mızı. !ilerin hep~iııin de saç örgüsü ko 
ı vam ımkfınlarını tC'mm maksadile kıliıpçılardan aldı~ı «Cllmhur' re· için acele cdi) odardı. ' ka olduğu halde sokaklardan ge. kündcn kesllml ti. Bunların içın. 

1 

bır Fransız grupu (90) milyon isligh vlıdi UzerJne Pekine geldiği Bu aralık Sun Yut S!'n m-.rıl" çerek Sun Yat Scn'i Rlya_etf cum· de redingot, hatta silindir şapka 
f~anklık ~krazatta bulunmağı tek. vakit do~ru saraya gidip lmparn· ket dönmU~ l>ulunlıyordu. Onun hur sara' ın:ı götJrhyorlar. Ycnı l taşıyanlar vardı. 
lıf etmiıştı, . 1 toriçcye olup bitenleri anlatmış, da cuınhurreisi olmn ını ı tlycn başkan. etrafında bir ,t~k dlp!o Entari ve s. ten çedikkr ebedi· 

Harp de~am <'dıyordu. Ou lo ~ kcndlsındcn hudutı;uz salfıhiyetler bir klitlc ıncvcultlı. mattnr olduğu haldl' m~\tcb!'s ım yen tcrkedllmlş bulunuyordu. Tak 

1 TchC'n!Z val1ı ı bulundug~ Chan . Sı aldıktan sonra hi.ıkiiınclar kadını Hl 11 eııeı:.inin teşrınısani ındc çchrl'.!!ile holk~ ttıf~t edıyor ''C. a kclC'r \'C kırmızı dtll!ıncler de ar 
<'rlnihn b r sarında b r gece ta· k dt"rc . . . on yedi eyaletin kırk dokuz me· rmnndrın geçtıg nıılyonlarca ın· lık mukadderatlarına nglıya dur-
baııca kur unu il<' katledilmişti, mlihilrdarlı eesındc kUçuk bir . . oıanın roı:ıkun teznhl\rlerlni seyre· sunlnr. 
Rirnal eyaletinin Yemlnlller ceınl· seviyeye düşilrmüştu. 1 busu. N~nktnc ,gclmı~lndı._ B~n~a dıyor, hC'rkes ona şapkasını, men CUnıhurJyet ilfın edilmiştir. Çin 

C'll rC'ısi ve altıncı kolordu ku· İnkılfıp~ı ordulnrcla iki tLirlU tc.. 1 rın on ayak olr r.ık ~aplıkloı ı ın. dilini sallıynrak SL'liım \'eriyor. tokvlml tcrk('dllcrck yC"rlne Gri'· 
mandam olan bu zat Yuan Che maylrl başgö .. termlştl. Biri Hoeng- tıhııpln Sun Ynt Sen, on altı re~ yanında eski nrkadn:ıı Hoang Hlng gorycn hırih kabul cdılmlştir. Bu 
Ka)''ın amansız rakibi idi. Şimal ı hlng taraftarlığı, öteki Li Yucn · kazanmıştı .. Honn~ Hlng ise bir tek de vardır, 1912 senesidir. Çince mukabili bi· 
ordularını eenubn dofru yUrilt. Hong taraftarlığı. rey kazandı. Gece. fişek şenlikleri. donanmn rincl ı:encnln birinci ayınm birinci 
mck Uır<' fır nt bf'k)edll!I sıralarda 1 Yeminliler cemiyeti, hakiki bir Sun'un Nankinc gelıne<ıl bir devam ediyor. Mızrak uçlarına ta. ı.'iinudiır. Hakikatte Çinin banisi 
rakibi onu daha C'\\el ba tırmıqtı, climhuriyclln rC'jlmini hAklııı kıl ~ok qcnllklerc <'bC'p olmuştu. Em kılmıı; nwııalelcr blitiln sC'hrln ~o- imparator lloımg 'l'i'nln 4609 uncu 
Katıl, k€ndı kolordı unun on ikin mak için Hoang Hing'!n Ciimhur- d.WI arııbn ba taıı b .a bavraklar kaklarını gilndllı ı:lbl &) clı11latmı ene inin on birinci mehtabının (a 

ri alayına kumanda eden bir mi reisı olmw Ihı mgeldlii fikrinde defne dııllarile donatılmı tı. j tır. Sanki bu, cUmhuriyetin !ener t yının) on üçuncti gunüdür, 
ralaydı. Yuan Chc Kay tarafından 1 idi. Li Y:ıen Honı taraftarları ise ı Kaleden toplar atılını;ıtı: Do· alayıdır. (Arbıu Tar) 

rrnnsa. sıyasl tarihi bugün Madam 
dö Menlenon'dan bahsederken Kra. 
li:ı;eı indeki tesirleri her z;ımıın :f'ı an-
sa içın mes'ut neticeler vcı'Jlıeını -
tir.> der. 1-~obıyat tarlhınde mUna. 
kaşasız bir kılıt taşı gl.bı dumıakl • 
dır 

