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Ata' ya saygı yedinci ole· olmaştnr ! 
Atsız ve Çınaraltı şu anda aziz1 

milletin nefret ine muhataptır! 
''Orhan Seyfi ve arkadaş.ar1,, kendilerile 

.. 4lmanya lla.rıısında elele cephe tutan üç baş 
~ 

aramızdaki farkı mı anlamak istiyorlar? 
1 

r~lşte: 1 

B. RUZ\'ELT 

Ruzvelt 
, 

B. STALİ."\' Onlar, ''milli seciyeden mahrumdur,, kaydı ile istik
lal savaşına iştirak edenlerin mukaddes hariınine 

• • 
alınmamışlar ve l ne bolu' dan kovulmuşlardır. Biz, l s-

pmam ı ile Çörçil ı . • ~ 
~ ~~Haline. ftS!t 

SabotaJ bı_~ m~~a, BlrBasgazeteslDI~ 
- . ve Gerilla Gonderd ler. beyecan veren bir 

t~klal savaşında3gara almak bahtiyarlığına mô.likizl 

'l'ürk milletinin samimi bir 
aıabını göze vuran dünkü yazı
tnıı, hiç §Üphc yak, umumı bir 
tasvip ile karEılaşıuış bulu11u
ror. 

1 Rusyaya -- ye~:~:...~s~-=0~~= lddlssı 
Rus çete 1 erin in bu ııebah •eı,r.iunan tevkalide 

Bu sabah, önümüze yığılan 
l:tı~ktuplar, çekilen telgraflar, 
l:tıutenıadiyen telefona çagr1l- ! 
ltıa.kta olmamız bu tasvibin de- ~ 

y_a r_ d 1 m fa a ı ı·yet~ arttı ·' te:;}etlk Amerika devletlert-
' nhl Moskova böykelçlsl Ell'tan-

!'~esini izaha kafidir. 
~_ninaenaleyh, cok doğru bir 
~tekette bulunmuş olduğumu
~ bir daha inanarak ka\eıni cll

1 ÇI n Jıae'la lnı;lltere büyükelçlsl Cb-

• • • 22 tank, 8 zır·L/ı rlpps. 16 Ağuatosta, So"'·ye~ 
---- ıl Bkliğl baık komlııerl Stalio yol-

0 f Om O bil Ve Saire clafl ztyattt ederek Birleşik A-

Bir lngiliz • A- tahrip ed;lmiş =:--...:.:!"':..:"' ... ':; 
men1-:-an • e-0::::-:-::5::-rrl'JMi:anft~Yft"irıt:iıl. ~. ~.:ı:-.J..Ç';r ... ı.ı, .... t"'lv" .... tt ~.;.c:~~ bir ~!!!, 

nııe alıyoruz. 
ır ~ elft, İstanbul gueteteri. 
ın, bugiin, bu fevkalade milli 
r ··l7\tu;ı temas etmemiş olma
tıatı j~erindc durnlım. Acab:ı 
, ~.1 ... 1. sayın rcfild~ıjrniz susu

·K tihbarat bürosu tarafından nefl'Olu· 
nan aak'1'1 ,ıebllğ: • ı.wle Çılırtııll'la ..._ ... 

konferansı DUfZJlan haUannm serı.tnde faali· dertlldel'I 1-.i .,._ .....,, 
yette bulunan kuvvetlerimiz 2% tank, cHarry Hopklna'in Mos-

"Ot la r ' 
ı· }l •hangi bir id .. ·oloji müna
ı·a~a 11nda arslan kesi'enlcr, 
ı:~ nclikrinc arslan kesilmek ım
~ rı ve suurunu vermiş olan 
l ':rin iki büyük kurucusundan 

top'ıanıyor •' s zırhlı otomobil, 20 kamyon, mUhim. kovadan avdetinde verdili 
• mat ve erzak yUklU 16 vagon tahrip raporda Nazilere k~ı gös-

ctmişlcrdir. terdiğiniz mukav9'Mt anla-

1l'ine karşı gösterilmi~ olan say 
~Stzlığa tek kelime ile mukabe
ıı etnıemiş bulunuyorlar! Bu-
~~ .~anlış bir tarzda tefsire ve llan«f a rrdan ,.e hangi neslin ıazü Ue bakılırsa bakılun, dalma ayal 

. ÇIJrçil ile Ruzvelt 
Slaline müşterek 

~U tarzda isti~m1!.ra kalkıR- boyda görtUecek ve dalma birlikte amlacak lkl idealist, Ud auer, 

~llı~tdoğru değildir: lsta~bli~l iki l\lllll Şef." Londra, 16 CA.A.) - Çörçil. Ruz· 
r.· elerinin bugu"' nkü sessız - • . . elt 
~1 efkarı umumiyenin dünkü belih~tine ve ışlemi§ olduğu su- - v ınWAkatlndan sonra yapılan 

bir mesaj 
gönderecekler 

h~l'iyatımıza karsı izhar ettiği çun vıc<Iı;n yakıcı, yüz kızartı-! r \ mllfterek beyanat, her tarafta bete-
~U~i tasvibe tarnamile if;>ii- cı dehşetine rağmen bir intibah ! Ma Ç •ı nilmlştır. Bu nıWAkatm son derece 
i;tıt etmi§ bulu~duldarma deli- dlAuymuş ~!?uğuna, kısmen, de- n ur mühim neticeleri olacağı tahmin e-

eder. ~.ıet edebilir. dllınektedir. Çörçll ile Ruzvelt Sta-

Almanlar, bu muharebedo eubay şılmış ve memleketinize ne 
ve er olmak Uzere 450 ölt1 ve ;raraır suretle yardım edilebi&eceği 
vennişlerdir. Almanlar bu kuvvetle · tetkik olunmuştur. 
rlm!zin üzerine 2 motörlU tUmen ve cSize, muhtac oklujunuz 
ı piyade alayı sevketmlf)erdir. harp levazıma stoklarım hl-

Bu üstünlük ORrine kgyyetlerinüa mil bir çok vapurlar yola 
geri çekilerek müdafaaya pgmifler-
dir. 

ita/gaga 
akın ••• 

çıkarılmıfbr. Bir çokları da 
limanlarda hazırdır. Pek ya
kında hareket edeceklerdir. 

"" ~t dına uygun bir milli hüvi- d ~:~an ~eyf~ milletten §U tarz line bir mesaj göndereceklerdir. 
J .., • h ,.. a ozilr dilemıı:. b l Lord Biverbruk, •u anda Vaşlng- Sevme, 16 CA.A.) - Oft: l>l'k ı~ aı- ectP.rek Atatürk un « =-- u unu.yor; fl h ., 
j'.,,~ Sek hntırasına saygı ara- - A~IZl!_l _mekalesınde uy- arp sa ne• tonda yiyecek, mühtmmat ve ııilAJı Seville şehrinde ntlfwı, altı •ne 

cSizm ve bizim askeri 
kuvvetlerimizin ihtiyaçlan
nı ne suretle temin edebile
ceiimiıi prUfmek ve seri 
kararlar vermek için Mos
kovada bir toplantl yapıl
masını teklif ediyoruz. 

;v1t cihadına iştirak etmiş olan gunsuz bır tibır kullanılmış ol· Y&rdıınının çoğalması işi ile mel}· zarfında yUzde kırk niabetinde çotal. 
\t~ atan gazetesb ne ise statik masma. ben ~ahsen mUteessi- sz• oluyor guI olmaktadır. Hariciye :MUsteşarı mış ve 312323 kişiye ballt olmuftW'. 
et P:ı.ssif bir tasvip il~ iktifa ~m. Bı_: tetkık ~akalesinin j. Suınner Vels, dün vaşingtona dön 
lla~:Yip aldığımız cepheye der- çınde boyle aşın tabirler de bu-1

1 
milş ve nazır Hul ile koııufffiuştur. 

~ iştirak t . l sından lunmamalıydı. Fakat nasılsa ga[ı"ba Dlln, gnzeteciler toplantısında Ha-
~laY? bt \mı~ 0 m~tık bir gözden kaçmı§trr. Nizameddinin 1 

• • rlciye Nazırı Hul şu beyanatta buluıı 
l \rgi gön~ su un. ~~ ~ if e bi- gazetesindeki küfürlere benze.

1
• rnuştur: · 

j'ot'\ız ermeyı ır ,. az memekle beraber, ilmin ciddi R h <- Yakında bir tnglllz _ Amerı-
Vata' . diline bu türlü hafiflikleri hi UB - Japon ar• 

llıı~da bn., _gazetesı, matubuatı- uygun bulmadığımı söylem _ç kan konteransı toplanacak ve buna 
tı.ına b" .... h~n bu Çınaraltı çıba- ve okuyuculara itizar e+-c;ge binin başlaıiı.ah Rus mUtchassısıar da iştirak edecek-
ll.a,.,.1 ır nışter vurmak ve Çı- b wu.ıye fir. Bu konferansta, Rusyaya yardmı 

Sevil şehrinin 
nüfusu artmış •• 
Roma, 18 (A.A.) - Ofi: 

rı.~11. tı ,.,, .. .feliği . mec urum.> lizere oldug"'unu nı. ı halled l ~ll:ıek ;•Ue~esesini.n cı ö-nı Bu bir itiraftır. Cürmün işlen " ese esi i ecekttr. 

l bir biz uretıle de cıdden deC>er mesine vasrta olan adam cür- göze vuran r;====~::===;;~i=;;;!!;;=~~~~=iii;=:iiiiiji e tideaı;r1ette bul.unmuştur. He münü itiraf etmiştir. Bununla 1 
~il tııh adl.ı garıp yazının. esa beraber Orhan Seyfinin ikinci bir delil 

İngiliz imparatorluk hava kuvvet 
!eri bu gece Catane ve Amguata•yı 
bambard!man etmiı,lerdir. Bir lngi· 
!iz tayyaresi denize dUştlrUlmu..,uır. 

~l'ri"inia.f bır. adam olan ıı:u: suçu üzerinde, yani Türk mil-
?nu1t yaııı Orha~ . Seyfıyı letine Atatürk idealinden başka Şaqhay, 18 (A.A.) - oa: 

61lrJ.irrnur~uş olması bızı pekse- bir ideal vermek ve Ti.irk mil- JaPon ııefaretlnln ııözclaU ..... 
ı. _l'han §tir. Zira bu suretle l ti . o··1u" ruhlu bedbahtlar gı"bı' len Çlncle bulunan MaaçuoımaJu 
""e" Se"f" f b" b" · d ! c nı · .~enu .J 

1 n n. :r ırm en ·· teı mek iddiasile işledifü suç lann ıs Ağuııt~taa evvel yerle-
lj>ı teb tn~z olan Uç sıffatı daha ~os "nde ısrara karar v0erwği rlne dönmelerlnln ve bu tarihten 
! _~uz etmiş ~~!unuyor: ~!e~Ja,,ı;ılmaktadır. aora Mançuko anzlaJ dallWn-
~ _/\.~haf ve gulunç olması. Orhan Seyfi ı;ahsımızdan da de )·apılacak eeyahaOertn ~ok 
~ _ nıaklığı. su suretle bahsetmektedir: müfkWieşeceitDin Maas"uko ta-

~l'ro.a;;Saı:;zndan büyük j~Jer ba- s «- Mazisi Atatürk'ün büyük bUyetlade bu)gualara blldlrllmlt 
<l 41lda ~a kalktrımı~ bulunması, nutuk kitabında istikbalin hafı- otduğuı,a tefi& eylem~ttr. 

lı6lı. srar etmek niyetinde ol- zasma ilelebet nakşedilmiş olan ~~:=:=:=:=::=::==:~~ 
:tı.:vzni ı bu adam ağzına hiç yaraşll!ıyan ::: 

~l~ı bir ~e ciddi bir gazetenin, bir mevzua karışmak telaşına m~anızıa ıiz şu anda aziz mil-
ıne tı .. •nfıaJ l:aı~ısında ken- di.!şmüş.> . letıu umumi nefretine muhatap 

~iş oıınlUdataa imkanı bahşet- f Atııtürk'Un nutkun~a ~nf bulunuyol'Sunuz. Kendiniz ve 
h ~ ıı. ı,..aı ~s~nd:ın, ruhi dalaletine Orucun hemşirczadesı olarak arkadaşlarınızla, millet ve milli-
1.' tı"' ist~ ıgına uygun bir hiya- gösterilmiş olmamıza sebep o- yet cephesinde, aramızdaki far
'"' ~~' lı.·k~ade~:e kalkışarak w.ıhsı 1 lan rcporun wyanlışlığı ~sman!ı ~~:m~ .llhlamak istiyorsunuz? lş. 
; a tı tn : . ~tırmek ve hakaret imparatorlugunun ve Cum~~n-

dli U a ' 1 ~ın de istifade etme- yet Türltyesinin bütün nufus Siz, «Milli seciyeden mahn;nı-
r , 11 ntt: H) olan bu iğrenç a- kütüklerile sabittir. Bunu tah- durıt kaydı ile lstiklil savaşına 
~ l'ı> lb • r memnunuz ki kik etmek hakkını heran her v_a iştirak edenlerin mukaddes ha- i 

• •1 n · . in i ve dessl s tandaRta tanırım. Orhan Seyfı- rimine alınmamış ve lnebolu· 
. ''lnı At - ?. d .ı ece inde sefil nin bizi milli mevzulardan u- d.an. kovulm.u~sunuzdur .. Biz 1.~· 
' k• l:r. Zir1 o h erifin A- zaklaştırmak endişesine tutul- tıklal ve nııllıyet savaşında uç 

t .', 1
:1 '>ı 1-'"6 terdiği saygı- muş olması da b:zi güldüıiir. yar~ kazanm~ş olmak şeref~ ~·-

'• f't b. "~ ı, ., ist iyer '""k i~- Milliyet cephesindeki mevkiimi- sellı, ve .bahtıyarlığına malı'kız! 1 
~ b. 'rnı , . ' ol luğunu., söyli - zi ve manamızı anlamak kaygu· B~.se~1l~ ve arkadaelarına .ve-
tı l'ı cliln·; : Bir alçnklıktan sunB düşen b\l sefil ve iğr~n.ç. recegımı.z ılk "f! son cevap ı§tc ı l:m~iiil:;iiiii~iiiiiiiiiii:==============~ 

ıı r~,..1~ fi '~ 1 hi olc;a bizi mem- ahmağa vereceğim cevap §udur: bundan ;bar~ttır. 7 
r hHtiin müc~rr"'p ı «- At!'lrı ,.,. Cınara.ltı mec- Nızaıııeddin N.zif 

cBu toplantl teklifi kabul 
edilinciye kadar mUmkUn 
olduiu kadar harp levazım. 
ıöndennekte devam edece
jiz. 

cBizim, daha uzun bir 
mücadele için hazsrlanma
mız ve bunu temin için de 
siyui müzakerelerde bulun
mamız f aydah olur ve bu 
hal, ıayret ve faaliyetleri
mlzi arttırır sanırız. 

«Bir çok cephelerde cere
yan etmekte olan muhare
beler kesilmezden evvel b&§· 
ka cephelerde yeni muhare
belerin baş göstermesi ih
timali vardır. 
«Kaynaklarımız büyük ol

malcla beraber bunların mak· 
sada en muvafık şartlar da
hilinde kullanılmasmı tayin 
için işbirliği yapmak lazım
dır. 

cHitlere karşı Sovyetle
rin gösterdiii mukavemetin 
ne kadar hayati olduğunu 
takdir ve tasdik ediyoruz. 
Seri ve ani yardımlarda bu
lunmanın vazifemiz olduitJ- · 
nu da biliyoruz.» 

Amerika cle\"leUerl Cl1bnbar 
B-,kanı Runeit'le lqWs Bet
\eklll Ç.ö~U·e kndl.anla ve 8"
yet balkuun yürekta teıeldd'-
lerlni blldlnnelerbd bil,....._. 

den rica etm19Ur. 
StaUn, Moeko.-ada. taç memle

ket mura~ toplaamuı 
baklnadald tekllft eelAmladıtnu 
\ "8 buDUD pek fabuk yapılması 1-
ÇID JAsmı ple• te4blrlert alaca
pm blldlmd,ttlr. 

