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Niıamettin Nazif 

Pazartesi ! EYLÜL 1941 

D .. ya !1arbi-
• •• •• •• 

nın uçuncu 
yı_ına g·rerken 

in anhk a.< ıse
r me rücu 

debilecak 111i ? 
r- "\ 
lrlilgonlar öldü, 
lllilyarlar ve 
milyarlar mah
voldu ••• Ortada 
bir ''kazanç,, 
veya bir" kaza-
nan,, var mı ? 

GGaGD En Son Baberlerlnl Verir SIJIS! 

tranm ~kmı ve ceınılnma işgal etmtş olan mnt askerleri 

Bir Rus tayya .. 
recisinin çılgın 
kahramanlığı 

1000 Alman 
mühendisi 

- - -- --- . - . __ -_.::.._- -.:::...... __ :~~---- .. 

Fiyatı 

3 
aaıeteıı I<uruş 

l• ' a : c.,..._ . ,,,,,..__.,. C9llui 'ffo • .!&. 

e ... 
- Bizde Futbol geri iyormu ? 
~ Geriliyorsa buııun kabahati 
idareci/erdedir. /yi idare ed·ımek 

' 
şartile amatörliiğe taraftarını. 
Biltünmaçlarda heyecan duyarını 

'------------------------------' Bugün konu.vmak ve reportajmıı 

tama.ınlamak için Beykoza lbrah!m 
(Kelleye) gidiyorum. 

L 

~ı:::;!'!';:'huX:! Şehremininde bir facia! 
~~:~~~~ ı;ı:;~rig~b:: 100 yaşında bir ka-

Dünya har:binin 1 eylfil 1939 

~b~ie~ı:tıa~01!11u0~~~~~ dının beyni patladı .f 

lrana giren Hind ordusun
daki Taymis muhabirinin 

müşahedeleri ---' 

Paytak 
geç·d· 

öldürüldü! 
Tabit tbra.hlm Keneyi tanmuyan 

hiç bir ka.rilmlz yoktur. Spor saha
lannda ve ekseri Etatlarda O:lu dev 
cllssesi ve kalın ensesi lle Jörenler 
satlam bir güreşçi sanJJ'lar. 

.Mo&kova, 1 (Rayod) - Sovyet il· Beyltozda onu bulmak zor olmadı 
tihbarat bUrosunun bu sabahki tebll· karşılaşınca kendimi tanıtıp m&.kııa-

fi: dıını açtıın. 

Dinyeper'in gaı'buıda (D) nokta- Mlltebcsslm çehresinden hiç kay-
snıda Almanların köprü kurmak için bolınıyan neşe bir kat dalıa arttı. Ve 
yo..ptıklan teşebbU.s aJd:m bırakılmış- ıual~imi mümkün olduğu kadar ce· 
tır. Almanlar burada, 48 saat içinde vapınz lbırakmadL 

gore bugUn üçüncü harp yılma 1000 Alman mühendisi ve teknisyeni İlk sualimi sordum. 
a:'iak basıyoruz demektir: 

1941 inci yılın el eylübfuı- K • t • ? 
~~n başımızı geriye çevirince, aza mı cınaye mı --
t!q Yıldanberi insanlık ve ~6: 

nası 1 
geç~ldi? 

kaybetmişlerdir. - Bazı gazetecller \'e eski futbol-
ÜçUncU gün, dubalarla nehrin orta. CU!er yeni ve eski fuU>ol diye bir 

sma kadar uzan:ı.n blr k6prü kurma· mUnakaşa çıkardılar, Acaba yeni ve 
ya muvaffak olmuşlarsa da Sovyel eski futbol diye otıir oyun s;.stemi vs.r 
tayyareleri bunu tahrip etmişlerdtr. mıdır? deniyet için bir sa:lhane halinı Düıı ~ Şemeımjnjpcle, lıenü kaza mır -

alınış olan Avrupa, a.za.p ve d~h7 yöba ciAaye& mi oldıaP &Dı,,,ı..,,,an 
~t sunan bir cehennem gıbi bir Wlae neticeııiDde. ıoo ,..uada bir Jta. 
ttirünUyor. dın, erinin hııhçeeindıe tetMıal ii1tü d~· 

• 
ıranın 

lran ordusu, cid
di surette harp 
etse idi, işgal 
/ngilizlere paha
lıya mal olurdu 

Bir Rus tayyarecısı. alevler içinde Ufak gözlerinde bir alev parladı 
bulunan tayyaresini dubalarm üzeri- sert bir sesle cevap verdi: 

1 Bu iki Yıl içinde i~lı~ ~ IDiit 'ftl beJni ~ öaaüt lıir ı..ldc 
der kaybetmedi. .. Bu iki yıl ıçın.· bul.nmımatar. 
e tnedeniyet neler ve nele.r Mahiue hayli allb " dedDmda "' o 

\aYbetmedi ! Ve bütün bu ~- ııiıbette teeeeiir ~ hidieaılıı ftfııi. 
~Plara mukabil kimin ne kan liu tudur: 
~~du? Lehistan iıududuna "girdi- HWae kuıtı.m 1'1&ma kimlem bir ka
~ günden Rus harbine başladı- dı.ndır .. Şehremininde üeiJ.i malı&lJe. r. gijne kadar her harp sahne- einde K.,,_,a eobiuıcla 7 aamaralı etde 
lnden galip çıkmış olan Alman Haydar isminde l:ıiriDin yamda otar· 

Y'a, savısız «galebe> lerlnden aıaktadır 
~eınnün kalabildiğini iddia ede- Diia .;.,. u.,.m kar. • biriikte ci-
llir mi? Edebilecek mevkide 01• 1Vdaki 1ii111U1t diilfutiiDe gitmit " ıoo 
~Ydı Avruoanm şarkında, §1- rqındaki Fatmayı ..de ralıııa bırakmıt· 
~U~tle, garbinde _ve cenubun- tır. Fakat gece ~ 'fakit - döndükleri 
•. • .A.friknda, Sunyede,. Ak~C: aaman, ihtiyu kadını be.hçe kapıaı öcün· 
!\~de Egede ve Atlantikte ıkı de anlattığunn 1Ckı1de öhi ohralt hol· 
~l Ç~rpıştıktan sonra w bir de ınuşlardır. PoH6.o 'bimaedaı derhal ha· 
~Us harbini göğüslemege kal- berdar edihnit - tahkikata bııafumı~ 
"tnazdı. tır. 

(;·~enıek ki !skandi!1avyada.n ruz yıBık bduınt, """9 kiınee yM• 
~l'ide ve Vistül nehrinden At· mı han almak amısile taraçaya çıktığı 
b denizine kadar olan sahan1!1 re m1JYazenesini karhederek dü~üp üldüğü ;;r harabe halini 2!'1ması dahı, tahmin edilmektedir. 

ı lınau milleti için ıstenen «re- =====~======== 
tb~ı temin edememi§tir. ~hal- ·Tahra nd -.ı::.. liarbin milli emellen ta- a 
~ltkuk et~eoilecek bir vası~a 
·~u6unu ıddıada devam edebıl- A ı f · • 

l...tl{ nasu ruunıkün olabiliy~ '! m a n s e 1 r 1 
tq, .li{ı yıldanberi helik ~ ın- A • k 
tı.. tı. ene:·Jısı, ıki yıldan ben ısraf m er 1 a 
(\ 11en mııyarlar ve m~yarlar, 
v "rupa muletlerinin mu§tcrek srf1rı·nden va d tı.e trıutes.ınıt .bir işbirliğı üzeri- ~ 1 J_ r ı m 
4.e sar1edılm:ş olsaydı, acaba • 1 ;.ı • 
trı~Pa m.illetieriııe ıztırap ver· 1 S e U f 
, 1& oıan kötü şartlar ortadan 
";ürııamaz mıydı? w 

~~ .ı.a.:oın ikinci yılının doldug.u 
~et INnde, insanlık ve medenı
~ ~Q aleyhine olan pilanço he
tııJ lıin o derece malumudur ki 
f:l llı.t~ üzerinde müsbet veya 

llf ı yollardan tahlillere kal
ı ~~ak beyhude bir zahmet o-

~ llarrı ilahı Mars'tan b~ka 
~~be halini alan Avrupaya 
b~1.çle bakabilecek kim bulu
·ı/ tr? 
, ~~ık ki, bu iki yıllık tecrübe 

t 
111.sanlığın mukadderatını 

tı:h e .edenlere en ufak bir inti
..ı h "er_rnemi~tir, vermiş olsay

Y<lar-bın üçüncü yılı başlar 
~ Nizanıettin NAZiF 

'\ - . 

"Urugı Hanın 
,.?eyanatı •.• 
: l! an, ı (Radyo) - Re~ teb
~ l-~fVeku Saadet Mc!lımet Ali FU
ltı an, dUn parlamentoda yaptığı 

~tt lı atta, BUyük Britnnyıı. ve Sov
'll ~ntnetıerlle yapılan milzakere· 

r kaç gün ve 'belki de bugün 

~..:.~~!~?ba.Jış bir surette net!ccle· 
~di~itir. 

"--
. 

. geçır-

b't ğ:ın gece:er,, 
1% 

tıı.illıı altında neşrettiğimiz 
~nt~ .. rıı s.yast röportajm çok 
~170 ~an bir fıı.slına giriyoruz: 
1~it\ ~:'\Qva, Faşizmi ezmek 

asıı tertibat alıyordu?> 

Tahran, l (A.A.) - Almanyanın 
Tahran bUyük elçisi dUn .Amerikan 
bUyUk elçisini ziyaret ederek Alman 
yazlık sefaret:han~ine iltica eden 700 
Almnnm haynUarınm temıni için BU
yllk Brltany& ve Sovyet hU!dUnetıeri 
nezdinde tavassutta. bUlwun.aamı rl· 
ca etmiştir. 

Makine re 
verirken 

Fin'ler 
sulh mu teklif 

ediyorlar! 
Londra. ı (A.A.) - Finian4iyalı

l:ırın aulh akdetmek arı:wıwıda. 01• 
duklanndan tekrar bahsedilnıeğe ba., 
lanmıştır. 

Stokholm'dan blldlrlliyor: 
cRu.sl r, Carelle benahmı terket

mişler \"e e&kl Rusya • }"fnlandlya. hU· 
duduna ~ekllmlfjlerdlr. Bu rkıat, ev
,·elce slyo.sl, saniyen askeı1 mahiyet
tedir \C sulh lmktmlarma müteallik 
~ytalarla a!Akadardır. 7.annolandu
ğuna güre Ruslar, bu rlcat harcketınl 
Mosko\'IUIJD iki memleket arasındaki 
lhtllılfr muslihane bir surette hallet
mek an.u unda bulwıduğunu göster· 
mek l~·ln yapmışlardır. 

Jiln1:ımllynlılar taratrndan kıı.bul 

edecekleri sulh §tırtları hakkında tc· 
mlmıt \ennemlş olsaydı, ha rlcııt 

emri 'erllme7.dl, mütallia51 Uerl sü
rillmekf.{•dlr. 

Sefir B. Wlmant'ın timdi bu bap
taki mllzakerelerl idare etmekte ol
duğu ı;Oylenmektedlr. 

ne dllşürmUş, tayyarede bulunan pat_ - Ben 56 ywşnıdn.yrm 12 Yn"ındft 
Uthl 'n!ilflk ., ~ Beykoz:. k!liblinlln emelı.lnerinden layıcı maddelerin m ş 1 1 (Devamı Sa. 4, su·. 3 dA) 

işgali 
k6prUytl tamamlle bemava etmi~r. ===::=;;=::=====::====="~====Ba;y~tb===::rah=lm=K=cl==ıe ... === 

Küçükçekmecede Regium 

Ruslar Tahra
na yak aştılar ! 
Kazvin, Sari, Su
liican ve S e b
ze var şehirleri 
işgal edildi l 

Londr:ı., l (A.A.) - Berınutad neş· 
?edilen tebliğlerde trana teklif ed!l
nıi4 olan şarUara mUtealllk yeni bir 
teY yoktur. 

Şlmdı İra.Jid& cereyan etmlf olatt 
muharebeler hakkında etraflı malQ
ınat alınmıw;rtır. İngiliz kıta.atı nez
dindeki Tımes muhabiri, olup biten 
şeyleri ŞahAıbad'dan bildirmektedir. 

Muhabir, diyor ki: 
«Hint ordusu kumandanlığın:n 

tran ordusuna karşı harbetmekten 
ziyade sevkulceyşt bir ta.kml manev
ralarla bu orduyu hareket edemlye
cek bir hale getirmek içhı haZU'lıklar 

Moskova, ı (Radyo) - Sovyet iB- (Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 
tihbar&t bUroaunun bu l&bah nC'1'et· ============ 

Ufi remni tıebllf: Sovyet ı A 
trandaki Sovyet kıt'alan Sari, .er ve ya 

Moskovanın 
tel(zibi 

Laval'e suikast 
yapan adam ko
münist değilm:ş 
Moskova, l (A.A.) - Pr&vda ga· 

zetesı yıı.zıyor: 

Laval'e suika.sd ya.pmı:ş olan Ko
let'ln komünist olduğUna. dair çıkarı· 
lan şaylal:ı.r yalandır. Kolet.. vatan· 
d~Jarmı mUteca.vizden kurtarmak 
için bu jesU ya.pnuştır. 

Kuvin, Suhican, Sebzevar ı:ıelıirlerinl h b • h 1 v 

işgal etmil}Ur. İleri h&rekeU plln ar 1 az1r ·nı Laval iyil ~şiyor ... 
dahlllnde devam ediyor. Tebriz ve Moskova, ı (A.A.) - l\Iogoli~~ıı halk 
Mela.hJ fehtrleri pride btra.lalmr;ştır. Cümhuriyeti '<C So\-yet Rus;a ile merkezi Parie, l (A.A.) - M. Deaı'nın ııeçirdiii 

Sovyet krt'al.arı, tranrn her yerin- Aeyada hemhudut olan cTuvıı> camhuri· ciddi ameliyattan eonra, •azİ:prti oldukça 
de halk t&ratında.ıı dostane tez&hU- yetinin murahhası B. Mandıra, dün Mos- memnuniyeti mudptir. Hekimler Dcat'ın 
ratla. ka.rşılaıımaktadır. kovaya gelmit ve komiserliği protokol kurtarıldığı fikrindedir. 

tra.n fehlrlerlnin tayyarelerle bom· müdürü ile Sovyt't yüksek memurları ta· Dün sabah hrlı...imlr.r La•·al"fo sıhhi 'f&• 

b.u-drman edildi'ği haberleri yala.ııdtr.rafından karşılanmı~t,.r. ziycti hakkında çok nikbin görünüyorlardı. 

