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Japonya 
bu harbe gir

memezlik 
edebilir mi? 

1 
i (Tn;iliz Tebiiiil Uğruna İngiltere 

'" Rodos tacının feda edildiği 
Adası bayan .•• 

Ortada bir 
Japon 

muamması 

var mıdır? 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Bombalandı 

Essen ile Trablus
garbe şidtietli 
akınlar yapıldı! 
Lontlru, 2 (Radyo) - İngiliL ha•a 

ve enıniyet nezarı-tlerinin tebliği: 

R aponya bu harpten uzak 
ft:JJ kala.bilecek mi? Japonya.
t'tıtı Uza.kşarkt:a bir sulh perisi 
Okluğunu iddia edecek bir saf- ~ ~ 
dil var mıdır? Japonya, Umk- ,. • Ahnanlar ıtrdllderl ~eblrlerde ıokak muharebeel yapmak mecburi yetinde kalıyorlar ·-

Diin, Britaııya hava luvvetleri gerek 
~imali ve ı-eıınbi A•rupada ve gerek Ak· 
deniz \C ~ imali \fril..ada cnrrjiJ,. faaliyet· 
!erine dc,·arn etmi~lcrdir. Es~n sanayi 
merkn i bombardıman edilmi~ıir. 

Dun akşam keşif 'e deniye bnrekrtine 
çıkan ıanarel(lrimiz, Fran:.ı:ı: !;lllıilindc bir 
düsman gemi kııfilc~lne tcsaılüf etmi~ 'e 
mnvaffakiycıli tumııda bulunmu~ıur. 
Tralıluagarp limanı ytniılr.n bombalanmı~ 

depolarda yangınlar ~ıbrılmıştır. 

. •• ••. • ı •,. •"ie'J- -.r ._, .. · Asker · gozu ı e ~. ~ . . · ). " 
§arkın harp iı.a.hıdır. Dünyanın r-----------.... .._ ,-her tarafındaki askeri mukad- 11 

~t nah .Mars'm idaresine ve • n 
lteYfine tabi gibi gözükür, fakat 1 r a 
lııak§arkta. bütün infilak mad-

~~; ı:t~M, ;!~~nmış ihti· meseles: Bugünün en mühim 
Japonya ... 

Eh. .. Bu Japonya, nasil olur A b 1 • 
Diğer bir bahriyr tayyare filomur, Ro· 

do~ adasındaki İtalyan ü•lcrini hombala. 
mı~ır. 