Kcnclis nden genç olan Kral, o ı· 
dan d&rt yıl önce ölünce Madam 
Fı·ansua.z cAsil ve fakir genç kız· 

lar> için tesis cttığl Sen Sır mcktc 
bine çeklldl. 

cAsll ve fakır bır kı.z olmanın a· 
zabını, kotUı Uı'ıl şaır Iskarron'un ya· 
nında bir haylı tattığ"ı için bu mck· 
tcbl kurmuştu \'e S('rvetinın muhln 
bir kısmını ıı.sil ve fııklr kızlnr.:ı y r 
dım lçın tcı kcderck öldü. 

işte bır haziran ~ünü !und ıJd, ı 
ar •5mda oynanan kısıı bır s.ıklıım
baçtnn doğan maccın tnraCını:zd.l 

boylc hikaye olundu 
-SON-

Beyazıt me~danının asfaltı 
ihale edildi 

Bcy<ızıt mryda.nını ı 1Uit 1lt kap a.1 
ma.sı ı.ş ruh yet blı mUtcahhıde ılı.ı.· 

le olunabilm1.'}tir. 



1 

·- - - ~Ay1.:-. ., 

En Son Havadis'in macera romar.ı : 2 

L ~!;!~~'~'~u~!!~~h ~:n:~ıJ 1 

Cüzdaııından beş yüz franl.lık bir 
banknot çıkararak uzattı 

Mavi .Sut ig en 
\azan : Sad. GÜN ..... L 

- l\lerak etmeyiniz. Parise girer riyetindc kalacaklar. Ben, ilk so (Ba~ t-aratı dünkü s&'-'tnUT.da) ı _ Gel b · ·· ba ı e g·-
e mez ınece6 ım. ız ı gı me - .. ın . oşesını oner en ıneceğım. Arka sokaklardan e tiler. Ha- de1im. ~ı·r •. B 1 ·ı k ka kag· k.. . . d.. k . . , 1 enı op, rışa aım v ı 

bil değil. Yol, kamyonlarla, oto- l\lumkun olduğu kadar dar ~okak· . g ç .d. u· . . . 
la k 

. 
1 1 

rukuladc meht<ıblı bir gece ı ı. · Reddettım ve ıteı-ek geçtım. Çıl-
mobillerle dolu... ra sapmıyara surat e yo unuza • .. . k k ld 1 B d d U . ·· · d" y· ·· 
Yabancı .sözünü bitiremedi. Ar· devam d" . Ot b·ı· jı' LUm, peynır e me a ı ar.. unu gına on u. zenme yunı u. uz.u 

t d 
e ınız. om~ 1 ın gara ' Maide teklif elmişti. .-cennet ıbah· mü gözümü didikledi ve öyle bir is-

kadan süratle gelen büyük bir O· o ur uğunuz y_erde mı? d 1 çeslninl kuytu bir kö"'e!;inde, yıldız 1 kandal çıkardı ki, yayımı parc;ala-
lomobil. yan çamurluğa şiddetle Hayır! Na!ıyon meydanın a i , '1 . 

çarptıktan sonra durdu. Veli ga . d . ıarı bile kıskandıracak hır gece pe- dım, kemanımı fırlattım ve artık 
Y raJı~ 8··· . <'.rmiclerdi. Odalarına döndükleri çalnıadım. Patron halktan oztir di-

Lüsiyen arkadaşının renginin .sa - Tl'şckkur edrrıın Allaha ıs- -ı • .. • 

rardı&ını gördü. ve büyük otomo· marladık matmaz<.'l! •. , · 1 zaman Mandc de dömrun~c ~k1 de~a ledi ve ben işsiz kaldım. O, va·hşı 
bildckilerin, Ori ormanJndan çı. Kapıyı açtı, yere atladı. Karşı o~~~k ~t i~tra~ın an uza c magı bir sevinçle haykırıyor~u .. 
kan, arkalarından silah atan a· daki büyük apartmanın kapısın . duşunrnuştu. Onu P~~~~ap ahında· - Sana burada da, hı~ ·bır yerde 
tamlar olduğunu anladı. dan içeri girdi. Kayboldu. kı temiz duyğularla opuyoı ,.e ka- de ekmek yedinniyeeeğim. 

Böyle kest.irme yoliardao. Fran · Lüsyen, direksiyonu tam val{. rarını tekrarlıyordu. Ben kırık kemanım, ve ölgün ru-
sız ajanının bulunduğu otomobili tinde ele aldı, .Nasyon meydanına - Beraber oturacağız Sam:. Ar· bumla Büyükderedcn döndünı. Er· 
yakalaroıya muvaffak olumuşlar, doğru hızla gitmiye başladı tık ten·ıiz. ve M.dc hayat i!l;Eyonım. tes: gün sizin\.e konuşmak ve bu· 
ve kasten çamurluguna çcı.rpınış· _ il _ · Bıktım i~iden de, sarhoşluktan da kadar ileri gı.tmesine mıini olmantzı 
tardı. 1\.Iühendis Bartel'in dairesinin Zaten o geceden sonra ağz.ıma bir rica etmek istemiştim. On..ı da müt-
Kazayı :,görenler. oton1obilin ya· bulunduğu apartmanın kapıcısı, damla i<;'ki koymadım. Lanet olsun hiş bir manevra ile önledi. Kendi-