8'I mtUAMttı. Hariciye Kond
llflri Molotof 41• hazır IRlllllUllU,
tar, 

Almanlar 
zehirligaz 
Kullanacak mı? 
lıloakova, 18 (AöA.) - Pravda ga 

-.test öQ. beyeca -uyandır1m bı 

makale neyretm14tit. 
<Kimya bal'blne hazırl&11mız?:ıı. b~ 

lıtmı tafıYan bu makalede l}öyle de
niyor: 
«Almanların yeni bir barbarlık u 

tıulUne ba.ş vurmaları beklenebilir. 
Almanlar, :r.ehirll gazlar itnallndc bU· 

yW< ihbea8 sahibidirler. Merllamet.sb 
bir gaz harbine ba.şlıyacaklıw-ctıı'. 

Böyle bir Uıtımale karşı şimdiden ha 
sırlanmak l.Asmıdrr.> 

Siyam, demok
rasi cephesine 

• • 
gırmemış ••• 

Harici siyaset pek 
nazik bir saf hada 

Bangok, 18 (A.A.) - Siyam kabı 
neai U&snıdaiı biri, harfcl siyuetıL 
aon derece nazik bir safhada olduğu 
nu beyan etmiftir. 

DUn D"fl'edilen bir resmi tebliğde 
«Birlqik Amerikanın Siyama yaı 
dnn vldettiğine ve Siyamın demok 
raaı cepheaine glrdltfne dair olan 
9aylalar> tekZıp edilmektedi; 

Tank 
yapmak için, 
750 milyon 

dolar! 
Vaşington, 18 (A..A.) - Milmes• 

siller ve tyan meclieleri eneilmenl.erl, 
tank ve harp malzemesi yapmak ıı;ııı 

750 milyon dolarhk bir hU15USI kre· 
diyi kabul etaı.1'tir. 

Odesahenüz 
tecrit 

·edilmemiş •.• 
Moskova, 16 (A.A.) - Burada be. 

yaıı edild.ltlne göre OdeSa'nın haJt l· 
katerı tecrit edildfklni eöylemek lçın 
henüz vak\t erkendir. Böyle bır ihtı 
mal tahakkuk etse bile şehirdeki il 
yet gamı.onunun merkez Y' .. 
takvl.Yesi b• aman mümldln 
bu takdirde de Odeııa. AlDt' 
bmda nhataz edici bir i 
~aktır· 



e 
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HER GÜN BiR FiKiR i lhti ·ra harp! '( ŞEHi ve 
Zül/ ügô.r, maşa ve rüzgar ... 

1 

- Faruk FENİK 

G azetecitiğe ilk bailadığmı günlerde idi. Bir baba dostuna 
rastlamıştım: 

- Evlat ... _ demişti - Su mesleie yeni girdin. Beni dinle
mek zahmetine katlnırsan, sana bır iki lafım var. 

Kendisini alaka ile dınliyecegimi sôylemiştiın. O zaman 
bana şunları söylemişti: 

•- Bizde bır gazetecinin muvaffak olabilmesi için su liç 
şartı daima, gözönlinde tutması lazımdır. 

1 - Esas kaide: <Zü lfüyara dokunmamak». 
2 - Rüzgar ııelen delikleri tıkamak. 

<3 - Maşa varken ateşi elle tutmamak ... » 
Ve illve etmişti: 
- Sen şu Uç esas dahilinde 

scnra daha etraflıca ııörüşürüz. 
harekete bir geç b1kalır11, 

O baba dostu o &ünden sonra bır daha görünmedi. Ne oldu 
bılmiy<>rum. Herhalde nasihatlerini tutınadıgıpı için bana da
rılmış olacak. Eğer b~linlerde ona rastlarsam şöyle d'yece· 
gım: 

- Zlilfiyar'ı bizzat ylr, kendiliğinden kaldırdığı içuı art.k 
zülfiy:ire dokunmak diye bir şey kalmadı. Dılediğiıniz şeyi, 
dilediğimiz kadar yazabiliyoruz. •Rüzııar gelecek delikleri _ti· 
kamak» maddesine gelince, buna riayet bence imkansız, z.ır~ 
delik bir değil ki tıkayasın. Matbuat ınuhitınıiz kalbur gıbı. 
Birini tıkayım derken diğeri açılıyor ve rüzgar olaııca kuv
vetile içeri doluyor. Gel de rüzgarı duyma! 

cMaşa varken ateşi elle tutma!• d;y•n gel;in şu CıııH 
altı mecmuasını okusun da verdiği nasihatin tutlılup tııtul-
mıyacağını anlıyabilelim. . 

BRba dostunun beni bir daha aranıayl'iınııı sebebıııı şıııı
di daha iyi anlıyorum. 

-
Düıı de 15 vak'a 

ihbar etl.ildi 

Kaymakamlar 
başka işlere 

erci an ihbar 
larla meşgul 

olacaklar 
:t ı~ at mUrak11:be komle)·onu. 

~kla elt:le ,.erdikten 1M>nra mub 
t.ekirlcrl daha çabuk ele ıcı:•r· 

mek fıraatını elde etntJJJ bulun
maktadır. Dun koınlsyona 16 lb· 
bar ;)'apdnıı~, bunların 12 el dün 
ak ma kadar teı.blt edilml,tlr. 

l akalaııanlar arasında Kab&· 
ıa,ıı. bir koılıtlrcll, ,.e ZiirubUllil· 
han<h• -ı·~ numaralı ardiyede ma
ılifaıın·acı Kavaf)'Bn tı.ınlude bl· 
rl de \ardır. 

Asker ailelerine 
yardım 

Kanunun tatbiki
ne geçiliyor 

BUyUk Millet Meclif;ınce kabul 
cdılen asker atlelcrinc yardım kanu 
nu Rcsmı Ca-zcte iJe neşredilerek 

mer'iyet n1evkiıne girml~tir. istan· 
·ı blll Belediyesi de ev\:elce bildirdı~;. 

mlZ gibi hazırliklara başlamı.~tır. 

Sineına ve Uyat.rolara verilecek pul· 
tarla. diğer yardını pulları Belediye 
matbaasında basılmttkt;.i.dıı·. 

Vah \ıC Belediye Reisı doktor LüU:ı 
Kırdar dtin bu hususta. kendı::ııle gö 
rtu,en gazetec~re kısaca. ı,u aözleri 
ı::ıöylemiştir: 

c- Kanunun metni henüz bize gel. 
medi. Bunu beklıyoruz. Geiincc izah .. 
nameye lliıum olup olmadığını tetkik 
ve teebit ed~rck derhal tatbiltata gc· 
çeceğiz.> 

Bu \c.a.Ziyete nazaran metnin buı;Un 
ya-rın gelmesi muhakkaktır. Pazar 
tesi gününden itibaren ta.tbıkata S"f'. 
çilmesi kuY'Y-etle muhtcn1el ı;öı Ul· 

m.ektedır. 

Memleketimizde 

B rnova haşerat is· 
tasyonu b ğdayı 15 

uh fazaedece 
bir iliç yaptı 

lzınir, 15 (HusuRl) - İzmir • ı vi kalker taşına bazı husu::;i nıaddc· 
Burnova l:laşarat ve Nebatat Hasta· lerMı ita.\.·esilc yapılmakta ve n1ahsu 
hl'iları ?ı-Iücadcle istasyonu yent bir liltı on bef yıl muhafaza edecek ka· 

kc'i'i(te bulunınufı..ur. 

Anadoluda silolara yerleştirilenliyeıı 
bu~daylar ve umumiyetle hububat, 
bilhassa : .. öyltilerin ambarlarında. ha
IJc>relcr yüzünden tahribata uğramak. 
tadır. Son zamanlarda Avrupadan 
mamul illi~ getirme lmkinı da lt&I• 
mayıncP.. Bornovadaki haşaratla nıü. 
c:td<'lc istasyonu ntemlekctimizdeki 
,·aşıtalarıa yeni bir Hil.ç Uzcrindc ça.
lı~mrş ve çok n1uvaffakiyctli netice
ler elde ı tmiştir. 

Bu ilAç KUtahyada bulunan· b'r ne· 

dar kw.ı'vetli bulıunmaktadır. 

Bornovada blr tmalılthane kurula_ 
rak f&allyete geçilmiştir. 

Pel" yakında bu il&.çlar 35 şer ki

loluk torbalar içinde toptan ve pc· 

rakende olarak satışa çıkarılacw.ktır. 

1-5 kllo ılaçl& bir ton buğdJy ilitçlana 
bilecek ve na.ç altı kuruşa satılacak

tır. 

Yeni intalilthanc b:t, tıah.Wkurusu, 

pif"C, sivrieinek, ve:;air h~at J:lç· 
tarının d2- tmal.ilına başlıyacaktır. 

IF
.A1ı1n...,a nereye gidi)«f _ . 

Franoauıa harbi kayt>elli" 

gü.ndenberi, belki bin defa sondlJUlt" 
tur. '\ e Avrupada harp ıılhaı 5afba· 
tuna girulCf'.}-e kadar l!iOrulmalda df'· 

"am eik:cektir. \<'i'jinin fevkalade kit~ 

raı·Iarı ınüna.~betüe .L\iaref}ı91 !'ete-
ni.n, rad) oda., l.ı'rao&ır; milleUae hit&" 

ben biiyled1(,-i nutuk vaziyeti. .,.dJJl.lıt'
mı, tıa.) ılamaz. 

1· ran!'ı.ı.ı; de\·)et relıti, huzur&mJuiUD 
\ e 1!'>tırapiar.1n SCbe[ıJeriDi izaba çJV 

ll'J&n bOıJcrfnde, uıl derde iemM ei· 
mcltten çekinerek şunlaa ıH;' :ıiıf· 
tir: 

41\.tuharebc harici bıra.kdaıı. takşı. 
imparatorlug-u yüzün<len b~ 
maruz bulunc.bilece\k olalı bir nıJl· 
lelin bünyesinde lıarp cı.e..am ecıer

.ı:ıe hcrke-s memleketin istikbaluıdel' 
endışcyc dti,mekte hakb okır.> 
Acabı1. eodi!jelerln \'e huzarmt.IU" 

ı;uıı ~belıi ~adeee mmttenıleke l.Dll'8'" 
ratorluğu mudur: 

Evvel zaman içinde : 

Koıni!!iı) on bu 1.11.t.lkAr meldele

rindeu ba'kr. ballıa diğer yardım
lu.rda. rta bahtomaktadır. lfeeelt, 
) anlllf bir mal alıp da defl,tır
ıııek ı.tı enlerin mell11<ı deflş· 

tini od!A'I ıaı.-.., ve ·a def;~.· 
tirihnese bile parasııu.n iade edll
mr,) ip yerine ba}ka bif' mal \erli 
o.ek ıt.LelUDelli. halinde komisyon 

işe derhal uz'lyet etmekte '" 
halkın aldatılmamuına ça1ı,. 

maktadır. 

ihi senelık Be ediyeye Müteferrik: 

Ticaret Vekili dün 
şehrimize ge di 

KanaaUııılı.ce Framwz rı•nıı~ 
eu bül ük cmıı,.,,.~ fed bir suret1e 1"
lunu ~şırm111 olmasından., ~· 
ğuna lnandıgı l·ola. domnek iJllki»'° 
nı bir tü:rlU buh1.manwnndaa. ileri s" 
melrtedlr. O hArbı kaytJetmiş ollJllll"" 
acııbmru ..,._ •indi- ~ ..,_,,. 
.,. rulıuudaki Wirrlyet \'8 .- ..,. 

kını& w,ııın4'eceğini ümlıt ~· 
~imdi bu son ümidlaill 9.kttdL Isviçrede '' akap,, lılar ! kahve var 1 l t kl"f Yapılan besapl...-a ı;oı·e men1leket_ yapı an e } 

Komnrer Kemalle, Palavra Ga.zan
fer, IJahse tutuştular mı, evde, so
kakta, nere,de olursa olsun callet
leri atarak gülüşmeğe ba.~larlardı 
Umumi Harbin -1914-18- :'.°n ~in Celal, Kurbağa İsmail Hak

larına doğru memleketten gon- Kı, muziplik olsun diye rakibi· 
derilen paranın lsviçreye gele- nin şahı ortadan kaldırmasının 
memesi ve yahut çok geç .ge~~e farkında olmıyarak tam iki sa
si yüzünden (Cenevre) dekı Turk at şatrançta bir piyadeye hü
talebesinin hali zorlaşmıştı. Fa- cum etmekle mc~hur Cevat Ma 
kat buna r.a.~en t&leıx;ıer •el- roş, Vasova prensi Mücteba (ki 
le gelen dugun ~~yram.• diye- bu ismi babasının fevkalade ko
rek işi k&lenderlige vurmu.~Jar- miser sıfntile BuJooaristanda o
dı. !stanbulda.n Pfil'.l- geldikçe tururken ikam~t ettiği 6atonıın 
borclarını verıp yenıden kredı ahırlan üzerindc'ı i ku!enin is
actınyorlar ve ne yapıp yapıp mındcn almıştır.> Doktor Nun I 
çalışıyorlardı: . _ Nabi; fesini sakl2dıkları ıçin 

Bu o;amınu, can ve. cıger. ~r- iki gün aj;lry".n Zo\d, ekol pre
kada~Jsrın ayrı ayrı bırer laka- para uı:rı 1 • k •· erP ~ 
br vardı. Kom~e; Kemal Pa- nüz pek küçük _va•ında 1svi~re
lavra Gadanfer gıbı. ye gönderildiğı içi>ı (Garda) iik 

:Son tetklklerdea. anlq.ıldtğına 

ı;örc halk M.ümkabe bttrolarına 
en E.i)ade konwr meff~eu 

01Uraf&at etınektf'dir. 
f)chrin her tarafında. kom~yo

nua toı,bit ettt-Gl fiyatlar nar.an 
ltib ua alınma~arak sah9 y&(Nl
nıakt~ \C haUo. bu suretle aktatd 

maktl.rltr. 
Koml!.l·on hlltilıı bu ın~eleyl 

na;c.arı itibara ahhğından pamrle 
sinden itibaren ıyhrln muhtdif 
"emt~rlnrtekl kömllreö dUkkln
larını ıkı bir ko'1trola ttil>l tut· 

sonuna 
e i en 

"htikar vak'aları 
.. tılli korunma kanunu mec'iyete Bu iki kafadann. bir de _zay,f göroüğU Şamill k~adi ağabeysi 

tarafları vardı. !svıçre dagları- 7annederek ve teli\.•la: cAman 
om yüksekliği üzerinde bahse ağabey, Avrupa ınsanı ne ça- g1rd•l:i tarıhten itibaren temmuz r.yı 
girişmek ve ölçüyü aşarak en bt•k değiştiriy"r !• ·J~mcklc ıneş sonun• kadar, ihlıkar muhakemelc· 
ufak bir tepeye (5000) metre ir- hur Hamit, futbolcü sabot, i- riııe bak n aslıye ikincı ce•a mahk<· 
tifa kaydetmek gibi.. hevesle- .,~•cı İzzet, Pckazet Hiisumct- m ıne 3,; adet ihtikar da~a.;ı gel· 
rinrlen biri de güle~mekti. tin, i::>ıileyman Nazi! Eey mer- ı mı.ş ve 'uıılard<tn 61 tane&ı beraet 

Evde, sokakta, nerede olursa hu!!'un ca bedevi, sen bu iı.le- 16! u 'Jıh.u . t k ril er' 
olsun, bahse tutuştular mı, he- 'Ili medeniyett~ ne zamana ka- nıa ınıye ara • sona • 
men ceketleri atarlar, gülcşmi- c:ır bedevi kalacak~:'l 7• diye şa mlşt r Hu 161 mahk!imlyet kararın
ye başlarlardı. Bir gün Cenev- kalaı;tığı Ahm<'t, rrdevi lakaplı la.t 1;;~ ta:10sı Trmyiz mahkemesi 
redeki Şamillerin evinde emek- laı ın meshuı-larındundı. tarafmdan tasdik cdılcrek infaz edd· 
tar besleme Emineye: Karnı- Bazı arkad1ş'ar da ~oförliik mlşt!r B.ı IJ5 mJhkurrnyct cez .. mın 
mız aç bize bir pilav pişirir mi- taliminden ze\ !: ~ 'ırlardı. Fakat b ş tane ı oılrg m. 12 tanosı hapih, 
Ain ?:o dedikten sonra yine bir iGimizde imtihan1a kazanan bir l;o tane · de pora ve dükk~n seddl 
hahse girmişler ve derhal gü- kiı;i yoktu. kar.rıdır 
le•miye başlamJŞ!ar, o kadar ı,id ŞimdUti ta'ebdcrimiz gibi :c --========== 
~etle biribirlerini yerlere atar- mutlaka ikmale kalırdık. Ders zın tadı bozulmadı ve geç vakit. 
~ar ki, bütün apartmanın alt ka ve tlrrübc esnasında ilkrü Sa !ere kadar c.,ıendik. 
tındaki avize bütün kopar, '!RTI· raco~lunun otomobilini bir tP!- Doktor, opcrator Fahri Arel, 
grrtılarla yere düşer ve bir hayli graf direğine yııpıştırdığı hala (Jakiıltemizdeki profcsor .l"ahri 
rezalet olur. hatı:rımdadır. Arei) profcsôr doktor Sedat ve 
Saracoğlu Şükrü başımızda Sevimli, fakat heyecanlı gün- kardç.ı Yusuf nasılsa birer Ja-

olduğu halde hayli kalabalıktık. JPrimizdcn biri dahi Ccncvrcnin kap takınmaktan kurtulmuş
Talebe cemiyeti halinde ve ev- (.laden Dezovivinde) verdigı- Jr.rdı. Zaııned;yorum, gôz heki
Jerimizdc •ık sık toplanırdık. miz bir Piknik. yani kır c;len- mi H3 kkı Hayrinin de bir laka· 

mizde ha!en meYCut kahve stoku u 
mumt harpten sonra hiçbir zaman 
ki.der yüklü otmamı.,tır. Haılen mev 
cut kahve memleketi~ iki senelik ih 
tıy&eını l<~ll)OM)Ook btr miktara ya

kındır. 