Bu harekıitıon 9 tayyaremiz a•det rt· 
memİ§tİr. 

~~~~w!ı~~=mu= ca a üç mese esı .•• 
besinin ve Port Arthure muha.- Tahrana Sarasının hatıraları ile gururla· 
llan Japon fırka!larma. hükme-

denlerin, Mançurya.dan S.ibirya... g •ı rece k n akın ebnek için yanıp tutu§- • 

tnab dıklanru hangi havsal& ka- ler mı· ? 
A 1man1 ar Dinyeper'i geçe
mez 1 erse bugünkü mevzi 

lerinde tutunamazlar 
uı edebilir? 

Japonya bu harbe girec;elrtir: 
Japonya.nm bu harbe gumesı 

li~tlderdir, tarihi bir zarl1l'et 
r bu. 

"-lrıakşarlcm bulanık su avc~ı, 
"Ugijnkü kadar bulanmış bir 
tllYu ne zaman bulabilir! 

Japonyanm ibugünkö Y&Zi
~etten istifadeye kalkışmıya.ea
tlnı sananlar kendi kendilerini 
'~tırlar. Zira Japon zekisı 
bıçbi.r zaman önUne çıkmış o
lan. fırsatları istismaır etmemiş 
değildir. 
. Vaatıarla, diplomasi hiinerle

l'ile 'l'okyo'ya bakim olan zeka
n, Japon milletinin bağlanmış 
01duğu ana siyasi programa. hiz 
illetten alıkoymak mümkün mü d·· . • 
~r? Yüz milyon Japon midesı-

llın tehditlerle, vaadlarla a.vu
~bilece<-ıni sanmak ha.tasına. 
~lltuklu~ gün Tokyo keneli 
k':lldini imha etmiş olur. SU
ı.lln içinde çalışan, her ıstıı·aba 
"'hamınül eden kendisine gös
~tilen her milli

1 

gaye uğurunda 
~ büyük fedakarlıkla.rı gös~er
b ış olan Japon milleti, belkı sa 
~hdır, fakat asla uysal değil
'U; Ona hükmedenlerin yegane 
la ahı verecekleri sözü tutmak- , 
h~ ibarettir. lşte yıllardan v~ 
d • arctanberi Japon mekteplen 1 
ı;!ına Büyük Asya imparator
~ gu ile kafaları doldunılmuş I 
lıa~~evverlcr yetiştiriyor, i~e 
~ hatipleri ve gazeteler yı
haı{1llardan ve yıllardanberi 
~ ı hep BüyUk Asya impara
~ t~~ğu tahayyülil ve imanı ile 
~ ıye ediyor. Böyle bir bul. 
tah 9.n bir millet, en mümkün 
1 b·a,_kkuk anında mahrum edi-

1 ır .,,.. . ., 
~ •ul. 

) alnız bu sebep bile Japon
r ~~ kat'i kararlar vermesi i
~~ k<ıfi iken ortada gittikçe şid 
~ .artan iktısadi buhranın 
~ ~kı da «itici> bir amil halin 
~a. Urup duruyor. Bütün bun
~ıı ' J::ıpon ordusuna hakiın o-
1\a~skeri iktidann sonsuz ihti
~ıı l'l da katılacak olursa Ja
~lt Ka~ın, gün beklemekte oldu 
~ etıcesine vanlrr. 

~ ~Un ne zaman gelecek? 
~il °:iseler gösteriyor ki, bu 
t%ı hıç de uzakta değildir. Son 
ti ır:htde bUtün azmini Çunkin
~. . ayn tahsis edişi ile Japon 
~~ltıll~i Çine kat'i bir darbe in
:IQ\tl~~ birinci plana almı1' bu
~ltıiftnu ihsas etmiştir. Hin
.~e en . umduğu tan.da isti
"~a~e~ıleceğine aklı ernıemi.ş 
~~ııu; ;.ı. Hollanda Hindis'ttnı 
ı 1 g0~u ır taarruz arifesinde giJ' ~ lunüycr. Rivayete bakı
~'llon ançurya hudutlarındaki 

Rus ordusu Afgan 
hududuna 
dayandı •.• 

lllüttefilıler, · 

Transiranigen demirgolu Rusgaga 
geniş mikyasta gardım nak_letmeğe 

müsait değildir 

[ L., __ Y_az..,.::;an_:__,:_;,.S_a.:;.....dık_D_U_MA_N_"'"""'!"'J 

' 

Bucfhriia Uç mühim -.eaelesi bizce fllD· şimdi Çagatag 8 1 · I d ( l&rdır 16 
dağlarında U gartS an a bi~p ~°:1e~~ır.:u.ehrinın müdafaa ediıe. 31 A l m an ve 

d 1 - Rus tayyaresi bulunuyorlar... siyası ve iklısa l ,;m. :.:.'.ı.:;;:7~;- .... -~"'''" düştü 
:;~~-bir= bı•r buhran mJ var? ce!~~a~: ~:~.~ ~:=ra~ı.dcrc- M06kova, 2 (RaJyo) - Sovyet 
feye kadar gelmişler ve lngW& Dinycper bo)'Unda Rusların aon derece istihbıı.rat bllrosunun dün geoe ya· 
kıtal&nlllll bulunduğa bir mmta- hıa.d ile harp euiklcri iddia ediliyor. Bu. ruu neşrettiği res:mı tebliğ: 
kaya yaklaşm.şlardır. İngiliz \~ Sobranya fev- il& mukabil Almanların da rılmada.ıı sal- l ağuStc» günü Sovyet krtalan, 
Sovyet kıtaıannm Tabraa üzeri- dırdıklarıııı kabul etıııek Jizııo. Zira Al· düşmana. ka.rıµ blltü ncepheMınle 
ne yiirUmek l~la blrleştlkJfo.ri Kaz 

1 
nwı taamıru ıiddctini ınulıafaza ettigi ka- muhart'lbelere devam etmLyt!r. 

'in dün müttefiklerin işgal ettik· kalade top antJ bal edilmezı;e Rıa müdaf,asının caniıda· Sovyet hava kuvvetleri; düııpnaa 
Jeri rnükJm. bir aoktadır. Sari \"e 11~ olu~unu da kabul euııeıne1: lizım ıe- mot.örize, piyade ve topçu kuV9etie-
Ş•ırl aralarmda Si kilometrelik d t d•ld" lir. • rine kanµ muvıı.ffakiyetli ta.&rruı.-
blr mesafe bu1uu.an lkJ kllçök ka· 

1 ya a Ve e J l Dinyeper po.lı; geni§ bir nehirdir. Dıin· !arda bulwımuştur. 
ı;abadır. Bwılal'dan blrfoctıııt Ha.- ı yanın en biiyuk barajı tlan Dinrepro t· 31 düşman tayyaresi düşilrlllmtlş· 
zer dt'nlzi sahilinde kA.in Bender· BQf •• • .... h 'roy'un berhava edilmnindeıı eonra etrafı tür. Bizim kayıbmuz 16 tayyaredir. 
şah'm 110 ldlornetre cenube sar· UB ZlFSl ma • isi.ili eden sular, pek tebd olarak .Alman Ha\·a akınları 
blıilnde ~lmendller hattınuı ı.ı,ı· SU/lerı•n mUSade- yiiriiMüııü dıırdnnıulft• Halli baraj· Moe.Jrova. 2 (Radyo) - İatibbua.t 
dır. dan gelen sellerin lstikadti üzerinde b11· bUrosunun tebliği: 

St'ne\"&I' şehrinln Zikredilnllt resı• hal''-ta asabi- ' ıunan haı.ı Alınan fırk#ıııın geriye~ Pazar günü, ~vyet hava kuvvet· 
olması ileri hareketin pek ,,eıü' ıı ya cenahlara çekilınete Jaecbur kalınıf leri Berlin, Dantzig ve Memel'i bom· 
mikyasta yapıldığınr ve müttefik f ndlrmf.fi:. olduklan da tahmin e4e0ılir. Marqal be.rdıman etml,flerdir. 
Jutaların !flmdl {'.afat.ay dağları· ye Uya Y' • • • Budyoni'nln, ndırln §ark eahiline çekil- Tayya.releıimiz salimen OBlerine 
nın tam garbında bulundnklarnıı Sotya. 2 (A.A.) _ Remnı bir (Deı:anu Sa. s, Sil. 3 tle) dönmlişleıxllr. 
göstenuektedlr. So\')·et kıtaJan mcmbaA1an öğrenildiğine göre Sob-

da ,..arki ıranc1a cenuba doğra rany& mecıı.si, ~ıs d~ fevkalA.de .iç· / 11gilizler Singa-
uerıeyerek Afganlstan hodudu- tbna.a davet ecülnıişt.ir. 

nun şimali gnrblslnde kAm iki 29 atustos tarihinde inikad etnııı; p Ur' a talı lJ ig e Jı I ta 
ka aba olan Sanldarl ' 6 Türbeli- olan nazırlar mecliainin ı t"'rlniev· 
~ah'ı işgal efmlşJerdlr. veJden itibaren bUUln zlraJ mahl!U· atı göndermekte 

Tebrlz. ,e salr yerlerden aluıan lAtın mu.sadere edllmeskıe mUteallik d .JI l 
haberler halkın Sovyet ld~. olan karan, memlekette heyecan evam eu.ıYOi ar 
nJ (~) sUkfinetle kabul t'ttltını teVUt etnıiş okluğundan matt>ua.t. Tokyo, 2 (A.A.) .,... Bakoık't&n 
teyit e~ıerneırteclJr. halknı endi.şesini teskin etmek lçln blldlı-lliyor: 

'-----::=:=====:J bu te<!blrlerin ittihazı zaruri oldu· ! Malta ve Ce'belitarslttan ,.._ c!i· 
ğunu ileri s1lmlektedir. zütamııın ihtiva edcll 1.WS t&kvt· 

~ ı ı ' 1 Yarı reeml Dues cazet.Mi, böy1e ye kıtaatı mUtemadlYeq lliap.pur'a 
bir tedbirin bir yenUlk ol.madığıiıt, gelmektedir. TaYYaJ"' d&li ~ 

• , 1 <:Unkü hUkQmelln geçen sene de ay· tan için meYzUcr .,.. halk için ..,._ 
ni veçııııe hareket etmiş olduğunu naklar \:Uetıde getitl~ine 91r&tle 

1 Ya.zmaktadır. Bu tedbir, halkı hPye· devam edihnekledrr. 

H a P S a cana dUşilrmemelidl.r. Bu sene bl:raZ Siyam gazetclerwn verdikleri il& 
çetin trünüyorsa bunun sebebi Bul· berlere göre Slngapıır'daJci daJc&Ju· 

1 d ga.ristanda nüfusun 19i0 sen&Sinde ranlar sıkı bir muhf.fa• altmdadır. a 1 n ı btr milyondan fazla artmıf olması- Blrkaç ~enberi Iftk .ısncmnne 
dır. Ve hUkamet Bulgaristan& iade tedbil'lcri tatbik edllıUNt.e olup 

Bcrlln, ı (.A.A.) - Alman ocdula· edilmiş olan memleketdeki zlraatçi· halk, köylere gttnıek üzere f4llu'i t&h 

rı başkwnandanlığmın tebliği: lerln ecnebi memlekeUerde kendile- Hye etmeltte olduğıJ!ldıı.Q birçok tl· 
Alman kıta.ıa.n 26 Agust.ostan beri rine tekllt edilecek. olan daita yük· caret mUesseselerl .kapatıllDlftır. 

Klyef'in .ş.Unallndeld Dlnyeper mınt&· sek ÜCl'etıerde nisti!adeye koş:mala· <>--'---
kasında 21 Sovye~ mon1törn ve ram· nna Dmni olmak arzusundadn. /ngilizlet Save.h 
botu imha etmişlerdir. Mir gazetesi yazryor: 

Estoııyıı.dald temt.zıeme barekAU&· TI<:aret Nazın B. zagorov tarafm geçidine ,çekildi 
rı esna.s:ında $"arp sahilinde bU]unan dan Bulgaristandan en kl\çtlk m!k-
Hapsal Umıuu zapteclilmlşUr. yasta bile hububat ihraç ed!~e.::e-

Reval mıntakaaında cereyan etmiş ğilli temin için vaki olan bey8J1&tı, 
ve 28 Atu;stosta bitmiş olan muhar~ hllklimetln ahval ve şerait ne olu.
beler<ie 11,432 bolşevik askeri esir a· sa. olsun bllttbı Bulgarlara kAtt de
lmmış. 493 top, 91 tank, 2 zırhlı tren recede ekmek temini azminde oldu
vc çok ml.ktarda diğer harp malzeme- ğunu göstt!1'11l&lttedir. 
si iğtinam edilmiştir. 

Finlandiyalılar 

diin Leningrad' a 
50 kilometre 
yaklaştılar 

Stolawlm, 2 (.A.4.) - Vlpurfniıi 

sukutundan sonra Fin kllYYe&Mri. 
ileri harekeUerine devam ederek 1# 
ningrad'a 50 kilometre =-atede bll· 
lunan Krvannapt. k&Mbuma var
ınııtlard ır. 

Marsilyada bir 
tayyare kazası 

Bir İtalyan 
miralay1 ö 1 d ü 

il~at kuvvetleri de pek azdır. 
~.1ı1u.JJı>onyanın dünya harbi
"Qan ahaJesi için mutlaka ka
~ tnı taarruzu lazımdır? 

~l:ıı ~ Japon muammasının 
"a.~aı1~i buradadır. Okyanusa 
~ '4. 

Alman deniz blrlilderl mayn dök· 
meğo devam etmişlerdir. 60 dan !az· 
la dUşman gemisinin 6 numaralı ma.· 
yln tarlasmds. alevler içinde olduğu 

Pasifik 
meselesi 

Nevyork, 2 (A.A.} - 31 aıu&tos 
gecesi Sovyet ku~etıerile Kazvin· 
de temas tesis eden İngiliz motörize 
kolu, dlln Hemedarı yolu üzerinde 
Sa\•eh geçidine çeJtihnişt r. Sa\'~h 
geçidi ştmalden geıen Sovyet ve ce
nubu gar'b!den geleli İngıllz :CuVYe~
lerlnin evvelki gUJı yekdiğerlerlle 

temas ett!klerl noktanın doksan ki· 
lometre şarkındadıt. 

.Marsllya. 2 CA.A.) - Dün titfe· 
den .:ınra Marsilya civarında. vuku& 
gelen tayyare kazaamda yolcı.ıılıvdan 
on üç ki~ ölm~ Uç ~i de tehlikeli 
surette yaralanmr.,tır. Tayyare mey 
dandan normal olarak ka.lkmlf 
fa.kat Bcrre gölU üstllne gelince mo· 
törlerin<:len bU-i işlemez olmuştur. 

Pilot tayyaresine yarım bir devir 
yaptırmış ve tam bu sırada tayyare 
Berre gö!UnUn pek az derinlikte bir 
ayağı olan Bolomon kU~llk gölüne 
başaşağı dUşmllş.tUr. Fransız • 1tal· 
yan mütareke komisyonu azaaı:ndan 
.MarııUya liman reisi B. Oourr de 
ölenler araamdadrr. Tayyare Tıı· 

lu.z'a. '1tmekte idi. 

li •. lll\if'k "'\!tel- 1 
Okyanusu mühim ha

e gebedir. 

Nizamettin NAZiF 

görUtmUştür. 

E.'i SON BAYAD13 - A.buaıı 
başkumandanlığı ibugtln yeoi bir l'eıt
ınl tebli4° nG."}l"Ctmemiftk_ 

Mo~l. 2 (A..AJ - Yeni ~ 
Bt; ' '§ B. Fw, .Dıli,ak Ok)'IAuetlici 

genç drmokrasilcr taamııa uğradığı tak· 
dirde Amerikan milletinin buna aükün ile 
kar~ılamayıcağını Ye litıfe telikki ~· 
~ini ıöylemİ§tİr. 

.~abık kral Edvard'ın pek 
mes'ut oldµğu anlaşılıyor 

Saadeti otıır11şundan fJetli ••• 
Beıılmde gördüğünüz poza (!ekme. ı na olarak hcnlnı buraya glrmenlf 

te çalışan fotoğrar~ıya, düşes do izin ,·erlllyor.11 
Vlndıt0r: Ve. kam;ırun ayakucuna çöktü 

«- Bu od& tamamen şahsıma alt. Yü:i.Unde candan bir tebessüm \"ı:Lrdı 
ttr ve bealm )"aZI <>damdır> diyordu. Dllşes onu kaldınn:ığa teşebbüs ett 
Fakat bu Mnada dUk dö Vlodııor ııö- ise de DUk, hllktimdarlık .aUüılyct 
rıe ka.n.şh, gilllimslyerek !jli~le dedl: lerinl kullanarak oturnıskta llfrnı 

- Yalnız arasıra büyük bir lstls· etti: Ycuısı .Wrdünci salıifede) 

Eski sporcular ne diyorlar? 

Süleymaniyeden 
Hasan Tahsin bey ... 
Profesyonelliğin katiyen 

aleyhindeyim 

Hayatımda en çok heyecan duydu
ğum maç, Galatasarayı 4 - 6 

yendiğimiz maçtır. 

Ağustosun yakıcı gilnefl altında 

Sirkeci • Topkapı tramvayı ~Dl bu
gün Şehremini yollarına eürllklilyor. 
Hasan Tahsin Beyi Nah~e mildllrlU- , 
ğU binasında, makam odasında bulu· 

yorum. Uzun çehresi ve mUtebcsSlm 
siması bana cesaret verlyw. Kendi
mi taıutıyorum ve maksadnnı açı

yorwn. 

SUllillere geçıyorum. 

- Bazı gazeteciler ve eski sporcu· 
ıar yeni ve eski futbol dl(ye bir mU
nakqa çıkar<iılar, aca.ba yenl ve es· 
Jd tutbol diye bir oyun sistemi var 
ımdır? 

Xtltebesslm çehres tnde lbır aeği· 
flldiJc farkolwıuyor, çok dUşUnmU· 
yor. 

- Bis evvelden daha çok yakın 
pMlaria. ç.almılt bir oyun sistemi ta
ldp ederdik ki bu ftın& bir tabiyedlr. 
\UmdULller uzun paslarla, daha doğ· 

(DelJillllU Sa. 4, Sü. 2 de) llas:tn Talı!lo 

HADiSELER - FiKiRLER: 

Musiki bahsinde tek çılcar yol 
Hanıid REFİK 

H alledHmeıııiş nıeselele
rlmizden biri, ~laturka, 

alafranga musiki bahsı, ank~t, 
roportaj ve buna benz~~ şek.ıl
ler içinde bol bol, gun~elık, 
tahlil ve ınünakaşa edebıyatı
mızın sütunlarını dolduruyor. 
Kari istediğine, gazetede ver 
mele mecbur olduğuna göre. 
demek ki, karşımız.da içtimai 

vicdanı hakikaten endişeler i
çinde bırakan bir mesele var. 

Acaba, bunun ncticesind 
söylenen sözler, sade, alafran
ga veya alaturk~ _yolları!1dan 
birini tercih gı bı kestırmc, 
tam ve kat'i bir taraf tutma
nın ifadesi midir; yoksa, bu, 
Türk musiki dinleyicisinin ve 

(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 



- Scyfe. 2 

Müellifi : Nizalllettin Nazif 

" zım Vü 
a ilan 

J 

u " Eyı ,, ler, hiç 
" yi" değil 

Tarık l\IUMTA~ 

• 
2.9.941 Salı ---

Yakın tarihten bir sahife : 36 ...__~~ I~ 
• • rem ın,, Orta şar~ 

* Be,şilttaşta Hayrettin iskelcsıne 
kanapeler konulmasına. karar "1crll· 
m!.ştir. 

lntkAıı yoktu. 
o zaman, 1\larkl bhsbfıtlln daha 

dddlyetlo redde bulundu. Ahl;U.:i kı.
nuştu. Yüksek sınıflar mi • 1 teşklı 
ctnıell,}dllcr. Foşerl tebcssUm ederek, 
\'andchTÜD ellnl ı;rkh. Onu bekl ml
yecekti, derhal gidiyordu. ÇUnkU ga
aeteye uğTayaCJıkh. 

- Gece yarısı Namı.'da değil ml '! 
Keza Ln.falols do çeklllverdJ. Diğer_ 

Jerl onıı &ak.ip edl~ orlardı. A)nl keli
meler ağız.larda dolaşıyor, ynn oda
dan ııatk. :mu alrmığa gidenlerden 

a :sele i 

·----....,..---------~--___....-Bayanlara 
itğütl~ 

Sinir l orgunlııi:"WlU 

Nn ıl gidcrıncli 1 
ııll 

inlr yorgun\uC"U ).uznıı ııı 
tun tuz ıı:'hnı soldurur· 11 • ., ır" 

sanıiıı. 'c uılı ıktan eser b ııtıı· 
maz. Şıı halde kendiır.zde 11 .tıJf 

({Lir 
mt b r Cl.:. h yorgunıut'll 11t 
~uymaz nk am yatmadıll1 ~ 
önce b..'Ulyoda ayakta d~ru~r.Sr 
c:ık S'"1yn batırılmış bır ı; pı· . ve 

n en c.nıze tnlbik cdıniZ- ıJ1 