nıoa topla:nchlar. Yola de\"ama im mizah gazetelerinde karıkatürleri o gecE"yC",. O kadar sarhoştum ki ne sine kötü muamele etmC'lt gayet 
kiı.n yokt~ Fransız memura bunu görülen titiz, hırçın, geveze kadın· yaptığımı bilmiyordum. Af et beni basitti. Fakat yaşattığı mes'ut gün-

anladt, Çamurluğu muayone ba• lara hiç benzemivordu Samiciğim. 1-ere ihanet etmiş olurdum. Za~en 
hanesi1e otomobilden tndl. Kırk yaşlarınd~ . .ıı;evİmli. :ı::on de Sami tek sual sordu: Pi'1'Jl&ndı da ... Sonradan, çok sarhoş 

Biiyiik ı"llııf:omobildcki1cr de y!"re rece şen, şakrak bir kadındı. Gc· - Yalnız şunu söyle Maidl", Fev- olduğunu söyledi ve af diledi. 
indiler. İçfcrindcn biri, oldukça vezelikten, bo~ boğazlıktan hiç hoş ıi o g~ceki hitdiseyi nasıl ha7.metti? Fevzinin yüzüne kan hücum el-
diiıgün bir (ransızca ile, genç kız. !anmazdı Ve bild~ği halde, niçin erte~i gün mişti. 
daıı Oıür diledi. Lfi!iyen, arkada· Üç çoc~kJa dııl kalnııştı. Bütün benimle konu.şmak isteır.edi. - Demek yine görüştiinüı;'? 

ıLE ~ABAH, OtJLE VE Ai ŞAM 
Her yemekten sonra gün de üç defa muntazaman 

di,..Jerinh:i fırçalayınız. 

Ucuz ve ace l ~ satılık konak 
210 metre burabbaı bahçe$i 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 bulu
nan mezkür mülkü görmek arzu ecienlerin Aksaray Sorguççu SO· 

kak 1 ·a numaraya: görılşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 
müdürüne müracaatları. 

"' "'i 
Fırın1arda kullanılan motörle işler ve 50 kilodan fazla mal alan 

Hamur karış:ırm .. mak:nesi (M313npr· 
Aranıyor,Elınde olup 
Kızılay hanı yanında 

istanbul 

satmak isteyenler Yeni Postane karşısında 
26 numaraya müracaat. Telefon: 22615 ., 

İl .i::ıl 311 
ş1n1n bunlara yüzünü gOOtermek gününü dikiş dikr11cklc. triko yaµ. ~1a l rle ciddi ciddi gülüyordu. - Evet bir hafta eV\·el. 
istcmedij:ini anladı. Ona yardım makla geçiriyordu. Yalnız bir ku- - Fevıi hiç bir ~ey bilmiyor. Ben Fevzi müstehzi bir t.ebessUmle Ke~tt B. İlk 'le. 
ctn1ek iç-j.n: suru vardı: Girip çıkanlara az dik sizi idare etti_m. gülüyordu. 

- Beis yok, dedi. Ehemmlyetsiz kat etmek. sorulan suallere kısaca _Ya!. _ İşte buna imkiın yok. a973,0o 28i,!7 Bakırköyllnde Kartaltepede Gençler caddesinde 
bir şe:.-... 

- Hayır matmazel... Zararınız 

ne i."ic mutlaka öde!nek '5tcrtm. 

cevap vermek... ErtC>si sabah Maide. dudaklarını Bu sefer de i~tillZR sıra.,ı Samiye yaptırılacak beton bordür ve ı;ıo~e in~aatı. 
d od "1817 76 "·8". '3 B-'k'"• ih t Bu hali, ögle en sonra asının Samil"'\nkilerden sıyırıken adeta gelmiş;ti. aKlktı yastı"'" altından ma .... u"' ~ .....ş Fporcaddesınin n aye inin te"\o"Sii i~in ya-

kapısını çalan ve mühenctis Bar. ~vinçle ~yleniyordu: vi bir sUtiyen ç_ıkardı ve Fevziye pılacak topr:ık hafri, duvar hed.mi, merdıven, du· 
Arkadaşları da, ikinci büro me· 

murunun yüzünü görmiye çahşı. 

yorlardı, 

tel'in evde olup olmadığını soranı _ Pazartesi beraberiz. Bavulla- uzattı.. var, kaldır1n1 ve saire inşaatı. 
ziyaretçiyi milteessir etmiş, canını. rımı buraya getiririnı, İstanbul ta· _ Bunu tanır mısınız? Keşıf bedellerile ilk teminat mıtarları yukarda yazılı işler ayrı ayrı 

-- Acele işimiz olduğunu söyle· 
d.m. Nişanlım da gazete idareha· 
nesine gitmek mecburiyetinde ... 
l~ütfcn otomobilinizi biraz kena. 
ra alınız da yolumuza devam ede
lim, 

sıkmıştı. . 