( KlSA HABERLER 1 
'"-------.1 * San'at okulu elektrik 'ubclerıBe 
orta mektep mezunlarile lise mubte 
lif sınflarndan çıkan talebeler ya
tilı ..., meceıı.rıl olanı.k ahnacaktır. 

* l8"e' hü.kQmetlnm Ankara elçi.ai 
ev ttaıyaa l<<>t*Ji<>su dlln vil.ayette 
valiyi ziyaret etmişlerdtr. 

* Eyü,:ı balke>1l temsil kolu Bursa
ya &ltmiş ve bırkaç mu.Yaffakiyctli 
lemaKl« vermi.flerdir. 

__ ...ı,•• ~ ·--" - " "" 
maMtılleri IH!IUIU mlidllrll doktor 
Kemal BayrakÇJ dün sabah Ankara 
NÜJD\lıne hastahanesinde vefat ctmi.Ş· 

tir. 
* 1znüttc açılan TUrk dokun1ac1· 

lık kursu birinci devre mezunlarının 
diplomaları verilmi~Ur. Kurstan 31 
kız v~ kadın mazun olntuljtur. 

* 1~ Benka.>ı umum rnUdtirU An· 
kuada.n geln1;ştir. Müdlir şehrimizde 
tetkiklerde bulunacaktır. 

* tç ve dı~ tıcarct n1tidü.rleri, mın· 
taka tice.ret müdl\rlügünde cari işler 
üzerinde meı;ıgul oımuşlMdU'. 
* Be\ed-iye teınizlik amelelerine 

800 eı.btBe yaptırılnu, ve bUnların uç 
yilzti tevzi edllmi,tlr, 
* Kı\ğıthanede bUytik bl1' P>t.rk ya

pılması lçln Prost bir proje hazırla· 
mıştır. Milll Emh\kc ait olan bu ara· 
zl b<!lediyey.e parasız verilecektir. 

* DUn Beykozda bir hayvan · rı:;• 
si aç~mıştır. S...glye getlrllen yiiı 
kırk dcımtzhklardan :5·1 tay ve boğa.· 

sahiplerine i.~ramtyclcr vcrilml~ttr. 
* KarabUk dcn11r vc- c;rltlt !abr;. 

kö.ları u num rn(\dilrUlU~Uııe 'ilksck 
mUhendis Sed~t tayin edtlm~tlr. Şair lbrahim Alaettin ~Ça- ccsi olmşutu. Bu eğlence yalnız bı vardı. Yalnız ne idi, unutmu· 

nakkale) kasidesini ve aşagıya talebeye mahsus değildi. Bütiın ',Um .. Doktor Asımın da bir liı.- ============= 
naklettiğim İstanbul ~iirini Ce- Türk kolonisi bu e;::Iencelerımi- kill:>I vardr. TA K V J Jl,J 
ncvrede yazmıştı. zc i~tirak ederdi. Analar, kızlar, -ı: te biz talebekr Cenevre.de 
~u """" meltemin içinde bizim kadınlar, çocuklar, b balar o- iken böyle ve samimi ya.,adık. 
""~~eterden, k..reıııı ..-Jerden, ğu!lar hep beraber cğlenec-.ktık Ve bu yaşayışta itiraf etmeliyiz 
>'er•ilerd<n, ""~"" minarelerin Şiirler, monoloğlar ~öyliyceek- ki, dostum Saracoğlu Şükri! 
Ha•••ından ıbrlanıp •ıuülen tik. Süh-rüdcn sonra (Hatei tBcyın) ~ok mtihim rolü, usta-
. ~lna nefha, ya nefe>; ,.,., mı! pür h~yecan) Bilal Aziz de bu lığı ve idaresi GOk büyük bir a-
Tl.ttu)·or ,.ozlerlmdt Afakın, 
ı·aru)·or hasret ıit.tr .inle kanun. 
!\Jonblan, Alp hail oln1a'B. da 
\tJ? Prk .. p('k ozak..,ın \·atanıoı. 

ledl katlı defil de onda.ıı mı 

G"•P otma.z dt'rlnH~lnde ha.yat! 
Buranın .. ~wıtanr aa1.tludir. 

işin nazımı ve mürettibi idi. mı! olmuştur. 
Herk<>s gelmişti. Yemek! Semih Mliırıtaz. S. 

ycnmi~i. Bah~ecle, tara~alarda 
hrp bir aile hayatı l~'"<l<' ibi 
C'ğleniyorduk, BRkala~r orduk. 
1311 ııra !ık ıırkadııslarunızclm 

Türl.. tarll1iv~ Jl&ktı:mı1g Galtd 
Obnah•hr~· lkinrl makale. 

Okyanus. Fcd~i Adılin birdeıı- "----------J 
bire ortaya atıldığını ve yüksek 

16 A(,lf:>TQ:; 9ll ·cu~J.\RTı:;,,ı 

.~l: 8 - GÜ'i· t~B - /fı;ır; lOJ 

Rı.tt/: 1J.i6 - AGlSTOS: 3 

HICRl: 1366 - RECEP: 22 

\Ah.H ZEVALi &IA.'l 

GÜNEŞ 6,11 10,0J 

Öi;lo ?3,18 s,ıı 

IKIJ\Di 17,07 'J.00 
A1'.ŞAM 20,07 12,00 

YATSI 21.SO l.42 

iMSAK 4.17 S.09 

İki avukat, Bele
diyeye yılda 8 

milyoıı liralık bir 
varidat temin 
e 'eceklermiş 

An"-.artlnın tanınm91ı a'ulatb.rınd.an ve 
a\ni um11nda mebuıt Refi\,;. İncenin kar· 
d~i a\ulat Himid İnce ile, İtıtanbulda 
&lı'ulı1tlık }&pen Suut Tah:5in Dıhiliye \ e· 
L&letino re.men muracaal ederek garip 
bir teklifte bulunmu~lardır. 

\ ekilrte İtotida ile bildirdikleri bu tel.· 
liflerinde iki a\·uL.at İı-t..ıı.nbul beledi)'e
ıinc t!enede 8 milyon liralık \'a.ridal le· 
min etmP'ı'İ p:aranti t"tmeL.tedirler. Bu va· 

ridat ç;a~~l kolıylılla tah~it cdt~bilttek 
hem de halka hic;bir )eni ki.tlf-et ytilJemİ· 

Ti<:sret Vekili l'tlümlaz Ökmen bu 

sabah Ankaradan şehrimize gelnü .. ~
tir. 

\'eki:l burada bir gün kaldıl..:tau 

80JV'B. yarm sabah, Tn·han vapurtle 
Bandırmaya. gidecek ve oradö.ki yeni 
yapdan Bandırma limanının kü~t 

mera..cıinıınde bulunacaktır. Vekil o~ 

radan da. tzmiı e gic!erek Fuarın a· 
,ııma törenindl! hazır bulunaeakllı-. 

* ){~·kadaiü Şeyhler mcı.arhğıuın 
bir kutnu ;yoJa \-·erlllyor Mac::ı:oa

dan Akaretlere inen yol üzerindeki 
Şeyhı.er mezarlığından bir kısnunın 

yola verllerek bu caddenin genişletil· 
meetne karar verilmiştir. 

caddenin 6 metre içeriye kıidar sa. 
ha. üzerinde mezarı olanlara. bır ay 
müddetle başka bir yere nakil içJl 

mühlet verilmt,tir. Bu müddet zar 
fmda kaldırılmayan mezarlar Bele· yecd •. ıir. 

Da ım. t' 'lı; r· u lt · ifl e 
'1· dtye ta.rafından kaldrrıla.caktır, 

li)ete bildirnıj~ '"e '"iliyt'l İ~t&nbo.l bele· 
di~r·in~ haval,. tlmi::-tır. 

BM.ediye teküfleri tımdi ltkİlrl. et.mel.· 
tt-dir. 

İ~in ,ayanı JikL.af noL.ttiı ~İye)e 

f'ne<k 8 milyon hnıhk wt.rrdat temin e· 
den bu iki ut Şmdilik hi~bir ff!ast.ta bu· 
luıunenuııkt.adırl.ııır. 

Bu mühim "ll!'idat ın ne ~Liide temin e· 
dikceğ:ini hu hueu.-.ta hdedi)"e ile kat'l 
bir anlıu;ma yaptıktan l!Onra eöyliyebile· 
ctkk-rdir. A,·u\.at HıanHd bce ve Suat 
TahıÜn 8 m.i1yon lir.hl vartdaun mY· 
a'lryen bir mik:tarıınn bir nltl~llıide ık 

l..endrıttine tab~ni hıtemel.."tedtrler. 

Bt·ledi)"e hu iki atla tema~lar yap"1a\.· 

tad•t. 

Üç aylı lar hakkında 
Enılıi.k ve Eytam Be.nklll'ın<lo.n il<; 

aylık nıaal}larım kırdıran cmekh, dul 
\ e Y<"Un1lerin nüfus muame~ini 

~6 Ağutılooa kadar ikmal etmeleri lf.. 
wn gf'Jm<"ktechr. 26 Atu~tostan son

* Kliçill<•u meı.ireı.i Belediyeye "· 
rlldi - Anadoluhisarındaki 7:.? b1n 
metre rnurabbauıda me~hw· Küc;Uk.su 
mesireRi İstanbul Belediycsilıe dc\.-'I"e
dllmt.,,tır. Belediye burasını esa.$h b.r 
SUl"ette tanzim edecek Ye bir de bu 
sahada şark kahvcttl yapttracaklır. 

* BeykoH& dün bir hayvan ıoergbı 
atddı - Dü.n Beykozda bir hal;; an 

. ' sergisi açılmıt \•e açılıf meı·asınunde 

Vali ve S..ledlye Reisi doktor Lüt!i 
Kırdar, örtı İdare Komutanı Korge
n«al Ali Rıza. Artunk&l ve daha bır 
ç:ok tanınmı' ze\.'"&t bulunmu11-tur. 
Ayın 22 sinde de P•ndıkte bir ha; 

van sergiıı&i a!;ıla.cH.ktır. 

* Deni• tarlteierl h,..ıdaaı)or -
Bu sene ~kteplerin cı·ken aı:_;ılacağ'ı. 

1u na.zan itibara alan Devlet Deniz· 
yollerl ve Şirketıhayrlye idarelcı t 

mektep saaUerinc uygun tariftlert.ı j' 
hazırlıkları.na l}imdlden ba~lamışlır. 

Bu tarifelerin 1 eylülden itıbaren tat. 
bil< olunacağı söylenmcktedır. 

a "'1.Ür9.<.:Hal eri('n~rin ınue.meiesi, ============== 
ma<ılşhırın leYzhnden sonra.y.a bırak;· 
ı~caklır. 

Mer'iyet mevkiine 
giren kanunkır (~_•_as._ ... _n1r1_Pro_...IP'_ ... _) 

Ankara, 16 (Telefo•la) - B<ıgün 13.30 Program 
Resmi C..zetedc ıs - 19 yıı.ı}'lldaki 13,33 • lii<ik 
gençlerin eH8.h altına alınması, 38.

bıtlere el· tayını, kap\lt, çimme veya 
fotin vcrHn1e11i, muhtaç asker ar~ıe. 
rıne yaıdrnı edilnıeaL ve örfi lde.r.e 
kanununun bazı ma.ddeler~rn tadt! 
ederı kct.n1:1nlar neşrcdilmi4'tir. Bu su .. 
ret.le kA.nunlar diln<ten ltıbaren 
nel'redllerok mer'l)"'t ,,_kıône gır
mi~ bulunme.ktadır. 

13,45 Ajao" Ha. 
14,00 AtüLik 

14,'IS }f1ızil 

15,00 Muıtk 
18;00 Progr•m 
J8J)J Mriı:ıL 

13,30 ~,, 10 o. 
:ıs.<tO Murik 
19,00 l\.on~a 

19,30 Saat ayarı 

19,15 MUzik 
20,15 &Jıo Ca. 
:ll,45 Mü<ik 

21,00 zjraat tak. 

zı..ıo ~ıü~ik 

21, 10 J\.onıı:ııta 

2L~ f\1üıik 

:!.?..:·:O ~dilt ay,;ıırı 

22, J,) L\luzik 

2J,00 K11pıııın •!· Sonu yok ma\1JJkt ince hilal, 

:ııiemll bir go:r, bakı~h ;rıldızl&l", 

'Yedi ren,in Ju.taınetlk '1lrup .•• 
Bu a.emaJılnh• o~ le ~Y nerede'! 
An.tadını ey 01\W.l.Zlıl.m t~tanhuJ 

ı<eRle bir şeyin söylediğini' gör
dük. Programoa ve heşapta ol
mıvan bu (zuhur) nazarr dik- lı\nıb•lar •c ını..,ıe.. Y•ndı 1 tama-O, ................................. 1111111:1 ............ 1 ........ .. - Dl>ğr..,,a ... Senin ı;lbl böyle bir 

salonum olsun i.Hterdim ! Jlfı: uto1 ı~ 

"" dilediğin ııtbl ınl,afirlerlııl kabul 
edebUcyor•nn ... Stn .. in ilemdt- en &Uzel belde! 

Nurullah Ata da (şimdi 
ta~ l orada idi. 

katlmi?.i C<'lbetti. M•amdih A
dilin kendisi kadar tatlı bi.r tıeY 
ler aöyliyeccğioi zannederek 

A- bekledik. 
Hiç t~ böyle olmadı. Adil co•

tukça bir çok camlar devirdi ve 
bunlan davetlikrdl'n bir kıemı
nın üzerine devirdi durdu. 

Saracoğlunu, Ccncvred<' ge
qir<liii;i büyükçe bir hastalıkta 
bile bu derece sararmış {:örme· 
miştim. Fakat kendini derhal 
topladı ve benden ~iirl<'r oku
maklığımı rica etti. Adili de la
kırdıya tuttu, 

Sorn ın· ıuıtla.n atrıılir t..&kımhtrı ile, 
sen muceUa d~nll ( ı) arı llRdife 
kaplı h! ftl'll ?leri, du".ar tezylnatile bu 
rMı, chJ13- da ıntıkas~ile'!lrdl. 
Jmıao keudlrü hoguk bir \•akar, es

kt ürnrr "Vf' hir dhıdarlık kokU8U ne, 
reden ı;eçnıO, bir çağ içinde hlııııeder· 
dl. 

811 ~ırıut.ı. ,uminenin beri tarafın· 

Mtielllfi: 
EMİL ZOLA 

- ··---;::.-;:;.::. 

- Demek, diyordt1, lran ~ahı ge .. 
lecek ... 