rakınız suları ~ı.ıu::nııg-tnı ~· 
aş. ğıya. d ğru aksın. ,Bo) le c:V1 
d ktk.ı.ılık hır ıslanma sııc pi 
lılı :mızı, pe1' bcl.ğu:ızı iad6 

c ttir. 

* Yüzdeki ilk r.tzgiler 

Y li UnUzde bollren ilk çı:ıı~ 
ııırslf1 

lert nasıl azaltab il'' :1 

ib llyor mwmnuz? Bu çlz!l<fııı 
b+ışhıdı(rı yerleri sa.tah nJjlıı 
bn.ş yo işaret parmıık1arı (!JI' 

ara ında hafif hafif sıkına!C· til' 
el- şLlr 

ha doğru u lmdık em ' sUrJl'I' 
Bunıın iı;in kr m ycsatrc ıcurıl) 
ye !Uzum yoktur. Kuru ,.,1jl 

d<'r"· 
yapacak rnız. ÇUnkU, Ji&l..,r 
y ıars nız parmakt:ırıntZ 
lyı çlmd llyemezsl' iz. 
-r,nkb ry El l tg z 

her biri: «Gece yarısı NaP:ı'dn» diye 
tckrarlıyorlnrdL Anneslle blrllktc gi
decek olan Jorj, eı:tkte <lummş, Uçlln_ 
cU lmtta soldaki knpr diyerek, adresi 
\'fizıhaıı tasrih ediyordu. Bu eı5l1!lda, 
çıkıp gitmeden oncc, Foşerl son bir 
dela salona göz gezdirdi, VandoH, 
hanımların ortasında telmır lerlnl nl. 
mı~ Leonld 'e Şezel'le lfi.tıfeler edi

yo;du. Kont l\luf!at \'e Marki Do-ı 
ştiar muhıuıerel'e iştirak ede:keu, 

(Arkası var) '-1----~-----

.. 

,, 

t 
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XIX uncu asrın en büyük faciası 
~1 ci ap iyonun--.....-

Bu aananı §f:fI•J~lt1eiberle~ 1 ~T_a_rih_te_n Bir Güzoe,_i _K_ad_ın__. 
iranda TUL ••• Moskova Bozgunu! 

l"azıuı: Napolı·onun perde çavuşu 
Burgiuyon 

Tiırkçeyc !;'eviren: .Şııklf Hıu.ım 

Ergökmen 

ingıuz a kerı mftte. 
basııııırıaa göre 

v~zly§t 

I Gomel'de 
Alnıan taarru
~u liimam:le 

Rus tayyare
lerinin attığı 
beyanna
meler ..• 

Moskova 
bildiriyor : 

Alman 
zay atı: 

Kassiyüs 'ü ortadan ka dır
maga karar vermişti 

Geı eral Parenti 
du du ve bağırdı: d l)rd uruld u 

t.foskQv.ı, 2 (A.A.) - Soyyeı tayyurc· 

!eri ıanıfından İrun iistııne uıılnıış ol<Uı 
btl)annameler şunlara muhtc~i bulwımak· 

ta idı: 

1 milyon iJlü, 1,5 
milyon esir ve 

yaralı .. , 

Tulliyanın birhat daha şerir/eşen 
dimağında birbirinden kaıılı 

planlar doğuyordu 

''-Bu adarp,ı, süngüleyerek fliyef/eKırımara· 
sındaAI areşalB11d 

c.İran millrıi ! Mo.,Lova., 2 (A.A.) - Rad)o, dun uk 
~m, Alouın :ıa)İııtıaın bir mil)OD uliı, 
2,5 nıil)qn kifiye balığ o14ugunu bilrlir· 
mi~ir. 

Yazan: Ensari Bdlent j 
Bii}ük Briıanya ıc Sm">et Rll!'ya. rni 

mııi cnırikularındao kurıamıukıan başka 
hlrşey duşunmÜ)orlar. lfitlcrcüik tarııfın· 

dan i.ı;al edilecek r:ıtunının do;;uracağı 

ıalihıcn tit:Dİ aıyıınd ~tmek İıilİ>"Orıu.. 

-8-

derhal idam edeceksiniz!,, yoni daY1m1yor holaı;da kı·aliçesi 

bir nutuk söyledi -4- Londru, 2 (A.A.) - (Afikeri \3ll)C'I 

~kcılar heı: tarafta görülüyor. ı::ımı.z. ı ?ö_rüp b<ıı::ımız.dan geçen· Jıaktında şu mütaka Lcş11J1 e.dılı>ur:} 
•e h 'it - ....._ - lüşdı~ Kırıma kadar Uıil)lln senif ba e! yan~a yangın tehlikesı lerm. hıkayesinı dinledikten son fahıı üzaiııde, Maır:>al Bud>oni orılu· 

Yapsın, SQ\)'Ct R~rıınuı dQStu olan 

İr:ın!> 

Rus ordusuna 
Loodra, 2 ( A.A.) - Kraliçe \ iLtoryıı 

dun hır nutuk irat ederek, müııefıklerin 
muvaffakıyeıi hakkındaki ııimadıııı bir 
kere daha teLnrlıımıştır. 

t.gostermış bulunuyoıxiu. ra bıze hak verdi ve «gecikme- !arı, Almanların !İdıkıli hi.i,c-unılarına 
tı.i ltan sonra, bir Rum kilisesi mizin kendisini pek çok üzmil~ rueıinııne bir surette muLa,eınelltı de-ıım 
l'~e§.lemekte olan üç ki§iye olduğunu> söylemektep kendinı cımrkıcdir. Mcrk("Z bölgesinde, l\far~JI 
~U. dık; . biz~ görü.r g~r:mez alamadı. Timoçenko kuwetleri Gonıcl nııntııkasın· 
taıtıla~an ıkısı ellermdek~. r:!'e- . Alayın konakladıgı meydaqa daki Alınan ilerlemı:.!ıni tanı..ımilc dur· 
c~erJ at~~ kaçtılar; ~çun- §ôyle bir goz attıgım :zaman, dunıınğa muvaffak olmuştur. 

Krahçe şö)le demi•ıir: 

f: ki . kundagım yerleştirmek gördüğüm manzara nekadar a- Şımalde, Fin . Almıın ilerleyişi ı;ok zıı. 
1ıa.3 lıseye ateş \'ermekte, ne pa cayiptı bilir misiniz .. Sanki bil· yıflamı ıır. SıoLholınılen gı:fon haberler, 
1J1 ına olursa olsun, ısrar ve tün dünyanın mılletleri burada Finleria sulh )-npıııa~ı sqn derece urııı 
~ı edi~ordu. Herifi hır diPSik t.opl.a~~ıştı .. Ve sebebi de b~,s- r.ııııekıe olduLia.rıııı hıldırnıekt._.dir. 

''dur!,, emri 
veridi 

c- Hollanıl!ılar, bir til'nrlik ı Z}iLn 
ra!men lıır.;im daha kmH~tlı buluou~or· 
lar. lliıler, HollandJ)I i ıili cııi \I' halkı 

açlık lı;inde bıraktı. Fakut a.:minı, ll}ukıı· 
ve.ınt'lini kıramadı.> 

Kraliçe, hiıab~ini .u cuml~ ile hııir· 

\re esıle yf!r~ sere~ck cezasını bellı ıdı.. Askerlerjmiz ellerıne !'m-yeı kıı'sları to~u yardımı ile Al· 
l'ınekte gecıkmedık. geçirdikleri Kalmuk, Çinli. Ka· man işgııli altındaki Ukrayna ıahıllerjne 

lran, İııgiltere ve 
Rusya arasında 
nıüzakerelere 
devanı edill11or 

miştir: 

~\ a:ıilrr, §İmdi ce&Ur Rus milletine kar. 
fi hareket edi)orlar :ve 1eni nizamın qlüm 
hızını çalarak ç,nı hazırlı>orlar .. .> 41 .\ı daha ötede bııtakım ~a- zak, Tatar, İra~lı elbiseleri •.. ya- ll"krr çıkarma~o tesc!}l:tµs j:ln}i lrrrlir. Al 

Ua~ların I<'ransızca o\arak cım· but da kıymetlı birtakım kurk- nıaıılar bu ıeft>hbusiı ıurdruikl('rini Lil· 
~!., lmdat! .. > diye bağırdık· lerj giyerek bu vaziyet ve man· diriyorlar. Bu hareket her halde Rusların 
tıa dUYJ,lldu. Sesin geldig~ ~i- zarayı. yaratmışlardı. Bazı ~s- azmini gii•ıerir. orr k~tuk ·ve burada hızım kerlerın kıyafeti ba§kaca dik· ============ UookoTD, 2 (A.A.) - Rad)Q, bu 6<1· 

bah, So~ycı Ruaya. İngiltere Hı İran ara· 

Hemedan 
lt Unun kantinci kadınları ile kati çekiyordu. 
t~la~n kapıştıklarını sandık.. Fransız sara~da kullanılan 
ltı e ~lince, oldukça zengin ve elbiseleri giyinmiş, kabzaları çe. 
ı,.~etı~. bir sürü. kadın elb!5e- tikten, parlak kılıçları takınmış. 
kör~~- oteye benye ~tı.~dıgn~J i~sanlar da. vardı ... Ve ~u ~kl_~
taı '1Uk. Manzara, lbuyuk bır nılmıyen bır şeydı ... Şımdı bu
li annı yapılmış ve yapılmak· tün bunlann aı·asmı. bol mey
~e qlduğımu anlatıyordu.. He- ve, bol şarap ve likör, bol jan
~ n o anda sar.J ba§ı dağınık ban ve büyük balıklardan mey 
hır tadın, oı: i~i o~ ~ç yaşında dana gelmiş bir dekorla doldu
~~li ız çocugu t!e bırlık~e koş~- runuz ... İşte, imparatorun mu. 
~Qı-;ar, bizden ımdat n~a .edı· hafız kıtaatından bir alayın ko
ft4 • evleıini yakmak ıstiy~n nak yeri, böyle bir manzara ar. 
rıı1:f ~lısine karşı himaye edil- zediyordu. Bu vesile ile bir nok 
~r erıni istiyor.lardı .. ~u k~~ı~: taya işaret edeyim: Moskov.ada 
~fla~l'ansız tiyatro artıstlerı ıdı • askerin ilk ağızda ele geçirdiği 
ttitular kocalarını zorla beraber bu yiyecekler arasında taze etle 
ttlj l'nıü!';lerdi ve şimdi de bu un pek az miktarda idi, hele ek. 
t~ iller, kadınlnra eşyalarını mek hiç yoktu! .. 
~ı~lllak zaman ve fırsatını ı Bugün 15 eylül· Moskova 

.~ermek istemiyorlardı.. girişimizin ikinci 'günü. Al~ 
l'itı~ıt kişi olan bu Rus ~lısl~- saat nokuzda konak yerini hü
lij Ya.kalayıp yangın tehlıke~ı- kfımet meydanından, imparato
\ı~ t~bıi §İmdilik be:tanıf ett1~. run ıkamet edeceğı Kremlin sa
turd .. Usları karargahımıza ~o- rayının civanna nakil emrini 
k llk. Fakat hııyrf!tp d~gen aidı. Fakat yirmi dört saatten

:la§~a §U ki hükumet meydanı_!l· beri vazife halinde olduğum i· 
tııl~ . k~rargahımıza, w~y:rıldlb'l· cin on bes neferimle birlikte 
rtıell ıstıkaı:netten degıl, t~m~- Moskova valisinin sarayında is
~r·ı·· aksi istikametten, bınpır tirahate pırakıldım. 
~~\lkle karşıl~~a~ak ve a11<'~}{ Saat ona doğru ata binmiş 
tııı.'lt~ın sı:ıat ıkısınde yarabıl- bir general gördüm. Bu, galiba 

.\ı · .. .. w.. .. 
1 
General Parenty { Porenti) idi. 

q11 ay komutam qondugumı~- 1 General atm~n öniinde koyun 
~~.lt~~eıini alınca, memnum· postu~dan bır kap.ut giyinmi§ 
tıı .1ıligini anlatmakta gecık- ve bdıne k~rmızı b1r: kuşak sar
~ Ve geçirdiğimiz zamanın mıs genç bır adamı sürüp gcti-

hını sordu .. Fakat getirdiğı- ri.yo;du. Saraya geli~w~e •. burada 
~ ~i kımın kumanda ettıgını sordu 
~rle yarıılnnan ar~ada- kendisine, c- .Sizi> diye ceva' 

h .. - v~rince cöyle ıse pek~la!:. al 
(Ylu "k• b h • d dı ve derhal şu emr.ı. verdi: 

Si l a Slll e c- Bu adamı süngüliyerek i-

t 

'

dam edeceksiniz!» 

ek Çıkar yo} Generalin emrin~ yerine getir. 
mek için askerlenmden dördti-

H am id REF/Klnü çağırdım. Fakat Fransız as
keri bu gibi idaı_n ve klll'§una 

r _, ıanda ikı ısadi mıwıkcrcler ccrcyan etmek· 
1 te olduğunu 'e lıinacn:ılcyh, Rııa ku\-ı.ct· 

LA S K E R J 1 )erine İran toprakları fueriııJcki il.trlenıc 
G 

•• • harekctlc:rini durdunna emri verildiğini o z l l e bildirmiştir. 

Rus uçakları 
Bugünün üç 

müh·m 
meselesi 

(Btll tarafı 1 inci ,ııhi/r:t!c) 

Berin ve 
Königsberg'i 
bomba adılar 

ıue:ıinden c\..,el, Ruelar tarahndon icap .Moskova, 2 (A.A.) - Rus hara kuı.·· 
rden tahkinıaun yapılmıı olduiu da lıc.. rtlerinın, zar i.nu a~ ı B rlini ve 
•aba katılücak olursa Dinyeper'i gt:~menin Könisbcrg'i mu•affakiyetlc bonıbalumış 
kolay bir İf olmadığı kcndılığinden anla· olduklorıııı bildirıni~tir. A6kcti hedefler 

ingilizler- tarafın
dan diin işgal 

edildi •.• 
Sinıla, 2 (A.A.) - Mai teblig: İn· 

gilizlcrin Hemcdanı i'sııl ettiklerini bil· 
diriyor. 

lzmir habeı·leri: 

150ton buğday 
İhliyaçları tesbit edi

len mıntakalara 
gönderilecek 

şılır. ~c sınai tr·İı;.tt muc- ir •ureıte bombalan· lzmlr, 2 (Telefonla.) _ VHAyeU· 
fakot ne olursa Ql 111 Almanl11r Dio)C'· mı:tır. Bu lıucunı neıicosiode, Almanya miz dahilinde hububat tstilısal edij· 

perı geçme r. mccburdıırlıır. ) a g~ecck· ile şark hudutları nra.sındaki nakliyat ib· miy<m, yalnız pamuk, incır ve UzUıp 
lrrdir H~ ~i)d civarınıl.ıki bııgunLu nı"~ lii],, uğratılmıştır. Sad!'ce tek bir Rus tay· yeti.şen mmtakaların ekmeklik bu~· 
zikrini mııhafopı eddıiler.,klerdır. Yahut 'ar,.,.i iı une donmenıi~tir. 1 day ihtiyaçları ıçin vıltıyet tarafm· 
gq;e1UJyrceklerdir; Jlıı ıokdırdc cıı ıı~ o. m EL == n ::zse::ss dan ırıcaret Vcktıleti nelld.nde te
d aya kadıır gerilrıııf'.,;c Jll"ı:-hıır kaluLUb:· nıak ıır.:ıısıınıı lj•' ın !ligi r•rnicl edıli· şcbbUS!erde tmlunulmuştu. 
lardır. Zırıı bugunku \iman ınmı.ilai, )ot. lnaılı n:dckı .Ameqkan d~i~i \il)- Gelen C'.mtroc Toprak Me.hsulerl 
Rıı JonJnma·ının müzahf'reti ile yapıla nanı ın ıa\aı-511111 ıl<' m•ızakrrtlerc giri.ıl· Ofisi tarafınd(ln yapılmakta olıın 
hılrce •ini daimıı ı;ömnunde l:nılundurm:ık dıi(i cıı}lruıyor, lluylc lıir hrııııiinır-de 1 in tanzım satv;ına 150 ton tnığqayın 
icap c-.dcn bır ihraç har l<tınJı:n peJ.; ordu~unuıı kningrad mııha;onra ınıl..ın daha 11€1.\"CSI ve bu gibi mmta.kalara 
mu tariıı olur. 1 uıakla11ırılına ına Alm nlur iıııkin ynir· un göndeplm!ycrek huğday gönde· 

RuJar bo)1c bir elin ti gu~ı rdıılırler 1 !er mı t füt verm y, ki rını anı)orııı. Zi· rılmcsl bıldirilmtştir. 
mı? Bel-ki ı;ostrr!'.'nıczler, f.ı~ul harp bu." 1 ra L ningrııd eh rınd n 2S fırkanın ıl"rl Vllayat l~ mUdl\rlli.ğü tarafın· 
Gf;,ttrcmi) itleri tc-nıiıı edilenıı-z. l 'rkilm~ i Ru lar.ı n kadar J lıııt bir ndta dan hazıpan:ın c~hel Uzer.nden bir 

llıı harp, iirprırlrr lıarbidır. Her ~ l aldırım Alnıanlurı da o kadar ı.ııcr, Ilı kag g [tne knı:lar ıhtlyaç o!an mınta· 
lıcldenchilir. nacnalqh, hnler eıılhu ımıı etmiş ol alu kalara buğday gônclcrllecektir. 

Dıoyepı:r uı.uindr, Ru !arın hir nfhir bili", Bcrlin bıınu ır. ı a:ııje ım°)ıır kıır. 
filoııllnsırııı fiahıp pldukları hıldirildı~inr. t ~üncü mUhlm ın~ele 
söre :ve hele 1000 Almnn nıulıcndisinin ca· I Gelclım iran ><ılıı i§inc. 
ııına mal olan köprü)Ü tahrip dmek i in Araba lııgilirl r Irandan ne ılcrrce i Iİ· 

FU/l;l'l gezenlerin 
sayısı 

bir R06 tayyarcd•inin güstl"ntli~ oldof;ıı fadr rd hilrcrkler. Caıılarından aziz ıut· bmlr, 2 (Telefonla) - Bir gqn 
krırkıınç ceurcvı bakılınc--0 l\lorı:şıd Bıırl· tııklurı petrollerine l. 'lıştukları malfım. zarfında Fuan gezenlerin sayısı 
rrıni'nin Din) epcr b<.ı> Ullll Eaplanıp kal Fııkı_ıı Ruzyaya }ardım için kullanılncıık 22a bin 6Jfi tır. 
mağa azınt'lti{,-i ııeıiresine ~laşılabilir. Transir.ıni)cn de ıirvoln r.ı ııadan mıh· 1zm r, 2 (Telefonla) - İnhisarlar 

Bu ıakdirdr- Jlinyepc-r'in ı;erilmcsi itin ruı;>dıır. l.okonıotiflCT \e \agonlar aıdır. umum mlidlirlUğU Galata ıiUbesi nıU 

k il 1 L k 1 k 1 Trlc hııtlıdır. Ycıl )eni cıldıı$ıı için ırrn· ~ dl\rU Sezal şehrimize gelmiş, farap· u anı at·a,. te va91 a a ıyor: . 
. . !er iUf.:Jtlrı hr k ~ ed 01eı. Az.lmİ ürat lık yaş Uzıım mımnyaası mevzuu U· 

~aklııç ıauarelcn. 23 . 30 kilometred r. zerinde UzUm mıntakasında tetkik· 
Almanlar hu vu~ılıı> ı kullanmak iı>te- Rmlnnn Kafkuyn hatları pr-k gen it Gl· lcre bn.şlaınrştır. 

IUİ)ec:eklcr mi? Eğer kullnnınak niyetinde dıığu için hıı iştrı nus \'&('ti" Ve lokomotif· 
iseler geç kalmamaları lilzımdır. Zıro !!)· lr;rinin kullanılmnsı da mumkiin olamıya· 
liılıin ikinri gunüııde");Z \C bir it h~anll4k cakıır. Ar. ha fn,.iliıl"f, ı,-ı a umanda bu 
için Alman ha~kıımıındanlığının (;niınd lıoııa ki.fi malzeme yeıi. irehilirln mi? 
daha on beş yirmi sıin kolmıştır. Yeıi~eribilirlene hir dileceğimlz ol· 

J~usyanın karlı, tipili günkri yııkl:ı~ı· maz. Fakııı yeti~tirrmezlCJ'I! İran ,-olu üze. 

far. rine lıürük hayaller kınulanıryıca~ını ııöy 

ZAl.'1 
Slileymanlye Askcrl k ~nbcsinden 

aJ~ış oldu(;'lllll askerlik tcrnls tez· 
keremi zayi ettim. Yenifllnl aıııca· 

ğımdan hükmU olmad$m UAn ey· 
lcıinı. 

İklm~I mühim mesele !emek do~u olar. 

(Bası ı inci de) 1 dizme işlerine hır; de elveris)i 
'tıı • değildir. Atılan kurşunlar tesir 
~t~ tenısil enikleri bir kısım etmedi; hafifçe yaralapıışlardı .. 
~ılı '~•nın tenlt!il ettikleri pir Askerlerimde, umumı vaziyeti 
tn~ iç-timai şuurun, preıısip- ve gençliği ile kötü bir tesir

ıı, ~ 1 koyduğu fakat bünyesi- yapmamış olan bu adamı öJ. 
'ıe i~ıraınadıgı bır ınusıki zevK dürmeğe kıyamıyorlar~ı. Fakat 
~~~ takirıin geniş, orıjinaı, ve 