1 

rafına geceriz. açık eksiltmeye konulmtı';lltır. Ke~if ve ş:artnameleri Zabıt ve Muaıneh\t 
Ziyaretçiye verdıği cevap şuy. · bahtn k' b' Fevzi bir bak!'lta anlamıştı. MUdUrlll@ kaleminde görülebilir. İhale 22.9.941 pazartesi günü saat H 

du: Sami Pazaıi.r~i M · 1 san ı ır - Evet en son aldığım tc:ıkı!l'ın. de Dainıi EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
- Mtisyü Bartel evde de~il. E· a.;;ırda buld~ .. Pençe.reden,. a~tılm~- .sutiyeni, çama.,ırcının kaybettığ~nı mektnphırı, lha!e tarih nden sekiz gUn e-vvel Belediye Fen işl<'ri müdür· 

sasen ziyaretçilerini Lafayet ~ol<R· : y~rdu. ~ev~ııun mutat ~a~ı~ _e ~1 
- roylemişli. Onu zaten kokusundan J 1UğUne n1Ur.acsatla alacakları fenni t:..'ı.liyet ve 941 yılına ait Ticaret O. 

ğındaki bürosunda kabul eder. Q. tıgınl gordu. Odayı t.a.nz.ım ıçm ya· da anlarım. dası vesikalarile iahle günU muayyen saatte Da.lmt Encümende bulun· 

Ya? Müsyll nişanlınız mı? 

raya gidiniz, bulursunuz ı nm saat hekyecanlMa udgra~ık .. Tkekralr Fevzi burunun& götUrdUğU suU·. lli&ları. (7880) 
Fakat ötekı' ı•rar ettı' ·.• pencereye oştu. aı enın ı ·a-p,a ı d 1' 

- lık ld yenle bir 8n yüzünü kap.a 1. * 
...._ Damadını göremez miyim? idi. Bekledi. Bird.kaçd .. ~~ d" çaT"' ı. Boynunun damarları btr kaç kere. Kazaya Sf'bep olduğum için k<"n· 

disinden ar dilemek ve çamurlu
gun tamir masrafını vermek iste· 

İ!:itedJ""'im maIUmatı ondan da aJa. cHaıırlanıyor:t ıye uşun u. ur· h l{abataı, pisvarının noksan kalan kısmının inşaatı açık eksiltmeye ko· • b d h şi~tl. sarsıldıdı. Sonra sakin bir a. 
bilirim. Kendisini tanırım i lü kuruntularla ir saat a a

1
kgdeç- reketle .sutiyentn orta bağını kopa·:- nulmuştur. Keşif bedeli 577 lira 49 kuruş Ye ilk teminatı 4:3 Ura 31 ku. 

rim. Dün, matmazel Barlel takdim .. e.t· tt. Artık duramadı. Koştu ve i e- ruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve ).1uameli.t ?.1UdUrlUğü kaleminde gö-
ld dı. Bir tekınl. Samiye uzattı: 

mişti. İ.smlni ha.tırlıyorunı: Müsyü 1 f;ı onun kapısın1 ça ı. Pansiyon sa- rUlebilır. !hale 29.9.911 pazartesi saat 14 de Daimt Encümende yap,\a-Cüzdanından beş yUz franklık 

bir banknot çıkararak 11zatu: 1 h b . k - Bende de hiç bir şeyi kaln:.1dı. Jan. Lakin çalı~tığı gazeteyi unut. i ı çı tı. caktır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
tum. - Madam Maideye kuzerıinin Bir tekini de müsaade edt_rseni~ sekiz gUn evvel: Bel~ıye J:ı'en işleri mUdürlUğüne mtiracaatla alacakları 

k Unuttunuz rııu~ ·u·ah, ''ah... geldig~ini söv. lenni ~iniz? İki erkek. birer tek nlavı ıutı- fenol ehliyet va 941 yılına ait ticaret odası vestka1arile ihale günü muay· 
Artı , ikinci büro memurunıın " 

d Ben de hatırlamıyorun1.. Kadın bö'n ;ı...~n bakıyordu. yenle gönüllerinin müşterek acısını ı Y<:n saatte Da:mt E:1cümende bulunmaları. t8168) 

- Buyurunuz, I\1üsyü ... 

oğrulması icap ediyord. Lüsiyen. 'uv 
kolundan çekti'. Kapıcı kadın, elindeki trikoyu ,- 11aide gitti.. sardılar. 