Sergi dt>layı;üe l"ılriı.e gelecek 
ı,renslerden ba..MediliyOf'du. Bj~ok 

Hanınıefend:tter şöminenin etrarında. 
mul \C sert bir k1ı1nIA' kaplı dQrt kö· halka ohnlll}lardı. l\ladanı Dujonku.a, 

te blr koltuğuıa ka~1:-;ında, Konte'i ki bir diplomat olan b1rad<ıri !jatkta 

da, kontun an&ebinin üt.erinde M>ll 

n nlni 'erdiği, M"rt 1abta.dan ma-

bin~ lıir puna )·uınu~klığı 1<;-inde memuriyet \-'ermi.,tı , Na:-;ırcddin'in hll 

kılık dol uruhnıu1, kırmı~J l[M'k kap- rayı hakklNla izahat \.·ermektcydf. 
h r.ukur bir 1;anduJ)edc oturuyordu. Bir demirhane mtidiitiinün karı .. ı 
Bu. bu atırh•u;l;Iık içine bokultnuş olan rnadaın ŞantOro, 1'0•1 in, ben· 
)»rgane ntodcrn (!) eşya (3) \e öte- zlnl &arar-tan hafif bir mt.)c gc~·lrdi· 

A 
Beriki, güldın~J)·crek: 

- Hayır, hayır, biç blr şe)·ln• yok, 
re\ abnt , ·erdi. Aztcık tifü.düm_ Bu 

Şimdiki odalar lıeıı kutu ı;ibl ~ey

Jeıır... JH9ke bellin ) erinde olsaydmı ! 

(Arkası var) 

(1) Bir kun1a., veyct dokurıa. ı 

üzerindck! i.!}ienıt.: veya bıt::;ıua ı;ekil· 
M.ton o kadar uzu.o iti bir türld ı~tn· ıer. 

mak bitıniyor. 
\..il" ne\l'tnit bak~rını, ta hwana 

da, son ~amanJarda Hsanrnuıda tckadar, duvar boylarırK'& ıczdinli. On 

duı er.dl~. 

\ i•i zim&Jndarian, F.rao81S uJi11r . ·--· tlnln k:inl kemire. ,apbe!erio 005--

dutıı bü)'ilk ı.o,nuı-ıap ~· 
ml,.teırdlr. Biliyorlar ki halk ~ 
lnfiaHnl n~ dana rnrmalı: _,... ,. 
ıuılt zamaıu beklemektedir. ~ 
buııun i<;lndic ki ihtlyw ~ rlf'' 
lcrlle endf~ıin mecl'tll!Jml ~ .. 
mele çallfJllltı-br. Franw ......:;;:: 
leke intlllll'&tol'luğııllllll -
kesine mal'UZ olduğundaın hal -lf 
Ur. __ 

Acaba ı,u beklenen -.. _. 

tarafından yapılacaktır f ıJıt'l'' 
Ora•ı, Kazablanka ve DakM' a 

u.ıerlne el kt> ;malı; ıııti3'en ~....;.. 
\o't'.'lf Framıız efk&n ~. 

~üph~lerhri izale etmeden AGIJ-::; 
Ue ı, hirlfğinl, mefk.Ure bhtfliDe , 
vll cimri!"• ~ah'fl"o<' ve t!Olba ~) 

(Devamı Sa. 4, Sü. 4 ~ 

Bayanlara 
öğütler 

Dudak bo)·ası 

D uda1\. kırmız1.5.1 iki cıü8 tr 
ıi:litlk kullanılmalıdır. l»f

1
' 

ı ) ~ı.k diı:ocri kll)'lI"4 . 
Yazın sUı·Ulccck ku·mw Y"' 

~'z ve l~uru o.imahdır. Y3'k::; 
nıızı Eıca ın leıilrile dudak\_ }tiJ' 
yayılır. taı;a» ve agu pek çit şll 
ı;&~c ır. ı~uru kıl'mızmn bU ~ 
•w·u,. ı yoktur. Halbukl üd'' 
kuru ıarmızı a;oğuğun ve r "' 
rın te.,,irUe da:ha tazla kurur' JJ:i' 
dudaldarın çatlamasın&, kJJ111 _ a 
ııın l<abıık kabuk dökfil?llell~. 
sebep olur, :Sunun ıçin kış:n. Y' 
1ı lutnUz:ı sUrmcUdir. 

* Rlmell naırd !;lkarmaıft 

nıııı·· 

GUılcıdchı rin1eli .. tc .. t>J 
.acden ya.ln~ı:tk b.uy~. 

hal.cıa.ır. h.ırpıh.lcrın dok_ sc· 
uc, ,.c gozlcı ln kanlanmasıııtl uıt· 
bep olur. Yatınazdaı1 e\·v-01 rı;'' 
ıı badem yağına yahut .ıcytı uP 
~u1a hafifc;:c batırılan bi.r r3111 el 

. . . h 1 riJll la. kıt pilder sıluurso en ıe< 

tHınamıle çıkar, h~n1 kn·P~ 
eıkln~u· ve uz:ır. 

* ıçıJI ısaçları ku\\eUendirınc~ .. 

. pr"" 

YUz bY"&ln ısırgan l1a._ l"' 
100 gra.n1 lütin çl<;CS°1 ~ııı 

r<-4~1, 100 gnun şim-.ir yapr~ l'ff 
i.aze oı!lraıt ainı<t~ı ve ince d<* ıtlı' 
n,aJı. Yaı·ını kilo 90 dl'rcCC'bıf 
Jspirto ıı..:er.nne koyaıah oıı QO' 
ı;un bıra.Knnılı. Bu nıüddrt ,,_v. 
ıunCil ıncc bir ttlbcntlerı y'tlP .,,( 
1.uı sıı~arak si.izıueli. Tt·nıiZ d 

pamu -~u bu il~ı;la ı:-ılaL.ırtl.._ . ·-01 
D t ~5)) 

köklc1 ,ıe ınat;aj Ye r ~rı!C 
yapuıalıdır. Bu ilc\ç saçıaı·a. 
kuvvet verir. 

* et"1,JI 
J~hlh enleri na·~ıt ıuuJıalaP t 

udd' 

Eldi\·cnlcl'in uzun . 111 1çı1' 
jcni g:bi dayannıa$C 

bıraz itına ctınck kafidir. . vıı 
. l ' tııÇ 

Elden çıkan eldıvcn crı \·ıV1-' 

zan1an i~ ir;c koyarak yu cldı 
nıaınah, yağıuurda ı::;b•nB.Jl c-,., 
\"l nlcrt t·lden çıkarmıt.Zd811 ...,i};. 

1. p•r"" tncc hır havlu le siln1c ı. <Jl'd'" 
ları birer birer kuı·uta.111 ,ıll· . "' Elden c.:ıkaı·dıkt.an sonrs rııır 
V<' taınamile kuruma.~a bır.ıı1' 
lıdır. çe ,ı· 

I<~ller tcı·kr e eve geldi~ebef' 
divenlcı i ters çevırerck 

Bira Bardağı Arif Di ııo, 
Kertenkele Hüsnü, Kina Nazif, 
B&Eıton lzzet, parasız ve aç kal
sa bil" kendini bir tarafa bıra
kıp arkada,ıanndan filan veya 
lalan namına istikrazlar yap
makla meşhur Fedai Adil, tale
be cemiveti bayraktıırı Pehlivan 
Hamza ·o:<man. Kara Fatma a
dındaki külü~tür otomobili ile 
VP bir ta1'r.i Mförü eda~ilP arka 
daşlarını gezdiren Şamil Osman, 
bir gün ayağı kaydıı;ı !~in 
merdıvend"n dil.eeeğini zan ve 
telli! edf'rek •Aman üstüme mik 
·op i·ulaııııcak. feryadile cıyak 

Şükrünün müdahalesiı:ıoı>n ve 
benim okuduğum bir iki şürd~n 
sonra söz alan Paris Sefiri sa
bıkı fünir Paşa, hadiseyi o ka
dar güzPJ ve mahirane bir lisan 
ile örttü ki, hepimiz memnun oJ. 
mı.ıştuk. Bu sayccle de a:;zımı-

kUc:lne ı.urrcoltn bir fantezi k.ı,,..iy- ;;ını ıörün<:e: 
dl. 

alh~nnda, narin ve ifadesiz, nt.kinı cs9'.is v<ı takarrür elnliş bir ınefhunı 
bir y...,taki km Etel, otllftn8ıkta ol- okne.mast dolayu;üe, nı<>dcı·n kclime

duğ'u kJ('Uk arkalıksn sandalyeden .stoi tereihaıı kuUaıuyoruın. 

kalkara:C, J'Uvarlaıuncş oian bir lditit. (3) Filvaki meuble n1ukabi1i ola

A'tt. gitti MeS!lime yerte,tırdt Fakat rak cmobilya.~ kelin1esi halıı·a gel~-
~bin n1anastırının bir dostu "-e Kon bilirse de, kelimenin bayağılığı, bu· to u ıserpn1elidir. 

·v.k ba"--n n .. , .. ,_ ~,..ı ...... 
,... f!ı.ltcl • ·~ ..... L;...,_'.~ 

- Bir ~.)iniz tnl \R•, 
Diye sordu. 

Tf"Ul ': tf'ılfit-On beı:ı ~"" •lnha genç olan M11r de ay.nen ttaıyancadakı teliffuzunun '\..·----------~ 
dam no,eı.ı: bor tlı!<Nrı -'· 
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r GÜNLERiN ARDINDAN 1 

'' Çınaraltı ,, suçludur! 
Mitat PERiN 

Q rhan Scyffnin fikri ve edebi reisliği altında çıkan Çı
naraltı'yı gözden geçirecek olursaııız tezadlarla dolu 

oldugunu görürsuııüz. 
d Bu mecınuada büyi.ik milli şaırııııiz cMehmot Emin Yur-
ıı~ul 7> bu ınıllctın kurtarıcısı Bliyük Atatürk'e şöyle hl-t;a.,.p 

edıyor; 

Şüphesiz, Türklerin sen ey halaskaz 
Bu dehre Ran veren kahramanıe.ın; 
JAı.kin kahraman olduğun k ı.dar 
Asrın da en büyiık bir ınsanısın. 

* Bu arzın o aziz evladısın ki 
Sesinde dünyanın davaları var. 
Her esir topragm üzerindeki 
Mazlumlar seninle bir gurur duyar 

* Hürriyet aşığı olan bir millet 
Seni bir hemşehri yapmak istiyor; 
Bi.iyükliik arıyan bir insaniyet 
Sana: cl!.'y kahraman benimsin~ diyot. . 

Yakın tarihten bir sahife: 24 .----

"Kremfin,, de geçir iğim geceler 
• 
ı Masalara i 

ğunda ha! 
metre uzunlu

kondu ... 
Zi-noviy:.f çok konuşan bir adamdı. Muavininin 

anlaşılıyordu ... de ondan aşağı ka madığı 

Söz, söz, söz ... i~,te ııeııi deoletiıı hayı·et eP.ilecek 
hastalığı buydu. Heı:~keshoııuşuyor, lıerkes ağzına 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

A 1 Z Z E ... 
Azize, havuzun etrafındaki 
kuş tüyü şiltelerde cıvıldaşan 

kızlarla şakalaşıyordu 
"Bu saPagda beıı hüllmederim. 
Enıirlerim her za111an ve istediğinı 
şekilde yapılmalıdır. Burası kabi-

lenizin çadı,.ı değildiı· ! ,, 
boyu y111r.;eıen su· !"-'---Yazan __ - çıkmı.z! çıkı. 
lar etrafa. scıınliK 1 .. B .. l 1 nız dışarı! Dcto· 
\·erıyordu. Ensarz u ent ıunuz _ diye ba~ır_ 

Bır mUddel oı a· dt - hepinw LC'P" .. 9 • !emek ıaum, Der 
hal ~mdf saray da kaldı. Sonı n ıı~ 

Milli saririmiz Mehnıet Eminın bu asil hıtabı ite Atsızın 
hezeyanı İıasıl yanyana getirilebilmiş? Milli şairin bütün in
a~niyete mal ettıği Atatürk. nasıl oluyor da, dünkli k;ı.side
t_ılwinin vatoıtasile böyle cşn{ı bir saygısızlığa maruz edilebi
lıyor? 

1 
geleni söyliiyor·dtı ve santltııorduki söylemek biı· 
şeyin mühim biı· kısmını başarmak demektir ! 

ima bUdcııbıre blr filtır gelml~ ı;i'>ı dan çıkınız! 
Hiç şüphesiz, bu bahsettiğim kır tepsiyi koyarken dii.şün- torı::ırlanıp sert adımlarla sara~'a dal· Ve bır deli gibı odadan fırlayar k 

program 1922 Rusyasmda an- J • ı düm: dı. önUnde secdeye \'aran zencı köle· ko~ koşa hareme gıtti. 
. Atsız bir adam, Ebedi Şefimiz Atatlirk'üıı aydınlatmak 
!S~edi.ği tarihimizi tenkid ederken, Türk geııçliğinin, 1938 
ılctnciteşrinin 10 uncu glinündenberi kanayan kalbine bir neş
ter daha. vurımı ş olduğunu bilıııelıdir. 

cak «A7> sınıfına dahil komü- ~ N iz azıf «Leningrad So\'yctinin reisi e lıl Ü tU.1orn at ıya atlıya uzun blr Aızze. ~di soyunmuş, kenarları 
nistlere mahsus idi. • ·- dir. Yani noktasız, Yirgülsüz ko- dehıizı gc1;tf. bir ncı !tatta otuz ır aıun kakma. OO\,zlerle susıu biı be 

Çarlık devrinde ancak "'ran- ruyordu. Çok zarif giyinmiş, nuşau ve durmadan konuşan kolıu .kı ı:;ümüş ,amdanı aydınhınnn \'Uzun etrafında.ki kuş tUyü şntcıcr· 
d~klerle büyük zenginleri~ ve esmer ve genç bir kacmı ki ba- I bir adam. İkinci reisin de onun- kill>U. b. od.ı:,a daldı. de cı\•ıldaşan kırk em gUzd kala ~~-

Çlnaraltı, milli şairimiz Mehmet Eminin temiz heyecaııı
tıı kötü istismar etmiş olmakla da ayrıca suçludur. 

yuksek memurların tahammül şındaki geniş ke ıarlı siyah la yariıi edecek bir c;enesi oldu- Ak .,aırntıı bir adam, bır lpıık ~ilte kala.şıyordu. 
edebilecekleri bö\•le bir mutfak ()apkası ile bir cemıbı Amerıka- ğunu şimdi '!-l~l~dık... Eh Le- yığını ç.nde gômlllmtlş kapag-ının Bir pnpatan abuk aabuk sozıcı • 

Mitat PERiN israfını, Marksizmin havsalası- lıyı andırıyordu. ningrad mcclısının, hunlar aya- altın yaldızı rı ışıldayan blr liltabı ıuror ,.c bııkaç genç kız. bu daıre· 
na sığdırmak mümkün olsa bi- l{ulağma. eğildim: rında. sekiz tane hatibi daha mıııldannı ı, oimyoıdu. MevUıyl Ha· nın ltafesle ayrılmış bir k 161n1n:h 

[ Adliye 
le SORyalist devletin imkanları- 1

1 - Kim bu? varsa yandı Lcningradlılar! ~ sC"nı 0 0.-1.ı.1 , kıtnbı kapadı ,.e öptip gariı;. şekllli çalı;ıtarı akort ctır .·~\.l 
~a uydurmak mümkUn olamaz O da galiba nutuk dinlemeğe Bu düşüncemde pek haklty- ba ,Ir .. ı;otu.dUkten sonra yanı ba~ın sava~ıyorlardı. 