1 
fdam emrinin yenne ge. 

~l!tı ~nıüıe .Qoğru gitmek isti- tirildiğini g(irJilek ifltiy~n gene 
q,t') arnlesine mi delalet c- ral başucumuzda beklıyordu .. 

' (Arf<aıtı ''ar) Dµu•Jrnberi
1 

fin bükiımrtinin sulh yap- Şfidtk DUMAN 
KUçUkpazar KlitipşcmsctUn 110· 
kak No. 11 Yusuf oğlu İbrahlm 

Serviytis Tulliyli.slln Peı·Iskusla Ta 
r.al~fön kızından doğan ild kız ço· 
cuğµ on dördüncU ve on b şinci yıış· 
lonna ulaş~ldarı zaman O\'Veltl ~U· 
yi.\k dayılan Li'lçlyüs'Un ve bir mUd· 
det os ra d kı..çuk dayıları I{assı· 

yU 'Un sovg lllerı olmuşlardı. Maa· 
mafıh ı,ızlaqn bllyüğU olan Tulllyu 
p:.ıyük c.ayısı LUç.~ .ısı. dıılma kUçUk 
dııy ı ı:. tc c.ıh ctml ti Fakat her 
nedC' ıse kı al Sen lyUs Tulllytts ~
nUn birındc onun Kıı s yus a karı ıl· 

masını ter.sip cyle,nlttL Kralın in· 
desine açıktan açığa muhalefet cdc
mcdıkıeri iç n Tulllya KassıyUsUn de. 
vamh kar.ısı olmayı ve LQçlyüs de 
kız kardeşinin kUçlU;: kızı Koı:i'lelya

nın kocası olmayı knbul etmişlerdi. 

Tull ya Kassl~Un adama.kıllı karısı 
olnıu~ 'e ıı.rdarda ıkı çocuk doğµr· 

muştu. Lfıkln Luç.yüs'le Korncl:ı;a a· 
rasmdaki karılık kocalık sözde kal· 
mıştı. Evlendığl g-ündcnberi LQçlyüs 
dalma odasına geç dönüyor ve kar:· 
sını uyandırmaya llizum sörmeden, 
güzel Kornelyanın kendl8 yle yat· 
makta olduğunu farketmlyormuş gl· 
bi hareket ederek bit· keçi postuna u· 
zanıyor, horlıya lıorlıya uyuyordu. 

Bedba!ıt Korr.elya! bunun sebebt· 
nl ;ve manıı.snu ibiı· türlü aniıyamıycr, 
ikide bir Tull1yaya 'bcışvurup, derdini 
dökmeyo sıwa.şıyordu. 

.Mı!Attan beş asır örre Ror.ıaqa bu 
dı :nin §U crkeltle ve şu erkeğin bu 
d'9iyle d~q> kalkması pek o kadar 
Uzcrinde durlur mcselelcı-.L.. sayıı. 

r.ıazdı ama, başba~ıı. bir oda.da kaldı· 
C'I bir genç kadına bir orke';".n d • 
vamıı surette IAknyd kalması ı.tç de 
i)i ~e!slr cdllnı zdl. 