Sevgilim, dedi, Bunu kabul et· örmiye devam ediyordu. Fazla bir - Nereye? =v===.====.==t===== W1••E•mmm111mı::ıı•mm•••••••••••••n• 
te gidelim. Babam bizi bekler, şey. söylemek istemiyordu. Bu, - Eşyalarını topladı, hesabını ı enı neşr ya : H 
merakta bırakmıyalım. temız gıyınmış yaşlıca adamdan ÇC kesti ve gitti. er!ieyden Evvel Sıhhat 

D ğ h kk kindiii içu1 değildi. Mühendısin bil 1 San11' d1'ger ~1r n-tdin SeV\llCi - o ru. a ın var. Fakat. O· . .., _.. Y A ı 
ıomobil senin kabul veya reddet. rosunun nerede bulunduğunu söy. ile üıülmeden döndü. Muluı.kkak Namlı Kayserı'fi 
mek ·.ana du"şer... leınişti. Bunu kitfi görüyo~du, M·".de bir sürpriz haz1rlamışt1. Bel· d l " "" Yeni Adam'ın 351 inci eayısı o · 

d. Yab:.nldc~, dB~~~'kfazla ıdsrar etme· ki de yeni odaların1 o, do.ha evvel gun bir şekilde çıktı. Gazetenin bu· 
(Apikoğlu) 1 

Otonıobile bindi. Lü.siycn parayı 
aldı: 

ı, çe ı ı. uyu mey anı geçti. k . . b 1 Sa · ik d · k h . . . . tutma ıcın unu yapmış ı. mı- sayısında Baltacıoğ1unun l\.lus ' i e 
Bır a venın tarasasında kcndısını . b · 1 ha li h ,. b.. d 

- Teşekkür ederim. dedi. Yal· 
nız babamın bu tazminatı aı veya 
çok bulınası ihtimaline karşı ad· 
rcsinizi i.sliyebilir miyim? 

bekliycn iki kisinin )'anına otur· ı hnın. _u ll<ıt. ı ky~. . ekr an ı~~; a: TUrke doğru adlı başmakalesinden 
d a agır aşara , cır ~un u çesı b~ka Ahmet Rasim hakkında yazı. 

u, , gibı ka1bıne çOktti. Ve hattanın 
Bunlar almanca konuşuyorlardı. . . . . lar, merhumun mahyalar hakkında 

Şişman yabancı, kartını uzattı, 
Lilsycn kartı aldıktan sonra: 

- Ben, dedi. Polroy fabrikası 

başmühendisinin kızı Lüsycn .Bar· 
terim. Nişanlım da bir gazeteci· 
dir. Fakat, merak etmeyiniz, bu 
kazayı yazacak değildir. Haydi 
Jak ... Çabuk sür, gidelim. 

Tezgahın önündeki yüksek i~kem· sonunda .• Maıd~.'. ze-ngın . bır a- kıymetli bir yazısı, edebiyat anke
lelcrden birinde oturan bir Fran. damla lzmıre gıttıgi haberıle de; tine gönderilen cev•plar, Halis özgü· 
sız. bunların ba. basa verip konuş. yürily~mez. konu~maz. ve uyuya- nün pedagoji makalesi So!okles'ın 
malarından şüphelendi, patrona maz bır hale geldı. tercüme edilen Antikone adlı darmı· 
sordu: Cumartesi akşamı idi. Galatasa- nın tefrikası, Balt.acıoğlu'nun Haya· 

- Bunlar kim? rayda Sami ile Fevzi yüz yüze gel- tını adlı eseri vardır. Günden gUne 
Patron cevap verdi· diler. Ve yan yana yürüdüler. Bir güzelle~en bu fikir ve sanat gaze-
- Sinemacı olsalar gerek. Şiş· ş-ey söyliyemeden anlaşıyorlardı. te~lni bUtün okuyucu\A.rin11za hara. 

man ve yaşhca adamın ismi Ho- Nihayet Sa.mi. rica etti. retle tavsiye ederiz. 
ren. Rejisörmüş. Kı~a boylusunun - Biraz benim odamda oturalım yanına oturdu, kapıyı kapadı ve 

Genç kız, Fransız memurunun 
üç adamı tebessümle sel&mladı. 
Hareket ettiler. 

ismi Zerton, ~es mühendisi, uzun Fevzi bey. 
boylu ve zayıfı da Borlih .. Yeni çe - Peki fakat, Büyükdere hiıdi-

; virecekleri bir fi1n1 için Paristcn sesini anlatırsanız.. 
Lüsyen, bir aralık arka camdan : artist angaje ctmiyc gelmişler, Acı acı güldüler. Fakat her iki· 

baktl: 1 <Ark.11.ıııı vat") sinin de gözleri ıslaktı. Sami misa· 
- Bizi takip ediyorlar Lakin ak k 

bu kalabalıkta korkm""'a' mahal Açık teşekkür !irinin sıgarasını Y tı tan sonra 
"• 1 anlattı. 

yolıttur sanırım. MUpte1A olduğum vahim bir hasta _ İnsana bu kadar •Üfuz eden, 
- Şüphesiz ... Yalnız, direksiyo- lığa yllksek bir hazakaUe le\dı;a ko'. ve bu kadar da kötWllk yapmaktan 

nu tekrar ele almak ıçın hazır bu· yan Etfal hastahan~i dahillye mU- zevk alan bir kadın tasavvur ede· 
lununuz. Bir köşeye gelir gelmez : tehassısı doktor Bay Ahmet Rasim mezdim azizim. Hakik1 bir Fetif 
inecek ve kaybolacağım. · Onat lle memleketimizin medarı lftL timsali. Blliyorum, her ikimize de 

- Peki. hart olan ve yaptığı ameliye netice· ihtiras aşkının en çılgın buhranla· 

* KÖYE DOGRt: .. 