Ölümle kucak "' ucaga .•. 

luyıldız'ın Müteahhid Osm . 

yıldızi hak ·kat n 0 k ' r a mıs ... 
Eğer atik davranıp Lokomotife sarı/ma

saydı param parça olacaktı! 
DUn akşam trenie Floryadan dö- kurtulmuştur. Tren gara girerken Kolundan ve bacağından yaralar 

nenler, katarın Sir.keci garına. pek az facia maka.sçılar tarafından göruı- alan Osman hastaneye kaldırılmış, 
kala. bir lllahalde durdı.ı#Wlu ve bir mUş ve verilen işaretle tren durdu- h:ı.dise ve makinist haltkırıda tahki-
türlU hareket etmediğini görerek, rulmuştiır. kata başlanmıştır. 
hayret etmişlerdir. Nihayet iş anla.-========================= 
şılmış ve tekerlekler altına dlişen 
bir ada.ıntn, soğukkanlrlığ? sayesinde 
mı.thakka.k bir 61Umden kurtulduğu 
öğrenilmiştir. Bu adam, kömUr tah
liye mUteahhldl Osman Uluyıld.ızdır. 
Vak'anın sebebi "1Jdur: 

Osman Uluyıldız. o civardaki işlri 
bitirerek giderken raylar üstUnden 
geçmek istemiş ve karanlıkta birden. 

hl.re bir katarın üzerine doğru gel· 

Antal<:ya' da bir cinayet! 

Bir köylü. kadın 
kocasın zehi ledi ... 

mckte olduğunu dehşetle görmU~tUr. .. .. . . 

K a"'a mevdan bulamayan fakat Antakya, (llıısıı•İ) - Apaydın koyu- !er ve ı:o dkc0yun Jıındıırına, Zll\..Jlıyı 
ııçm 6 " A 'f '·1 h" • . . ... k A "{ . b t k UI ld nün TııbııJ,ivc mahallesinden n Dı.;.'J §C tre getırmı~ır . .rıı ·at rı yolda ikcu 

itldıı.liıti de kay e meyere uyı ız, ı •. • . • 

l difer amelel!-'1-inden kalma bir Mt:lunet, karmnın haıırladığı mııh kah· olmu:, ıstıcvap cdılen knrıH lluseyin kızı 
ş men b l D d · · l"k - .. d 
çeviklikle hemen Joko~oti!in önUn· ı 'alı ı•ını yt'~ikten sonra ~ancılaıımısa oıı~ .u a . ~e~ı~~ıı ı · y~L~n e~ ~ocasıuı zo-
deki tampon dircklerıne yapışmış, ilamı~ '<e hıraz p,onra da çok fcnal~ı:nıe-ılıırledığını ıtırııf t•tnıı§tır. Kaııl kadın tcv· 
böylece 100 metre kadar raylar Uze- tır. Adamcağızın bu lıalini gömıl'r drı· ldf edilmi§ ve hidiseye mudılciumumilik 
rinde sürüklen.erek, parçalanmaktan hal jandarma karakolunu lıaberdıır etırJş. ~ J.oym•t~tur. 

harabelerinde hafriyat 

2000yll evv 
orman an • 

il il • • 

suru enmı a 
Bir kilise ile bir hamam v~ b · r 

fil müstehasesi bu:undu 
KilçUkçekmecede, Romalılar zıı.ma-ı de, mlldl\r Azizin 'başkanlığı altında 

rund& .-Regium> adını t~yaıı vo bir müddettenbe.rl hafriyat icrasına 
şimd~ Mezarlıktepesi d&nen mevkide, başlanmıştı. A1ılre.'l hafriyatın b r 
ötedertberl toprak kauldıkça eski bir noktasında., t.8,riht kıymeti pek bUy{lk 
takını eserl~rin meydana çıktığı gö- olan 'biT klllse ve hamam bakiyesine 
rWdUğtlııden, bu civarda Bizans dev- tesadüf edHmişUr. Bundan b:ı.şka. o
rinden kalma mühlm eserlerin .bulu· rads. vnktne bir site bulunduğuna 

nacağı kanaati uyanm~. ve MUze hWanettiren daha bırçok bina h&rn· 
idaresince alınan tertibat neticesin- (De\"&JJU Sa. Z Sü. 5 de) 

HADiSELER ve FiKiRLER: 

Evet: Başbuğ! 

Dün, dostum Nizamettin 
Nazif, haklı bir ısrarla., «Baş
buğ> kelimesi üzerinde durdu. 

tlaşbuğ? 
Mareşalın kal~inden bir 

vecize oku halinde fırlıyan tıu 
hitap kadar Türke has kahra: 
manlık vasfile lnöniinün şahsı 
.meiiyetlerini tek şey ~aline 
kalbedebilip !fade edebılecek 
hangi kelime vardır! 

Başb•Jğ! 
Tlirk kulağı, savaşta, daima 

bu kelimeyi duydu; ve Türk 
süngi.isü, silahların en yenil
mezi olınak şöhretini bununla 
kazandı. 
Şayet yine mukadderse, va

tan, yine vatan müdafaasıncf a 
harikalar diyarı olmak talihi
le bir gün yüzyüze gelecek, o-

·nun bu ıSırrını ayaklandırmak 
mucizesi, mühim bir nisbet pa
yile bu kelimede toplanır. 

Uzak, çok uzak maziden. ya
kın, çok yakın düne kadar, 
Türk herzaman, heryerde, 
tarihinin zaferle si.!slü sahife
lerini kanile güneş rengine 
boyarken. Ta!'rı soyundan yü. 
ce bir başbugun kumandasın
da harbetti; döğtiştü ve mu
zaffer oldu! 

Hamid REFİK 
Molıaçta nal sesleri, Çanak. 

kalede süngü şakırtıları, Sa· 
karyada, lnönünde. Duınlupı
narda top gümbürtüleri, hız 
almak için bir lahza diner ve 
susarken, hep ayni sesi tek
rarladılar: 

Başbuğ! izindeyiz! Başbuğ 
seninleyiz! Sendeniz! Seniz! ... 

Başbuğun buna verdiği ce
vap. şu üç kısa. sert, kat'i e
mirli hecede toplandı: 

ileri! 
Ve Türk, çok uzak maziden. 

yakın, çok yakın düne kadar 
Türk, herzaman, heryerde, 
tarihinin zaferle süslü sahife
lerini kanile güneş rengine bo
yarken, Tanrı soyundan bir 
yüce Başbuğun kumandasında 
harbetti; döğüşüt ve muzaffer 
oldu. 

Şayet yine mukadderse, vatan 
yine vatan nıüdafansında ha
rikalar diyarı olmak talihile 
yüzyüze birgün gelecekse, o
nun bu sırrını ayaklandırmak 
mucizesi, mühim bir nisbet 
payile bu kelimede toplanır: 
Başbuğ! 

H!mid REFiK 
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l Müellifi : Nizamettin Nazif 
-

g ·· ze kızı, üze ııi e 
uzlu su dö • ov 

r ertt• •.. 

" u esra engiz gaip oluş beni ko .. -
knt yor. Bana öyle geliyor lıi onu 

bu herif öl ürmüştüı ! ,, 
1kı i de sustular .. Lubinska- Hem bu iı.ni sinir buhranın-

da Tanenın yi.ı.ztlne !bakmaktan dan sonra birdenbire buz gibi 
Ç<'k niyor g:ıbı bır hal vardı. Kb- 60ğ{ık bir lakırdıya. tahavvül c
mıtacı: diveren bu garip halin sebep ve 

- Hala onu sevcliğıni hissedi manası ne olabilirdi? 
;>orurn, dıye mırı.dandı. Komitacı Tane Nikolayef, 0 -

Sonra ini yükselterek göz turduğu .gedir üzerinde acaba bu 
lerini, bır türlü :kendi tarafına ruhi deği§ikliklerin esrarengız 
donmiyen kızın kafasına dike- muammasını mı halle <:;alışıyor-
rek sordu: d 

- Rala'dan bir haber aldın uHava karardığı za~an iki Bul 
mı? gar köylüsü bir t:psı !eı:1e~ ve 

Bu sual güzel kızı, üzerine bir muhtar tla tok m~m~u !>ır ;rur
kova buzlu su dökmüş gibi Ur- şun şamdan. _gctirmışti:. Tane 
pertti: Nikolayef hlı.la oturdugu yer-

- Rolayı mı soruyorsun? de oturuyor ve ha.la düşünüyor-
- Öyle ya .. Ne hayret edi- du. 

(Arltl\.!iı ,nr) yoısun? Dağ başındakilere, kim 
bilir. Belkı de yarın bize düş
man olmak için iltihak eden sev r 
gıli Tilrltle evden kaçtığınız ge
ccdcn!Jeri Rola'yı gören olma.
mıs. B"lirsm ki ben kardeşimi 

ra il' 

ıldırasıya severim. 
Dürü§!. .bir hareketle kızın ko

lunu ka..,,Tadı: 
- Bu esrarengiz kaybolu§ 

beni korkutuyor. içime hep öyle 
geliyor ki onu bir herif öldür
miıstür. 

avacılık endüs
trisi kuru acak 

Adil YUP.ı>AKUL 

- Ha11.ay! Hayır... Hayır .. Türk uam kı.rumunun dcğull nıı., 
k t'iyyen .. hayır! kanı Şllkrll Koçllk. her \atnnda-

Lubınska korkulu bir rüya şm göğsünü knbıırt:u:ı, ruhunu tutu-:
görmüş gıbi silkinerek tekrar- turıın bu yeni ~e yukarıya naklettiı."1 
ladı: nılz mWıbn mtljdeslle, Tllrktin lınml

- Oh! Hayır, ha)>ır .. Oh, iha- yet kaynıığmrum fı~mmış olan Türk 
yır!.. Hn\a kurumunun başıınlarmm )eni 

- O halde ne oldu Lubiııska? bir delilini 'erdi. 
Rol 'nın ne olduğunu öğrene- TUrk Ha\a kurwuu bir yanılım or
miyecek mıyim ? ı domuza yeni uçaklar hediye ederken 

Parmaklarile saçlarını tarar dl rer yanılan bu uta.klan e n -
gibı kar !)tl:raruk, alarmdan dl~ ya 

fırlamı gozlerle komitacıya mn lmkdnlarmı bularak tees J 
b 

B çıktığımız zaman o ev 
d . Hatta, katıra binmeme 
de~ rdnn ctm·şti diye kekeledi. 

- Pek.ı amma. senin bu tela
şın n('dcn? 

- Telfu mı? Ben telaş mı e
diyorum? Hayır, ben telaş et
miyorum. Nikolayef, sana öyle 
gcliyo . 

- Belki .. 
- Sel8.nıktekilere sorsaydın .. 

mış, onun fe\kJne de çıkmı.tır. Fill
tat 68h mda mll)onlıırıı ihtiyaç gös 
teren, bütUn bir mUletın kütle halinde 
iştirak edece inden şüphe etmedl,;rf
nıi:ı: içlo bu büyük tcşcbbUsUn başn
rılmaııınl\ yımhm eder kannntllo bir 
teklifte bnlunnııı.k l!ıtlyoruz. 

Hınacılık sanayii yU:ı: binlerin de
ğil mll)ıonl rın harcanma ı l!Ulnıı;e
len bir tqebbtıstiır. I1lli müdafaa 
bakımınd n ınllletin mUzuhcretlne 

• "!! mer Kadı •• muc 

Kl~A H BE LER 
~""'==========ı===z=s-' 

bu a· 

* İkt.Isat Vekıl-: Kozlu ve Çata!· 
a{;rzı mınt.a.k ını te 1-.:ut ettuttt, 
sonro. dün Anka.raya hurcı<:et ctmış
Ur. 

Olur a .. Tekrar Cafe chantant'a 
gmni tır belki-

ı..ı.acakt . 
,·e hanıl) etlııc oıazlınr olacak bu sn- t.es-
na.rı ~ nt uuııa.ndn mllnnkale bakı- l'Ulc d polnra 

- z nnetmem. Hem küçük 
Pan.st ki kızı da onun öldürdü
gi.ınü sbyli.iyorla.r. Aaaah .. Bu 
herif artık çok oldu. Bir defa 
bütun genelik hayallerimi öl
dürdü. Sonra kardeşimi de öl
durJü gibi geliyo~ ~a~~:. v.7 sen 
hiı.la onu sever gıbı gorunuyor-
sun? 

Güzel kız. nihayet sinirlerini 
yerine koymuştu. Daha. fazla 
dinlemek istemedi. Acele acele 
yürüdü, kapıdan çıkarken; 

- Beyhude telas ediyorsun 
Tane, dedi. Yine kimbilir nere
ye kaçmıştır. Korkmayınız, ge
lir ... Allaha ı marladık. 

Ve, eteklerini hışırdatarak av 
ltıda u kla tığı duyuldu. 

Kom1t cı, o zaman başında
ki astragan kalpağı çıkarıp bir 
köşeye fırlattı. Derin bir yeis 
içinde düşünmeğe başladı. 

Ve garba bu düşüncesinde bir 
az haklıydı. ÇUnkU gilzel kızın 
bu kadar telii.ş göstermesini 
hayra yormak kolay değildi. 

ıly ann mıktan 40 
mınd:ın da, tlc3ret b kımmdnn d:ı 

bın çuvalı bulmu ur. 
inb.1,ah mruri bir sanayidir. Bu dil- * Kar u kazaaına. 'bağlı on koy_ 
• nce iledir ki, biz bir ha'-ac.ılrlt s=ına de yapı n umumi b na tahrırl blt.
yll Turk anonim şirketinin ı..,...uımnsı mittir. 

nı tcldlf ediyoruz. tşln 'ils'aUnc göre * Yenı ders yılından itibaren Po· 
yirmi veya. otuz milyon llrıı crmııye de boKs, güre9 öğreWe· 
lle kurul:ıcak bu şlrkt:te bir lira Ue cek ve koşu ek2 rsizlerı ya.pt.ırılacn.k-

on HCkiz nıU~onluk luunJyetu Tllrk 1 tır. 
\Btandaşı iştirak edebileceği gibi bu 1 * Tr 'l'ay ve El ttrlk ldıı.rcsi 

vntm aylık ar na bır miktar 
sıuıaylln dünya milletleri arasmd zam y pılması trıı.fın tetkiklere 
oyn:ıdığı önemli rom cvveloo bllecek 1 başlam. ır. 
kadar ticaret fikri kemale onulş zen 

glnlerlmlz, mllli ~kWlerlmlı: ve ni 
hayct h vncllığrını:ı:ın tını.sal! Turk 
Ha\a kurumu dn l tU"ak eder. Bn 
t;uretle blitUıı bir nıllletçc benlmsene.. 
cek bu te, kkW, mlllı h !erin gato. 
yam ile vatnnd:lŞl nu tclı:ı kle ko,a 
catı bir nızlfe çerçe~cslndcn ı;ı..;a. 

rnk ticaret flkrlle bnccket eden \e tl. 
caret sahasında ternk ·Der kaydeden 
tlcaretlmlzln leni bir eseri de o!a
<ıaktır. 

Bl:ı: bu teklifi yaı>srkcn ı;cmalacı 
kaplıyan çelik kartııll:umuzı şlnıdl
den görür gibi olu)·or ,.e on ııekiz mil 
yonda biri olnınnın gU1'urunu duyu-

Sonra.. Lubinskanın Aliye 
söylediği özlerle bu sötleri a
rasında tam bir uygunsuzluk yorur.. 