TuUiya lnz kardeş le konl!Şllrken, 
derUerinl can kul!lğıyla dJnliyornıuş 
gibl bir taVll' takmıyorcıu. F'.fl.k&t ha
kıkaUe LOclyllstcn her bahsedişinde 
Kornelyaya kar.şı l!; nde bir kın du· 
yuyordu. Bu kin gün geçtıkse n.rtı· 

yor, şidd tlenlyor ve ~ddcUendikçc 
dairl'.'.sını g.enışlctıyordu. Ştmd., yal· 
ruz kız kardeşine değil, sovgilislnı Juz 
kardeşile cvlendırcn babasına vo Ro
ma tahtma yanlışlı1dlı şöyle iblr mı;
mı::sine bile kı~p homurdanan bllyUk 
anasına, babasının her emrini dinle
yen Etrüsk süvarılcrine, Etıiisk SÜ· 
varılorinin şiddetine isyan ctmiycn 
Roma ho.lkın , babasına. tam b"T iU· 
mnUn. bağlı olan BC..'13.toyn., Jüpiter 
mabedinin klılılnine, PalaUnU5 t~· 
6.indekı Tarklnler sarayını göl.ten yıJ
dmm yağdırıp mahv ~ harap etml· 
yen talille, her şey , her şeye kızıyor 
ve giiı;den gllııc artan bu hiddet ve 
kin ile bır kat dahıı. .şeytan18.48n, bir 
ı.at da!ho. şerırles n dımağında. bırl· 

bırinden kanlı ıı,·e h.orkun~ planl:ı.l' de. 
ğuyordu. 

Kararını çol•tan vermişti: 
Sevdiği crlceğin kollan arasına a· 

Wmaktan, eskisi gibi bllsbUtUn LQ· 
çiytıs'Un olmaktan kendisini meneden 
her sebebi ortadan kaldıracaktı. Ma· 
demkı Li'lciyilsün karıSl bulunuyor
du ve mademki KasslyU.s zaman za. 
man kendisini LQçlyUstcn ayrı kal· 
mıyıı mecbur cdlyorduı o halde ko· 
cası KassiyUs ortadan kalkmalıydı. 

mz kardC1i Korncjyıı..yıı kartı için· 
de arasını. bir yakınlrk duymuyor de. 
ğikl.. Kornelynnın kendisine daima 
saytrı gösterdiğini, her istediği şeyi 
yaptığını bll1yor, çocuklukia.rında b·r 
a r ada geçtrdıklcri taUı günlerin hir;-
btr fena tarafını hatırlıya.mıyordu. 

Hem bu Kornelya ne g-Qzel yemek pf. 
şlrıyordu. Kendisinı kudurtan her 

"~Jlhesi:z ikincisine. Çünkü, 

•iııcı aı faaliyetlerin hiçbir ne- _ Çapkın, ben o~u t~ı!llam I~ z ~ 9\ \rin bakimi tarafından bize ve-\ Dünya insan besliyecek hale 
~atıı~~ b1J düındiizlügü ve kas- amma cetvelim sem pek!la. ~- A v e B I rilmiş olan aklın inki§afmı te- gelince ilk adam öldü. 
~le gı btılnıağa. ımkan yok. nır. Pan, pan, pa.n. Artık S?Z n n e m e n • 'min ve onun nurlu prensipleri- Nefesi rüzgar oldu. Sesinden 
" ol · darbelerindir. Ve mahkeın. enı. n' • • 11 ı ni zahire ihraç etmemizı em- yıldmmlar yaratıldı. Kanı de-''l!ı..~·· ınasa.ydı, cemıyet~e 1 _, 1 · krtt S w k la~ gu""npQ 
t "' 1 bu 1·sıe yen· voktur Ai. di erım, rn ~ reder... ıre en a ı. ag u gı -:n ıa.._ ll :. denen neticeye e- "' J • •• ~ - ~ ~ b b ı k l ~ ld S lan d •·rıel( ,_.. .. artık yapmıyacağıma so.z ve· Çing Çlng _ a _ Türkçeye ÇtVirc.n: Anlamam, bununla era er 

1
so u agı ay o u. aç n an 

~ §1.ı h " 1Unıkun olamazdı. . . Yi ceıaı TiSVfik izah edelim. ağaçlar diken, etinden toprak 
ı' ltıı.ı ald_e, alafranga - alatur. rı~ktebin sert disiplininden . azaa: Durmadan da cKonfüçyüs vücude geldi. Kemikleri dağlar 
'ltıı 8~kı gıbı birtakım kalıp- kurtarmak istediğim ruhumu Vazife, evet., hak değiL jve .:mürekkep lekelerinden baş. hayvanı> d\ye küfilr ederim. dır. Dağlardaki madenlerdir. O ?f ııı! •f~deler içınde cansız küçük §iir parçalan yazmakla Korkunç çocuğun hak ve kqv ka. birşey göremeyince kızar. Tarih.. mın vücudi.inde dolaşan böcek-
,1ttıatl.r~ oııe siirnıeğe lüzum oyalandırdım. vcti! füye bağırarak alemi yıl- Ondan yine af dil~rim ve yine Çangljlnn 'rai Çungun hü- lerden insanlar doğdular. 

ö.tı, 15~ trıeydanda. Mevcud 1 Ertesi gün sarı sakallı bir nö- dırmak isterim. Bq bir rüyadır. bir daha yapmıyacağımı yade. kümdarlığı, 650 _ 657. Bu yaratıcı adamdan dünya-
{~tıi tııunakaşnya ıdeger olan betçi dikkatle beni nezaret al· Kendimi birdenbire bir ordu- deıiın. · Hadiselerle dolu 23 sene .. Çi- ya Ug dev geldi. 
~ llt~ il ar~ştırınaları içindeki tına almıştır. Yavaşça ilerler, nun ba§ına geçmi§ zannederim. Ben bir dakikadS. bUtün yazı- nin altın devri. Bunu ezber bil- Herbiri altı bin sene hüküm 
,,,
1 tı 11 llısıkisi:. dir. Bu ınusi- şiirimi okur. Kumanda v~ pmir benimdir. mı bitirmiş bulunurum. meliyim. süren üç büyük ailenin reisi" i-

; dı~0;apıyor<? Nereye doğru Onun sakallarının ayağa <il KonfüGyüsün bütün taşvirleri- HQca güler ve (ier ki: Fakat ben büyük annemin 1 diler. 
ltıadır? Veya gitmek istidadın- kilcliğini görürüm ve kafamın ni ateşlemiş, ve hocanın kafası- - Aferin artık çalışıyorsun. bizi sıcak sobanın başına toplı- Gök 

aı,, Onu anlaınnğa çalış- ~rd tarafına dehşetli bir darbe nı bin parçaya ayırmışım. Berenin üzerine bir düğmeye yarak anlattığı masallardan da- Toıırak 
~i\te. indiği vakit manzumeyi bin Kendimi birdenbire memleke hakkettin. ha cok hoşlp.nıyorum. İnsan 

~'.!°'ler~i~syolojide ve müsbet parça yaı;ıarım. timin ba§ına geçmiş bulurum. !çimden: «.Asla:t derim. İlk adam Puan J{o idi (1). Coğrafya... • 
~ ... ll~ahedkı değişmez mctod: Yenıdt:ın pn darbe... Eski adetleri yıkmış ve yaban Fakat ağzımla ,Evet hocacı- Dünyanın ilk yaratıldığı hen Eğer talih can ~ıcı ~~ • e-
•,"tıl'ıt:ıı ,.. e, ~ol bol müşahede •• ögwleyin '-'emeı.. zamanı gelin· cılan yıldırmış bir başb4ğ... ğım çalışıyorum> diy~ cevap gflmede nasılsa doğmuştu. ğer emrinde birbi~nı tak;iP ~~ 
"'u·~e~ ,:ell'l_ıyet laboratuvarı i- ce eve su;abm P kıpkırmızı. sol Rüyam biter. veririm. Cetvelin huzurunda Kfıinabn banisi ve yaman bir yirmi dört sülal~ın _devırlennı, 
:•ı -.ıal ~ H b · d d k dı"plomatlık ıa· zımdır mı·m..,. .. ,31 o... her su··ıa·ıenin yırmıden otuza lıı. a~"d uın .tecr:ib yollarilıı, elim sag elimin içinde olduguw ocanı.n !llıI yerın e urma • .... o 
'"' " e d u kl i--< K r·· ··"' me1·tebı·nı·n Bı"ı• elı'nde makas. o··tekı"nde <Arwı ur) ~"t~k rıetıceı~rini tekrar- hfllde ıgidcrim. ta ır .. ~ ıne yamn:ıa ya a~~· u;ı.e on uçyu., :n 

Ç;,ı.lış~atıuıı> lar çıkarma- Yemcki"P sonra yine mek- Sanki zıya.ret~ geli~:ı:m';l~ gıbı .. ilk eserinin izahı.. çekiç diinyaya şimdiki şeklini 
"'ita ak. tep .• Dersimiz, yine o: Ve ço- J Ne ~~dar nazı~ d~ğil mı: . (Ta.-Hiyu yahut büyük ders) j vermi!}ti. Bu iş tam 18 asır sür ad~~ r:;.ıı.olıırının uzcriudc ı;üı:ıil"ıı 

Çıkar yol yok. cuğun vazifesi.. Kagıdımın uzerınde sızgıler Büyük denrln kanunu gökle- dü. · 

hırsa kız ltardcş!nm yabancı olduğu· 
nu aa bıllyordu . .Uu becl~a.ht kı.zın ha· 
yatı hep mutfakta geçiyordu. Sonra 
onun kend~ını pek çok sevdığinl, hat. 
tA: 

c- Kornelya, '"azgeç LO.ç yüstcn . 
Kasslyüsle yahut herhangı bJ.r köt..ı 
Romalı ile evlen!> 

Demtş olsa en ufak tılr ibrazla 
karşılaşmıya.cağını da kc..-tiriyord ı 
Uı.kin böyle btr teklifte bulunmaya 
kadınlığını saıan hudutsuz gurur as· 
ıa müsamaha etmiyordu. Bwıun ıç.~ 
onu öldllrmeyi, ona içini açmaya ter· 
cih cdıyordu. Be.basını ise en Ufak ıb r 
tereddüt du~madan ölüme mahkO.m 
etmişti. H ç Kral ScrviyUs Tullıy1 

oldürUlmedcn Kralın ~ı Komcl) a 
\•e kralın damadı Kassiytıs öld.Urt!!e· 
bilir miydı? 

tlköııce sırf bir 8',lkın Romalı bır 
kn•rak kan ruhunda. kopardığı ihti· 
ras :1. c şehvet fırtmalaruu karşıla· 
mak, ba t..ırmak 1ç.ı.n çaı:clcr dUşilnrn 
bu şerir kafa, yaNaş ya.v~ içinde b~ 
ka b r tnlmn 1hUraslarm da teprefti· 
ğtnl, bir takım başka l:cDm'1n de ses 
verdlğipl hissetmişti: 

HWonetm.ek... Roınaya hükmet
mek ... öntiııc gclcni tstediği an~ a>· 
tedlğl şekilde kahretmek ve dilediği 
her litt.fu dfüıdlıği her 'i~• isted n 
anda, lstedlği yerde ve kana. kan 
P;!J!Şeddbllmck; t.aç giymek! 

Bu meyil, güzel kaduu düşilncy:.;.c

rine !bir ka.t: daha J:>ağlıuruştı. lWıe 
Venüse nczredllm4', üstü ısırgan ve 
baldıran oUarı ile örtmu tıtr lhtins 
tepesine ıbenzi.ye.n kafası ıQu yeni hı.rıı. 
tan yeni bir luz almlŞ, ymi ve tatlı 
bir Umltlcı ve bir kat daha. ka.tn1cr· 
lfncıı f?tr azbn'le tasarladı~ ,y.ıma. sa.. 
rılJ)'ll,Ştr: 

Bir taşla Hti ku.~ vurabi~ni ""'· 
Jamrştı. LfıçlyUsjlıı ko!Jarm~. sovdlğl 

delikanlının ateşli duda.k'l rın& engin 
bir hürriyette kaV\19lllak içh:ı aradığı 
yol kendislni Tarlcirfül in taht:aıa da 
ulaştırabilecekti. Hem haç fQŞm&dan, 
blr tarafa SM>madan, dosdoğru. 