ı. kanıksamış olacaktı ki derhal dım. Yıllarca sonra, galiba, f3ov- da dtııan bır sccl m rahlentn UstU'le Me,·ıayl Hasen bir s-oıge gıbı ıı.(!· 

Davasından haberi 
Binaenaleyh, böyle bir hayat- dudaklarmı kulağıma yapıştır- yetler Birli;ini idare edenler de brrakar k aya.,a kalktı, ellerini ka· rıye girince kızlar teltşla k~.ıkıp ka· 

tan, ancak, sıra dı.Rında olanlar, dı: bunu farketmiş olacaklar ki \u~turdu, boynunu bUktU, gözlcı·ınl çışnnğa yeltendıler. LAkın huküm-

o mıyan 
davacı! 

yani yeni Rusyan'in hakimi o- - Leningrad Saviveti ikinci Sovyet ve ~endika toplantıları- yer~ dikti. 1 k " - " dar bır el tşarcti !le onlar •• ı a o~·du. 
lan yeni aristokrasi, Marksist reisi. nın kürsülerinden fı§ktran söz Ccn,. fı..ikllmdar ona bakmada" ho ... b L 

bir 
· "' ·- demıııki şıddetıle taban .... ana zı 

anstokrasi istifade edebiliyor- - Ne söylüyor? sellerini durdurdular. Ve galiba murdandı: bir rehavetle ,.e saman çuvalı ha 
d~. t O da hiç şüphesiz Ko- d -SBen rusça bilmem. Ağzm- bunu başarabilmek için 1917 - Bit· haber rnr mı? flflığı tle kendlnı A ızcnın yanına at 
mın ern kongre~i kapanır ka- an molni kelimesinin sık sık ihtilalini hatırlatan şiddet vası- - var crcno.mız. tı: 

''Bana küfür mü 
babama ını 

}
7 oh sa kinıin 

elnıiş ? Anama, 
sövmüş?. 
haddine?,, 

panmar. bu hayata veda edecek çıktığrna bakılırs11. bu c-ski ens- talarmu el atm1ya da mecbur Buld,ılar mı'! 
ti. Fakat böyle bir hayattan ye- titü binasının Rus ihtilal tari- kaldılar. su r"'fer nldanmadıklannı sanı- - Öfff! Öfff! Çıldıracağ.·ı'l •• dı)e 
ni devletin hududları i~inde de- hindeki mevkiinden bahsedi- yol'lnr. ııöylendl - çıldırtacaklar hını! Kızlar 
vamlı surette istifade c<ienlcr yor ve bize «hoş geldiniz~ diyor M k b 1 ır tepsi- _ Peki böyledir de niçin b na. ha· bari ~iz bana bir parça. nefe vcrın 
de yok değildi. galiba. . ~~mdızah onan a~ bu'"yük- ber 'ermıyorsun? Ka.rde~ h kk . çalın! Oynayın! tı;chm. 

F N l (• ) B h ld". l'l"f nın ıçın c emen aynı ,m a m K f rdnd ldızlı r-0' ı;-cce· ara1..a « epman~ ar... u « os ge ınız,,, ıı asız ya- l""kt - 'k" buruk metre u- da hır malümat nlnbıtmem içın mut· a esın a ı tın yı '" • 
Fakat itiraf etmek lazımdır rım saat sürdü. Belki daha faz- , u 1e •• yandı ıb~. ':s • k k 1 laka benim sormanı nu 1A ., lolnln sükununa h~t Ç..'licn hir 

k . t R .. 1 ,. 1 d .. 1 . . zun ugun a ıı emaJc, nyı .. zım. . b ' h 
ı, mu eva:ı;ı usun. muJı < ın ve a a surece ttı. Z!ra adamca- t b k d B .. d d Hayır Efc"ld m z F 1_ t k da, udi ses, 'runus şımnln .r ~ıı efe 

akinı, her iki tarafın i- ırisinde idiler. artık memlekete hakim olduğu ğız, bu sırada büyilk, pek bü- 1 ~1 .af· v~ık·.ı. 
1
unun lçı1n.c dC', d- k ·a·n·ıld .. ı~ kı 11 a.uu 0b "b!·lrınc hırı;:m hrrçın saldırdı. Bır'blnn· 

Sait EREN 

· · · · · · · "dd' d'l · k t ·ı . . .. 11 a sız. ı ı me re uzun ugun a u ço .• ... . er ı; n tr ı· • 
• sımlerını, ışlennı sorup • V~zıyetın aydınlanması ıçın ı. ı~ e ı en prole~aryanın asga- yu. epsı er taşıy.an. ~ r. s~~·u bir balık. Etrafı renk renk sa- rlne 0 kadar zıt hebcrler alıyoruz ki .. den güzel iki Kalabrıya kızı. atılı al. 
<tnJa<iıktan sonra, davacıya dö- hakim: ı r~ ) emek de~eccsı. ~;arlık ~ev- g~r__~~u_n sal.?f!~ gırdıgını go,;- latalar ve çerezlerle revr:ilmis- Dosruluğuna emin olmad n cfendı tın taslarla Sıcllya şarabı gctırdil«r. 
lle""'k·. - Peki oğlum sen buraya ne rıode de, yenı devır<le de daıma dugu ıçın sozu krra kesmcge 1 tı" Tepsı'nı·n kayık taba:.ı,_t bı.: . ild ·i 1 . b 1 d Entarılcrlnl yırtarcasına b r ş ddetl-! 

'"" d' d" · · ti k d'- A de mecbu. l t ıp.. ·· ·· · t · r. an os mızc b ınnr) yı uma ım. _ Davanızı anlatınız, dedi. ıye gel ın r dıyc sorunca d?.va- ve mu a a ıger vrupa v- ı o muş u. ~ursuyu ıs c- kala 1 · d d · 1 sırUarından ı;ıkaran sekiz on kız. 
,..._ cı mevkiindc oturan genç ada· m· jletlerinde ayni sınıftan olan in- miye istemiye terkettiı'Ti her lu ·u~ Y.~~ ekrınel cd~'aly~nt~z o-

1 
tc- Doğru, ya ar .. aslı var hyok, bu "ft'faf .. aıvarlarm,n aJtın pul.arını ı· 

va.vacı yerinde oturan genç, . • l · . k d h J" d b }l" d' o g ffiU:ı apar iZi mı§ 1. ş en ufak h,r ~rcıl,meye ta ammU_ .,,..... ., 
~kın bir vaziyette ayaga kal- - Bay bakım geçende bir s~nd arı~. ~am\ )C'!1~: ... .;;:,_~c- a ~~ en e ıy ~· . ı.: ... ı ... : (Arkası var) ıum olmadığını bir dalıa tekraruyo 1 şıldatan mumlar altında lrsam Y 
aı-ak: ckdpıı mc -aldım . .M hkeınc ile, n ~n us

1 
n...o1_mu~.1 k ın1 - h t ır taroıı.t yıbr.ro1dı.~n ra- :nım ~~.,Abd ti elıacH Bur sı ne ~m- tanlaştıran bır badıye r&ksı.•;ı b .. ı: 

"-.. ":: Hangi davamı efendim?! ant~nl ~aka ol?1a.z, kalktım, s:ı~ a
1 
ş od.l)a, Jfazım gc end 

5
a
0
o- abra a bo ura ı ıgı ma~amı- <•> Bunlar hakkında llerıde ızahat bllenızm ı;adırıdır ne de Bardu ara !adılar. 

"\.'O. ı;eldım. Benım hırbır cıevden ha. rıyı a ma an s lt'ın altın a - zı a ;tan asa kaphyan bır ba- \'erilecektir. d k b lhtl 
1. • • -:ı "J " 60 d - - . yın 11 •ıyuşu · ır yar vardır. 

- Canım hangi da\•a olacak? berım yok, dedı. erece .ı:;o~ga tahammul c- Yatnn: kendi kafıınıza gl:ırc harck t 
~cı n bu adamdan daYa ctmışı::ıın. Bunun üz;rine iddianame O• demez. o, ıklımde yaşamak iqin Tayyare posta- 1 14 bı·n lira 1-.a/an etmek ve hUrriyctle ya mak isliyor 

dava. kundu. Vazıyet aydınlandr. yemek, ~.emek, dur!Dadan. .tr- · Y .sıın çoidekı 'adırını:ıa döııC"bllırslnız. 
d - Hayır efendim, ben o a- Bir müddet evvel iki maliye km?'lak !azımd.ır. ~fı_de, o ık~ım farına ragv bel tJezneLar orada adaınl rııuzın her emrıni:ıı ~ap 
~tn<lan dava etmedim. Kendi- tahsildan tahsilat için gittiklc- de ın"'an~ mahıyetiı;ıı tamamılc lıklaıını bılırlm. Fakat burada baba· 

gltıi tanımam bı'lc. ri suclunun dükanında biraz kaybetmış, tıpkı bır vapurun, 1-.ogv ~ldl tzınır, 16 (Telefonla) - Rundmı 
· b' 1 k t'f k'" lh ~ ıuı bl mın dNt ınde olduğu gibı hareket el 

1 
- Allah Allah nas~l o}ur. oğ- bekledikten sonra suçlu dükana v~ya .. 1r .. o ·o~o ~ ı~. -~ anına . r milddet ('\·vcı Toprak Mansullen 

~ll\! Sana küfür ctmıs, ılen ge gelmiş. Kendisine vergi borcu ?~nmu~tur. lstım~. d~~urmemek . An>taı·a. - İstanbul tayyare. scfcı·lc- Ofısinc att 14150 lirayı bankaya ı;ö· mcnize biı· daha mU aadc rdcmem. 
l'i ISÖylemiş. nu ödemesini rica etmişler. O ı9ın durmadan komur yakmak rı bugüne l•ada.ı hiç de göıülmenıi~ türUrltcn ta~yvilp eden vczncdaı· Bu sarayda ben hükmedeıim. Emir-

- Yok efendim, haberim da (Şimdi yok, sonra gelin) de- lazımdır. . . . . . bUytik bır rağbet goımcktcdir. lstaıı.I Mustafa Rc~de: yakatanmı~tır. lerlm her zaman ve tstedlgim şc-

* F.7ıllR RY,Ş-tD .~iEREl>El'nt ! 
Movıı\yi Hııııen çolUn kumlarını 

altlara dursun ltarde.,'\i Emir R,.si:f 
çoktan Cc,ayirl boylamıştı. HaltA 
Cezayırdc de kalınamıştı. "Şeytan 

ko\ an~ onu 1stanbula yollaın~ Ba:-· 
baıos Hayreddin kendi konağında mi 
safır ctmi:şti. 

{Arkan var) 
~ok. yince memurlar- İşte bunun lÇındır kı, geçıt buldan Aı karaya her sabah ı,aıkan Veznedar yirmi beş g1inlük müd kılde yapılmalıdır . 
..... ::- Senin anana babana söğ- - 'sız memu~uz, her zaman rdcsldmi bitti! 'ği z.:md~ln trzi~ünlheri ~:ı~arameda..ke tabidrırkışıl.k bilo boş yer detlıı mühl~1 bır ıu.smını dağlarda lhtlya.rın yüzünde en ufak bır çız- < ı) Bugfia Gttlet = Goalet&e deai· 
···u~. senin ayağına gelecek değiliz. :'. uran ar se~'ln ı er. 1ra . cp . geçirmiş, hır müddet tanıdıklarının gi Jumıldanmadı. Gözlcıin; de dıkt!ğl lf!n ;)er. 

K' ( }' l parayı vermezsen tahsili emval sının aç!ıktan ıman: gevremıştı. Ôğrendiğlmıze göre Milnakalat Ve. C\"lerlııde kalmı nihayet katil cilr· yerden ayırmadı. Ha!ıf, nc!cs alır gl ============= 
lı.ı ':'"" ımin haddine: c ıy e suç kanununa uyarak malını hacze- ü_to~o~ıl~ere a~adıgımız zaman khlleti bu vazıyetı gBzonilnde tutnrak mtindcn suçlu ~amdlnin himayesine bı bir sesle: 
g0:e~::)in!c ~~u_;-an adamı deriz, demişler. hıç bınmızde agız açacak mecal er btin karşılıklı blr Layynre do.ha ı;irmiş, b·:rabcrce gezmlı:l<'rdir. - Hükümdarım ... dedi - bundan r 

_ F.iv Suçlu evvela afiaSıdan almış, kaln:amı~ı. . kaldırmak i!;ın tetkıkleıe bRşlamıt· Musta.iaıun üzerinde sıso Ura bu· sonra bana hiddet etmek ı in ~cbepj -T b/d 
..... . ~ah'k!~·~lonund!l, hakim, olmamıs. Memurlar· Agızlanmız ancak Smolnı ens tıı. .. lunmuştu~. Veznedar geri kalcın pa bulamıyacaksmız. lstedlğinlz gibi a ot ' --------------~· 

~ı\ıbaştr, dinleyici. R\ ukat kim • - Ma.ı müdürü bizim tahsi- titüsünün büyük ı:;alonlarmda d 1.~usb~t hır karar alındığı takdır-1 rada.n Hamdiye ve e"ine sıt;ındığı lb. harcxet edeceğim. Yalnız bu ltaatı 
~!?'sa _davasmdan haberi ol~ı- l~tı bugün yapmamızı emretti, k~rulan muht~e~ •. s?fralarda c ncrgün bırı s bah, b rl do akşam rahıme vcrdiğ nl, :ıır kı&ınUe & öte Tuıus Veziıi kalmak için ıc;:imde b.r 
,,_"tı hır dav.acıyı jlk defa go. r- bınaenaleyh bu iı;ıi bitirmeden ~lrer yer bulabıldıgım1z zıı ma!l ~lmak tizerc 1etanbul ve Ankaıudcın beı i aldığını soylemişt.ıı·. hırs bulunduğuna atf<'tmeyinız. Ha· 
···~kt t buradan gidemeyiz el<' . \C yalnız c:erczlcre saldırmak ı- ık1şer hıyyilrr kaldııılacııi<tn. lbruhir.ıin evlndc 2;oo lira imim:- jır .. Buıada ,.-ı_;cudlimc ıhUyaç oldu- B 
~-e: nıütcveJlt bir hayrc ıçe lu a.çmm ag- ' ymcc, suç cin açılabildi B•ındıın haşka izmiı' F'u'iı ınııı de· ğunu bildiğim ıçin kalıııaı.. ıst.)oı um. 
~ • zını yummu!-1 gö~ü- ~ . · v . . . muştur. Paranın dtğer kı.snıının Hanı 

ır kUo iri, olı;un, iıka.t 

ı;UrUksüz, vuruksuz, be· 
nck.slz şeftaıı seçmeli. 

Bir Tutam Bilği 1 

A ltften inen bir yemLğı, bir 
~ ho'j.\fı hazıın 11.c..Je soğutııp 
~Ya çıkarmak icap eder. 
~ Sil ıçenıın oturtmazd n 
~ llQya. bir avuç tuz atıırr a 

11• tabak soğur. 

* Ş İ!Jeye konulacak mantar 
"'.. tıpa büytlk gcl.r, girmez· 
biı- lıJ"t'.ı.yı kaynar ısu lçcrsinde 
lıt ıkı dakika bırakmtılıdır. Mar 
t 

1 ıırkıı;ıır \'e şi il'YO ltolayca gı· er, 

·* E Vde kullanılan yumurlala· 
torıı.. rın kabuklarını atmıyarak 
bıııt ınaıı tanıaşır yıkarken k • 
l'~:ı bir tUlbcnt kc eye ko· 
'tına tamaşır ltııynarken lı,:ıne 

lı. 
~u 

nü •• m.ıl miidürünü y~kardan F_aki~· ztı')ği'afci dr.rhal babsl:ya- amı müod~tıncr ~ı-hrtmıl'.dcn vo An· dide olm'1.sı nıuhlemel•lir. z ra LC'hlike bUyUmektedır. 
asagt donatmı~. maar, iŞ I m nıascının U un- karadan lzmıre hava postalan yapıl Veznedar Mustafanın, Ofislekı su- Ha cnın ka.,cı-ları çatıldı: 

Memurlar bunun üzeri b' duğu büyük salonu, derhal me.l!ı da dfüıHnülmrktC"dır. ıstımaııe. hakkında bazı muhlm lf - Yınc hangi tchlıkc<kn bch ede· 
zabıt varakası tanzı'm et n? 1 ır alk15 sesleri ve Hurralar kap- Bu scfc.:cr hakJ.1.1da bil' ı,ı ı:;ilne CC'k!!in. Tehlıke! Tehlıke! Tchlıke! 

mış er d ı,aalta bıJunduğu soylcnmcktedır. 
ve suçluyu mal1kemeyc v . ' la ı ve o anda, salonun bir ta- kadar kat'i bir karııı aıınacaktıı. Bıı sarayda tehllkeden bat>ka bir şey. 
Jcrdir. ermış- rafına kurulu yüksek bir kür- 0 b -o-- den bahscdılmez mi-: 

Hadise hakkında tahkikat ·a s~n~.n .. me:divenini tırmanan y d · ti istan U gç_z ~te baş- Bu eter ihUyar vez:r ı;;özlcrını 
pılmı ·, ~nhitler din}cnilmj~ ~•e g.~zlukbl1;1, bırtkadbaam.l edpey uzun ar lin J,S yen muharrirl~ri İzznirde Y<'rdC'n ayırdı \C gencin g ıZ bebek· 
suclu m~h~emeye sevkedibniı;. suren ır n'!: a sa ı. " talebeler tzmır, ıs (Telefonla) - tzmır Be· !erine bır kartal bakışı dıkerek scsı-
Yalnız butun bunlar olup biter- Nutuk, sor. ... İ~e 1923 Ru~- nı yuk cltti: 

d k •• vasmın doymadwı bıkmadıgı Anı.ara, 15 CA \.) - C. il. P. Gc· kdtye Reisi tarafından Entern~yo-
ken avacı mcv ı!ndc bulunan " o • 1 1. d b" 1 nal tzmir Fuarının 8,.,1ı., merasimın- - Baıbaro~ tehllkesind<'n bclhscdi-
gcnç memurun hıç bir §Cyd şey ... Herkes konuşuyor, yalnız neö~~~~=~~ı~;;: t;.ı~\;~nun~u~~r~ar- de bulunmaları iı;in d~v;·t edilen İll· yonım Emir! Artık bu fşın sonu yalt. 
haberi olmamış ve nihayet k::. ko~uşuyor ve konuş~a~ h~r latııyor. kı gtındcnberi Cezayır do· 
disine <~elen bir celpname .