Adli YURt>AKUL 

E ETT •• 

s 

Dün Vellefendlde!d ıı.t yarıştan çok hryecaıılı olınuş, l>u yarı la.rı hllyl\k bir se~lrcl 1.-UUesl takip etmiştir. 
Neticede, Fehmi Vur.ılın Tıırzanı blrJncl, Resn U Halllln Elhanı lklnrl, FeJıml Slsmaroğlunnn Demeti tıçUn
cU, Ahmedln Karnnflll dördilncll, Nlynzlnln Bozl."Urı:lu beş'ncl gelmiştir. Yuknndald resh11 yanşlnrdan birini 
go tcrmel<tedlr. 

a· oga i 
tab'ına başl 

• 

Türk Dıli Cemiyeti tarafından 

hazırlanmış olan cımıa. Ulgatinin> 
tab'ı işlerine baflanmıştır. Bu IQgat 
önUmUzdeki ders senesi ipUdnsma 

1 · s~nız s nıfta 
... a ta ebe er 

Velıaleti ı verdiği 
&on karar 

As cer ar e:e
rine yardım 

kadar satışa. çıkarılo.caktır. LQgo.tta Liı;c ve orta okullar ımıihnıı talimatna· 
takr!ben 20 bin Türkçe kelıme mev-

Muavenete mlllıt~ asker alleleri· 
ne yapılacak yardımlar için bcledl
yeleıi muhtar bırakan sa!AhiyeUerin 
BUyUk Millet Meclisi tara!ınd:ı.n ka
bulU üzerine istnnbuı Şehir Mocllsı 
bu salAhiyetlerden hangilerinin tat
bik edibnesl llı.z?m geldiği ho.kkındıı 

bir karar vermek Uzere ibugUn fev
kalllde bir toplantıya çağrılmıştır. 

cut bulunmaktadır. mC6inin 44 üncu m:ıdd~ııde bir ınıfı 
Bu IQgatin kullanılmağa ba~~a.ma- iki yıl geçmıt"mt'k dolııyısile vkııldıın ~·· 

sı Uzerlne Türkçe irnlA hakkındıı. karılanların bu u"i <tkııllnrdn hır yıl da· 

mevcut bulunan fikir ihWıUlnrı or- ha l ldıkları sınıfa dITam ı:dcbllccekle

tadan kalkacak ve lmltuııo bıı.şı bo~ rinc veyahut ellerinde bir yıl hu u i ıııı· 
ve gelişi güzel yazılması işi bertaraf . 

Belcd':>e riyaseti bu sala.hlyetlcr 
hakkında. Şehlr Meclisine arzcd!l· 
ınek uzere bir tekli! hazırlanuştır. 
Bugün bu tekiü Şctıir .Meclisine bıl

di ı11ecek meclis bu tekim ka.bul et
tiği takdirde demal tatbikat sahası
nıı. geçilecektir. 

ı ktır B tl ba 
rı:tıe çalı tıklan ve ııntilıJnı ı!a ba~ıır· 

edilmiş o aca. . u sure e zı 

gayri Türk mUessescleıin ynzılo.rın- dıktıın 80nra. gerek r mi v,,rck lııı ,,,j 
da Türkçeden başka her şeye ben- oı ull:nda tahsillerıne dt'\Qm hakkıııı ka· 

ziycn gülünç imlfı. hatalarına tcsa· zıınacakl.ırınn dair olan hukııın, lise \C 

dUf edilmiyccektir. ona okullar talımatııa;m:slııın 71 inci mııd· 
Dahiliye Vekili 

Ankaraga gi ~·yor 
-0-- dı:aindı:ki )llŞ ka> ıtlıırmı orıadnn lı.;11ldır· 

Yardım Seven!er 
Cemiyetinin ç::ı ı 

Yardim evenıer Ceıti o 
da şubesi dün Anadolu klUbUnde ce· 
mıyet menfa.atine b!r çay tertip et
miştir. Bu ço.yda Adanın ileri ge
lenleri bulunmu.şlardır. 

Cemiyet bu çay ca.yesınd& bın lira 
kadar saf haSılat teminine muvaffak 
olmuştur. 

-o-

Bir kamyonla bir 
otomobil çarpıştı 

DUn so.a.t 18 de BUyükdereden İs· 
tanbula gitmekte olan 2371 numaralı 
taksi Maslak yolunda ,;ruJ dönerken 
kar~dıın gelmekle olan 3244 numa
ralı bir çimento kamyonu ile çarpış
~ ve ınUsademe neticesinde oto-

mıt tııılıınnındı ından hu gibi belc"li la· 

leh nın er k imtihındıın cwd hw;u i 

okul , ' ek~ ımt harı an eonrn hutuai 

veyıı r okulu kolıulleriııdc )aş haı.:leri 

çınde bulunws.larına dıl..kal edilme6İDİ 

"le B) nı ı;ınıfl uçJncu yıl tuh5ililıe, o· 

kulJıın çık rılmaclan de~am edeceklerin de 

Dahlliye Vekili Faik öztrak, diln 
slqam Yalovadan şehrlmlzc s-eım • 
t r. Bu tı.kşam Ankaraya gidecektir. 

-0-

Aiaarif Vekili 
Ankaraya <l.öndü 

ya~ laydınd:ıo :oıuaf tutuldu lan laıihi in· Birkıı; r;ündenheri §ehrimiade bulunıın 

kıp eden drrs > ılındıı '1ııstolanarık lıu~u·ı .\fıılrif \ekili Haaıın Ali Yücd dun rık· 
~ki ı·~preıılc A11karaya Jônnıu§tiir. okula devam edı:nüycııletın, ya~erı mu· 

ııuit , bu tahsili ertc•İ ) ıl )ııpmalnrıııu 
---o-

Münakalat Vek·
linin tetkikleri 

Maarif \ ~ı.alcıiııcc 1,Jı. 

~st ~1 İ&Wıbuldıı teıkiklı:r yapan Miınobıih 
1 Vekili Cevdet Kerım Jncedayı; dun ak· 

§:lnıu•lu \ ~ oy Devlet Hava )olları 

ll>O)daııuıı, i!!lıışyon hfoanını, haDöULırı 

ı;eınılffü. \ekil. mudur A:bdııllahtaıı muh 

mobil tamamen kamyon ıso kıllmcn 'fJ l elde) tdif cihetler, bu arada }olcu nııklıyau U· 

zerıııde cıeaslı iıabaı alımık yapıl c k ı.,. 

ı~"l' ttralmda direktifler venııi,tir. 
hasara uğramıştır. Otomobılın içer- bel u ve b.Uıa.&s • cyı dört taraftan 
sınde bulunan iki kadın derin yara· I çevıren a t.e duvdil'lan -bulurunu,.tur. 
ıar almışlardır. E.o geçen eserıeı· meyruunda en 

Kamyon şöförUnUn gosterdıgı 80-tmlliı.ın, mldı.:ııcı.raıi>eti buıunan kilı· Avrupa ha iı t en 
ğukkanlılık say lnd çok fcC1 bir seye it f ka'. .ı : atkllrnnc ı~ıcn-
k kua .... 1 1 ~ . l m u.u l b~_,-.ğ; \e lmldesld r. üze- taı·ı·feler; 1<'1/egv ·eıı· 
azanın vu .,e mes ne m..ını o un-, rlnc. k t tib a na.zarıı.n bunların " U 'ıl' 

muı;tur. MUddeıumumlUk tahklkata en a 1 2000 5 ne evvelld tarlhe ait Devlet Ucmir)ollan idıreai Auupn lıat· 
ba.'jlamıştıt. old u t t CQ..uJ1 şt.r. Bulwıan bu tı tıcn tarifdCt'iride bugrindcn itibaren 

12,45 Ajans 
13,00 Muzik 
18,30/14 Miizık 

IŞ,00 Program 
18,03 Müzik 

19,30 ~aat ayarı 

19,45 Konu,ma 
19,55 l\hnik 

1 

20,15 Rad)o Ga. 
20,45 Milı k 

21 00 Ziraat tık. 
21,10 Minik 
21,30 Konu,ın:ı 
121,45 Müdk 

! 22,30 -aal ayarı 
22,45 Muı:ik 

1 22,55/23'.Kapaoı •• 

y kınQS. MUZvYC kaldırılacnıt tatbik edilınek -üzere §U t.ııdilKll yapmı=
tarnf n y ne h:ı!riyata. do· tır: 

~ ır. H •Y t Uerled kçc Kırkluıeli - İı;lauhul hattında }vku 
kıymeU haiz trenlen badema uk~mları saat 20 de, Kırk 

çıka.rı:a;bılcce.,l larclinden kalkıp 22,45 de Alpulluyıı va· 

Um t o'u.~aktadtr. rac:ak, fllhAh!arı dıı saat 6,50 de Sirke· 
Hafriyat ;:ı. muvazı b:r hald yap:· ciye gelecektir. Uzunköpni - Alpııllu 

lan jeo.o.ık le kler, KUçUkçekmocc yolcu treni ise Uzunköpniden 20,55 de 
ve hıı.vaıısmın den zden dolma oldu- kalkıp 22,10 da Alpulluya varacaktır. 

1 ğunu. ltnsn:lla. veya ı;eıırin vaktlle pek 

gc il rde b:.ılund.ığunu ve arzın mu. Şirketi Hayriyenin vaziyeti 
an en t ş kkUl dem el erinde burası· 
nın re k iklimden madut bulundu
(.ıınto s-u termiştır. Bunun en bUyük 
dclıl , kumsııld:ı teşokkUlfıtı bozul
mamış bır fıl mllstetıııaesinln bulu.1-
mu)I olmasıdır. Filfn l~lcU olduğu 
g bl MUzcye nakledilmiştir. 

şıı·ket hayriyeniıı ldım ve mali 
vaziyeti, bir müddcttenberi milnaka· 
!At vekOleti tarafından tetkik edil
mektedir. Vek!letin bu tetkikleri so
nunda ş;ırket idaresinin vııziyeti te· 
ayyUn edecektir. 

• e iZ 

avzasında 
Şevket ntLGllS 

usya lınrbinln kıştan evvel tw;· 
fi~esl nrtık hlçblr ruretle bıt· 

his me~-zuu olaıruynca~'llldB blltU 
askeri milnekkltlcr ittifak etmişler
dir. Yapılan tahııılıılere göre, önU 
müzdekl kış Bl !arı, elıemmlş etli b 
haı.ırhk devresi ku3 dedecek, Kıı.ıi'4· · 

•. .,ndC 
du, h rclcatın ge\şemesinden lsw.uo 
edecek nok nlanm teUfiye, kU'" 
\Ctlerlnl yeniden tanzime f.ıih~
tır, Bu deHcde. harbln ı;ıklet merııc· 
ı.lnl harekata dnha dı; erlşll cephe! • 
re n:ılkctnıelt için, oozı gayretler 
ımrfedllmesl pel< muhtemeldir. Nltc' 
kim cenubi Afrlkn ittllındı başveı.111 
General Smuts, sonbaharı takip edeJI 
günlerde. Akdeniz hnvzasuım ınütI1H 
boğu m.ıl.ıro. sahne olacağını söyltı" 
ml"'ti~ • .Akdcn lıakhıılyetlul tnglU' 
m;k dile Ahruınl rm SU\·eyş kapjllı 
mal:sadllo Ahruınlımn SU\ enı kJU13lı 
Ue OcbelütUınğn linrşı harekete geÇ" 
mclcrl ml\mkiin görlllmektedil'. 
Alınan kuv\C crbıln büyük kJS111' 

Rnu adıı ruılılaDllllK bulundukl::ı.rl bit 
--.J • bit 

eırada, Akdenlz tun-zasında böyle 
lınrckcte kifayet edecek kuvvetld 
Alman bn.şkum::ınd:uılığmm e111Jde 
mm:cut mudur 'I' 

Gcrııt Rusya tı:ırek.Qtma iştirak eİ" 
tnembJ olwı ttalyau orduları :oıilJ\'C' 
rln bir lhti)at Jam;eti ~ 
Fıı•wt 1truyanla.r, lşgn'I kuvveti ~· 
rıık, Almanların tnbllye ettıklerl JJJt1l 
tal;n.lara o kadar ılatrıJ.nııt bolıJJ11r 
yorbr ki bu knV\·etten &:~ öl~ 
istifadeler temin cdllmesl beklene' 
mez. 

lın~r:~:ı::.~!~uın!rl~ 
1.od~ şlmdiYC ltodBr görillmemlŞ p!S 
bette lnıkAnla.ro kanışmuştnr. 

Brl nyıı adala.rı Almaa 15~ 
ıronız de@ıdlr. 

İngiliz &emabrmdaıı ziyade. ,ı\l' 
m o som:üan M\'a hilcumlaruUD tır 
Blrlnc ttu>I bulwım:ıktadır. 

Jngtltere, kn.rada. d~de ve ~· 
vada r.ayıf noktnlıi.nm kuvvetıesıdll" 
mlştlr. 

Fa:ı:Ja olunk ıırtık yalnız değllcil': 
Blrleslk OUtnhuriyetler ve Rus)'!' si 
bl lld ku~etll mütteflke m:.ııfkt'lt• 

l\lüstukbel Jınrel· tı hep bu zıı."u; 
<!en mUtWea ctmc!t llzmdr. Eğe~ 
ııUn Uz.deki haftalar içhıde, Alt 6' 

haklkııten b:.lyük harekata snbPe :ıı 
lacaksa CD şhld tli bo~'Uş.'il!llarJP )ti' 

G rp 9b ünde, ya Lll>yada cere~ r· 
dec i'i şUp lzdlr. ln;;lllı.ler, ~~I 
d:ınberl Ortılprktaı.; kU\'\'etı<"

t k\'lyc ctmcktedlrlm-. rJ 
• llinÜJI IJ l'wı: ıncv&lmlııde. Garp ~ ıı· 

ttlr il harekAtı imkansız kılnn ~!ıııı 
cu 1C3ldarı zail olur olmaz bu~tl' 
ııillnmettcn eser kalmıyacaktır. j.11 

)'ıJ'' 
mal ki o zaman inıpsratorlult ıııeJ' 
vetlorl, kat ı blr lı:lttkete gJriŞ uııı 
hnsasuııda, mllı\ercllerc t~ .,ıt' 
edeceklerdir. Bu defa ttaıyanJatl f' 
ha ltak surette Tr.ıb ustnn ~ 
c;alı!18C kJ rdır. Zlro İnentllrler :::;:. 

e eli ne g~ :fmiatta.ıı ı;,... 

mile ı tifııde et~, olnınlnrı ~ır 

d lerlne ar p:ı h lıyıı ınııl ft-"1 
ğur.u göru.U)crdır. Dlğc.r ~r& tıl} 
Aln nln.r da üu,;ınanlannın ~ r
~ k d:ıbclc. h:ız.ı lad klannı bili!° ,. 
br. Bundan dobyıdır kl, .F~.:,. 

p:ınJ yr m:ıtl:ı.k ııurette l~~r· 
ta h::')nti bir ehemmlşct ,er ... ~ 
Bu alsteinll gayretler netlce " 
m10 ~· 

1 p nyan n ço dnha mU!illit d .U
lerde Iuırbe glnneğl J'elldettıği .; 11 
niUtlr&C ıdnıdl tn dterenin '~ ,,... 

O • 6)1r 

bir knt daha km. eueaa ı;ı bit 
ela. h ... rp macera nıı atilina;) ı ıli1:.Ji 
ın i akl n kol ylıkJ.l aı:ını~-
blr .şeydir. dlı~ıt1 

Frıuıs:ı.şa gell:ıcc, VIŞ"deld ~ 
adıunlorı tercddUUerlnden ıuırW el ı 
rnışlımlır. Rusların mııl~ll"cıııe~ııf!: 
ğinl, Blrla,lk OümlıurtyetıerlD ııslıJııl 
tere Ue sıla fıkı bir lsttifıık el> !Jı' 
olduğunu, tııgUtuc_, ı yenebi1JI> ,;lirli' 
tiınallcrlnln gıttlkı,:e azaldığını 
;yorlar. 