Acaba bu vaziyet karşısuıda Ta.
nakM ana ne yapacaktı? Bir oğ1u tle 
bir torununun sevgiii'Si \le damadı 
ServtyUsil çiğneyip tahta c.ıkmalarını 
k bul edecek mlyql? 

Tulliya yıllardanberi htlkme~e 
alışmış bir kadoun Pal&f"~ D!.b· 
yar ibir hiznıetı;i olmağa ~tlanaça· 
ğını sanmıyordu. Belki ilk anda tfa
dcre bo'YUn cğecek,U. Fa.kat t>Y. Tana· 
kil adlı ltan, her an :zdlirini kusmak 

(Arkaaı var) 

r& g 
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Afıdiilhak llılınid'lıı çocuklar için Ei)ioo
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ikramiyeli bilmece 
Kuponu 
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13,00 Muzik 
lSA0/14 Müzik 
18,00 Program 
18,Ql Müıi\: 
19,00 Müzik 
19,ŞQ Saat ayarı 
19,45 Konu~mıı 
ın.ss Müıık 

.20,.15 R ıf>"o ı;aı.eted 
20.45 M~k 
!?l,00 Ziraat tak. 
21.10 Konıı§II!a 
21,25 MGzik 
::?l,45 Mıizik 
22.SO Sa t a:ııarı 
22,45 Mıiıik 
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SAU 
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\ Ab..l:r ZE\'ALI F~~l 

GÜ"'l~ 6.28 lQ.46 

ÖGLE ~S,15 S.32 

iK1 ·ot 16.5' 9.13 

AKŞMıl 19,4) 1:!00 

Y!'!Sl 2i,18 1186 

i.MSAK~ 4,.U !.«» 
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Fn Son Havadis'inzabıta romanı: 59 I "Vindsor,, 
GÖRÜNMEYEN KATIL dükü 

• 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik ve zevcesı 

Parasız //Anlar 

iş istiyenler: 
Ba alitmıcla 1J ....ma, ı, .,.,._ 
evlenme t.eıkli:l'lert. ve ucart 
mo.hlyetl hai• olıw~·an kiiçü 
ili.DJar parMız ae,rolanv. 

Yüzü birden bire allak bullak olarak Sabık kral seki
sordu: "Bu entipüften şeylemi z·nci Edvard'ın 

şeyyahat edeceğiz ? ,, 
l B a h a m al d a k ı' 1 binin son mnıtına geçtim. Muhasebe 1 

Thomson omuzlarını kaldır: 1 ziı:ıtisi benim çok hoşuma git- ve riyaziyede kuvvetliyim. Herhangi 
dı. Clarckson - Parry'nın kendı mıştı.. Temiz hava yüziimü döğ h t bir ticaret.hanede çalL,mak l•tiyorum. 

Bir mu.ha8Cbect ı, arryor 
Yüksek 1kbsat ve Ticaret mekte-

sine açılarak, her bildcğini oldu dükçe daha rahat nefes aldığımı 1 aya 1 <RO-Vel> remzine müracaat. ı 
ğu gibi anlatmasına. kızoın mı, sanıyorum. Çok geçmeden bi- ' ' ' Bir bayan lngUlı.ce ders veriyor 
kızmasın mı o da bilmiyordu. zim mahut ada göründü. İ~te o DUk dö Vln<1sor, şundi, B 29 ada, Bir Ttlrk bayanı ing111zce öğren-
Karnımızı güzel doyurduktan zaman içimi bir korku kapladı. 1 661 kilçUk Ada ve 387 adacıktan ınU- nlek istiyenlere, bilhassa orta. okul ve 

sonra arkadaııım konyak kade- Her taraf kapkaranlıktı. B!z ne- rekk•i> İngiliz Bahama adalarmın va.. li•e talebelerine en iyi bır uoulle eh
hini kaldırarak: rede ve n a sıl ;yere inecektik. Yi - JJı unıumi~i bulunuyor. ·ven !tyatıa. ders vernıektedtr. Arını 

- 1fuvaff.ak!yetimizc.~ .. ~ed.i. \ n.e arkad~ı_mın mehareti ~aye- Yarımadaıun idare merkezini teş- edenlerin "Ecza.cı > rümuzuna mek-
Sonra hepımız pardesulerımı- , sınde bu ı~ı de muvaffakiyetle kil eden N...., ~ehrinln kayalı!dan tupla mUracaal!arı. 

zi alarak otelden <: ıktık. 'başardık. Parmağımız bile kana üzerinde YtikS<len NaN•l-Provldans 
Clarckson - Parry'nin oto- madan yere indik.. Birbir;mizi adası , sık ,.e uzun seyahatlere, mUte-

mobili kapıda bizi bekliyordu.' tebrik ettik. Hele zavallı Ens- madi deği,ikllklere ve fa.al ha.yata a· Evlenme lekli/İ 
Saat akşamın dokuzu olmu~tu., pektör sağ salim kara\-a ayak '"'ık olan Düke herhalde dar gelse l 

·-~~~-~-~~~~~-· Yava5 ya\·aş ortalık kararma- ı bastım diye ne yapaeağını, Al- gerektir; çünkU her :ıeye rağmen o. 
ğa başlıyordu. Otomobille şehir- !aha nasıl hamdedeceğini bile- medeni merkezlerin dağdağalı hayat 
den dı~arı çıktık. Dar bir yol- • miyordu. Arkada~ım saatine ve hareketine teşne adam vasfını 
dan bir hayli gittikten sonra bir' bakarak: muhafaza etmı,ur. 
kapıdan içeri girdik. Arabamız - Saat dokuz buçuğa. gelmis DUk, radyo meraktısrdır. Neşeli da 
burada durdu. Kapının yanında 1 dedi. Ona çeyrek kala bız sato- l'etlilerin ihata ettcğl mutena bir sof. 
ayakta duran bir adam koşarak · daki mevkilerimizi al mı~ \'e işe radan tiLjan hayat ve zevk ni~anelerı. 

* Ya.' 30, boy 1,67, kilo 60, renli 
bug'day, göz eht, saç kumral, kaş 

kumral, hiç içki ve sigara kullan
mam. Devlet memuruyum. Kesildik
ten sonra ellıne 60 lira para geçer. 1 

lyi a.hlAk sahibi bir gencım. 

SANIN 
DIŞ MACUNU 

Dişla re hayat varir. 
ANCıt.K: • 

1000 
LİRA iBBAMiYE 

ltekor mukıa zeytin yıjınııı hali~i yet.iıün ahini i&pat edcne •en1ir.. 

Alameti Ucuz va 

Farika Teminafı 

sAı.narınııdan ısrarla iııteyinjı.. 
Toptarı şatış r~ri: ~ 

İ.st.ınbul Tütün gümrük kemerli aıı.1 kak. flio. 21 Nazif Öza.rca • Tel.: %1'197,, 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
dekanlığın :lan 

Bu yıl tecil edilen a~keri kamplara 10 eylül 941 tarihinde ba§lanacattır 
Kampla ilgili erkek talebenin 6,9,941 tarihillde Ankarada bnlunmalm ebcıııı"'. 
yetle Hin olunur. (5832 - 7388) 

yanımıza geldi. ,, baslamış bulunmalıyız. Sahili nın .,ahidt olmağa bayılır. 
- Merhaba Godfrey!. Her takip ednek şatonun \'Olunu tu Ş imdi, kendlSi için aziz olan bir ta. 

şey hazır mı?. talım .. Hiç 5;egimizi ~ıkarmama iuın e'ya arasında. yaşa.maktadır: 

Yaş 20 - 25, boy J,60 dan yukarı, 1 

siyah ve kumral, orta tahsll görn1U~. 
dlkl~len anlar bir bayanla. evlenmeit 
istiyorwn. (V. Ye.) rcınzine mUraca-

Her sabah, öğle ve ak
f&ll'l, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak tarttır. 

Bu uaulü fa!IJladan, munta
zam bir metodla takip 
edenlerin difleri mikroplar. 
dan, hastalıklardan muha
faza edilmiJ olur, paslan• 
maktan ve çüriiınekten kur
tulW". Her zaman temiz, 
parlak ve ıüzel olarak ka-

r iLK - ORTA - LiSE 

y::~:'.~ istiklal Lisesi Kıı 

Erkel< - Tabii hazır Jimmie. Fakat ğa dikkat edelim. Çakmak kollek.slyonu ve kınnızı ka-
(Ark atları. 

bu yaptığınız pek akıllıca bir "" var) dife üzerine albn kııl:ınalı mar*llık --------------
hareket olmıyacak.. Makinemi asa.<ı, ki yazı odasmı kaplayan boy 
kıracak olursanız bir d1ha yii- r -, >oy haritalar tizerinde, gezip gördü-
ziınıize bakmam .. Bunu bilmi~ 1 Eski sporcularla ğU yerleri bununla ifaret etmekten Poııta telgraf ve telefon umwn mu. 
olun.. uo.,!anmaktadır. dürlüğü yeniden ~O milyon adet po~· 

Clarckson - Parry'nin karde- , konuşuyoruz ta pulu tabettirmeyı kararıaştırmıı· 
Rini derhal tanıdım. Godfrey DOKUN AİLE SAADETİ tır. Tabı ı~ine 23 bin lira kadar bir 

50 milyon liralık pul 

birkaç defa daha karsılaşmış- DUkUn atıe saadeti tam ve mUkem. para sarfedilecektir. 
tını. Önümüze diişerek bizi bu- S" I • d meldir. Adayı ziyaret edenler, dükUn 
lunduğumuz tarlanın ortasın>< u eymanıye en yegane emelinin, ada halkııun dil.!}•· d d insan odur. l er. Dük, çay ve mar-
kadar götürdü. Bura a bir tay- ae hürmet gösterdiklerini görmekten melAttan ibaret kaıhvaıtısınt kendi 
'·are ile makinisti uçuşa hazır Hasan Tahsı·n bey .bar<l olduğunu söylemekte mUtte-, · lk' e1ile hazırlar. Birbirine bitişik olan 
bir vaziyette beklıyord~. l .ikttrler. İn~iltero İntparatorlu""•nun 

k ·"l» r»""- ya.tak odalarından düke ait ola.nı-
kardeş son hazırlıklan yapma L>ir rl'mzı. oldugu bir çeyrek asır müd 

ıd ( Baııı tarafı l incide) ntn duvarlarında dUw, •ı·ı1 muhtelif 
üzere vanımızdan ayrı ı\ar. • , r 1 1 detçe, b~lar önünde eğilmü;'U; .IJimdJ nr.zJarda çekilmi"- on altı resm' ve 

Enspektörün her zaman sa- usu ngi iz melezi bır oyun lal'zt tat Y" T \> 

Iır. 

ve akf&lll 

be.- yemekten sonra 

- günde 3 defa 1im!i1'. 
Eczanelerle ve büJUk ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

b k edi 1 b.u say·gı· nın sa.dece reflkasına göstP.- ke'" dUq_o!';in odasında da dUkUn, ;·ı· 
kl·n \•e neş'eli ve yu" zil allak bul- : yor ar. - T-

ıak Olmuştu. En bü\_;i.ik h8.dise- İkinci auale geçiyorum. rıJlp gcsterılmen1esi onu alAkadar et- ne muhtelif pozlarda çekilmlıj on Ü!oküdar .4sliyc llukul; llôkimliğindt'n: 
mekledir. Şayet ken.diı;Ue a.r&yı ça- beş r('.snli asılıdır. 9~1 / 17.18 

ler karşısında heyecana "kapıl- - Futbol bizde geriliyor, buna se- buk bozmak ısterseniz. kendisı hak- tı: ~küdarda Ayazmıı Ha ~halu; c M>kak ı 1 
mryan adamcağız 8.deta titriye bep nedir? 1'.:ında dikke.Ui de.vranınız ve dil'}esiı .Düşe3 ne ;tymiş, düşes n.e _söyle· \o. de ~akin HJtif"e .\i1.'"18hat tarafın.dan 
rek ·. Hah ... di'-·or, ası! SÖ'-·lemek istedi- ı' hmal edlnı·z, kil.fi. m_ı~··· lşteal a..~an sosyetesınm .ye- 1 O ' 1 