30 uncu sayısı çıktı. İçinde köy 
çocukları, mühim bir köy tetkiki. 
vilayet ve kaza köy büroları nasıl 
kuruldu, seklik eğitmen okulu. 
köy röportajları, avcılar köyü, bir 
köy nasıl idare olunur, köy muh
tarına faydalı bilgiler, hangi sular 
içilebilir. beygir ml, makine mi, 
asker ailelerine yardım kanunu, 
yazı ve mevzuları vardır. Okuyu· 
cularımıza tavsiye ederiz. 

ÇIGIR KİTABEVİ 

M. KAMRAN ARDAKOÇ 

• Tekrar teŞl'kkür ederim mat. sinde hayalımı kurtaran değerli dok- rını tattırdı. Bir ay evvel sabrım 
maıel ... Beni nişanlınız olarak tak tor profesör ı.t. Kemal'e ve müdaba- tükenmi.ş ve artık yüzünü _,örme· 
dim etmekle büyük bir dirayet ve le sırasında profeaöre yardımda. bu· meğe karar vermiştim. Yirmi gUn 
soğukkanlılık gösterdiniz. Bu, düş Iuna_n as:atanlara, şa:hsıma karşı gös_ b~n kaçtım, o kovaladı. Azmim ga-
manlarımızı şaşırtacak. Beniın is- terdıklerı alllkadan dolayı şükran ve lehe çalmıştı. BUyUXderede ke_ Ankara caddesi No. 153 
mimi bilmekle beraber, şimdiye minnetlerimi sunmağa. ve bu meyan- man çalıyor, ve avunuyordum. Fa· Aradıiınız bütOn eski ve yeni 
kadar yüzümü görmemi•lerdi. da Şişli Sıhhat Yurdunun gayyur kat o geee sahneden aynldığım bir kitapları, mektep kitaplarını. 
Haydi, hazır olunuz matmazel... müdiresi Bayan Cenihayı sa.ygı ve .inda, yanında bir arkada.şile karşı· ı haritaları tarihi eserleri bu 

1 Seyrüsefer memuru •dur.• işareti se\·gi ile anmafa muhterem gazete· ma çrktı. Revü yapan kızların ve ı • . . . 
verdi. Bizi takip edenler, yayalar niZin vasıta olmasını rica ederım. mü:tisyen arkad~ların yanında kütüphanede bulabılırsınlz. 
ı: c,..inciye kadar beklemek mecbu· Hayrünnlsa. Atamer · .. ha kırdı L ~ ' yuzume y . 

Türk Sucukları 
Enı..ctali nadir, sıhhi yapıllş terkibatınd.a baharatı •e sofukhava 

t:
rındı. muhafaza edilen sucuklanmızı htt yerile ara1ını1, 

taklitlerinden sakınımz~ 
Depo, İstanb11l, Balıkpazan, Taşçılar, Tel: !430 

Topkapı Maltepesindeki satın alma 
komisyonu ilanları 

ı _ ordu bırlıklerl hayvanat ihtiyacı için 226 ton lwnı ot kapa.ıı 

zarf usulUe satın alınacaktır. 
2 _ Teli müteahhide ait olmak üzere kuru otun beher kilosunun 

muhammen bedeli beş kuruş eHi santim olup tutan 12375 liradır. Teli 
ciheti askeriyeden verilmek şartile balyalı kuru otun beher kilosunun 
muhammen bedeli be-ıt kuruş 15 santim olup tutan U687 lira. 50 kuruftur. 
Dökilm halinde beher kilosunun muhammen bedeli 3 kuruş 75 santim olup 
tutarı 8-137 lira 75 kuruştur. · 

3 _ Evsaf ve hususi şartlar Topkap1 Maltepesinde asJıı:ert satın &lma 
komiRyonunda görülebilir. 

4 - İhalesi 29.9.941 pazarte•l gllnll saat 11 de komisycnda yapıl&· 

caktır. 
5 - Teli kendisine ait balyalı kuru ota talip olSJıların 928 lira teli 

ciheti askeriyeden verilmek uzere talip ola.ntann 870 lira döküm halinde 
vermeye talip olanların 633 Ura tık teminat makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını ihale saatl.Jlden bir saat evvel komisyona vermeleri 

(7845) 

/ İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlan 
Saray kazasındaki Ayaz paşa vakıf ormanlarının 942 senesi 

odun satı§ının açık arttırma usuli le 22.9.941 tarihinde yapılacak 
arttırmanın şimdilik tehir edildiği ilan olunur. c8288• 

............................ ;_ 

En idareli 
LAMBA 

r- Kitaplarınızı 
ARiF DOLAT 

B)TAB EViNDEN 
&lınız. BUtUn kitapları bulab' 
leceğiniz gibi Ankara neşriya.· 

tınm, Avrupanın model v~· 
mecmualarının Babıilide ye· 
gA.ne satı' yeridir . 
Gazetelere llAn da kabal eder. 
Ankara caddesi 89 btanbul 

,--Kimyager_ ... 