Netice "Udor· lı' ., • ptJ 
Almany&oın ne 1sp3u~a ıc•*1' 

Fransayı lumdrrohileccğinô Jl -h•" 
d 

pllP~ 

)etle bahsedilemez. Şurası ıı. ,rı vardı. Kyden kaçtıkları gtin A
hye Rol Ntkolayefci Tane git. 
tıgıni so emi ;ti. Hatta bu gidi ve onun h lTetle baktığını g6rliıı- ~~~;:::a:=======::::ii:E~~~m!li:~~~;;::;:::::;;::~ 
. ın sebeb nı de Lubinskanm kat ce, kızarak, dUl dola!fD.rnk: • 

ltabur e tıırafbrdıW· llüldunetln 
bamı h!ı.hlşle k bul ctmenıesı cidden 
ayıptır. Klllseler boşalıyor, fe!Akete 
do ru glCJJyoruz.. 

lroktrr kf, Rusynd:ı bUtUn bc!lllP ı1' 
l\llsa!lrlerden eoğu gldlyordu. \'a- altüst etlen bir sımış yapın:ıl< ıt' 

kit ıcce yarısına yakındı. İki u burlyetinde lmllltl ~ tc " 
Ji ışine hamletmiş, çok çalıştığı - GltUm de onun iç.in. .. Dn ııııbnlı 
halde Rola'yı fi:ı:ainden alıkoya- beoJ davet etti, dedi. 
ma dığmı da yana yakıla anlat- Fakat sıılonda bllyllk blr kunddan 
mıljtı. ü.olayefin sözleri gös- uın oldn. Vıındön 'e Foşerl kOAt nez 
t rıyordu kı, Rula kendisine gel dlude fazla nar edemediler. Marki 
memı ti. O halde Selaniğin Caf e Döclıuıır içeriye ı;lriyor, herkes on:ı. 
Ch ntant'mın herkesi çtldırtan doğru scğlrUyordu. Titrek baeaklnr
gtizel rakkasesi nereye gitmi§- in, gUçlUkle llerllyebllDılş; ve solgun 
tı. bir çehre ile, s:ınkl kıımnlık bir 60· 

Karde)ni bulmağa çalışırken, kaktıın çıkmış da ı ınbalarm ışığı 
bir yabancı tarafındo.n mı kaçı~ birdenbire göz.lerlnl almış gibi, g!i:ı.le. 
ı ılmıştı? Yoksa bir suikasde mi rlnl kırpıştmrarak, odıı.nın orta aa 
maruz kalmıştı? Olabilir ya.. blr )erde dumıu~tu. 
Belki de yolda bir kar fırtınası- Kont : 
na tutulmus. diri diri gömülü- - Bab:u."Iğını, bu akşnnı ızı güro-

ı Bunların hepsi olagan bileceğime asin Uıtımal \ermlyor
ro ndi. Fakat bu takdirde dum. Sahn.lıa kadar merak içinde ka

run hayret etmesi, ba- Joc-nktmı, dedi. 
1 r arması, :hiç olmavıft Baba ı ,ıınlamıynn bir ad:ını ta\"-
ıb tınd n biraz endişe 1 rl1e. ona baktı. Matnıs çe.lırt.'6i ustun_ 

1 ldzun gelmez miydi? de gayet lri duran bumu bey: :ı; bJr 

kab3rcığı and.ırı)'ordu: Ust du ı re.rek, eğllmi' kalnt-'11nl düzcltlyor-

Vanduvr Fo eriye bakınu1tı. Her 
lklsl de Mıukin.ln arltıısında duruyor 
ve bir şey~r ııezmeğe Çalışıyorw

dı. V nduvr, beraberinde köye gö
tUrdüğU o dilber mahlftk lmkkında 
konu mn!t üzere onn bir Jtennra çek
ı:.meğO muvnffıı.k olunca, ihtiyar cJe.. 
rJu bir cürct Jzhnr etti llıtınıııı ken-

lsc sıırkıktı. dn. 
?ılad:ını HU o:ı. onu bu dereoo yor· 

gun görünce, on de.rece ncryarıık: 
- Fuz.la. çal , ıyorsu uz.. btlnıhat 

etmeniz Ulzundır. Blz.lm ~aşJmızda, 

çalışın ı gc~lerc b ralonah, dedl. 
o, nllıa3 t: 
- Ç:ıl oh! Ernt, ç:ılı ma, dl· 

ye kek edL t er her zaman 
dan aşkın ••• 

Madam Düjoııkuıı: 
- Bu derece geç ı;nııtlcre kad:ır dl!:lnl \'irofle de nezdinde birkat gün 

neyle meşgul oluyorı;unuz ~ geçirdiği :M:e.dtını Le.baron Deker'le 
Diye sordu. Sl7J nıallyc nuzırının birlıkte g6rmUşlerdJ. VaııdöH, ııırf 

lIOruı/;'lndayruna sanıyordum. öcnlnın kasdlle, birden 50nlu: 
Pııkııt kontes mUdııh 1e etti: - Canım efendim, nereden gertl-
- .Babam bir kıınun laylbruıı tize- nlz böyle 'I' Kolunuz örllm<.'ek ağına 

rinda meşgul olac~ku. \e klrccc bulanmış. 
lk p edlşor, - E\·et. bir kanua tAyilıası, dedi, f çe a.ş:ılnmış olnrnk: 

hareketle, nadir ta kendls.i. Bir kanU!I IAyl.hası ... Ka- - Kolum ... Dl)e nıırıl::landı. Ha! 
arkasınd 

1 
pandmı kaldım... l 1'abrJkalora. d:ürdJ &hl... BJraz kirlenmiş olacak... D&

çlan üzerinden geçi- bu kanun l4ş-.lhıwı. Paı:a.r tntilialıı ircden lne.rlreo buln§otı.tu. 

91t çıkartmadan boş fin<:aıılan 'e 
1 

hnrp oophelerlndc h rekAtI~ııI,r' 
pasta tabeıklarUH topluyorlardı. Ha- bllsllnU e!lc inde tutmak JD1l :etıııl" 
nımbr, şöminenin önünde topluluk· lwyüetml,lerdlr. Harp ,zı,ıU 111 f 
Iurım l cn1den kunnnş ve daraltmış bundan &onrakl in!d.'}afın<b bU 
ohw'ak. secewn bu bltmeğe yakın hedeııln tc:slrl görlUoccktir~ 
ı;oatlnin b tablı;I içinde, <bha teklif· ========== 
.ıı. konuşuyorlardı. 

Davarlaroan ağır glngeler dü.,U
yor, bhınetls tıalon, uynkJuyordn. o 
zaman FOfJOri gideceğ1nde11 bahsetti. 
Buna rafmen tekrar kontese bnk

maktaa da kendlnl ala.mıyordn. O, 
ev ~hlbl alışkınlığUc, süküt lçlnıle, 

yanıp bitmek üzere olan bir kUtüğe 

güzleri dnlm~. yüzü, kendinden şUJ>
lıe uyandıra.c·ak derecede beyaz; ve 
mefhum kötje&l.nde istirahat edişordu 
dudağının kenanndakı beni knıılıyan 
Jynh tU.vlcr, O<'-:ıktnn vumn nydın-

1.tğm teslrile, sarılaşmnktaydı. Tıl 

(Arkası \-ar) 
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''Saçı başı dağınık iki kadın, birkaç 
kız çocuğu koşuyorlar, bizdeıı 