1 
şeyı yapmış olmanın buyuk bır tlııinden )ardını ı'tı)en talebeler tarafın· tanbul gazeteleri bavmuhaıTirlerin· 

kalkıp ~ahkcmeyc gelmiş. 1 c ıne:h .. ale .. si addediliyordu. diın 'ı'li olan murnııuıt arın ı"tkıkiıır den mürekkep hr.yet Kadf'.Ş \'apurile nanmasına mensup bazı gcııukrin 
1 K k d Scy hll§iıınını· oldut;ımdaıı lıunr! n •onraki buglin tzmire vftsıl olmuı:ıtuı·. Gaze- mUtcmadıycn Sab•llerlmizdc dolaştık 

isin tuhaf tarafı m<'murl ... r ursuye çı an a amın. - 'ı l1'lk ı __ , .. _ ı b Jcll "'il 
" rn k ı· 1 1 ıni" ti hakkında muaınrlc )apılnıı· tecller bmlrpalııs otelıne yeııleşmiı· arını • 8 \...,.ucıl l 1 1 r .. er. 

hiçbirinin gelip tc kcndis.ine re tel 1 uzun sa<: arı, ter 1 şa- ırıwaıı ur .Barbarosurı rıvayet eilildiği gıbi Trab 
vakayı anlatmamış olma::--ıdn-. kaklarma !8-PIŞmı~ ve sırtından Y•rakıır· lerdır. ıusıı dcğıl, fakat doğıuda, doğruy:ı 
M, bk('mC'ye girdiği zaman hir. c:ık?r!"~dıgı muşambasmın, en- Tunu,,u zaptctmc;c hazırııır.dığı mu-
tanımadığı bir insanla mahke: sd~.sını .. o~en kalkık yakasına K h• N f" M •• d •• ...1 •• ~ •• d hakkııkbr. 
melik olttRU kendisini bir hayli U~uştti, md bi k d t lrŞe Jr a ta U UnUgUD en: Mevltı.)i Hasen kcndı:u zorla)'.& zor 

~af:II'tmt~J. g tarafı a r ·a ın o u- K J Z f U l!.1 il lafa hır iki kahkaha atb; 
Ha~.im .iddianamenin . ok.un- ~anın kalbi benim gibi yufka de apa 1 ar SU'ı·İıe an - Taş ı;atld.Sa beni kO?'kutamıya-

ması uzerme dav~cıya b1r dıye- gildir. bir de bakarsm ki, kafanı caksm! d ye bıığ'ırdı. Ha~1~r: Beni 
ceği olup ol~8:?ıg~!11 sorunca, ters brr tasa çalmışsın. 1 - Kır~ır afuı,ının darı aylık ekmek ifrti-y~ a.,ağ!daki şartlar daire:ıinde horkut:unıyacaksmız. Barbaros bu· 
genç adam düşundu, taşındı: Gene davacı koridorun dibin- 11 s 9~1 tarihind<'n ~'6 s 9~1 tunhinc kadllT mı ~ blJl! 1'ftldderlc bpalı r.ıırf uru· raya belki gclır, takat gett?Sc karşı-

çama~ıı· _ Ben bu adamdan dava et- de ka~1'oıurken dinleyicilerden li}le ek ilım")e konulmuctur. lh:ılc 2b 8 9U ::alı ı:ünü &aat 15 de • "afıa Mudürıyc- amdakl adamın dehşetinden ürkecek· 
miyorum, dedi. biri suçlu va sokuldu: tinde nıuıeşekkıl satımılma komis)onıında )apılacak. tir. Tunus b r Fransa kralının, bütün 

te\'t.; suretıe knynıyan 
llll'lde beyaz olur. 

* ~ eııner üzerinde donmuş çl-
tıiç 1 ~"nto lckC"slnl çtkarmak 
lııtfu ~Ur. Sunu r.llkJ,atle h::ıfı · 
~ U a~lllak sonra. \'im gibi bır 

e 1Ylce ovalamak lfıznndır. 

* s1>fr-a bıı;;aktarındakı lckclc-
ıa.ç it~ çıkannak için en iyi I· 
tefudtk ur. Kuın ince bir elekten 
~la ten aonra Mi bır çışc 
l:ltJtlar rını küle batırmalı ve bı-
liıç; Bilerek ovmalı. 

l"t! Pırııelte kalmaz ı;ıbl bıçak pı· 
llarıar, yeni gibi otur. 

Bu talep üzerine mahkeme SU - Bana bak hemşeri, dedi. A ~ Bııscla)ların hehcr ldlo•uııa bir !.:uru, zam cdildi;ine ı;iıre eld.:lı ık-~ir· ordusile nasıl mahvolduğunu unut· 
kut etti. Küfür edeceksen adamına et, ıııende osiııulen unlorılan imal C'dilccC'k ekme-tin beher ki~su Toyıaklı ı~limi 011 manuştır. Dcdcl1!rimin bô~"lc tehlike· 

Koridora çıktıkları zaman, ~yle mert ki~iye etme ki değ- 1lt'V kuru•tur. Muhammen hcılcli 16650 lira, tt"minat 1218 lirı 75 ~urnsııır· ye göğüs cermcsıni bikiıhieri kadar 
suçlu davacmm yanına sokuldu: sın. R - Ruı;,lu> nıutcaMııJ .. ııiı Topaklı 'C')a <"harındaki kara değır10011lerintl.' ben de bılirim. 

- Affedersiniz, beyim. İnsan Suçlu: ;;ğıııiilı·ıı uıılnrcbrı imal <'<lılrcek •·kmro~in lıillıınum ma rıtfı vt• Torallı ıwinıı he· ~Fransa ıtrah LuiıUn ve askerinin 
ağzı bu. Ne yapalım biz cahil a- .. - Ne bileyim ki, bu a<lam her ı..;ıo~ 12 kıırıı~ mııhıımmerı hı deli 13320 Jiııı, ır.minaı m liradır. Tunus siIAhları ile değil çıkan veba 
damlarız. ileri geri söylemeden böyle ki~i imiş. Bundan böyle, C -- Topııklıdıı Ofi namına bur.day \crilmck ,ı: Topaklı ciıarıııdal.i kara de- YUzilnden ölüp mahvolduklannı, kü-
18.f cdem('yiZ, kusura bakma, k~rar verdim. TanımadYğım ğirmcninrl~ ci;;uıuien unl.ırclan inı~l tdılrcck cl.:me~in bih1mıun nıasrafil,. berııber Uiphaneltıımizdckl tarihlerde Oku· 
dedi. Hem insanın yüzüne karşı kımseye vallahi de billahi de kü hehl!r kilo•u Topııl..lı tc•limi 1 l koruq mıılıunımcn J1cddı 14-430 lira ıeminaı 1082 mak mUmkUndUr Emır Hazretleri. 
olmayınca küfür, küfür sayıl- f~ir. etmem. Sarhoş ta olsam bil- lira 2:; kuru~ur. Bu scfC'r, aynı vebanın bizimle ıtti
maz ki, insan yüz yüze kavga et hthı etmem, dedi. 3 - Bu i~ ııit tk ılımc rınamc•i hcdd iz ulıırak ofıa Mıidurlüı;ünden gürü· fak edıp Barbarosu mah\ctmck isti· 
mesin. Sonra yanındakilere davacıyı lcbilir. l>.ıho fazld m11liımal alma!. i lı )enler afıa lıidurlüğüne miincaaıi. ycceğinl kim e b ze temin cdcmeııı. 
Davacı genç durmadan gülü- methede e_de. yürüyüp gitti. 4 Tcklıf nıf'kıuplnrı ı. nci maddede yazılı ~antten bır saat c"elinf' kadar Sonra unutmamalıdır ki vebaya kar-

yordu. Onlar gıttıkten sonra biraz i\ r ı •ı bız ne kadar dayanıklı i"ek Ceza-c ff tt"k ded'k d'• ·· dü A ...._ ded" l a ıa Mudurluf:unc r;cti:erck komi yona makbur. mukabili vcrecf'k. P<ıiı& ile ,.;;n· .. - anım a c ı ı ya... uşun m. eaua ım. iki ..., ylriıkr de o derece dayanıklıdl?'lar. 
Hadi b· kalım i~ine git de şu ver taraftan bir.i hep böyle olsa da- derilecck mektubun ıııbayct binnd maddede yıwlı ı;aaıc !.:adar ıtclmi§ olma ı ~ Bıı cevap MevlA)i Has~mı bilsbU-
gi borrunu öde. Hem bir daha. vala.r a.zaln' mt &218.lmez mı? dı~ r.ariın mahur mumu ile kaııaLılmı§ olma&ı liamdır. Pomda vuku tıaı.ou. ;e- tün kudurttu. kendini bilmez bır bal· 

1 öyle küfür müfür etme. her m. _... &ait EA&N ~ kabul .cdileıııa. ~ • 

Bir kilo kristallzo şekcn oo· 
bu~uk iki bardak su tle bir ten
cereye koyduktan SOfll'a at~e O• 

turtmalı. Şckerın kaynayıp a,. 
dalanmasıru bcldemclı, koyula· 
şıp kı\'ama ı;-cllnce il;ersinc yıkan 
mış bütün olarak (soyulmadan ı 
ı;cttaıikrl atmalı. Orta ateşte re· 
çel ka)onatmalı. Şeftalıler suyıı· 

ııu bırıı.ktp tekrar çekince şeker 
gene ağdalanır. Şeftalinın şeklı 

ltatıycn bozulmaz. 
Tenl.-creyi ateŞtcn indirmeli, so

~umağa bırakmalı. Ertesi .sabah 
tenceıcdckl rece! sulannu~tır. 

Tencercyı tekrar ateşe koyarak 
yanın hmon sıkmalı ve bk" ~ 
e\"\'dkı ki\ ama ;clinceye kadar 
kaynatmalı . .Ateşten indirip ~
ğuduğu "·akit ka\'anou doldur· 
malıdır. 

incir t11fü111 

Kuru tncır, şeker, ı;Ut, tere· 
yağı. cc,·ır; fmdık veya ba 

dem. Kurıu ıncırlerin lepe.Ierını 

koparınız. Bırkaç yerınden bıçak 

la haCıfçe yarınız. Biraz tereya· 
ğını bıraz kızdırıpp fncirlcrı içi· 
ne atınız. Sık sık çevirerek ga
yet ha!ıf kızartınız. Sonra tava 
dan alıp az dcrın bir kaba sıra 
il• diziniz. Üzerine arzunuza ,;-öre 
lyk:e döğU!mUş cc,·iz içi, badem 
veya fındık, toz şekeri doktlnUz. 
Mıktarlannı arzunuza göre ta
yin cdcı siniz. Bundan .sonra üze· 
rın<' ir.cırıeri plflrccck kadu süt 
dokUp orta ibir ateşte kaynatmız 
sut azalıp ınclrlcr "' IT!uşaymca 

ate ten kaldtnnız. -ı.: 

aof~ya almız hn' 
tallı olur. 

,.,f've za. 
Alaza ter• 
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E KATIL 

iLAN 
Fatih ikinci aWh. httbk ••"-eme.si ••· 

u~ memurluğunda.n: 

l - Tophanede Karabo§ nuıhalleoiode 

Boi;azlccıı.cn cadde~inde eski "" yecıi 18, 

Deniz Ticaret mek· 
tehi talebeleri ame· j Parasız 1 lanlar \ 

Ii dersler görecekler J . . 
YUk•ek Denız Ticaret mektebi ta- Ş ısfıgenler: 

Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik am::ıııfil 

ir silah patla ı ve bir cesedin yere 

12 ıayıh bir tarafı i .. ıam efendi 1..ıhve-ha· lebeleri şimdiye kadar yalnız tatil 
ı:ıe.ı-i bir tar11h Süleyman efendi hanesi &r· zamanlannda denlzde ameU dersler 
ka tarafı dOkmehanc \.e tırah rıbii tari· görmekte idiler. 
kiim ile mahdut mülkü SuJitın Sül~y- MünakalAt Veka.leti aldığı bir ka· 
mın vakfı ~rifi mi.ılhakıt1ndaıı E!!!e)'")'İt rarla bundan böyle talebelerin senc-

l ~ ... k kard .., C: rı.rı-hmtt Tahir ('fendinln Üı.küdard& ı-ıa- ntn hemen her ayında mektep gemi· 

Bn sütunda iş anma, l! verme. 
e\·lenme teklifleri, ve ticari 

mahiyeti balz olınlJ'a.n ktiÇilk 

ILılııla.r paraaı.z D<>}l'Olunur. 

Artist olmak istiyen yuvar .... n11 en Çl ıgı ... ese mn i·krl inde camii,..,;/; '" hayrau ,.. •ile ameli dersler görmeoinl muvafık 

b b
• •• h• •• •• - •• . •ıt• ir~ı-i "ıkhndan iıti!'alinde 12 No- bir bap görmtiş ve bu kararını mektep mü bayanlara enzeyen }f mut lŞ guruıtu eşıtı J 

1 

odayı müııemil tavanı beton '° bodrumu 1 dlriyetine bıldirm;ştır. Sahnede yeliomek !Sliyen il<! genç! 
olan d~mir kanıth kt!penlderi bulunan Bu !ene derslerin bir kısmı mek- t:.ya.na ihtiyaç vardır. ŞlmdiliK kırk 

- Mitchell, bana: «Bo.nsuv~r 1 Ben !')aşkın ~~kın ba~ımı sal- di.ıkkin He i..ııotünde harap ve tımire nluh- tep gemisinde amel! derslere tebıııis lira maaş verilecektir. Bürhaneddi.ıı 
Sir RaymoıuJ.• d.~dı. t':iC31 sakın hyarak: taç bir ,·aıi1t':lte bulunan 4 oda ,.~ :'°fa ~e olunacak ve talebenin pratik olarak Tepsi'ye ; ltiracv.t. 
ve hürmetkardı. onra biru.en 1 - Bilmem ki.. h .. 1a~ı olcsn ""' yan duvarları kaf!ır olup yetişmesine ça.lı~ılacaktır. Bomontl • Ebeksiz sokağı 13, her 
beyecanıandı. dı:ni aftediniz, Diye l:ifa bı:ışlamak üzere i- höhnel .. ri bağdadi ~ulun~n ': dU~Linda sabah ona kadar. 
Müsyü• dedı. i~ ~1~3.t bu resinı, dim. F·akat arkada:~ımın resmi "lrktriJti olan ıııs hr• kıymetındclı maa- K l * Orta ya..-,,h bir Türk kadım iyi 
b d L 't b b" f k ed h d''' öse,egeldi ura a ne arıyor. a wn aııa ır tara a bırakara ces e e- •n• u •• an. bir aile yanında dadılık arıyor. Taş· 
:ıöyliyebilir mısiniz? Elilc bı- ğild!ğ:ni görünce, boşuna laf et- 2 - Beyoğlunda Fmdıklıda Mollaçele- Memleketimize külliyetli miktarda raya g!debiilr. Kadıköy Altıyol agzı 
ll.a şu resmi goo3tcriyor ve he. mekten vazger;tim. Ben de onun bi nıahtille:oinde Oolmabafıte cadd~inde tthalA.t eşyası r;elmek üzeredir ve SöğüUUçeşıne cadde~ii 155 
.vecandan sab!lo3lZ JkLan ;·erin- gibi bütün dikkatimi ona ver· eki 'e yeni 6i kapı No. Abdülharo.it ve bunlardan bir kt&mt da. halen Basra-ı * Sinema işlerindPn ve her türıü 
de duramıyordu. dinı. Be-yazıt vakıflarından sağ ve arka taraf- ya gelmiş, bulunmaktadır. Bunların rekJ8.mdar. anlryan bir zat ehve.:ı Uc· 

Neden bahsettiğini anlamak tıt.itchcll, hep ayni vaziyette lnn Yor;;i ,.c hi~!'edırlarının ~bıeçi dük· arasında. ham deri, kösele, makine retle iş anyor. Her türlü kefaleti ha-
lçin o tarafa dn,;ı U gittiu1. lki- Eirtiistü yatT}·ordu. Ayakları ma i..3.ııı ı<0i tarı{ı l•riL.iim hu cephf"ı'i tari· aksamı vardır. i.zdir. Aı.:zu eden muhterem iş sahip
.miz de )~auy-ana e;;·iım~ş rcsrnc saya doğru idi. Koll!trı da açıl- ki.l:m ıle mahdut gayri ez: s:ılhıtnf"ı miri 16 Bundan başka yine bu yoJla 1ngil- lerinin mektupla tReklAm) rümuz.J· 
~akıyorduk. Bu foLuğralı evvel- ınıştı. KıE'a ceketi düğümlenme· :d~t ~aııem ıılhanelerind~n hirin<:i ve tereden çok miktarda kösele dUn şeh_ na müracaatları. 
ce gördü&ümü hiç hatırlamıyor miş oldu.;u iç:in düşerken açıl- 3 un~u ~a.lba n~l«e merbut bir adet l.:aeap rimize geimlştir. 
dum. İşte tam o sırada Clarck- nl .-.'itI. 