Hüsamaffin Tarlar 
lDRAlt TAHLİL! 125 KUBUŞ 

Bllflmum talılllit, 

Eminönü Eınlı\k ve Eytam b&JI' 
kası kanıwncla lzzetbey JıaJ11]t' 

da ikinci kat No. e 

Mekteplerin açı!ma 
yakın 

Çocukların mektebe devaJll1 

mini teşikl etmez ' 
Eli çabuk sünnete;! 
&İFAT KÖPRÜLÜ 

Kabine: Beyoğlu Meşrut~ 
caddesi No. 47. Güneş Apt, Jl 
gün saat 16 dan sonra. 

Ev: Erenköy - Tel: 52. 73 

Satılık hane 
Paşabahçe Kıblenüma sokal' 

numarada 6 odalı nim ki.gir bi) 
aaW.ıktır. Bo azın bUtün matı#. 

sına hakim, içi ve dışı yağlı 1/ 
olup her konforu havidir. 

Taliplerin içindeki sakirJeı" 
müracaatları. 

• 
Müsamere tehitl 

Eminönü ilk okullarındaki ~ 
,, 

sul çocuklara yardım cemiyeti e1 
faatine 17 eylül 941 çarp.mbl 

nü akşamı saat 21 de Çiftesar9' 
bahçesinde yapılması muJı:fl 
bulunan müsamere pazar gi.ifl 

tehir ed.ilmi~tir. 

Ba akşam 
BEŞİKTAŞ BAHÇESiN'l>ı 

BÜYÜK KONSE!ı 
Ayrıca Yüksel tiyatrosu tarafı 

komedi varyete, milli An•d · 
küme sazı 

Tafsilat el ilinlannd,. 

d 
BEYOGLU HALK SİNE~f~' 

Bugün 
Matine 11 de - Gece 8 d' 

·•6 l - Hudut Ateşler içinde ' 
sım tekmili birden 

1 2 - Ölüm Şuaı. Boris Kar1° 
3 - Miki, 

Sahip ve Ba.fmuııarrırt 
NlZAMETTIN NA.ZJi' 
Neşriy&t Direktörll 

1,>C)'Dt) SARACOGL11 

Bbııldıfı yer: 
VATAN MATBAA5' 

Kozenza şehri teıa~ içindeydi. cDostlar ve düşmanlar! 1 
Halkı heyecana düşüren şey, o:Anriko ve arkada~larının (). 

gazetelerde çıkan şu i13ndı: .«Meş. lilmden kurtulduklarını size haber 
hur haydut Anriko ve arkadaşları, veriyorum. Biz. artık intikam al· 1 
adliye sarayının mah;t;enlerinde su 1 mak için yaşıyoruz. Adliye sara· 
lar ıçinde boğulmuştur.> yında bizi suların içinde boğmak 

istiklal-En Son Haoadis'in Aşk. Cinaget ve Macera Tefrikası · _. 44 

INTIKA l 
zım. Ben kendi işimi yoluna ko-1 Açık teşekkiif 
yayım da başkalarına ne olursa 1 
olsun umurumda blle değil... Karnımda çıkan ve haddi ~'~ 

__ Asabıyetıe kırlaşmış b!_Yı.~ları~ı ehemmiyetsiz görlllen ufak b1J'.ı& 
bakerek yazı masasının onune gı- bilahare ciddi bir Antraks ıı.tY~ 
dip durdu. Cebinden bir anahtar dığından Acilen operasyon" I' 
çıkardı. Gözlerden ~irini açtı. Bir hAsd olmu!}tU. Cerrahpaşa ıı.:ı 
dosya çıkararak tetkıke başladı ve: cerrahi poliklinik vefi opera.tz;t' 4 

• 1 
Bu haberi okuyanların bazıtarı .istiyenler titresinler! Düşmanları. 

ıevindi, bazıları üzüldü. Zengin. mız mahvolacaktır,• 

!~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

ler. mütegallibe, Anrikonun e· ilanda imza yerine bir ölü ka
hnden kurtuldukları için büyük fa:ıtı taşıyan kırmız1 bir el işareti 

bir memnuniyet duyuyorlardı. vardı, 

Köylü ve fakir halk ta kendile· Bu açık tehdidi ve ültimatomu 
rini himaye eden bir adMndan okuyanların bazılarının yüzleri sa 
mahrum kaldıkları için müteessir rarıyor, korku yüreklerini kap1ı
ve müteessif oluyorlardı. yor, bazıları da seviniyor ve sevinç 

Gazetede, bu havadis neşroıu. lerini izhardan çekinmiyorlardı. 
nup ağızdan ajıza da yayıldıktan Kazalvekyo, bu haberi duyunca 
sonra. ~okaklarda toplananJ gelip şaşırmış, korkudan titriyerek: 
geçen halk, bu olllm hakkında bir - Hay aksi şeytan hay• demiş· 
çok şeyler konuşuyorlar, Anriko- ti. Bu he-rif yine kaçtı hal Eline 
ya ait menkıbeler anlatıyorlardı. düşmeyi Allah bana nasip etme.
Söylenilen sözlerin yüzde doksanı sin! 
orıun lehind-eydl. -8-