ya d m istiyorlardı,, 
-3-

~lI~nınak kararındayım. Bu da 1 çin dış kapıya iki nöbetçi bıra~ 
lii;fler gibi, kirli, çirkin ve vah tını. Hepimizin mumu vardı; bı
l'ıı r kıYafette idi.. Sırtında ko- rer anum yaktık ve asıl binaya 
de ll Postundan bir kürk, belin- girdik: Hayatımdaı bu kadar 
~~~YI§ bir kemer, bir silfi.hlık zengin ve muhteşem eşyaya 
~,~~·- Evden çıktık.. Sokağa rastlamadığımı hemen söyle
. .,.l.lgtınız zaman pencereden at meliyim.. Bilhassa F1amande 
~~tı.lardan birinin ölmüş, öte- ve !talyan ekolünün tablolaı: 
~de iki bacağının kınk ola- bakımından ~ördüklerim bem 
~U~ Yere serili olduğunu gör- ı tam bir haıyret içinde bırakmış-

. ı tı... Bütün bu zenginlikler a~ -
ti~Unla.rı oldukları gibi bırakıp sında., dikkatimizi celbede~ ~bır 
~ lklekten başka yapılacak bir diğer nokta da en güzel silah-
1iı~()ktu. Hükumet meydanına larla dolu ~!arak ortada duran 
~ tl..tnek ka.rarile yola çıktık. kocaman bır sandık olmuştur. 
llıialtat geldiğimiz yolun kesil- Bu SMıdıkta her boyda birçok 
bii3 olduğunu görünce ne kadar sil&h vardı .. Ben bunlar arasın
~~k bir hayrete düştüğümü- dan kılıfilan kıymetü taşlarla 
!!-.. Siz takdir ediniz. Ateş sağ- süslü iki tabanca ile banıtu.n 
~ Sola atlamış ve istifade e- kuvvetini ölçmeğe yarayan bır 
""lll~ hale gelmiş olnn yolun alet a~dım. . . 
~tinde alevden bir kemer Aşagı yukarı bir saattenberı, 
~Ydana gelmişti. Kuvvetle görmeğe alışmadığımız bir dere 
~ ll. tiizgir yangını süratie ya- cede fevkalade bulduğumuz _e§
~ol'du; geçen şu kadar yalarla süslü geniş oda ve.saıon 
."a llıüddet içinde, taraf taraf, larda dolaşıp dururken ~ır~c~
latuar bile çökmiye başlamıştı. bire altımızda korkunç bır ııı_fı
~ ~il vaziyette 'başka bir yol lak oldu .. Patlama o kadtt şid
~ istı'kamet bulmaktan başka de!li olmuıı~u ki .~~~en ~ıla-

l'e Yoktu. cagmı tahmın ettıgımız e'7!n en-
tı Ye ınünasip yolu bulmak için kazı altında mahv?laca~mızı 
G;~"uz olarak kullanmak iste- sant'!tk._. ve bu korku ıle hı~ .. a f~ 
~ltıiz esiı1le anlaşmaya im- kat ıhtiyatla dışan çrkm.aga koş 
~ 'hulaımıyorduk. Zaten bi- tuk. Kapıya bıraktığımız nöbet
'"~ ~irin de adama benzer ta- çiler ortada yoktu .. Bun!arı an
ıı..·1 iki ayaklı iki elli olmasm- cak sokaktn acıkta bulabildik. 
'il ibaretti; ~damdan çok ayı- . İnfilak old.ufy zaman nöbet-

betızi ordu çiler kapıdaı ımış; fakat patla-
lkf Yü y _.:ı__: kadar yürüdük- ma olur olmaz binanın yıkıla-
~ "- z u.uuıı b' , .. cagıv korkusilc hemen açığa fır. ""Unr v ızda ır yo1 gor-
~- a sagmı laınışlar.. Buradan ayrılmadan 
~ fakat bu yola dalma_?an evvel, başımıza gelenin sebebi-
~ . dikkatimizi çeken guzel ni öğrenmek istedik.. Kısa bir 
~nÜ§lü bir evi; muayene araştırmadan sonra, ıbüyük bir 
~ eıt tecessüsüne tutulduk. yemek salonunda tavanın çök
'~ ~.iri önümüzde ileri süre~ tüğünU, muazzam bir avizenin 
4 gıl'dik. Eve girişimizle, bı~· 'yere düşerek binbir parça oldu
~ a"a.z . aıvaz . hay}orınası bir ğunu ve Ruslann, fayans bir sa 
10~ l3ırı <tehlike !hbarı> ya- banın içine yerleştirip patlattık 
.ıııda u. İhbar evı dolduran Iarı ıtop mermileri ile blzl imha 
~'li kçılann i§'ine yaııımıştı. etmek tasavvurunda olduklarını 
~ ııu~e birer aneşale bulunan anladık. Henüz tetkiklerimizi i-

ru adamın kaçışlarına §8.· . . • . 
• Olduk .. Uzunca ıbir koridoru rıce bıtıreme:nış bir vaziyette 
~itten eonr.:ıı, dışından basit iken c:Yangın.:·· Y~n~y<?ruz!> dl
~ sandığımız bu binanın, ~ç Y~ . haykı.?ldıg_ım ışıtt:k. Bunu, 
~~dan şahane bir sa.ray gız bızım nob~tciler bagınyordu. 
~ ~i anlamak.ta gecikme- Gerçek, aşagıda her taraftan bu 
~ ~eri girmeden önce, her ram buram kara duınanıar çıkı. 
~ ihtimallere karşı ve bas- yordu ve bu dumanları hemen, 
~ Uğramaktan korunmak i- kısa bir ~ama~"?.a ~ı~~zı alev
~ !erin ta•kıp ettıgı goruluyordu .•. 

f İngiliz Tebliği) 
\ 

uslar, Dinye
peri şiddetle 

müdafaa 
ediyorlar 

Pay~~k,y U L ı 1 y A ••• 
~:~~; Lôçiyüsle KC::elya arasındaki Trablusgarp 

yeniden 
bombalandı General Konga/'

in taarruzu lflos
kova oe /(iye/ 

yollarını kapamış 

geç· ı d i ? karırık kocalık sözde kalmıştı 
"Gözün aydın seogilim, bu hal senin 
Romaya kral olacağına alamettir,, 

Sicilya ad s na 
ş·ddetH b·r a.< nf 

(Ba.' tarafı 1 lııoide) 
yapmakta olduğu maltundu. 

Şiddetli bir mukavemet.. 
Zırhlı bir liva, Paytak geçidine yak 

lcı.şnuştır. Liva, Hactıiran yolunu ih
tiyar etml.ştl. Hint kıtaatı, mukave
mete tesadüf etmemiştir. Pek nadir 

Moskova, 1 (RadYo) - DUn gece olarak silt\.h atılıyordu. Fakat keşi! 
yc.rısmdan sonra neşrolunan Rus (eb. kollaTı, geçide giTdfği zaman hanlı· 

ı:..,f •;... 'liği· !ar pek Şlddetli bir ateş açtılar. Hint. iJ~/ eı"i rltt SB.lB.fFa ll Ji ağustos gilnU, Sovyet kıtuları !Herin bir kolu, Hanovin'den cenubu 
ve bir ı•oit d O• bUtUn cephe boyunca şiddetli muha· şarkiye doğru llerledi ve şiddetli bir 

Y e P re:belcre devam etmişlerdir. mukavemet karşısmda kaldı. Bu kol, 
lar lall~ •p (1 tıı. i Ayni gün .h.ava kuvvetlerimiz, dllş- mitralytizlerini, tank da.!ii toplarını 

manın motönze, piyade., topçu kuv- ve hafif bata.ı-yalarmı kullanmak su. 
ı..ondı-a, ı (Rııdyo) _ İngllız Ha.· vetler ne ve hava meydanlarına taaı·- rctile taarruza geçti. MUteakıbcn b • 

\.Ş ve Emniyet nezareUerının bu sa· ruz etmiştir. t&J-yala.r tarafından himaye edilen 
oahld tebliği: Cuma günü ha.va muharebelerinde tanklar, ilerlediler. Fakat tranlıla.rın 

Dün, hava faaliyetine Akdenız sah ve tayyare meyd:ı.nlannda 125 Al· mevzılerml kcş!ctmck gtiçtu. ArUk 
ne olmu.şı.ur. man t ayyaresi talL-ıip edflmiştir. Bl· !lcrf gldtlemiyordu. 

Brftanya bombardıman tayya.rele· zlm zayiatımız 24 tayyaredlr. Snlı sabahı tanklar, İranlıların 
r , Şimali Afrikııda Trablu::ıga.rp 11· ı ŞİMAL CEPHESİNDE mevzllerınl yeniden ateş alUna aldı-
me.nma hUcum ederek 25 ton bo~a Valday tepelerind~ yapıt.an m~- lar. Ve dllşman kıtaatım çok yordu· 
atmışlardır. Umanda bulunan gemi- kabil Sovyet taarl'UZ1arı, Fınlandl;ı:a lıır. Saat 9 ıı. kadar İranlıların mu· 
terden dördU alevler içinde brrakıl· hallcı snhille~ınden Len ngrad'a doğ· kavcmetleri pek anudane oldu, fakat 
nuş, mUhlınmat yUklU olduğu za.nnc- ru ilerlemek ıstcyen Alman kuvvetle· bu saatten ltRıa.ren bu mukavemet 
dilen bir gemi do şiddetli 'blır infılAklu l"ini durdurnıuşt~r:, zayıfladı. Nihayet lranlılar, ric:ıt ct-
denızc giJmillmü.:]tUr. dspa.nyol rı:h· l\IERKEZ OEP.llESİllı'DE meğe baı;ıladılar. 
tımı> denUen rıhtmı alevler tçindc Merkczı cephede, General Konlef'ln Öğle vakti lngiliılerlc liimUiler, kkrar 
kalmıştır. Berka h11ıva meydanında Almanlara karşı yaptığı taarruz in· llerlcıııeğe haşladılıır. İrnnlılaım nıuka
bulunan dilşman tayyarderı bomba· kişaf etmektedir. Bu taarruz, M<>llko. veınctleri, erkunıharlıiycnin 1ıliııını değiş. 
lanmıştır. vaya. Kief'e giden Yolları Almanlara tirmesini .intaç etti. 

Bardia'da depolara, fabrıkalal"a kapatmış ve Alman b~şkumandaııl:· ' ikinci acyyar .liva, !;~ipur'dan Paitak 
bombalar atılmıştır. ğı, başka yerlerde ihtıyacı olduğu ı;eçidine taarruz e.lecck yerde Gilan ko-

Torpil taşıyan tayyarclerimiz Si· kuvvetleri burada tutma.ya mecbur luııa yardım etme!.; ıtin cenuba dogm iı;. 
cilyıı. açıklarında bır dU.,,man kafile· bırakmıştır. tikanıt'tini ıt"hdıl etti. Saripur'dan ııitmİ§ 
sine hücum etmiş ve 8 bin tonluk D?NYEPEll Kll"JLARINDA olan lİ\anın yerine Aulkin'drn gelen ikinci 
bir dllşman gernıslnc lbir torpil iSabet Mareşal ~diyeni, hafif botlarla piyade livııs.ı ikame edildl. Seyyar liva, 
etti ....... ı...tlr. Dinyeper'i ~ddeUe ınUda!aa etmek· ,, 

1 
d .ı; da b" . '· 

1 1 
,_ 

••• ...,. "' ana var ıe;ı esna ınnc.ı .-o u, c ... ttıdir. Odesa mıntakasmda. muharebe . . . 
Sicllyanm Gel'.bl tayyare meydıı.nı· ütün ..ıAA tU d ediy • rar ilca harekete geçebılecek hale {;clnıış 

Jer 'b .,. ..... e e evwn or. 1... • • • • 
na da. taarruz edilmiştir. iki Uda! h ttı henüz uulunuyordu. lltısıılJıınnı tcıııın eıuıış 

Cumartesi günü, Sk:Dyadnkl elek· Şe'hrin tır m aa a ya-- ofan kolu ile ln-u, !'ııhihad uzerine ) ürü· 
trik santralı ve depolar tahrip .edil· ı·Ilmamış • dülcr. 1ranlılardan isoo veya 2000 kişilik 
mlştir. bir kuvvete tesadtıl edileceği tahmin olu· 

Bu hareklitta yalnız blr tayyare Çin - Japon nuyortlu. Halbuki İngiliz l'C Hind kıta· 
kaybedUmiştir. atJ, muharebe etmek medıurİ)etindo kal· 

-O-- h b • makm:ın 50 mil ınC6llfe katlettiler. Ar· A l m an baş k u- mu are esı dud tarafında da clüşmaıı. kıı'alarımızın 
ileri hareketini tevkif etmek ı~ebhüsün· 

mandanlığının de bulunmadı. Hindli L:ıtuı, yürijyii~ ha· 

li v. d Cu 1 Kı· g 'ı·n as- tinde bu•unan kıtaat seçer ı;eçınez yolla· sessiz gı evam n ııınıir diyorlardı. 
d • ~ • • Ça.r:amba · sabahı lıtaatınıız, 19 osaı e l yor i z er 1 ıuren hır yuruy ~tel! 60nl'ıl Şahllııid'a ı:ir· 

Londra, l cBB.C-> - Alman res- dflcr. Çarpmba l!abalu erkenden ttkiz bin 

mı tebllği: tahrı· n odı.'dı· kadar efraddan mürekkep olan İran Of• 
Alınan başkuma.ndanlığrı, uzun blr j!.J il;# dıı u, Paitık ı;~dini ıerketli. Tııgiliz 'c 

6tlltütta.n sonra. dün ilk defa olarıık llind kıtaatının uAfamı~ oldukları zayiat 
kısa bir te!bliğ neşretmiş ~ Vıpuri T f 'tl'fj rele ııek cüz'i idi. 
şehrinin Finler tarafından za.ptolun· d apOll ay W 8 • Tinıcs nıuhabiri, cenubi İranılaki hnre-
duğunu te~t et:ıniştir. Alman resmi ri detJB111.ll alıln• kntı §Öyle taıwir etınckte-Jir: 
tebliği, Ahnan ordu\arm.ın harekAtI Ba~lıca hedef, Almanların petrol lll}u· 
etra.fında hiç bir ıurt>er vermeıniştlr. far yapıyor !arını tahrip veya zapteımeleriııe mini nl· 

0 
Nankin, ı (A..A.) _ JapOn ordu- maktı. Takip edilen tabiye, çölu ı;etınek 

Brem en' Lı• n ... t sunun matbuat servıslnln bllı:tirdlğlne ve İn:;izlerin Bin:;aziue yaptıkları çe-.ir· 
göre, Japon tayyareleri Tciıoung • m~ hareketine mü~ih bir hareket icra 
King"in askeri mevzilerini ve Kansou etmek olmu~tnr. Brötanyi ile cenubu şarklslnde iki h&Va mey- Motörlü bir kol. llürrcııışah'daki mu· 
danını bornıbalryarak tahrip etmişler· dafaa ıeı>isatını 20rl.adı 'e İranlıların ar· 

b b ı d dir. kasını çevirdi. Hum·~ahduJ.:i tel iz İ6-om a an 1 Japon tayyareleri lıYni zamanda tasyonıı 6Üngü hikumıı ile de geçirildi. 
Kansu'nun cenU'bu şarkisinde Tiensu Karan ııPhri üzerindeki nehir ciiriitaınl:ırı 
ıle Chansi'nin cenubu rarblsınde iraıılıların dinde sağlam olarak kolmı 

Lutr tersa- Nant-Ban:; mevkilennl de bom'bala· olan İran filoıillasını :zaptetıi. 
mışla.rdrr. Yalnız kemandan geıd~.i olan Bahur 

Yazan: Ensari Bülent l 
-7-

Ve delikanlıyı bıı· cevap vermesine' c;alu}ruış ve her şeyden evvel Ramay.ı 
meydan bırakmadan bir kenara ı;ek· Romalı olnuyı:uı bu- kuvvetin idaresı 
ti .Fışkıran buğula.rdan insam ga.şye· altı~ıı. .sokmuştu: 
den kokular yayılan toprağa. uzandı. Kocasını Etruryadnıı. gözU pek sü· 

.Meşe korusunda. ikisinden !başka vnrller geUrmcyc teşvik etmiş \ e 
kimse yoktu. Bataltlıklı vadinin ça· çok asil blr kandan Selen bu sUvarı· 
mur e\ ıeı·lnden çıkan dumanln.rı göz- lcr azgın birer domuz gibi vahşi Ro· 
dQll s:ıklıyan d:ıllarda çıttıh kuşları malılan baş kaldıramaz bir hale sok. 
sekiyordu. m~t\L . 

Luçlyüs Tulliya.ya sarıldı. Kral Pcrıskus Romayı imar i.;i.ı 
TWlıyıınm gUr kirpikli pembe goz· çok çaltşmıştı; am~ Romahl~a kcn· 

kapakları her an bir parça daha du· dıni bir lllrlil sevdi.rcmemL]ti. HalK 
mıınlanıı.n, her an bir pnrça daha sil· ona bep yabancı gozü ile bakmış Jöt 

zUlen kara gözlerini örttü. Etruryalı sUvarilcrin saçtlğı dehşet 