0 

1 &ediğinden münkahp ıem.ini ta§ döıeli öğrendiğimize göre Port!aitte de 
:;on Parry: , - Oooo .. Bu da ne? )an durarları beyaz emaye çini dö~e)j ,.e bir k1sun ilhaJa.t eşyamız beklemeK· 

- Evet.. Devam etsenize,' Clarckson Parry. ceketin ucu ic;~ri5inde tlektriği bulunan \le 1000 lira tedir. Bu arada 43,500 çuvalhk bl! 
dedi. nu kaldırmış, Ce8edin ta )ranıba- lıruıeıinde olen ki,ir dU~kJ:n (i;bu ı•r· parti kahve de vardır. 

- Birdenbire bir çığlık ko- ~ında yerde büyük bir ruvelver ri menkuldek; Mu.ıala KimH bi • ..,; le« 

pardı ve kolları ile beni geriye mC"ydana c:ıkmıştı. li)cti fcha emıın~ine m~ut evkafın nu· 
doğru bir itiş itti ki kendimi ver İhtimamla onu yerden aldr, SÜ kudund•n ,.km ;er; lbrahim lduoe \O· Fransa n reye 
;le buldum. Ayni sınlyedc ·bir ratle bir muayeneden geçirdi. faen melruğdur. 

* Emekli zabitim, mektep talebe· 
terinin hanelerine ol~un riyutye der
si verilir. Şerait uygun(.ur. Arzu e
denlerin E. rümuzuna müracaatları. 

* 17 yaşında TUrkçe, !i'ransrzca Iı. 

sanlarUU konuşur daktilo yazıSin:: 

bilen ayni zamanda biraz muhasebe· \ 
don anlıya.n bir genç t1cart yazıhane. 
terde i j e.rıyo:·. (Kabul) rUmuzuna 
mtlraca.a:. 

~ilah patladı ve sofada karanlı- Sonra içini açarak kur~unları 3 - Tophanede Fındıklıda Perizat ha- d rı. 
ğa gömüldü. Tam biraz kendi- avucuna bo~a Ittr, gözünü deli-. ıun mahalle.inin Dolwabahçe cadd .. inde gi ~YO f f 
mi toparlamış, doi!;rulmağa ça- ğe uydurarak dikkatle içine bak e>ki 62 kapı Xo. Abdülhamit •• Boyu•• * 19 ya.şmdayun, lise bitirme im· 
lışıyordum ki, madeni bir cis- tı. vakıflarıodan sa~ taralı ta.tiki has ool ve (Başı 2 incide) tihanında bir derston bütünlemem 
min yere yuvarlanırken çıkar~ - Be-:: kur~un kalmış. Bir ta· arLa tarafı t\"ikoli \le h.i cdarlarınıri ar~•· marun cazJbefı.1 l,utWı. liı~·~r ınli.l.ın&· 
dığı sese benzer b'.r gürültü i- nesinin yeri boş .. Biri çekilmiş " cephesi Dolmbahçe caddeoile mahdut zalara h4k!ın olacağını ümit ediyor. 
~ttim. Bundan sonra da ağır cılacak. .. gayri cı; salhanei nıiri 10 adet ganem Hl· Burada Mare,aı Petenln sözlerine 

vardır. Aile':= vaz'yet:min mUsaade· 
sizliği dolayısile reemı veya hususi 
bir müessesede ehyen bir ücretle ç:ı· 

lı~mak istiyorum. !;;Uyenlerin K. B. 
rUJnuzuna mUrace.atıaruu dilerim. 

bir cisim yere yıkıldı. O kauar Sonra <'Cketinjn öbür ucunu hane miri 10 adn ıanem aalhanelerindcn dikkat edelim. 

sersemlemiş ve o .kadar korku-\ kaldırdı. Fakat bu sefer altın- birinci •allıaneye merbut bir add ka .. p cUzlaşml>)ll, kıt"anm hayaltmız-
ya kapılmıs.tım kı, bır zaman dan bı'r ·ev k d B .. gediğinden münk•lip 50 füa kıymetli el· ,., C'I ma r unun u da. açabileceği derin ufuklara tevec- * Lise n1czunuyum. Daktilo ile 
Yerimden kımıldayamadım. Son . ' ~ · - )e\m 61 1\o. dü.kL.io i1e t"hit edilmit ~r 

zerıne cerl · · b ltt Ç k cUh etmeyi bilelim. Bu hede!, bü- mükemmel ve seri yazarım. Muhase· 
ra güç bela. sendeliyerek elek_· ı . e_rını °""· ı .. ı an- ;el.ide olup l~de 1.50 x l,'° •badın- "" ,··•erinde a.nıa-·-m gibi haftanın / 

1 b tün azmimııi ve gayretinliz.l saı·fet- ..,.;; YA ~.. . 

.. , meyi icap ettil'en muazzam bir iştir. muayyen giln ve saaUerinde de çalı· 
trik dü~b·mesine kadar ıridebıl· ı arı ırer bırer tetkık ettı. Ray. da yani 2,as t«biind• ulak bir mahaldir . 
dim ve onu çevirerek sofayı ay· mond, ile ben onun her hareke- İ;bu mü~ı~r~k müll..ün tahdit harita~ • . h j Almanya hAlen bafka btiyUk i\'lerle şabillrl.m. «F. N. Ş.) remzine mtira-
dınlattım. O z.~ıı:ı.an da küt~p ~- tini büyük bir alaka ile takip e- m•hk<mc d ... v • ., içindedfr. ,bu gayri meşguldür. Şarkt&kı munzzam sa- caat. 
ne .. kapı~ınm onunde ~ızlerı gor diyorduk. Ceplerden kayde de- mtnkuldeki Mu•tala Kimil hi.,..i te>li· v .. ta medeniyetin müdafaası yaptl-
dum. Gözlerınız haddinden faz-

1
... . yt"ti f~tva cmaDetine mtfrut ('vkafın nu· -r * 19 yaşındayım. Liscn!.n 9 uncu 

la açılmış bana bakıyordunuz. ger bır:_ şeyler çı~mıyordu .. !~1- ludıında.n vtkili ~i İbrahim Etl"'m Jehi· maktadır. Bu sav~'iln neticesinde sınıfından ayrıldım. Aile\"t vaziyeU-
Zavallı Mite heli' d~ ~'.erde. cane1z nız sag tara{takı cepten ku~uk 1 ne 95 bin ~uru, '°laeo me{roğdur. dünyanın veçhesi değişebilecektır.> min mu.saadesızııı:; tahsilime nıhayet 
yatıyordu. t~e butun bıldıkle- bır defter ~ıktı. Clarckson Par- 4 - Fındıklıda Periıat batuo mahalle· Bu l!Ö'ıler Yl~l Fra.ru!asıorn mukad· ve»di. 
rim bundan ibaret. ry, arasında bir kiiğıt sokularak ~inde Dolmabalıçe c.dde.i11de eek.i 44, ye- deratmı Almanyaya batladığtnı gös· Reaimder. anlarım. Resmi veya hu-

cı k P ry bu h.k. 1 1 tennekJe kalmıyor. Ayni zamanda sus! bir mU .. .ssesedc Ça.l'"mak lstiyo ar~ so::ı a.r , . ı_ aye- nişan konmuş olan sayfayı a~tı. oi 4-1; 2, 4 No. nağ tarah tariki ha~ ve ar· · .....-
yi büyiık bır alaka ıle takıp et- B' .. d. d" S k." d ka 'c bOI taralı Anin emlille.ri cephe.i vt7loin Alınaoya ile bir dıl,ünce ve rum. Kemal rumuzuna müracaat. 
mişti. ır goz gez ır ı. onra agı ı I Dolmabahı;e t:addesile mahdut gedigi Ah- metkUre beraberliği luı\.·ası yaratmak * Otomobil ve Makinist okulundı:ın 

R.aymond sözünü bitirir bitir a_la~~k .. o~u~u. Okurken . ~.özle- dülhaınidi •ani valfından müll Yedikule 1"tediğl.nl de l•p&t edlyor. Bu keyll- orta dereceli diplomam vardır. 17 ya. 
mez at"hadaşınlın ilk işı yemek ~ ?u.yumu'ltU. Hayret ettıgı bel. haricinde liin E•rrj n ~.ıhanei ntiri 10 yet Fr.ıcsaoın huyatında eu lnaıuı- ~ında ilkmektep mezunuyum. Otomo 
odasına gitıt::l ek ko.pı~ını kilit~ lı ıdı. ı adet. G:<Mıen1 e.ıı.lba.nelerinden birinci ~.ıha- ınlılz bir değll}Ht.Hğin ::UAmethlir. mobil tamtrathane:crinde ve dört za-
lemek oldu. Sonra aa resim ga- Raymonda bakarak: neye n1erbul bir adet. lı.aM.p gediğinden BUtün bu tezaUüratın ita~~ ettıı;ı ma.nlı rnotör. ınakln:stıerl yanında 
lerıf:;inin methaııni oı"tcn perde· Bugün öğleden sonra Ml· ı nıu.n\.alip 1 \82 lira lr.~'!'"met.l_ı 1.,11~ ~ut- mo'l.nA tudu'l": yardımcı o~arak ida~l bir aylıkla ça.-
yi halkalurınuaıı çı,.;ararak bir lehell'e gittiğiniz zaman ona ı.ı. .. l.nıu, 4 oda 2 hrla ,. çını.o doşe~ ,.. Amerika,.. RusyaıuL tngiltern ya. lıf~bilen bır genç ış aramaktaWr. 
tarafa attı. hiç bir ka.ğıt bırakmış mı İdi· dtnız~ ~tzarctı -~~lu nıın . daraçayı ha~ı 'e nında. yer aJmı. oJmasıJ<J. r.ıı'.{men l Eyüp, 1?eftertlar, Feshane karşısında 

nı . ıve so u. . ı b ı d''kk' M r K" 
Ben onun bu hareketlerini "z? o· r<l 1 deL.tri.ğı olao \.;agır eY ıle lıpenl.len de· ı Fransa. A.Jınanyanın ıut·aı.10. kazan. 28/1 dlıkkAnda Bayrama müracaat 

merakla takip ed.İ'-'Ordum. Bu i;r G • d nur kanat ı u un1m u an 4 u&ta a a· dığı zaf('rlerln kat'ı olduğuna '"'-' Al- edilmelidir. 
, y enç a am, •a.•ırmıetı. Ba- .1 h. · d·• ı · ·b· ı ı · leri j~aptuctan son..ı:ü. bana baka· . . ... ... . ... . . mı ı·--ıesı ıen- en gı. ı ''t: aen nıe rug· mıw ordusunun mağlOp edill•lld)ece- G [ { • 

rak ve yüzünü ekş:terck: ~ıle <katıyen> der gıbı ışaret l dur. Yulanda hudut ve malı cö.ı"ilen ğln~ kanidir. Bundan dola)ıdır ki ita· e en cevap ar, 
- f\.imdi biraz ra:ıatladım, yaparak: IJu .. nü, Eı~m. Hayriye, .l\.lustafa K3mil, reklı.tmı AJn1anyanıo ar.ıusuna uytlur • H N" · rd n d CA. G. K.J. (Mavi), (Engin), (S. 

dedi. bvve19. l\Iitchell'in bu ka~ - ayır.. ıçın SO unuz? j Şcfila 'e M.irenin şayian tasarru arın a nıağ'a. !'..\lışmaktadıT'. A..n1P.nyn harbi A.) ve (Banka) rümuzlarına geltn 
dar hayrctıııi mucıp ol.ın §U fo - Dedi. bulunan 4 gayri m~nkul iıalf'i ~uyu zım· hır an e\"ı;el netlcelendim1ek lçlıı Af- mektupları aldırınız. 
toğrafa b~r bakalım.. - Bakın burada ne )·azıyor. nında tapu ka)dına göre açık artıır~ rikadalt.i Fransız hav& ,.D deniz Uıııle-

Hepimiz malıuı:. çer!:eVC'-"i ve 27 Nisan öğleden sonra saat !>Urrtile atideki :arılar ~.r~inde 2.3. 9 94 ı rJne el koyınağa. IUı.unı görnıU:-otilr. * Adres rUmuzuna. gı.:len m-eittubu 
" tarihine mu adif ııa 1ı a:UnU l>Ul 14 - 16 ya F .. ı. • a.Idcrıruz. 

resnu a1k.katlc tct!iiri. t.:ttık. Or- be~ • . . . ransa bu aTzuy:ı ınuı;.a,·e.met et-
t 1 l b 

· L.11dar mahLnM ba,ıaııbının odaııında !8· il 1 * (Tasalalı) (Kadıköy) rümuzları a ya~ I, mun azam yllZlU ir «Azizim iitchell .. Bu2"Ün si- . h k . ınck şöyle dursun ona nı sa t :ıernıni 
kaaının re;.:ımi jJL adamakıllı ..... tılacıktır. O ;ünU mıt _amm:-n ıymetlın tJ11.t.ırlai.ncJda n1~gu! .ı ii1·. na gelen mektupları matbaamızdan 

zinle olan görüşme e~naeın<ia re ıs ini buldııj:u takdırde ıha)~ yapı •· • 
da btizeldı. ~iddctr> ve a<iı.biycte kapıldığı- ('ak, ak .. i tal.direk en !:Ol arttırının tf'ab· FraM1.t!: mU~temlekl"lerlnin hUcu- aldırınız. 

~a:;kın şaşkın arkadaşımın yü hüdtl hali kalm .. k ,•artile 3 ıo 941 ıari· trut maruz: bulundut•ı feryadı l)te bu * Boğr..ziçt rümuzuna gelen mek· 
·· kt ma mütccggifim. Bu hususta si-zunc Da • un. bine mü~adi( cunıa güuü arttırmaya de· n:ıaksatlı?. yükselttlml~tir. tupları matbaamızdan aldırınız. 

