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Ordu terfi listesi'7 Dahil!ye VC::kiH 
hazırlandı tamım ettı ... 

ihtiyat subayları 
sıraları geldikçe 

terfi edecekler 
Jandarma· terfi listesi de 

hazırlandı 
-...... 28 (Tdzl 1 ) -... ..., .... ......... ...... 

tnıs.. • At-111.ta tedl ..... 

l'fleoek ala ..a.r - ....... 
............... W9 lllt ı , •• 
....... ...,. ..._. ...... au 
,. .... ,.... E ,,_ .. 

Kızılorduda I 
bir disiplinsiz
lik mi var? 

ft .......... lr' . .. >y • 

Aı-c-a.tlll ... I tıe111-
nlan ...._. tel'ft ..... 
eeklle a.. hefırma ..... ._. .. .__ ... ,__, __ _.... 
.. 1 q , . ........... 
tlllllad ' n ut& 

B. Çörçil 
lzlandayı 

ziyaret etti 

Sinemalara ve nakil 
vasıtalarına derhal zam 

yapılacak 

Akdeniz 
• 

" Beşeriyetin tanı
madılı büyük bir 

meydan muharebe
sine sahne olacak,, 

Yeni Alman llerl laarekAtıadaıa 90DI'& Ukraynaü lk1 taratıa vazlyetial J&&ena Urita 

~- Doğrumu? 

Uydurmamı? 

Kızıl ordu Berlln, %0 (A.A.) - D.N.B. Sov
yet 41 inci kolordu kamaodanhl't, 
ıun mllteaddlt nllshalan Alman 
lut'alanıun eline geçmiş olan gizli 
bir emrtyevmlslnde şöyle denll
mektedlr: aniğemi 

t Ut U 1 d U ? 118 inci, 11 inci, 180 inci ve 90 
ıncı fırkalar kumalldaalıkJar: 

Bazı nU8urlar tarafından kıt'a
___ .. larda nıanevtyat dtlJtlkllltöndea 

1 1 8, 1 1, 1 80 va 90 beUedllmekte olduğuna ve fırka 
numaralı Rus fırkaları ==.! :!:ı!':':!:k': 
kumandan :arı rütba lerde bir nıum ıe.1s edememlf 

baluduldanna ve kütle ballnde 
a 1 A m e ti e r i n i ıtcau. ~ etmekte obıı.uma 
k 1 ? 

binaen l}U emri veriyorum: sö Up atmıJ. ar mı ı - Blcate nlbayet veımek \le 

~ ............... 
Jçta bel' ~ ııerener bale kolla-ıa .. •abord .. ı• eaktır. 

1 

M'WH ~ 
Kingisef 
Odesa 

Novogrot 
civarında 

son derece 
şiddetli 

muharebeler 
oluyor / 

30 Alman tayya
resi düşürüldü 

Rumen petrol 
mıntakası 

bombalandı . 
Kar.:ı denizde 2 n:-.kliye 

gemisi bıtırJtlı ! 
Moıkova, 3> (Raa.,..) - ~ iltilı 

bant bÜloMman DClfl'eniii ukeri 1eblij• 
Dün. Sovyet knaları biılin cephe be 

yunca muharebelere devam etmiılc:r. MUo 
harebeler bilha.a Kingiaef. Goıııel. No 
tı0arocf, Kriowirof 1'e Odesa cephealııde 

pek kanlı olmııttur. 
Pazar ıiinJci h&Ya m•lıarehderinde 2' 

delil. 28 AlDml ıayyvesi dü~ .. 
latılmııtır. 

Paarteıııi pcelİ, SoTYd bombardımas 
(Deftmi 8a. a. 8tl. 1 ele) 

Dtln bDyttk şair, vatan .. iri Tevfik Flkretln lltmtlnla J'lrilil ... 
tancı dönllm · yılı mltaUebetlle. Eylpkıld Ubrl ~ bir IJltttal 79Pll
mıt&ır. M~ B7DP lfallkevl llyelerl. ge.ç ...,_., psetı eller 
fUrln tu:cllrll6nildu ~ klfl Jl}thü etnİlftlr. 