n arttıkça Pcrlskusa karşı olan nefl'et. 

Mili'l.ttan ~1.3 yıl önce Romada sal· leri de artmıştı. Ona Tarkinyus, yani 
tanat sUı·cn kralın ailesi ti.Çil kadın, Tarkinll diye llıJta.p taknuşlardı. Boy_ 
UçU erkelt birlbirinden lhtıraslJ, altı lelikle Perfskusun bir Roma.lı olma
scrseridcn rnllrckkcptL Bunların en 1 dıt;-mr, bir yllibanel, b riş~a.s:. o!duğu
yaşlısı Tıınakil adlı kadındı. Şimdi nu ihsas etmek istem eı ı. Ve bu 
saltanat aıa.metıerinin mulı.ıı.fızlığı tlc kelime o kadar tutm~tu la krallık 
me~gul olan bu kadın serviyUs Tülli-

1 
hanedanının adı Tarkınyus oluver

yllslen evvelki krnlın, yani, Tarltin· ı mlştl. 
i di Ta.n&klldcn PerlskuSun bır kız ' t' yUs'Un zevccs y, • • 

. . iki erkek çocuğu doğmuştu. Kızı Srı 
Kral Tnrkinytıs iln asıl adı Pe.""ls- v.l rUs Tulll.yllslln kraliçe Tanaldl ta· 

kustu. Bu o.dam Yunıınhydı; Korenl· ~kus'un krawgı z.ım...nına.a bu :::;". 
il bir ilristokrat aileden dllnya.yn gcı- vlyils Tulliyllsün lu-allçe aTnakll ta
m ştl. &ııbası ~ unanistanda her ~= rafından sevildigi rivayet cdllmlşti 
dense tutunamamış . ~e Etı"W"3 Lakin Tanakil ono. kızını verince bu 
yı:ı < * *) . kııçıp Tar kını ka.sabası~a dedlkodulann önU bir parça alını· 
yerleşmt.,c;U. Perlsltus orada. bUyUmUş ı..tı A b" !ldd t sonra, Pe-

d T k 11 . 1 _ veı-ım...,.-. ma ır rn e 
ve ora a ana o SC\"lŞlp ev enmış· rtS'kus ölünce kraliçe Ta.nakil, oğul-
tı. lan ~lylls ve Luçlyusu hiç dUşUn· 
Tanakiluı babası çok ta.uınmış bir mlycrclı: dcdiltodular, y!ne alm~ yU· 

falcıydı. Kızını da ıyı <bir falcı olarak rUmüştU. Hele klZlll1:D Jki kız çocu
yetiştirmiı,ıti. Evlenmelerinden bıı· ğu doğurur do~nz ölmesi ve Ser
milddet sonra iklsınin de ba!balıırı ve viyüs Tumyq.ııhı ıaıa n!a.tlyie, Ta· 
ane.ları ö!Unce Ta.nakil fe.la •bakmış rıa.kUin de tant ve taç muhafızı sı:fıı· 
ve akoolııde bil· de rüya görerek ko· tile Palatinllsteki ta., binanın bUyil l< 
casma şöyle denı şU: odasında yarıya.na serflmi.' a.yı post-

<- Periskus! 11Ahlar bana bikll· ları üzerinde yatmıya baflamaları 
riyorlar ki, senin ve benden doğacak bu dedlkodulan bir kat daha. a.rttır-
çocuklarının istikbali pek parliık ola- nıışt.ı. (Arkası var) 
caktır. llt1hlar bir an evvel Ronıaya 
git."lli?ffi zı ~et ed yorla.r. -Bu <**> BugtiJJki l. lyama Tukana 
te lt:aat edersen ila.blılnn JQtfuna gil· \llayetl. 

vcnebllinıln, !aknt ııkS:ilik edip bura· ========;===== 
da kalmakta ısrara kalkışır veya baş r ' 
kabir yere göç edersen çarpılırsın! 1 j K R A MJ YEZJ 

1 
Pcriskus, ltansınm bu sözlerıne u-

yarak hemen Tarkinl kasabasından B j L Af E C E 
ayrılmış, nesi vıı.ı· nesi yoksa toplıya_ 
ı·ıı.k ve hl.zmet.{;llerini yanı.na alarak \. ,,,,/ 
Roma.ya yollarunıştı. 

Yolda garip ıbir hddtse <ılmuşt... Numara - 2 
Tam Yanlkulom önUne geldikleri sı- O... , .. S ... R .... M, 
ra.da ha.va.dan süzillcn b'r kartw Pe· B.... B.... 

0
1 KKA T! 

riskusun başında.n takkesini kapıp b" . . • ~...;;... 
va.hşt valı.şt öterek tekrar havaıa;. Bu . ılmece serı;ııızı. """~ u 
mıştı. Tanakll bunu meş'um bir ııa- halledıp kuponları ıle bıze i!>"
ber addetnılş. UrknıUştU. derenler ar~!"da kura çek~fe-

Lakin az sonrtL kartal ha.va.da. yı- cek ve şu ınukatatlar dağıtıJa. 
ne belinniş, yine ilzerlerine doğru su. ~ • 
zWmUş ve taldteji Periskusun balµ- Dk üç kişiye Atatii:rkiin !llll9h, bir :O. 
na koyuvermişti. O zaman Tnnaldl §İye ıhir cllüselik kum bir .ki,Iye ibir lrol 
ııe\•inç göz yaşları dökerek kocasını · ~ bir diğerine k hir ~ 

nesi tahrip 
edildi 

So-Clıouen'ın merkezinde Lıang - lopa ıutulnrak sahile atıldı. Abadan 
CIWt'de hava meydanı, beJlzin depo· arkasında.ki petrol kuyu]anna karşı 
lan, antrepolar ve fabrikalar miies- yapılan hareket Hintliler tarafından 
sir surette bombardıman e<lilınfştır. lera edilmiştir. 

Japon tayyareleri Hitha.ııg civarın. Hint1Her, pek anı olarak ve çok 

kucaklamış ve: Oıı ~e birer tsyyme bileti, - ld:~ 
- G-OzUn ayduı Se\'gilim! _ diye Yedi Gün ~tından eııki Te yaıi !ır 

bnğırmışt.ı. • Bu hal, aenin Romaya tanbnl albiimii ~ do~ ~.nn 
kral olacatınıı. alô.mettır. lıcpWe mtıhteHf h~ dııf;ıtılaeaktır. 

HakUtaten de söytedi#f çıkmıştı. 

Tertip mükemmeldi ve ate§ bir 
~ anda bütün binayı sanvezmi~i. 
uir Tutam Bilgi Bir çeyrek saat içinde koskoca 
~ bina, dörtte üçü ile birlikte çö-

Londra, ı (Radyo) - lııgılız Ha· 
va ve Emniyet nezaretlerinin t.cbllğt: 

da Yııng-Tse nehri Uzerincle Ucaret süratte rıdaya çıktıklarından düşman. 
gcm!leıilıe de taarruz ctmışlerdlr. mulcavemet göstermeğe vakit bula
Ho!cl'de eııı toniltı.to hacminde birçok mamrştır. Yalnız sokak muharebele
kUçUk mera.kip batrrılmrştır. rl olmuştur. Kıtaatıınız. ağır zayiata 

Peri'Skus ailesinden, Romada hüküm 
süren kral Angu.s golt hoşlanıvennlş 
ve o sıra.da. pek cana ya.kın bir gilzel 

olan Tana.kilin bir mllddet saıasıı•ı 
sUren bu kral meÇhul bir sebeple hiç 
beklenmedik bir zamanda öllivermi.ş
U. O zaman Per!slms kendisini halka 
eevdirnı6nln ve kraliığa seçilmenin 
yolunu bulmuştu. lşte o gün bugün. 
dür Ta.nakil, PalatmQs tepesinden a,y. 
rılmamışb. 

'l'ereyas-r nasıl mıılınlazıı kerek yanıp harap olmuştu. 
......__ Yolda muhafız kıtaatı avcıla-

DUn, ha.va )\uvveUerimlz şimali 
Avrupada tıilyUk mtltyasta faaliyette 
bulwınıuşlardır. Şrmo.ll li'ransayo. ve 
Ma.ıış sahilindeki limanlara mUtcad· 
dit to.a.rru2llar yapılmı.;ıtır. Blfl\as.s& 
Lil ve Brctanyi'deki Alman hava 
meydanları, demiryolu mllnakıllfltı, 
Ruen yakınmda Lutre tersanesi bom 
bardnna.n edilmiştir. 

ya.resi tahrip <ıdllmiştir. :Sizim kn.yı· 
bnnız iki uçma tayynresldil". 

uğrıı.nuştır. Bir tabur kumandanı Vl' 

iki zabit maktul dUşmllştUr. Efrattarı 
da yırml kadar maktul \le mecruh 

"lıtıcur rmdan birkaçına rastladık; bun 
\> - lar bıze vanınb nl-arın Ruslar ta-

Garip • ey ... Almnnlar ınUd:ıtaa 
etmemişler_. 

vardır. 

( enıeklerde kullnnılan tere- "' k 

~Y.ağını uzun zama.n taze rafından çıkarıldığını ve arşı. Londra, l (A.A.) - Dunl;Ü pazar giinü 
öğleden wnra Brem ı:m:ınınl hoınbalıyan 
ut.an kalenin pilota tunları anlatmışıır: 

lran seferi, ihtimamlı bir plln ha· 
Zll1~m nekadar kıymetli olduğunu 
bir kero daha lsbat etmiştir. Elde 
cdllmlş olan muva.!f'akiyeUer, Hint 
hareket ilssünll.ıı çok iyi tensik edil· 
mlş olduğunu ve kumanda heye:Unin 
şarkta harbin akıbeti ttzerlnde kat'ı 
surette tesir lcra etmek ehliyetini 
haiz bulunduğunu göııtermi,tir. 

}<>amış olduklarımızın bu vazife-'"- anın e:ı pratik çıı.rcsl, ya- ~ kt ı 
""l:lll.nıaktan ibarettir. Bu tuz !erini yerine getirme e o an 

c- Liınan gayet iyi gö~üyordıı. At· 
tığımız bombalar hedeflere tam isabet
lerle tesirler yaptı. Düşmanın dafi batar· 
yalan üzcrimlıe at~ nçınadıiıır. Alman 
avcı tayyarclerinden hiçbirini görmedik. 

Vahşi ve gözü ka.rıh, karmakarışık 
bir halkın ya.şadrğı Rornada oer ka· 
dınm bu kadar uzun zaman tutuna
bilmesi yalnız bir talih eseri değı1dl. 
Truıakll eline geçirdiği Romayı el· 
den çıkarmama.k için çıott dikkatle 

:*Un oldub'U kadar ınce olma. kundakçılar olduğunu öğre~~k. 
it ı:abuk erisin ve yıı(.•ın Böyle bir vaziyet yal~ız. bızım 

'\h_ laraı1l13 yııyılıı.bilein. Tuz· başımıza. gclmi§ değildi; kun-
• "'llatn (Arkası ı.·ar) 

<Uçan kale> lerfmizden biri gün· 
dllzUn Alınanynrun Bremen ı;ehrlnl 
bomba! amıştır. 

~ıı ı:.ktan bozulmaya. yUz 
~ l' l'ar;'l tazeleşUrmck do ta

l'rı,~ı luzlama.k kadıı.r bllSıttir. 
~ li<i~lcnecek yağ; tı;crslrıe yUz 

llıqrt b.ltarbona.t dösud karış
tıı- ~ toğuk suda iylce yoğu
~· Ve bu suda b rl~aç saat 
\ıı ha1 ne bırakılır. Sonra ye

'\'l &' l'OQ'uruıur. Temlz b.ır su
~lru1r. Ve bir dııha bozul

"~ı h.:.n tuzlanır. 

(ı&o.e.ı * 
"~ U 01

a.Pta ve sandıktnkl elbi· 
lt lle:crı gUvede.n muhafaza 

flt> iç n ri ve kıı.lın kabuklu 
~a ltaıtaı almalı Uzcrlne yan· \>(! , 
ı:. aıııa 111kı olarak diş karanfil 
~llııalc. Karanfilli portakal ko 
~ ıı n C'tlveıer hoşlarunadıkln· 
· ~ ctoıaba ve sandığa gelmez 

ı;;er k 
~ ~aranrmerln sapları dl· 

ltıllcııı Portakala. saplanırsa 
t \>e et zartında portakal ku 

" llcle:-co olduğu gibi ka 

Bu harekette, bir Aiman uçma. tay_ 

Orada hocanın ve hocanın ho-ı r ' 
1 

«U~at elini diyorum., lğım. Hocanın ha.§ parmağı ile cası olan KonfeçUyüs'ün de ~l- L J «İ§te hocacığım>. şehadet parmağı a.rasmda bir 
ilah belasını versin. Kardeşım n m ve • • • On iki darbe daha!.. sümUklüböceğin kabuğu gibi ~bli 
Liyen önümde yürilr ve hoc~n Gözlerim ellerimi itham e- külür. Ve onun artık yerinde 

0
1. 

masa.sına doğru cesaretle ıler- ~--------------------=-----"- der. Ellerim ayaklanmı, ayak- madığını zannederim. 
ler. Çing Çing 'Iüd:çeyo çevlrcıı: larım kafamı kabahatli çıkarır. - Boynuzlu atı nerede gör. İlk hocam ellilik, sarı sakallı Yazan: _. z - Celal Tevfik Kafam ise kalbimi.. dün sen. 
birisi idi. Kuvvetli, yağlı. Biz ' Kalbim hiç kimseyi itham et- - Tibette güzel hocacığıın. 
sabahtan akşama kadar bunu adetlerin nıümessili onu bir de vermiye mecbur oıuraun.> mez. Tibette iyi hocacığım. Tibette 
ve bteki hocaları selamlamakla havaya kaldırdıktan sonra indi· Şekerci geçiyor: Fırlar ve Yalnız onun bu insafsız .sakal. iyi hocacığım. 

d. k di r:rse ağırlığı beş misli artar. durdururum. Cimin şeklinde.ki ü y ı Tib tt 
mükelleftik. Ken ı en me İster istemez dersimi dinleti- şekerlerden bir kısııu beı>im o- lıyı vekil bırakan Konfeç "yüs- a ancı e e seyahat ede-
r.adet bu!> diyorum. Konfeçü- rim. Bu ahlak ve kavait umumi- b ten şikayeti vardır. cek yaşa geldin mi sen?. 
yüs ile bu sarı sakallı adam böy- yesidir. lur.Onlan yerken ta iatın güzel Birçok yazı resimleri yapa- - Kral Hümamn büyük ki: 
İe istiyorlar. lezzetini tadıyorunı zannede- rım. Titriyc.rek yazarım. Ba§m tabmda.. 

Ben iyi bir papağan değilim. rim .. ~ard~im beni a':"'amağa ela boynuz ta§ıyan bir at resmi - Yalancr!!!. 
«Sen, söyle dersini bakalım .. > Fırçam da iyi değildir. Çin mü- gclmı~r. . p vaparım. _ Hocacığım. Aman .. 
Facıa başladı işte.. rekkebim iyi sulandırılmış de- M kt b 1 l{ rm z s "' 
Cetvelin masaya ~arpmasm- ğildir. Kağıdım ya çok ince, ya e .e e gıre~ er. ı 1 1 a- Böyle bir hayvan görmekle - Hadi bakalım cetvele he-

dan çıkan patırdı ortalığı çın- çok kalındır. kallı hıç dert dilemez. Ve cetvel Ironfcçüylis memnun olacaktır. sap ver. 
latır. Batından batına miras kalmış sesler çıkarır. Ağlıyarak af dile Diye d~ünürüm. _ Bu, bir at değil hocacığım. 

Bu mustatil şekilli meş'um di 
siplin aletinin boyu altmış san
timetredir. Genişliği on santi
metre kalınlığı ise dört. .. 

Bu meş'um disiplin aleti ağır
dır. 
~onfeçüyüsün v.ekili ve oski 

olan eski hokkam kırıktır. rim, b:r daha yapmıyacağımı c:Buraya gel baka.lım.> - Nedir öyle ise. 
Yazı resimleri yapmıya mec- vadederek sağ elimi uzatırım. «Efendim!> - Bu atların ecdadından bi-

bun.ım. On iki darbe: Büyük kardeşim; çabuk git risidir. Bu, at meleğidir. Bu, 
- c:Hocam bir dakika müsa- - c:Sol elini de uzat.> diye, arkamdan iter. Arap imparatorunun sarayının 

ade ediniz.> cHocacığım bu el kabahat et- Yarabbi yine kimbilir ne var? atlarının efendisidir. Siz onu 
- c:Çabuk gelmek şartile. I memi~ti. Onun şeker alış veri- Yaklaşırım. v bilmezsiniz. 

Sonra cetvel tahtasına hesap l §inde hiçbir dahli olmadı.> ~ah kulağım, zavallı kula 

•• 
'\ 

·-~-a-b-1 d-:::-o-t-j 

Elmalan yıkayıp soyunuz. 
Sap yerlerindon oyunuz. Son 

ra elcm~ı lbir parmak kalınlığın· 

da dilini&. Bu dili.mleri Ustıerlne 
birer elına. sığı.ııbilecek irilikte 
kesersiniz. .Tepsiyi yağlayınız, ek 