13u J<ıı.Jlılda bav .... n bır· hal zinle anlaşma~a !!elmi~,tim. Si-- "u.ı::;.1. ...... .... vıım tdilcrel en çoL arttırana ihale cdi- vı,tnin, taarruzlaı ınllan endl~ et-
~-ar, deciım. zi bulamadım. Bu kfrğıdı ya.zı- lffckıir. ttğt del-·k>tıer anlaızılıyor ki lng1ltcre 

*21. P. ~ı. A. T. lA.civert yeşil 88, 
Boğaziçi 49 rumuzlarına ge1en mek

tupları aldırınız. 
- Doğrusu bu ne\i güzellik- yorum. Bu ak•am saat onda şa- 1 - İ;lıu g•ıri menlulde mü'ICccel •• , .• Amerikadır. 

ten pek tc hcı l\e.s ho...,lannıaz, toya gelirseniz, sizinle rahat ra ga' ri mü~c"l hak Mihipltorinin tarihi ı\lnıaııya, tıpkl H: ,tli<'Jnille Ja1>0n
'iedi. F u.ka.t )'a buna ne dersi- h t k \r · t· · l ilindsn iı!bar,.n ı;; güu ı.arfın~a v"s.ailile larla 3Hı.ı lah a••fa-..n•a gibi, 1'unusu, 
.:ıiz? a -onuşuruz. azlye 1 sıze O - birlikte mennıriyttimize mürecaaılt>ri 1~· ('ezayiri, Fru-1

1 
St•nt..gall t'ran~ıılarla 

Parmağılc işaret t.:lliği yere duğu gibi anlatmak istiyorum. zımdır .. \l•'i ıııkdirde ga'ri mü:.eocel hak tıtrliktc ınUdataaya c.1a,·ct edilecektir. 

b:aktın1 v0 hayrc ... ten ırkildiın. Ra~mond Brocklcbrank. şahipl eri payla.~ınadan hariç 1..alırlılr. Artık Fransa nere!'·e gidlyor auaıı-

Sahip ve Ba.ımulı.arriri.: 
l<İZAMETIİN NAZİF 

N~;rirta Dir~kıörü: 
ŞÜKRU SARACOGLU 

Çerçevenin d~Jte6i kalın demir 1

1 

Haşiye: Yanınıza ... > 2 - Arttırma~a ı;irt"("~l.ler ftı 7,5 nis- ne lılr eın·ap "·ermek kabildir. 
tellerden halka şekLnde yapıl- Üst tarafı yırtılmış alelade b•ıind• pry wrccel..l.rdir· ŞE\'UET BİLGIS 

ftll§ ve menteşe ııc tutturulmu~ bir mektup kliğıdına, mavi kur. 3 - .\rturma ~df'"li JM":;oiudir. :\feınur l~===========================j

B:?sdd\ğı yer: 
YATA.V MATBAASI 

t1;1. f:iaikaı~Jn ı~in~cn madcnı hır dele ile )"SZI makineqinde yazıl· tarafından kan•ın.i nırhil "trilir. 

zıncır geçıyoruu. Hu zıncır ına- mış. İmza da makine yazıı::t. 4 - :.\Iü::ıtri beJeli ihalt:}i n1iadında 
sanın ayagına. kadar uzatılmış, Bu okunurken, genç adam, vt"rn11·~c ihale föhedill"'r~k gayri m~oku1 
oraya bir ikı dC·la dolandıkt..ı.n Şaşkınlıktan il.deta afallamıştı. )~uiden tırttırnıaya ı;ı\..:arılarek. co çolı. 
sonra jki ucu bırıeştırilcrek ko- - Amma tuhaf! dedikten •rttırana ihale cdiltr~k arad•~i farl , .e 
caman bir asma kılitle tutturul 1 sonra bunun bir tek kelimesini zarar bila hüküm mü:teridcıı alınır. 
muştu. bıle yazmadığıma sizi temin e· s - İhale t•rihinl"' 1.:adar vtrKilf"r hi-.-
Arkada~ımın yüzüne ha)Tctle derim Clarckşon Parrv. !nanı. sedarlara ,, ,.., 2,; ıtllaliye ;ı, 20 >eneliL 

baktım: nız. · 
, - Bu tabii bir şey değil, de- Arkadaşım hiç SC$ oıkarma-

dı. H:r.ız!ıga kar ı b:r tedbir de- d~n Ravmond'ıın yüzüne bakı
sem. O da ~ok manasız .. Ne o- yordu. :Nihayet: 
labilir" (Arkası v~r) 

c'laf la,·iz bedf'li müttrri)e •ittir. 

6 - ::-artnamt bu;:ündtn itibnr~o htr· 
Jce-.in giirthil"c-"gi ~u reıte açıl.tır. Fazla 
maliımal almal j,.ıeyt'nlerin nıt'muruoa 

ruüracao.tl,.ri liı1mdır. 

istanh:ıl iliı.ıl.lrı 
tısküdar - Beykoz yolu üzerinde Beylerbeyi yalılar ca~

desiniıı tevsıi ameliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşıf 
bedeli 2016 lira 93 kuruş ve ilk teminatı 151 lira 27 kuruştur. 
Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemind~ 
görülebilir. lhale 20 8 941 Çarşamba günü saat 14 de Daımı 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, ihale tarih.inden sekiz gün evvel b;ledi:ye Fen 
işleri müdürlüğüne muraeaatıa alacakları fennı ehJıyet ve 
941 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6643) 

ikleri açılıp kapanıyor, göz!C'ri titreme.Ye başladı. Genç adam, 1 
ni tuhaf tuhaf açıp kapıyordu. onun u(·ı k bir hareketine mov- stiklal - En Son Havadis'in Aşk, Cin1Jge! ve Macer:z Tefrik2sı: 13 

Duı l, kU\'\Ctini J·a~betti:;mi dan vermeden üz~rine atıldı, bir 
ımlıy.ordu. ?kfes~ tli.~enmi~ •. diz 

1 

çelmede yere devirdi. Dizini gi\ğ · 
lerının bap tozlılmıı:ı g·bıyılı. süııc kovarak a<'zıııı tıkadı. El
Bunu anlıya~ Kazalvekyo. he- lerl!!i iyice bağladıktan sonra: 
Men IJr.ı; .'jl ı oılarma aJJı, ı;o- . •. . • 
tuıüp '.'.lı')olaya bıraktı. . - Bcnı tanıdın degıl mı._ de-

' 1, •• ·ı, y.ıta a korken, ti kal· clı. Senılen ıntık1mımı alacagım. 
çaı',rına kadıı':- açılan mevzun Fakat oM~rmireceğim. E1Jyet 
bacaklnrın:ı ortası dain lıır ve ac ılar ıçıııde k1vrandıra~a
hotla ayrıl~ış ra.5edar sırtına ve ğım. 
omuz ba.•larının fildi~i rengin- Kapıyı a~tı, arkadaşlarını içe. 
deki yuvarlaklıklanna bakıyor, ri aldı. 
yrnan, kavrulan dudaklarını, Dora, sevinç içindeydi. Anri
Doranın bir Serendip karanfili- koyu karşısında görünce kalbi 
ııe benzi yen mcmc.ııne götüre- dudaklarının ucuııa gelmişti. 
rek öpmiY" çalışıyordu. Ko~arak genç adamın boynuna 

Bu manzara Anrikoyu ku- atıldı: Uzun uzun öpüştüler. 
durtma;a kafi geldi. Deli g' bi A nriko, Dorayı orada bıraktı, 
oıınu~tu. Cama bir tekme vura- ar''ada~larını şatoya almak için 
rak içer! atladı. Ve )"lralı bir odadan çıktı. Koridorda iki a
arslan gibi glikrNli: dam dolnşıyordu. Kazalvekyo, 

- •efil! Utanmn kopek! onları her ilttimale kargı oraya 
Kımıldanma. öldürürüm giizrü ve muhafız olarak bırak-

K~zalvekyo, Anrikovu karşı-. nııt<tı. 
3ında ;örıin~.:ı sapsan kesildi; 1 Muhafızlar, Anrikoyu görün-

NT 
ce üzerine saldırdılar. Gene a
dam ustaca bir har~ketle hUcu
mu savuı,turdu. Birinin göğsü
ne bir bıçak sapladı. Herif he· 
men yere yuvarlandı. Ötekinin 
de üzerine atıldı, gözünün üstü
ne •iddetli bir yumruk attı. A
dam, S'!ndeledi, gözü karardı, 
Anriko fırsatı kaçırmadı, bir bı
çak ta onun böğrüne saplayıp, 
devirdi. 

Gürültüyü işiten iki uşak yu
karı fırladı. Artık, Anriko ateş 
kesilmişti. Kısa bir zamanda on· 
!arı da hakladı. Sonra gidip ka
pıyı açtı, arkadıı.şlannı içeri al
dı. Onlara dedi ki: 

- Her şey yolunda gidiyor. 
Kazalvekyoyu bağladım. Hiz. 

Çeviren; 

.W. S. Çapanoğlu 

Bu alkışa ötekiler de iştirak 
ettiler: 

- Bravo reis! .. 
Sirako Kazalvekyoya yaklaş

tı, elindeki bıçağın ucunu bur-
nuna dokundurarak sordu: 

metçilerin de icabına baktım. -'-Beni tanıdın mı? Hani be
Siz burada bekleyin. Herifi ge- ni sebepsiz yere kırbaçlatmış
tireyim. tın. Karımı da elimden almış, 
Yukarı çıktı, Dorayı yanına kaçırmıştın. Söyle Margarita 

aldı, Kazalvekyoyu önüne kat- nerede? 
tı, aşağı indikleri zaman, herifi Kazalvekyo cevap vermedi· 
yukarı kaldır~.P -~ir top gibi ar- dudaklarında alaylı bir gülü,j 
kadaşlarının onune fırlattı. ı belirdi. O, Margaritanın nerede 

- İşte arkadaşlar, dedi. Ca- olduğunu söylemekle, bu işten 
navan size teslim ediyorum. yakasını kola,y kolay kurtara-

Bu ilk muvaffakıyeti Sirako I mıyacağını bildiği için, susma-
alkışladı: yı daha muvafık bulmuştu. 

- Horra.. Sirako haykırdı; 

VAT 
GA~~u~~n 

19 Ağustostan itibaren beynelmilel b:r 
es.eri tef:ikaya baş~ıyor: 

a 
Yazan: 

İngiliz Başvek ·ıı Çörçil 
Bu ese:·d ..... dün A~las Ok

yanusunda Ar.:e~<ka C[m· 
hurrei~i RuzvelHe gfr:üşen 

İng:liz Başvekil: Çör ç ! l, Amer:~~anın 
geçen defa r:asıl haTbe g'.rd·_::ni, Arnc 
rikan mü::l:::!l1:!lesi~'in ne g·bi ne :c~ler 

d. y • • ı , ' . ver .gı;ıı a:: :lma.<::~a:ı1:-. 

Büyük !ıliisabaka 
1 Vatan, ikinci int:şar yılına girerken 

okuyucuları icsin cazip bir müsııbaka 
tertip etmiş bulunmaktadır. Sizi sigaya 
csekerek her gün bir sual soracağız. Elu 
sualin mevzuu bir resimle de aydınla
tılmış olacaktır. Otuz suale en doğru 
cevaplar veren okuyucularımıza kıymetli mükafatlar 
vereceğiz. Her sınıf karii a!akadar edecek olan bu 
müsabaka, size hem e§!enceli bir vakit 9ecsirtecek, 
hem de kıymetli bir hediye kazanmanıza imkan ve· 
tec;ektir. 

v G3zet,.,, inde 
19 Ağustostan ft;bareıı aynı za
ma;. da mu.tarrir !rJU AD SERT
OGLU'nuncfn"Şimdil'k bu kadar,, 

sütununu bula.ca:ısınız . 

Zeytinburnu fabrikasında teslimi Eartile beher tonu 19,9'1 
lira muhammen bedelle 1100 ton normal suni po;1:land çimen· 
tosu kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Münalcas.ı 27 /8 ·!)41 
çar§amba günü saat 11 de 'irJ·ecitle 9. i~letme binasında A. J!:. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin ayni gün saat 10 na kadar 1645,05 lira mu· 
vakkat teminat, tekiif ve sair kanuni vesikala11nı ihtiva ede· 
cek olan kapalı zaıflarını komifyona verw.eleıi Iİizımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir
<682b 

)(.. 
Muhammen bedeli (11000) lira 500 litre (Yolcu vagonla.· 

rı tathiratına mahsus maske5iz sıkılır) Parex veya bu ayıı.J'. 
ve kuvvette veyahut bunun fevkinde Hal)arat öldUrücü ın.aY1 

(2/9 /1941) Salı günü sa3t (15,30) on bes buçukta Haydar· 
p:ı.şada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kap:ı.lı 
zarf usulile satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiycnlerin (825) liral:k muvakkat teırI 1 '. 
nat, kanunun tayin ettiği ves;kalarla tekliflerini muht~,·ı 
zarflarını aynı gün saat (14,30) on dört buçuf;a kadar komıs· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. • 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız o'a~ k daı;ı· 
tılmaktadır. (i132) 

Trakya Bö~gesi için mahruKat 
• 

aJanı aranıyor 

Türkiye kömür satış ve ~evzi 
müsssas:nd_n 

Müessesemiz namına Trakyanın muhtelif şehirlerinde ha!);: 
ve resmi dairelere toptan ve perakende muhtelif cins kömll~. 
!erin satı5ını yapmak ve bu maksatla toptan depolar ::ıç!ll"ı' 
üzere bir mahrukat ajanı intihap olunacaktır. 

Talip olanların: ·ı 
Her şehir için tesbit olunacak muhtelif cins kömürlere 31

• 

ihtiyaç cetvellerini ve bu kömürlerden apcağı depolarda bt;ş 
lunduracağı asgari miktarlarla her t'.ehir için perakende sa1~ fiyatını müfredatile birlikte 25 ağustos 1D'11 tar;hine ka' ,1 
Ankarada Yenişehirde Atatiirk Bulvarı 129 • 131 nuı:.ı;ırı;. 
binada bulunan müessesemiz merkezine bildirmeleri ve bU lı ,. 
susta aktolunacak mukavelenin tamamii tatbtkini kafi! olırı3 ·' 
üzere 3000 Türk lirası teminat vermeleri 13.zımdır. ) 

(5445 _70!8 

- Söylemiyor musun? Öyle 
ise ben de senin canını cehen
neme göndereyim de gör! 

Bıçağı kaldırdı, Kontun tam 
gözüne saplıyacağı sırada, An
riko elini tuttu: 

- Acele etme, Sirako, dedi. 
Böyle bir ölümü minnet bilir. 
Onu iskence, zahmet ve ezi~et
le gebertmek lazım. Berabnr ~ö
türür, bir karar veririz. Bu rnn 
rad.an düşünülecel; bir ey. r.:m 
eli şatoyu bir dolaşalım. Bak~.
lım ne var, ne yok. Yalnız, dört 
kişi Dora ile l{azalvekyonun 
yanında kalsın. 
Şatoya girdiler. Her tarafı a

radılar, altın ve gümüş dolu bir 
sandık buldular, bahçeye indir
diler. -Kazalvekyo bunu görün
ce hiddetinden dişlerini gıcırda
tarak haykırdı: 

- Haydutlar! Soyguncu h~
rifler! .. Paralarımı bırakın! 

Sirako: 
Paraya ne ihtiyacın var? 

dedi. Seni cehenneme nıecca-

nen göndereceğiz! ... 
Sonra Anrfaov> dön" ']lzeO' 
- Reis. dedi. Bir de mıı. 

krc bakalım. Lcıı.i oıa ..ı b·lifO' 
ııeyler buluruz. Ben yolu ' 
rum. ..~tii· 

Elinde me•ale, öne d~j}ef• 
Karanlık dehlizlerden geç 11ı•'' 
mahzenlere yak!a0tıkJarı z, . 
Anriko: j<:İıı· 

- Susun! dedi. Bir ses 
)'Orum. 

Siı-ako dinledi: • r gilıi 
- Evet. İnkr ve agla 

bir ses. 1 ııa! - Aşağıda hiri var ga · dii°' 
- Ben de öyle zanne 

rum. 
- Ne tarafta acaba? 
- Arıya hm. .. 

0 
ı"ı~· 

.., ··"lcT• l , 
Meşaleııin s:ı~tıgı o.,.. '.l'~~ 

etrafı az aydınl"tryordU· ;J.-f\ 
ya taraya, bakma bakı~afrfYs 
ledi!er. Bıı •ırada blr a~ birdtP 
i~idildi. O z,ıman, beps'.~·rıı ,.,ı 
sesin o·e}rl.iö-i tarafa dO:_, 1 A• 1 
riidi1lc~·. ö ı .~rııntoı 

b 