VATANINA İHANET 
GENERAL 

EDEN 

glln yattı ve iyileşti, \ 
Anriko ve arkadaşlarının kur· Çeviren: 

tulduklarını o da duymuştu. Bu ha 
bel'den hiçte memnun olmadı._B ı. .\1. S. Çapanof![!.l 
J~kis korkmağa başladı. Anrıko, 1 • .., ___ _ 

nun bir ıece evine kadar gelmesi 1 diyordu 
ihtımalinı dtişündükçe yerinde du Arala~ındaki dostluk bu yftzden 
ramıyordu. Böyle hoşa gitm!yecek teessüs etmişti, Ve Kazalvekyo, 
bir ziyaretten kurtulmak ve bir- Generali bir kukla gibi oynatıyor 
denbire bir tecavüze uğramamak ona istediı::ini yaptırıyordu. 
için bazı tedbirler aldı. Kapısına Bu gece de şans, Kastet Fiveri-
da sil<ihlı iki nöbetçi koydu, tonya yardım etmemiş rehinden ne 

General çok kumar oynayan bir kadar para varsa kaybettikten baş 
adamdı. Hemen bütün gecelerini ka, üstelik bir hayli de borçlan. 
kumar masalarında ıeçiriyordu. mıştı ve bu parayı s.abahlcyin ö
Çok defa parasız kalıyor, borçla· demek !Azımdı. Çünkll, kumar 
nıy!f!du. Borçlandığı parayı erte· '"'orcu, namus borcu demekti 

Bu ıırada, belediye dairesinin 
karşısına rastlayan sokaiın köşe. 
sine asılan bir nan. okuyanları 
hayret içhide bırakıyordu. 

General Ka:ı.tel Fiverito, adliye si gilnü vermek, ödemek içfn çok Kazalvekyo almak istemiyordu, 

İ!Anda ıunlar yazılıydı: 
Farayında aldığı yaradan ölmemiş sıkıntı çekiyor ve bunun için de Çünkü borcun yek(tnu çok kebar
ti. Yarası hafifti, evinde bir kaç . daima Kazalvekyoya müracaat C· mıştı. Gerçi Kazalvckyo, istediği 

1 
parayı vermemezlik etmiyordu. Fa 
kat altınları sayarken, mırın kı· 
rın ediyor, dokunaklı sözler söy
lüyordu. Buna da general taham
mül edemiyordu. 

- Ne yapmalı? diye kendi ken 
dine sordu. Artık, Kazalvekyonun 
imalı sözlerine, mütehakkim vazi
yetlerine tahammül edemiyeceğim. 
Para bulmak için bir başka çare 
düşünmek ıazım. Bu melU.n kunıar 
yüzünden bütün servetim mahvol
du. Ayrıca bir sürü de borcum 
v&r. Haysiyetim, şerefim de kırı
lıyor. Bu işin ~ltından çıkmak i· 
Çin bir tek çare var: Kozanzanın 
müdafaa plAnlarını satmak! 

Yuvaklm de buna talip .. , Kaç 
kere adamları vasıtasilc bildirdi. 
Hatta 50 bin duka altını vereceği· 
ni bile ihsas etti, Bana para lfı· 

- İşte müdafaa planları, dedi. . ıı•' 
Bunları Sirilya tahtında bözü o- viş Manlzade •. üstat nıştert 11ıel \ 
lan ve başına krallık tacı giymek kısa bir an içınde bu nazik s. 
için uvraşan, kralla mücadele e- meharetıe başardı. ,/_ 
den Yuvakime gönderirim, Bun· Hazakatine nezaket ve ne tJı1 
dan başka kurtuluş yok. bl vasıtlar da inzimam edet' 
Dosyayı tekrar yerine koyduk· vimli operatöre en derin ~ 

tan sonra, Yuvakime bir mektup E So H 'd. d,; . , rımı « n n a.va. ıs> " 
yazarak, elit bın duka altınından ibli.ğ ederken, tedavim e 1 
bir ın!k~tr daha fazla verirse, şeh- srhhat 8.lemimizin rnedlil.rt ıttl2J1• rin ve kalenin müdafaa plcinları· . ~ 

lan bu müessesede g<>rdUğU1fl
n1 teslim etmcve hazır olduğunu 
bildirdi. ve nezaretten dolayı b"'I ~· 

Mektubu bir zarfa koydu, mü· muhterem Bay Esada, ve 
hürledi, yaptığı işlen müteessir ve esnasınd& kıymetli opera.Ore tı 
vi.,.danen muazzep olmamıştı. eden ve hastasına hakiki bır :ıııe'' 

Sonra mektubu tekrar çekmese· şefkati gösteren hemşire r:~ 
can'a dıı. ayrıca. minnettarlıf" ye yerlestirirken, kendi kendine • 

konu~tu: yit ederim. ...;F 
Ui.kJllet " (Ar'.<ası yar) 
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