mek parsalarmı bu tepsiye yan. 
yana dl7.el'S1nlz.. 'üsUerine el.ma
lan koyunuz. E!malann içlerini· 
de toz ~kerte karıttınim1' te· 
reyağilc doldurunua. 

Tepsiyi bu halile fınna yolla
ynuz veya e1<-de f'Irma koyunuz. 
Atef ne pek şiddetli, ne de pek 
hafif olmamalıdır. On dakıka 
sonra tepsiyi tırmdazı çıkarıp, bo 
falan ebnalan yonldc.n toz şeker 
ve tereyağllo doldurunuz. Yine 
on dakika ateşte bit"akıp tekrar 
elmalar& toz şeker ve Yat koyu· 
nuz. Bunu üç kt'1"C yapıncaya 
kadar elmnlnr pişer, o zaman 
fırından alır, ekm('klerile birlikte 
tabaklara dizersiniz.. Eriyen şe
kerli yağı da tıStüne gezdirirsiniz. 

Zahmetli olmakla. beraber ne
fis bir yemektir. Bu- defa pişJrir
geniz sık l!1k yapmak lstiyecek
sinlz. Yalnız, ktlçUk elma aıma
ymr.ı. lyi olmaz. 



- Sayfa 4 -----·------------------------EN SON HAVADIS-------------·----------·--

fn ~en P.avı>dis'in 7abıta rcmanı : 
Eski sporcularla ı 

GT?,~~~~u~!!!:.. ' '-·-k_o_n_rış_u_g_or_rı_z _J 

Lakırdımı ağzıma tıkadı : "Hadise- Bey kozdan 
l d d. h Ibrahim Kelle er e ı ta mZnim gibi inkisaf ederse . 

•• •• •• ..,. • ... (Baş tar•h ı lncıde) gunumuz eglencelı geçecek futbole ba.~ladım vo epeY zaman dı Kalbim a~rıyor; kollarım ağrıyor. dolaşnıı~, evlmlu dömnilştlik .• Bl-
JJ futbol oynadım. Hayrr ben sporu ~por Gö:-Stitndc bJr a~ırh.k, nefeblcı·unde ı..lnı evlınJ11; oowda benim ... Başka 

Alevler içinde 
j Yazan: Fehime PARS j İLE SABAH, öCU: VE 

\Jlm )')-olı':tılwm IOlltTI sa-·~_ 1D111'_.m•n 
di~rlnlzl 6-)aymıa, 

- I<'akat Jimnie .. diyecek ol- ı düşüncelere dalmış, havaiyat- 1 dlyo bilııim. ve bi:Weki futbol tarı-ı bi• iç çelu~ hali .'."".'' hiç, hiç bir ldımealn değil. • Buraoı I 
dum.. ı tan k kt h. • J hinde zaman ayırt etmem. - Leyla ... Leyi..... ibadet edllen bir yer gibi iflmi dol-

A k d onuşma ansa ıç agzımr . . ı'1•••••••••••m:ı•m•mırıı:ı•mm:ı:::ı:ı:::::s:::::=~. r a aşım kapıdan çıkmıştı açmam t 'h ed' d. 1 İkıncl 8ua.ıırn. ı aoruyoıum: İki aldır, dudaklurnnöa bu isln1, duruyor.... j 
b 1 

.. 
1 

. . dı . l ayı ercı ıyor um. .1. b 1 ___ ,_ v kıy 
ı e, ı;oz erımı duyma bı e.. 1lüteredditlik tavırları Clarck- _ Futbol bızdo gcıı ıyo• una se- go< e•imdo onun manolya ·~~u yu- .o•gun "'"'glllm!. Ona ba onnn: 
_D~~~l .. yata~~an ·~fırlı~arak, son _ Parry ile konuştuktan son bep n"'.1id . zü, 'e • ı.ıe buna d3y""8nuy0<um - Yıldrzla.rdan güzel baş< yaııtıkta ve 1 

clımı ,uzumu )ıi<a.dı.u1. AKıııl1 ra b·- . l d . . . ı· 
1

... _ ı-._atı olarak kaıbııhat tdarec1· kuJ.1.JıdaruuJ.ı1, oaun baaa hiCf'aıı ve- örtülınembl diw.leri birbirinin Ustün·. 
biraz başıma geldi. Arkada:~.nn d. du~ou un egb.~mthş 1

1
: :-ı.edn· lerde Yoksa biZde futbol gerUemez ren konıı'1"alu.r"ı ... .Nwııt konu.,uyOI''." de: - Kon~yor. - Onun yiiztlne ba- j 

b d k . . t·- . k • ın en memnun ır a ı var t. · . ,., . ,1 kamı , D'-ura -~ l 1§1 .}'ll.ZUS u IJ~ra. c.agı Uzcrındeki ağırlığı atmrş gibi ve gerilcnnyor. ..ı:-tQ~ıl b();,-.Uyor? .. ·aı-ıl bu.ruyorT yoruın; bana dert oluyor. .....- 1 

nı soyleınekle. munaKkak be- hafiflemiş biraz neeclenmi,ti. Sonra rouhavercıniz şöyle de••am - ısanı nü? lerı.ue dokuoanııyorom; ııawı. hicran 
nıml_e al~y etınıştı; .ve _bu gidl..s Bavullarımızı h~zırlam~k u- ediyor: Bu üı: heceli ııi;züu bu !<ada• iç paı·- verlyo•? Bey1'Z ııtr gW yaprağı ren-
te bır planın tatbıkı ıd': l oksa zun sürmedi. Knight ile Tomli- - En .y .. nl yetişen tutboleuları- çaJIYan bir ..Jıenkle, bir dudakl.an na glndekl dhlnde ıılyalı bir çllrllk vaı-; 
telefon,a onu nErcyc çaf,,.l'JI ırlar- sun oııııarı motöre kadar tasıdı- nlızda.n ıbeğendiklertrriz? 8ıl tıkabil~inl, nn.:,rl ~U..tıJıoı dU- gözlerimle sordwn: Düştiim! Dedi. 
sa Ç3gırsınlar ŞU aralık ımkUnı l · - L"munlıiyeUe takdir ~rim. Ve ştiuerek ha.rap oJD)'OillID. ''e kulsk-ı lç.imdeıı burkuldwn! 
yok. ~uist'den ayrılmazdı.:_Ray- a1;::larckson-Parry klptan mev •on zamanda tyl futbolcWcr yetl~ti la.rnndan cks.ılmiycn bu hicr&n a- Albn ııaçlannı okıjamak ıstıyoruın 
~ond nun yakında ol ... ı.ı.rul<Xe-, kiine aeçti. Bir kaç dakikada yalnız lıu i~tc şahıs tefrik ebnem. bengi, ondan uuw.ken, baoa hiç ta- P'1nııal<Iannı btr l<o• alevine dokun
gındl'ıı alayla bahsctmes. de bvy Guist'den ve esrarlı ağır hava- - Hayatınızda en çok hryecan nonadığ 0ın bir .,.,-1nç, hiç bllmcdlğlın muş gibi oldu. Gü&lerlne, el& gü:derl-
lc bır fa5,ıanın vukuuna ihtitııı<l smdan uzakla•mıotık R:ıvmond duydulnJnuz maç? bir keller vedyor-. N;,çın~ ne balnyonım: Bebekleri gllzel klr-
':'.'rme~gini, . buna m"-ıu o.uca- da bizimle b~raber Bamford'a - Ben bütün maçları heyecan 1- Onu ncrdo tanıdım? l\"e•de bul- plklerile örttıJUyor. lçlmde bl• inilti 
g.nı guskermıypor mu ıch '?. kadar geldi. Orada b!zden ayni- çinde ya.,anm. En uf&!< ve ehemmi- duru? Bwniyor, lılç bilııılyo•wn. derln bir lmlu• va.' Uyuyan oevgUl-

arc son - arry t(;a·.ı.r oda- d Mot·· .. b. k tan aram k / O, bir k""u-gn gibi beni •ardı; •·e )1 bl• "'""P rttya•ı iflnde seyreder-ma geld'"' b '-~ı ı. - orunc ır ap . . a yet.ilz maç ile (Slavyaya.) ka.r9< milll ı bl d ~d . 
l::ı..ı zaman, o;;Il u.cı .. a ha- icin buraya kadar gelmı~tı. Ye- .. eng n [' uı,~ e, ne )""t!ıkeo, ne do ken ha"ap oluyorwn. 

z,.rJanamamıştım. Blindı: büyük -. k t t '·rJr adaya .. kumede oynarken duyduğum heye- kür-eğim yokl<en, büyük bl• fırtına 
b nı ap anı onu er. go- ı 
ır fot?.p-af vardı~ . türecekti. Biz de }{endi işimizin can aynıdır. Ve bununla beraber spo gibi on\llne !:lktı. _ ll..l ay \.'ar, bu es- Bunda. ~aşacak ne ,ar? 

' - lyıce uyandınız mı Şarlı? basına gittik. Bu mühim ve l'Un her b•anşın<la. duydugum heye- ki yer ylizlinde mı, yoi<sa b&;ka blc insan, ıkdağın<IA yalnız bir l•im 
t.üyGe .. 60

1 
rdku. ki t .

1 
mi.İstacel iş Bamford'un Golf can bl•dir. dllnyad:> mıyun, bilın.!yonım.. ve gözlerinde yalnız bi• ıilya ile ya- 1 

u ere a ımın am•mı e ye- • b" rt• t ti Blldi""irn ".u: Korkudan, kederden, şıyamo.z nu • B d k 1 ' Jd•-· . •· J d" " sahasında ır pa 1 er p etmek lı:ıraltım (Kelle)'O) son SU&liml !O- b • un a '!'l'!'Wa ne vur-1 
r.:Je gül ı'gı~ı soy e ımb_. b k ı sonra da kulübün lokantasında ruyonım: ..,,·ıııçtco kaylıolmu')a benziyorwu. dı 1 Onun nefeslerin! dinlerken, a~ı-

- y C ıse. ~una lr a ınız kendimize mükellef bir ziyafet Bunlar belli kapladıla<: Onun ,·en!Ji;I lan dizlerini örterken gece ;ı .. ıernl,11. 
bakaltm .. dcdı. cekmekten ibaretti Pr - Futbolde profosyonelliğln aley bu korı.u, keder ve sevloçler ... ?>içlrı Ben oıK!an hiç l>lr şey beklemlyo-

\ 'e eli d ki · d l • · · ogramı hl d · · ız• B al ~- dil k k L.•- k-•--n e ~-e~ı . ay ı.n ıga Clarckson _ Parry çizmişti. O- n e mısın . u su onu .,._..az - oı· uyor, n~ ·ıı:ucı.ieaJyor, nl!:;·ln rwn: 
tutarak bana goa,erdi. Bırcıen nun müstacel bir işten bahset- şUndilrilyor. Neticede: sevlnlyorwn 1 Bilmiyor, hiç bllmlyo- Manolya ronkll yUzU ve o hicranlı 
hayretle: . .. mesının sadece bir bahaneden - lyt idare edilmek p.rtile ama- rwn ... ısaatl<2oo yüzune tıaJuyor, tloy konu.şmasııe yamında nefC61erlni 

- _Fakat .. dıye bagırdım .. Bu ibaret olduğunu artık tamamile tör!Uğü kabul edenm. Ben buradan muyoruın; o, benim _ıçiml kuplıyor. I duymaktan ~ biç bl• şey. 
galende,~ı tablonun •. ayn_ ı .. S<r anlamıştım. Buraya vakti öldlir. o yokken, yine ı;ozJerınıdc o var gibi O bana bir tı!snn gibi gellyor ... Bu 
Lharl d 1 .-, (yanl Beykozdan) Fener stadına. ta- u bana... :s l kuJ ki . es ın resnu cgı mı . . mek için gelnri<;tik. İşte 0 kadar. ge yor . . ·:. °" a "".''mdan, cefa ve "'hrap dllny"8ında, yıldızlar-
.. Bıraz daha dı~kaUe bskınca Sahneye girmek için her halde kım< götürmek !çın 23 lira sa.rfede- gozbchel<l"'ı ruyamdan hiç gıbniyor. dan ::ıızel ""'8rı oeyrederken ölilnı
Sır Charles resmı ıle bu_nun a- sıra numaramızı bekliyorduk rlm. Zira bu tocl>klarm, yol, yemek Ktrıukıcrı kedurli alnımda bdııl)·u- ıer bile kayboluyor: Leyin? .. Leylıi! .. 
rasında bazı farklar sezdı~ ~aş Planla.rına dair bana hi~bir ~e; paralarıdır. Bu şekilde olursa ama- rum. F•hlme PARS 1 
kın şaşkın arkadaşı::ıın yuzune söylemedi. Ben de bu hususla Wrlllğlhı Jehlndeyını. Dün geceyi düşiindüın: 
b-:ıka kal<lım. O da gu_ !erek _ba_ na ona hiçbı"r sual sormadım. Yal- Uzakl!>l'dan gcl.ıni,, kiyıla•da do- r ...,. 
bak d B '"""' t b tb .. iıım (Kelleyi) yormuş olaca- la ,_ • ki "' S O ~• 1 . ıyor u.. u rcsım """~. ı ı a- nız vukua gelen kü~ük bir hadi- şmış, s.-t•ı arda, uıı;t eteklerin- t: n H B l':ı. V AD 1 S 
nl~ hemen hemen tıpkı _Sıı:Çhar seden vekav'in aldığr cerevan ğmı ki c<'hinden mendilini çıkanyor, de ytt.llıllliştük .• Bana lıBzı, içinde 
le.; c l::enzıyor~u a:na u_zerınde hakkında bir fikir edinebildim. terllyen alnını siliyor. Müsaade ve olduğu dolgın •eooizllkten uyanır gi-ı 
son modaya gore bır elbıse var- Grand Hotel'in salonunda otu- teııekkilr edip ayrılırken, ııaıa spor bl, ya hı< kuytu gölgellgl, )B bı. ko' 
dı. Başımı ,;allıyarak ve ka.~lıın- ruyorduk. Enspektör Thomeon ıı.ğrunda didişen bu spoccuyu bütiltı yuv.,,mı, ya da, ına,·ı l>Jiutlar altm-ı 
mı çatarak: . . . ? . 1 •·anımıza aeJdi. v r ·. da suziUen blr yelkcnh)i go..termek 

B d ki J , ~ kalblmle takdir edlyonım. .,. ili - u a m ımmıe . diye _ Bugün mallarınızı teı;lim .,10, beyıı.z g yap•ağı renkli eıııı1 
sordum. . . . . e<leceksiniz değil mi Jimmie? Orhan YAZICIOOLU uzııtaraı" 

- Tahmin edeınedınız mı? l diye sordu. Artık esrar perdesi- - Bal<ın ne kadı .. güzel! 
- K_atiyen.. ni ~,rttığınızı sanıyorum. y . d "" b. Dedlğlııl lşltlyonım. Ne kederli-
- Sır Alfred.. Arkada.smı başile tasdik tt• enı ogmuş ır ytm! Se<glll tocllk bilmiyor ki hiç 
- Ne??.. diye bağırdım .. ve: • e 1 bir ay ııı•kı o0un saçlah, hiç bir gW 

Raymond'un amcası olan Sir - Sizin iş nereye vardı? diye çocuk çeşme yala- yaprağı onun dudaldar~ hiç bir~, 
Alfred mi?. sordu. nol)& onun mahzun yUzU kada.. gil· 

Başile tasdik etti: Enspektör ııamimiyetle: d b d zeı def:Udlr? .. o ya.ubaşımda llum 

- Ne fevkalade benze) iş de- - Sarih hiçbir netice elde g j ] a Öl Ü u un u geçen oaatıerın akı~nı duymuyorum. 
~mi? .. ~lh~ka hatlar tama- edemedim. Diye itiraf etti. l•te Bunla., bu dünyanın her gün geçmek / 
~::!~ aynı değil ama, bırini di- ben de zaten onun için buraya Dün Aksarayda lld günlük bir er- te olan sa.atıerı mi? Zaman, seven 
gennden f8;rkedebilmek hemen 

1 
geldim ya ... Siz katili bul<lunuz kek çocuk <;e"'10 yalaldarındıın bt- bl• kalp ı~ın ne k:ıda.r za.Umdlr! 

hem.en ımkinsız.. demek ki.. Kim bu adam ? .. rinde öJU olara.k bı.raJ<ıJmııı. bulun-

1LA.N F1ATLARI 

Bn,ıtk maktu ol:u-ak 
1 tııcl aayfa oantlnıJ 

2 » • 
3 • > 
1 • > 

ABONE 

Alb aylık 

!l"ç aı :ık 
Aylık 

• 
> 
> 

ŞAl\TLAlll 

l'ilrldye 
için 

Kr. 

1400 
750 

'°° 100 

600 
30J 

73 
; 

Harir 
lçlıı 

Kr. 

%800 
1800 
1000 

. Hıç sesimi çıkarmıyor, haya- _ Eğer işler yolunda giderse mu9tur. HAdıso za.brtay& haber ve- Evet uzaklardan gelınl,, kıyılım!!l 

lımde bır çok ııcyler kuruyor- onu size bu ak.•am teslim edece- rUmlş •• vnka ma.halline giden Ad- ·-iiii~;;ü;~~::~:;;ı~"";;~~~';;;~:-o;;';;;'.~~;;"';::;:';:: 

Devlet Denizyolları 
işletmesi iıanıarı 

1 EYLOLDEN 
8 EYi..OLE Kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 

Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacaklan Rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Ba<tı11 hattwa 

İzmit lıattuıa 

~lodunya tıathı!a 

Bandırma. ba."tl 

İmroz hattına 

Ayvalık battma 

İzmir blrlncl ıürat 

İzmir ita.ve sürat 