,J ,J ko("a .. ı Ba.}"ranı oğ u "' ına n ·'uri a ey· 
- Bu entipüften şeyle mi se- ğim mevzuu siz aordunuz. DUk, yalnız başına resmi çeldln1ek ı gane meşg esl. Her veçhıle zcvcınfn hine açılan bo~annıa da,·a~ından doia}'ı 

)'"3.hat edeceğiz ?tlösyö Harvey!. I ·--Bızde fakir klüplerde yetişen lstendlği. uman adeta. gUcenU- ve şu- kine uygun nıUkemmel l>ir zarafet- nıüdde-aal r-}'h Oı:.man :'l"ııriye tel.ıliğ edil. 
dive sordu. Buna binmek hiç, elemanları zengtn klüpler a!ıyorlar ve nu söyliyerek, reddeder: cB;z, bir bir le glyuınıek~e olan düş~. dünyanın m<'k üırrc gönd("rilen dııYa i~tidaı.ı t-urrti 
aıİım.a hiç ic;imden gelmiyor .. bu sebepten eıyunculaı·ın ahlakı da lik teşkil ediyoruz... 1ka.metgAhları: eo zeki \'C azırcevap kadnılartndan "·r ı.Ja,· rıi,.~ nırakaH mü<ldc.aotle}hin a .. a. 
daha şimdiye kadar da biç bin- ~zuluyo · _Sonrij. şunu d~ ~at·ıyeUe ntn her tarafını süsleyen za.rifane çer biri olmalt tnez;yetine de maliktir. 111ctı-:li.hı u1alün1 olmadığından Lıilıi.trblig 
memiştim .. Siz bindiniz mi?. eoyıeı·~n kı klüplerde dısıplın başta çevelenmiş resimler hep ~birlik> ı Bir kere gayet iyi konuşur, hele sof iadf' kılınmış '" ma.hkemı'C,. de il~nı'n 

- Evet, bl·r ı'kı' defa uçmuq- g1tme!ıd!r. "ade etmektedir. rada muhavereyi daima o ld•re ,_ .1 , d . ~ .... , ... ı,!i gat irrtı .. ına ,;;arar vrrı f'TI""' a,\·a ı~· 

tum. 
- Son bzamanlarda. yeti.tıen futbol· eder; dain1a aöyliyecek bir sözU var-. . ., tida!ıı ~Ur("tile 7/ 10/9ll &aat 10 a da,·eti 

Y ? A b J . . . culardan eğendıkler ; nız:? 'SADE BİR HAYAT VE OLGliN dır; he.ttA. bl.raz sonra pişman ola· . a. , "' - a . ca a ımmıe mı " n-ıı.! 

il 
·k b 'bet'? Om - Maçlara devam edemediğim için liAYA'I TECRUBESt İÇİNDE ca.k bile olsa, dilinin ucuna gelen bir dl h . ı•- d'I · ld , d 

k u anaca u musı 1 - van an~ınc ta lfi. c l mı, o ubun an 
· bu suale cevap veremiyece"'im. Yal- YA>'AYA..'\' Bl.R ADAM · ·· .. · kte k ' p k " d h. tayyare kullandı mı b ·.; tH)ZU soyJeme n çe ınmez. e az nliı ı! d .~aal ı·yh 0:-man Nurinin bir ay zar· 

run e, ıç. . nız baııtaki arkadaşlar da bizı ı 
acaba .. Sakın ılk defa olma· biraz düşünüp 'bir davetiye olsun yol· DUk dö Vindsor, sade, enerjik, oto- AnıerikaJrya çalan tel.Ufuzuna nlU· fınris da,·aya cevap vrrmf'k ,.f' yevmi mf'l-
sın?. ıamıyorlar. riter ve halkçı ftkirlerle meşbu bir kabil bariz surette Anlerıka.Iılık ko· kU rda mahktmt')'f' gelın~k üzere keyfiye-t 

kan bir m.zatıı tabiate ınaliktır. 1-ia- , 
- Bilmem, dedim. 1iaamafih adamdır. Londradaki sar&yı k.ra.lınin ta- i\Uorn tcbli& olunur. 

Döı-dUncU suali soruyorum. sılt dU~e.~. her sahaUa ZC\'Cini 
kullanmasını bilmese kullan- mensupları, dUkUn şa.hsında, İskoç-

Hayatıruzda en f"ok he;·ecan rna.mlayan bir varlıktır. 
maya kalkışmazdı.. Clarckson - - ' yalı Stuar'tar zama.ıundanberi h•Ç· 
Parry yapamıyacağı işlere gi- duydugunuz maç? bir İngiltere kralında teoadtlf oluna-
rişmez. Ona itimat edebilirsi- - Hayatmlda en çok heyecanlan- nHıyan insaned b..r vasıf ve 'bir cana 

Dtl1'tı.N bER\'E'.rl 

niz.. dığtm maç: SencS!nl hatırlayamıyo- yaktnlıltk mevcut olduğunu &öyle-

d t .. rum. Galatasa.t·ay - SUleymaniye n1a m·"te .. &....-.irll"ı· e"-'A mnidlrler. 

Dili<. ıto.nedanın diğer azası gibi 
israftan hOŞlamnaz; c,ıünkü bun& a
lışık değildir. ÇUnkU İngiliz •aray - Evet.. şu a amın ama or ~ -·uv o =• o-

çıdır. Bu kar~ıl~me.da rakibimiZ Ga.-
bir polis hafiyesi olmaya niyet la.tasarayı 6 - 4 mağiüp ettik. Umu. 
ettiği güne lanet ediyorum ... Bir miyel!e diğer maçlarda da heyecanla
ı;u benim halime bakın da ib
ret alın .. Hiç münakaııa bile et
meden onun emirlerine boyun 
eğiyorum... Bir tayyareye bin
meğe razı oluyorum .. Ve işin 
tuhafı nereye gideceğimi bile 
bilmiyorum. Bari karşımdaki 
resmi bir polis olsa .. yine bir 
derecesi var .. Amma bir ama
tör ... 

Tam onun maneviyatını kuv
vetlendirecek bir şeyler söyle· 
mek üzere idim, ·arkadaşım ses 
lendi: 

nırnn. 

Son sualimi soruyorum. 
- Futbolda. profesyonelliğin aley

hinde mi.sıniz? 
- Profe~yonelliğin ka.t'iyeUe aley· 

hindeyim. Zira. bizde medeni se"iye 
bu fekle müsait dcgtldir, d.yor. 

Bu etiki. sporcunıuzu fazla sıkmı· 

yorum. Kendi:sine teşekkür ederek 
ayrthrken sesleniyor: 

- Aman elemanları zengin klüp
Ierin ço,ğalmasına ınö.ni olmalı. tı;ı
te o zaman TUrk futbolu ilerler ve 
istcdığlnıiz şekle girer, diyor. 

Orlıan Yazıcıoğlu - Hey!.. Çocuklar.. haydi 
kellenizi koltuğunuza alın da bu 
raya gelin bakalım.. Godfrey, Yeni Neşriyat: 
siz otomobili Grand Hotel'e gö 
türilr ve bu gece de orada kalır 
sınız. Kazasız belasız işimizi bi 
tirecek olur..ak makinenizi ya
rın ~-.bah size teslim ederim. 
Haydi.. Yerleştiniz mi çocuk
lar? .. Şimdilik Allaha ısmarla
dık. 

Yerde biraz ilerledikten son
ra. havalandık ve denize doğru 
uçmağa baııladık. Bu hava ge-

PERDE VE iSAll!liE 

Memleketimızin bu sinema ve tiyat 
ro merakhlarun tatmin eden mecmu· 
a.sı çıkm.ştir. İçinde Selim NUzhet, 
İbrahim Hoyi, Htkrnet Feridun Es, 
Ertuğrul Muhsin, Nusret Sa!& Coş
kun, Va.4'li Rıza Zobu, 11-tefharet Er· 
sin, Bürhan Arpad, Füruzan Cem&Jt
nin kıymetli yazılarile bır çok gü.ul 
resimler vardrr. Tavsiye ederır;. 

OUk, buglln kırk yaşmda bir adamın 
olgunluğu ve pişkinliği ı.çlnde, neca
belinin icaplarını bir lA.hza unutmak 
sıun, kendi kendini yeu,tirmif bir a 
dam tesirini ifade etmektedir. Herşe
yi bilen, her,ey.ı. gören ve gözllnden 
en kUçUk şeyler bile kaçmayan. bir 
zeka ve dikkate m&lik olduğunu mllh 
telif vesilelerle ıSbat et.mı.ttır. Lel> 
demeden lebleblyi anlayacalt derecede 
fera..~te malik olduğu glbl, tıir defa 
gördUgü ve tanıştığı bır kimseyi 
neden sonra. binlerce kifi arasında. 

gördllğü zaman yine tanıyacak ve 
t.smıni hatırlayacak kada.r d& hafı
zaya maliktir. Da.zan, günlerce, ay· 
!arca evvel. bir kitap veya gazete
de okuduğu bir parçayı elifi elifine 
tekrarlamak ıuretlle muhatapları

nın haıyret ve gıptasıru uyandırD". 

MtlKEMMEL BİR ZEVOE ... 

an'anesine göre, taht namzetleri 
yanlarmdfl. asla pa.ra. tarJ madtkla· 
rından, dUk, alJ.1Veru, etınek ve pa· 
re. saırfeurıek itiyadını asla kazan· 
ma.mıştır. Onun için kendi.sL de da· 
hil oi.duğu halde, servet ve iradının 
haklkl mil<.tarını, hususi masraf ka
tibinden - bir de AI!ahtan _ ba~ka 
kimse blJınez. Maama.ti.h, basit bir 
tahmine göre f()yle bir netice elde 
etmek ko.bildil": 

BU)''ilk s.nnesinin annesi Kraliçe 
Viktorya. ve büyük annesL Kraliçe 
AlekBandrs:da.n birer milyon 1nglllz 
liralık bir servet teva.rti.'.:f etmiştir. 

Sa.bası muteveffa. İngiliz Kralı 7 n
ci Jorj, dU.kün, İngiltere tahtından 
feragatinden sonra kardeşi !limdiki 
Kral VI ı~-01 Jorj'a 000,000 İngiliz 

liralık bir bedel mukabJtnde terket
tiğl, Balmoral ve Sandrlgram "8-to· 
!arını kendisine bırakmıştır. Bun· 

ı>tıı~s dö Vihdsıor'a. gehnce: O, dan ba_,ka. her sene kardeşi olan 
aleyhindeki birçok il!ıamlllra. raf· Kraldan ~g,haan 2~.000 İngiliz lira· 
men, sadtlt ve ırriikenwnel bir ~ lJk bır çeı,t ve a valil umumt Bttatile 
olduğunu isb&t •tını.ur. İyi bir ev de hlikQmetten senevi 3000 İngiliz 

hanınu ve fevk&IA.de lı"ÜAnü idareye liralık taru;i.Sat alır. 

malik olan dll<şeıı için, dllk: cSabalı İ.te takribi bır hesapla Vlndsor 
ka.h ... "eDli içmeden evvel benimle ko- oukuniln serveti ve hayatmm bir· 
""""ak hakkına yegtne malik olaıı. kaÇ satııuı. 

Anriko, Dora'nm öldüğünü 
sanmıştı. Ağzından ~ılgın bir 
feryat çıktı: 

İstiklal· En Son Havadi:s'i" Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 29 

- Eyvaah ... Doracığımı kar
tallar parçalamı~tır! 

Antuanetta onu teskine çalıı;
tı: 

- Yok canım ... Dora ya~ıyor, 
onu ben kurtardım. Nehirden az 
ötede bir kulübede oturu:or. 

Müntekim sevinçle gen~ kıza 
vaklaştı; onun tombul ellerini 
tutarak ve kahkalar atarak 
sordu: 

- Dora sağ mı? 
yavrum, doğru mu 
sun? 