lzmir lkincl toıürat 

Pazartesi 17 de (Tan), Perşembe 17 
do (Karadenl.&) G4la.t& rıhtmwıdaı>-

Çarfa.ınb& 18 de (Dumlupma.r), cu
martosı 18 de CAM.tarta). sırJ<eOI 
rıhtunında.n. 

Sah 8 de (Saadet), Perşembe 8 d• 
(Barlın). Tophane rrhtmunda.ıı. 

SalI, Perşembe va Cumartesi 9 d& 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Ma.raJ<1ı~J. 
Postalar Galata rıfttımmda.n kalkar· 
lar. 
(NOT: Salr, Perşembe ve Cuınarte!i 
günleri esas postalara UAveten sast 

10 da Galata rrhtmundan ll~ve wct 
vapur k&ldırılac&ktır. 1IA....-e va.purıs.r 
ayni gün Mudanyadan 16.30 da. ts· 
t .... 1bula. döneceklerdir. Bu suretlt' 
lı.:uda.nyadan lstanbula her gUn 'fa· 
pur vardır.) 

Pazartesi, Sa• , Çarşamba ve cu:n1 ıl 
8 de (:.:arak.az). Galata rıhtı;nındp.; 
Ayrıca Çarz:ımba ve Cumartesi !?O dt 
(Konya). Tophane rıhtımından. 
Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). TOP" 
hane nhtnnından. 

Pazar 9 Ca (Bartın). Tophane rı~· 
tmundan. 

Çarşamba 12 do (Olgen), CUmart.sl 
12 de (Saadet). Sirkeci rıht.mundall· 

Pazar 16 da (İzmir). Galata rııııı· 
mından. 

Salı 13 de (Tu:'han). Galata rıbll" 
mında.n. 

PUfembe 13 de (Kadeş). Galata r•I!" 
tımından. 

NOT: Vapur seferler; hakkında lı<!r tllrlü malllmat a,,aıtıJ• 
telefon numaraları yazık acentelerimt7.den öğrenııtebillr. 

· Galnta 89' Aceııtelltl 

Galata Şubo Acent.ellf;i 

Slı1cecl Şotıe Aoeateıığl 

- Galata rıhtnm, Limanlar Umum 
JltUdllrlUğll binası altında , .. , . ~:ıô1 

- Galata rıhtmu, Mmt&ka Liman s.I 
Relsllğl bin88ı altında .••. , , 401 ~ 

- Sirkeci, Yolcu Salonu ••• • , • : • az1~ dum. Bu benze)işten bir şeyler ğim. Doğrusunu söylemek la- ıtye doktoru çocuğun lıoğlllın~ oı- J 1 MÜŞTERİ KAZANMAK GÜÇ KAYBETMEK KOLAYD!R a. 
ç~karmak mümkün diye düşü- z1msa alevh'nde hi~bir kati deli- dugu kana.atini iZbar ettiğinden, ki- Namlı ~ 
nuoyrdum. Muhakkak esrarın !im yok. Fakat eğer siz yardı- me alt olduğu meçhul bulunan yav
anah?tan bunda .. Amma. ne ola- ı mınızı esirgemezseniz 0 delili de rucağın cesedi Morga kaldırılmıştı.. 
bılır .. .Tam_ anlar gıbı oluyor bulmakta gecikmeyiz.. Ne ise Çocuğun anası veya babası tara.
sonra_ yı~e hiçb;r şey anlıyama- şimdi bunu bırakalım da .. bPnim tından öldilrWdUkten eonra çeııme 
~an. zıhnım bo~hrorou~ Ve yine müthiş karnım aç .. gidip birlik- yalağına gece vakti bırakıldığı. .... ,. 

ay pikoğ u 
~ (7694) ; 

1----:------------------------------~ 

)em baştan duşunmege başlı- te bir yemek yesek nasıl olur? nedllmekt.ecLr. 
yordum. Nıhayet: !Arkan .... ı Zab'ta katıl ana veya bd.baY< şid-

- Ha! .. Anladım.. anladım.. deUe aramaktadır. Müddeiumumi mu 
diye haykırdım. Galiba Sir Al- B e b e k a.vlnlertnden Ekrem Onur Mdıse talı-
tret!... kikatı ile meııguldilr. 

tı~~~~daşım lakırdımı ağzıma l{üfürbaz bir kadın 
- Haydi kahvaltıya inelim b Q l 0 S U 

Şarli, dedi . .Mideniz boşken ka- mah Oın o:du 
fanızı zorlamıya kalkrnnıayııı. Baloda, yeni evlilere 
İyi dc;;ildir. Haydi inelim de ev- I ld Dün Sirkeciden geçmekte olan 
veJıi. güzelce bir karnımızı do- yer er ayrı 1 Murteza adında bk genç o sırada 
yurahrn .. Eğer hiıdisat tahmin Cü.ınhurıyet Halk Partiıi Eminö- caddede yan yana yürtı.mekte olan 
ettiğim gibi inkişaf edecek olur- nU ~ubesı 7 Eyltıl lil41 cumartesi HtiıınU adında bır kadının kıZı Sıi

sa. bugünkü günümüz çok eğ- geeeei Bebek Belediye baJıçeslnde adete lıU atmıştı.. 
lence1i geçecek. muhteşem bü· mtls:mere terli\) et- Bu vaziyete .sinLrlenen Saadet 
Kahvaltı ederken bu mc ·zua meı:-e karar v.,mi1tır. birdenbire kı.zıruf ve ağzına gelen 

bir daha avdet etmedik. Birnz Bu müsamerenin husu.s.,,etı nikiılı lafı bağıra baıtıra oöylemeğe ve 
havadan •udan konu"tuk. Sonra memuru huzuı-uııd• evlenip de düğUn Mu•tazaya küfür etmeğe bıı.şla.mış
h~pimiz de sustuk. Hele Clarc- yapamıyan gelin gUveyıere o gece tı .. 
kııon • Parry sanlli bu işle h'~ dütiln yapmak fıı-satım vermektir. Hıldi.se mahkemeye intikal etmıf 
ıneş;;ııl ve a18.kadar değilmiş gi- O gece istiyen gelinler tel ve duvak- ve yapılan dur~a sonunda Murta· 
bi likayt bir ta.vır takmmıııtı. ı ... ını takıp müsamereye gelobilocek zarun Saadete lıl.t att.ıgı sabit olına
Raymond kendini şahsi meşga- !erdir. <lığından Murtaza.nın beraotine, Sa
le!ere kaptırmrn esasen bu me. Mehtabın en gilzel bir zamaıunda 

1 

adetin ise kilfilr ettiği sa.bit oldu
sele ile fazla alakadar olmuyor- yapıla<:ak bir musarne .. de yenı evli- gundan yedi gün hapse m&hktlmı-
<lu. Ben ise kendi kendime derin ler için y .. ıer talıB:.S edllmiştir. yetlne karar verilmiştir. 

TÜRK SUCUKLARI 
Yapılışı, temizliği ve fenni surette soğuk hava depolarında 
muhs.faza edilir. 
Sıhhıı.t ve menfaatlerini bilen muhterem halkımızın APİK 

OGLU kelimesine dikkat. 

Topkapı Maltep::![ i.1deki satın alma 
komisyonu ilanları 

1 - 45 ton aığır eti "eya ayaktan ııtır kapalı zarf usulilc eatın alınacak· 
ur. Sığır etinin beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 35 ktıru§ olup tutarı 
15i00 liradır. 

2 - f:vı;af ve huauı»İ şsrtlar Topkapı i\[altcpesind.eki a~keri aatın alına ko
mif~ynnundı görülebilir. 

3 - Uıalet;i 2.9.941 w.lı günü saat il de yapılacaktır. 
4 - İateklilerin m~.t:kür günde ilıale saatinden bir saat evvel kanuni ilk te

minat maJ,buz1arını 'ol! tekli{ mckLuplarıoı saat 10 da komisyona vermeleri. 
5 - ftluvalkat ttıuinatı 1181 lira 25 kuruştur. (7435) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

. ·"'' Aıağıda miktar ve nıu.bammen bedelleri yazılı iki kalem döküm .,ey• P""" , 

saman 3.9.9-ıl çarıamha günü hizalarında yUJlı aaatlerdo paı.arlık..la satUJ ,Jı r 
caktır. Şartnaınelcri her gün komiayondn görüle bilir. İı.teklilerin bdll ~ 
&aalle Fındıldıda &atın alma komisyona.oa gelmeleri. (76&;) 

Cin>i Miktarı Mulo. S.. Kaıi Te. 
Ton Döküm Balya L. Krı. ----Saman 255 7650 9562 1434 30 10 ~ s...... 302 9060 11325 1698 75 11 * .ı>· 

Beher kilo•una tel balya ol.orak 3 kuroı 75 .. döküm olarak iiç kuru§ fiyal .,ı'' 
nıın edilen 1270 ıon li&Jllan 3.9.941 Ç&t§&mha gOııii eeaı l.l de pazarJıiJa 11.ı 
alınacaktır. tı.luba.mmen bedeli balya N.man için 4762.5 lira, kati tcınin8~ 
lira 76 kmuı 1öküm olarak 38100 lira olup kati teminaıı 5715 liradır· "' 
mesi lıer gün kom.i~yonda görülebilir. fi'' 

l.t<kl!lerin belli ı:ün .. Natıe kanuni ... Uıelıın ile birlikte FındokJıdo 
alma komisyonuna gelmeleri. (7615) _./ 

* 1 - PazB.rlıkla 30 ton krrn11zı mercimek alınacaktır. Beher kilosunun ( \ 5aMıJ ııe ~: 
muhammen bedeli 2~ kuru, 25 santimdir. Tutan 7275 Jtradıı-. 1 Fahim Boblll&lleg ve bizi NlzAMETrtN NAZl' 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepestn<le ASkeıi Satma.ıma ,,..,_ IN.td6ri' 
komisyonunda görülebilir. ştııuı.ü SAKACoGJ.11 

a - tııaıcsi 4/9/911 per•embe gün\i saat 10 da komiııyonda yapda-
caktır. ' Abdülha.k Şinasi 8-ldJtı -pır: 

4 - Kat'! temi<tatı 1091 lira 25 kuruştur. «7588> ' Çıktı / VATAN ıIATli.4J\S~ 
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TUfeklerin ucundan ölüm sa- Bu söz, heriflerin hırslarım istiklal - En Son Havô.dis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 28 nn yanına gelmişti. Meçhul kız. attı, kovdu. Ben mahv
01111 

1 
rılıyor, kurşunlar ıslık ~alıyor, kam~ıladı. Para, ne kuvvetli, la beraber Anri.koyu sahile ge- kızım... ·ııo P 
arada acı acı sesler işitiliyordu: ne sihirli ~ey, tehlikeyi, öltimü 1 N Q tirdiler. Ağlamaya baıJladL ),.Ilf1 fi 

- Yandım! bile unutturuyor. EsaBen, yaşa- Reis, yaralı değildi. Sapasağ- teessır: 51ııJ 
- Ah kolum! manın bütün muhassalası bu " JamdL Fakat biraz yorgunca idi. - üzülme, onun cez3 (. 
_Anacığım! değil mi?. Para kazanmı!k, pa· • Buna rağmen her an boğuşma· receğim. . e # 

b .k ra sahibi olmak hırsı de;;il mi• ğa, dövuşmeg" e hazırdı. Ayn ay- Genç kız, reisin eJlefl11 
Ii:arşı taraft:ı ır panı bne- H b' be · - ı ırta" ·b · · ' 

1 d K k ;; naı·ak b·ır yer ayat ır zırgan ı n ı aret n arkadaşlarını kucakladı. Son- dı, sonra te!Aşla: , 1·" 
a ı. ııçaca • sı"ı · • d --ı · • sadı, kayalıktan uçuruma yu- tu. Çünkü Anriko ölmemişti". M k · d .. nd keli" ~ı 

"!perimsi bir yer arıyorlardı.· e~ ı;:.1 • k k b" b • varlamaktı Ç • ra an ozıye o ü: - Fakat ben niçin e0·ı·o';r. 
Anrikonun arkada.şiarı, itidalle- i "-~lıadm ı, Kor ul nck ır ogudşma Nihayet Kazalvekyonun dedi- evıren: Buna o kadar sevindi ki, nere- - Teşekkür ederim. Hayatı- dimle sizi meşgul ;ı,ı ,. ; 
.. k b t ed ·stemle hü u...., ı. aza ve yonun a am- al de ise oynıyacaktı- mı kurtardınız! dedi. Bedbahtlığımı anla.tar ece~ ·1 rını a~ m en, sı . - lan Anrikoya saldırdılar Ar- ği oldu, fakat Anriko Y nız M. S Ç r Anriko ile, Kazalvekyo nehir- Mankozi; bir kenarda duran geçiriyorum. Size söY!'Y ;el 

fu~~ı~J:orlar, yavaş yavaş ıler kal~rından da yağmur gibi-kur- Y~~~!anm~, kay:ıiı:1fJ• :si • •• ' apanoğLU de hala bo.,öuşyorlardı. Bu sıra- genç bir kızı göstererek dedi ki: ha mühim, çok mühııı:ı 
'Y Anriko. arkada !arının yardı· ~u~ yağı~orou. Bi~ an geldi ki, ~taır~~=~an:~~ıraş:ğı~ ş:; k d da ~enç bir kadın nehre doğru - Hayatınızı kurtaran bu var. . 

m geldigini, dah-ı evvel, dil· bogaz 1?<Jg~ geldıler. Yaka ya- kısmı mınldanarak akan neh- dı~a.nkozi ar a a.şlarma bağır. koştu, hemen suya atıldı . .Man- kızcağızdır. Anriko hayretle sordll· 
dük sesini duyarak anlamıştı., kaya duşmege başladılar. rin sularına gömüldüler. _ Vakit geçirmeğe gelmez. kozi de onu takip etti, kendisi- Kızcağız Anrikoya yaklaştı, - Bana mı? 
Hücum ba..5layınca, o da. o ta- Kazalvekyo il<' Anriko da, * Reis uçurıuna yuvarlandı. Dil- ni nehre attı. okşar gibi bir sesle sordu: - Evet. 
raftan dü~man!arının üstüne a- birbirlerinin yakalarmdan tut- Kadın, sık sık kulaçlar ata· - Beni tanımadınız mı! - Neye dair! 
tes etmeğe başladı. muşlardı. Kucak kucağa döğü- Anriko, Kazalvekyo ile nehre ~erken kayalara takılırsa fela- rak, nehrin süzülen sulan üs- Reis güldü: - Doraya!. -ııırJı: 

İki ateş arasında kalan Ka- şüyorlardı. Böy!eliklc, yavaş. yuvarlandığı sırada, adamları ket. İnşallah öyle olmamıı;, ne- tünde boğuşan, iki adama yak- - Nasıl tanıınaım ?Avcı Fre- Anriko sevinçle h8;~ 
ıalvekyo ve adamları §Mkın yavaş bir kayahgın yanına g_el- da, çetecilerle başa çıkamıya- hire düşmUştür. Onu kurtar- !aştı, Kazalvekyonun başına derikonun kızı Antuvanna değil - Doraya daır ını · (f 
bir hale aeJdiler. O zaman, Ka. dilı.r. Anriko, onu haklıyacagın ca:klarını anlıyarak kaçmışlar- mak lazım. Haydi ileri siddetli bir yumruk attı. Bir da- misin? Neden böyle zayıfladın, - Evet. gııçl~ 
zalvekyo "adamlarına seslendi: dan emindi. Fakat. biraz hırpa- dı. · Hep birden ileri atıldılar. Baş- ha vurdu, bir daha vurdu, Ka- ne oldun böyle? Kızın ellerine sıırıldı• 

_Dikkat edin Herifi kaçıra- lamak istiyordu. Ve kendisini, Sirako, hafifçe yaralanmıştı. !adılar, ıkO'lmağa... Nehrin ke- zalvekyonun, elleri gevşedi, par - Nehirde boğuştuğunuz Ka okşıyarak sordu' • 
cağı?.. Onu öldiiriir veya tutar-lkayalığın kenanna sürüklemeye Birkaç ta ölü vardı. Kontun a- nanna geldikleri zaman Man- maklan, Anrikonun yakasından zalvekyo sebep oldu !buna ... Be- - Dora yaşıyor ınu · ) 
sanız, ~ze beşcryüz_ düka a~t~nı 1 sava.~ınru;ındaki sebebi anlıya-ı ~a~ıar::ndan sekiz ki'li kadar kozi ve Si1'3ko rahat bir nefes cözüldü. nimle ev<leneceğini söyledi, be- - Evet... (Ar:.,.sı ~,f 
vcrecegım. Haydi goreyım aızı ... ına.mışt:ı. Kazalvekyonun malı:- o!müştu. aldrlar; sevinçJerine payan yok- ' Mankozi de lıu sıra.da, onla· ni mahvetti, sonra, bir tekme 