Tonyetta. 
söylüyor-

- Gel götüreyim. Hem vakit 
kaybetmeğe gelmez. Kazalvek
vo nerede ise ~izi tevkif ettir
mek için adam getirecek. 

Kazalvekyonun adını i~itince 
Müntekimın aklı başından gitti. 
Bu muhavereyi clinliyen eşkıya 
esmer kıza birer bireı· teşek
kür ettiler. 

Anriko, Antuanetta ile birlik
te yola düzüldü. Diğerleri de o-

1 
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nu takip ettiler. 
Vakit kaybetmemek için, sü

ratle yürüyorlardı. Bu yürüyüş 
az sonra, bir kilometre öteden 
yangın alevleri fışkınnca çılgm 
bir kO!juşmaya inkılap etti. 

Evet, orman, Doraıun bu
lunduğu orman yanıyordu. 

Anrikonun sevinci birdenbire 
kızın kolunu tuttu: 
bir kedere inkılap etti. Esmer 

- Yalan söylüyorı;un değil 
mi Antuanetta? Dora burada 
değildir, değil mi? 

Kız: 
- Haycli Müntekim .. dedi, so
ğukkanlı ol! bir erkeğe yakış. 
maz bu yeisin s@in ... Dora bu 
ormandadır ve sana ağlamak 
değil, onu kurtarmak düı;er. 

Çeviren: 

.M. S. Çapanoğlu 

Anriko cidden aCID&ealt bir 
halde idi. İki gözü iki çeşme, 
ağlıyordu. İki düz üstü yere 
çöktü. Bir müddet bu halde kal 
dı. Sonra alevlere atılmak iste
di. Fakat arkadaşları mani ol
dular. Zira yangın o derece deh 
şetli idi ki, çıtırdıyarak yanan 
ağaçlardan öyle kavurucu alev 
ler fışkırıyordu ki bunların 
arasından geçmek ve bu orma
na dalmak imkansızdı. MUnte
kim, kollarını tutına.k istiyen 
Mankozive: 

- Bırak beni arkadaş diye 
bağırdı. Dorayı kurtaramazsam 
ben yıujıya.ınam. 

- Peki ııınma reis. .• Bu hare 
ketiniz bir divaneLiktir. 

- Olmaı. gideceğim. 
Mankozi, sesinin perdesini 

yükseltti; 
- Bu ateşin içinden geçe

mezsiniz. şu dumanlar sizi böğ
ma.."13. bile, bu ateş mutlaka ka
vurur. Dört adım ilerliyemez
siniz. 

- Gideceğim. 
- Israr etme reis. Siz bu alev 

!ere dalarsanız, biz seyirci mi 
kalacağız sanırsınız? Hayır reis, 
bu göz göre göre ölüme atılmak 
olur. Hayatınız bizimdir. Size 
yemininizi hatırlatmak isterim. 

BAYAN iSTENiYOR 
Güzrl ifadei kaleme multt"dir faal 

BAYA~LARA ihtiyaç "ardır. Karaköy, 
Öbenıhid han yanında lİntibab han) 
'.'io. 7 

Hükumet ve şirketler 
memurlarına 

Çok mÜ!>aİL i"artlarhı. \-erc~İ)'c kok kömürü 
'·rrilir. 

Karaköl·, Önırrabid hanı yanında 
t/rıtiboh han) .Yo. 7 

EN SON BAVADI~ 
1LAN FlATLABt 

Başlık maktu olarak 
ı inci ııayfa oantiml 
2 > > > 
s • • 
t • • 

ABONE 

Altı aylılı: 

Vç aylık 
Aylık 

• 
• 

ŞARTLABJ 

TtirkJ:ye 
l!)in 

Kr. 

HOO 

180 

Kuruıı 

%00 
7 

Hariç 
1!,liu 
Kr. 

1800 
loto 

Bizimsiniz, biziınle beraber ka
lacaksınız. 

Dört haydut, meyus bir hare 
kette bulunmasına mani olmak 
için, reislerinin kollarına sarıl
mış bulunuyorlardı. Müntekiın, 
silkinip kurtulmak istedi. Fa
kat muvaffak e>lamadı. Nihayet 
haykırdı: 

- Bırakınız beni! Reisiniz de 
ğil miyim? Emrediyorum, hepi
ıtiz burada kalacaksınız. Ben 
gideceğim. Böyle bir tehlike 
karşmında yapyalnız hareket 
etmek isterim. Bu dehşetli bir te 
şebbüs o labilir. Fakat ben bu
nu yapmağa mecburum. 

Anriko, gayet amir ve haklın 
bir sesle söylemişti bu sözleri. 
Haydutlardan hiçbiri ona itaat
sizlik gösterıneğe cesaret ede
medi. Hatta Mankozi ve Sirako
yo gibi en ileri gelnleri bile. 

O zaman Anriko, şapka.smı 
çıkarıp onları selamladı. Du
daklarında acı bir gülümseme 
belirmişti. 

(Arkut var) 

.. 

Talebe L:aydi iı;in hergün nıüracaat t.-dilcbilir. E!!-l..İ talebe kayıtlarp yenÜ6 

m68.ine 15 Eylılle kadar devam edileoektir. 
ŞEHZADEBAŞI, POLİS KARAKOLU .ABKASI 

Telefon: 22534' 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma 
Komisyonu ilanları 

29.8.941 güoü iMelJi-. .. i ~ıkmıyan 5 ton ıüt 5 eyfül 941 gini eu1 ll de.~' 
lı\.la ihale edilecektir. '1uharı1mer. hedeii 750 lira olup ~t'i Uminat.ı 112 ~ ,e 
ku.rıı,lur. Sartnam~i her gi.in kt•nlİ:,)·onda görülebilir. Ltekl.ilerin belli ıu0 ·, . . ~ 

eaatte lat'i temiııatları ile birlikte Fındıklıda eatınalma Jı:omieyoouna g:efflll!' 
(~73~) 

* B("ht'r J..ilo!una 39 luru' fiyat tahmin edilen 138 ton •ığır eti 4.9.941 ~,. 
günu !!lal 16 da pazarlıkla ı!ıatın alınaca J,,;tır. Şdrtnamet.i her gün kom.i~t1d•~ıJr 
nilebilir. ~luhammen bed("li 53820 lira o lup kat~ teminatı 788.5 lira(hr. bte .f) 
rin belli gün l'C Hıtle FındıLhd.ı ulıııa.lnıa konüeyonua ıelıneleri. (761 

* <>11 
A?ağıda miktarları ~e pazarlık z:aruanlara yazılı ilJ kalem s1iır eti 6-

9
· 1,.,, 

cumartesi günü pazarlılıda &atın alınacaktır. Şartnameleri her gün ~ood' ıil' 
rül,.bilir. J~tt'k:Jil("rin belli ~ün "e muayy en su.terde teklif edecekleri iiatıaı' 
kat'i teminatları ile birlikte Fındıklıda aatınılma kom.İS)Onuna aelmeler:~) 

Cin.ıı. 

Sığır eti 

~ığır eti 

Topkapı 

Mikum 

12000 
12000 

razarı.• ~ 
S(!J1C / 

- 'il u 
ıı./ 

-----~---------------
Maltepesindeki sahn alnı~ ' 

komisyonu ilanları ) 
---·--------~·' 

ı - Pazarlıkla 150 ı.oıı oam•• alın ae&kur. Somaaın dölı:iim ~ lı"' 
k.ilıo&uouıı mubam.meu bedeılj c.» kurw: tutarı 4500 .liredır. Samaaın bal~tf 
de beher l.ilosu el> kuru.~ c75> .a.nti-m tutarı 5625 liradır. Teli ciheti . 
den verilmek şartile beher kilosu c3> ku TU§ c40> santim tutan 5100 ~,I 

2 - E"saf ve husu!İ şartlar Topka.pı ?.Ialtcpe ı~k.ı ıatuıalma konti~ 
görülebilir. 

3 - İhaleoi 5.9.941 cuma giinü Mat 1 O ela komi.,.....ı. ,aprl-.,.. 
4 - l.eteklilerin kat i temiutlarile biı tikte ko:misrooa ıaüracaatlar:L 

~) 

* ~ 1 - 27.8.'MJ tarihinde puarhlda Mlın alınaalt ol"!> ,. ...,.,.. 9fli :;:.. f 
fiyıat tahmin edilen 50 bin liraltk er kundurasına talip Ç-lkmaıdıtm<lo 
zarhkla AtJD alınacaktır. · ,,ı 

2 - Taliplerin g~tirecelderi nümY.neler""' rıiimundere 9"1U11 ver~JtC' 
ve fiyatlar illerinden muvahk olıuu tercih ıörii1drilir. i' ~ 

3 - Kunduralar bir talibe ihale edile bileeeği gibi .,n 9'Pt taJipıld"l 
rebilecckleri miktar kadar da iha1eei ya pıla.caktır. 

4 - İha! .. i 8.9.94-1 pazarteıri giinü sut 15 do _.Jacaknr. 
5 - Kat'i temi.atı 7500 liradır. * ~r1 
1 - Küçiikçekmeee aııbarmnı çatKındo m- kmrıla moşaaılıabr"' !141 1~ 

kaldırılm ... ı ve çatıya cRUBERAiT> ferfi n ~lana çak1lınaet 27,8.~ı~ 
lıinde pourl>kla ihaleye konulduğu IWde talip çıkma<hğmdaıı tekrar 
yapt.ırılaca"ktu. ~ 

2 - KO§ilnamesi Topkapı Maltepe .. keô ootınalma komi-d• ıt· 
3 - İhalesi 8.9.941 paıartesi günü ı asıl. lO da. komi9"'0"da yap.ıJttC8~l 
4 - Kati t~u 245 liTa 52 kuru~. ~ 

İstanbul Belediyeıi llanl~ 
Yollar tubeoi içi• al ınacalt 30 ı.a kınple madeo kömmü eçık .::~ 

konulmtl§tur. Tahmin bedeli 74ll lira .. e ilk tominatı S.1 liradır. ~ .· ~ 1 
!lluamoliı Müdiırlüğu kaleminde göriile bilir. ihale 11.9.941 perf<ın!>e ı<"' _v{ 
de Da.imi Encümende: yıpılaca.J..'tır. Talip leria ilk tem.inat makbuz v~a ~~ 
ve 941 y1hna ait Ticaret Oduı vefiikalari le ihale ;:iıni oıuayyeo u.att0 

eümcndcı bulunmalan. (7568) 

* Tahmin B. İlk T. 

15,54 

93,00 

2ö8,00 

1.17 

6,98 

'fi i"" 
Fatihle Mültüali mah a]).,.in;n Alılbo~a ııoJ.ağınd• '.ı"', 
da 26/1 n~ara.lı ve 7,77 ınetl'e murabbaı sah~al~ı ~ 
AkN.rayda Inebcy m aballcainin KO(ibey aokaı;J ~ 
adada 37,20 .met.re mu rabba.ı uhah arsanın 1111Ş•· ,~ / 

J~,35 Ak>ar°'da lneb.r m alıaileainin Tiryali HvanP"~ı.o' 
bcıy ıııolıri.aklar1ndı 63 ncü ada.da 42,75 metre ınut• 

•Aa. ·"' 
Tahmin bedeJleri ile i1k teminat mi ktarları yularıda yazıh ~ P~ ''ııt" 

ulm.ak üzere ayrı ayr1 açık arttırmaya k oaulm~nr. Şa.rtnam.elm Z 
1 
i d" 

amelit l\tüdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 5.7.941 cuma günU ' 881 
11,;1-') 

Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk l<minat ma1'buz veya "'':UP (73~ 
gtinü saat 14 de Daimi Encümende bulu nmaJarı. ___..,.,. 

iŞ BOROSU 

V cr;i, tapu. nüfus. evlenme, pasaport. 

Tö.ccari t0SC11 işleri 

Karaköy, Ömerabld han yanında 

(/ntibalı /wJJı) iM. 7 

~: 
~~iN s}.ılt 

N8f'İ1td DirJdDr1'1J 
şt:ıntı SARAcoGL 

Ba.ıld.Itı re'_' .ıd 
VATAN lllA~ 