Ba mlte\'UI llltlfall Halk Partisi Eyüp lra• n1ı11 Blbal 9Çlilltı 
Jma bir ,bltalıeden ııoara. Tarih \ ' e dU fakWteel eıte111,..t profeeörtl Ba
ld Gllrpmar, FlkreUn edebi bllvlyeUnJ tetJdk ve edeMyatmuıra yaptıfı 
\'rr' ııaert an•atmqtır. Sonra pirin dzlen WmH -' oklllllllllt-
ter. -- JlalbYI tai'afladan FlkreUn ......... ~ k• ..... ••;lw. 
Y1lbrdald Nllm lll*"ütea lllr .... .. ......... ıbtıt 
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GÜNLERiN ARDINDAN 

1 atbik kabiliyeti olmıyan 
tedbirler I 

Mitat PERiN 

O
n stanbulu baştanbaşa gezecek olursanız bin bir çeşit dük

kana tesadüf edersiniz. Bunların kimisi en asri bir ti
caretlıanedır, kiınısi Fatıh devrinden kalma kemerli bir dük
kandır. Bir diğerı ıse Kapalıçarşının dolambaçlı dar sokakla
rına sığınmıştır. 

Di.ikkan sahiplerı de muhakkak ki. barındıkları duvarl.r:rın 
ve muhitin tesıri altında kalmış insanlardır. 

Nihayet bu ınsanlar büyük bir hüsnü niyete sahıp olabile
ceklerı gıbı, büyük bır fena niyetin de boyunduruğ~ı altında 
'<almış olabilırler. 

Binlerce dükkan var. Bu binlerce dükkan sahibi, binlerce 
insan ve binlerce karakter demektir. 

Bug\.in insanlar harbin doğurduğu bulanık suyu istismar et
mek ıçin kendilerinde bir meyil duymaktadırlar. Bu insanların 
gösterdikleri bir zaaftır. ışte bu meyil lugatimize bir kelime
nin ilave edilmesine saik olmuştur. 

lhtıkar! .. 
Mecidiyeköyündeki bir bakkal kadar, Sultanhamaınındakl 

bir kumaşçı, Beyazıttaki bir biracı, Edirnekapıdaki bir kasap 
ta bu kelımeyi kendine şıar edinmiş olabilir. .. 

Bu demektir ki, lstanbul şehrinde bir gün içerisinde Y.u.z
lerce muhtekir nıasuın vatandaşları. ihtikar ağına düşi.irebılır. 

Buna karşı almış olduğumuz tedbir tatbik kabiliyetinde de
ğildir. Çünki.i: 

Fiyat murakabe bürosu bugün ancak bir düzüne memura 
"'>8.hip bulunmaktadır. 

Bir düzüne memur ve binlerce muhtekir. 
Bu memurlarla kuş olup Mecidiyeköyünden. Edirnekapıya 

uçsalar, şimşek olup Beyazıttaki muhtekire _çarpsa.tar, yıldı
rım olup mahkemeye şahit olarak koşsalar. yıne yetışenıezler, 
yine •.• 

Bütün vatandaşlar hüsnü niyet sahibi olup muhtekirleri ya. 
kalamıya gayret etse ve yakalasa. ~.iyat .. Mur~kab Biirosu 
bir düzüne memurile bu yanô"ını söndurebılır nıı? 

Bunun için biraz dürüst oİarak Fiyat Murakabe bürosunun 
şimdiye kadar gösterdiği faaliyetten men~ntın olalım. Çünkü 
onun iki eli olmasına rağmen kaşınacak bır :tane başı var. 

Buna bir çare bulunmıyacak mı? 
Mitat PERiN 

En Son Haoodis'in 
Edebi Tefrikası- 112 

Müellifi : Nizamettin Nazif_! 

Nihayet beklenilen haber 
geldi : Reval ülakatı ! 

o Tir 

Bir anket için 
Hatcml Seııth 

~eni adam mccnıııası yaptığı 

Yf husu 1 bir aııketle oro~r: 
- Fransa niçin yıkıldı'.' 

uaJ pek çetindir!. 
Bizi.': 
- Bu testi neden kırıldı'? 

Bir mUddetten:berl Asliye İkinci 
Ceza M&hkemesinde devam etmekte 
olan Beyoğlunda Karıman mucsse· 
sesinin duru~ması diln nUıayetıenmiş. 
tir. 

Dl.)C SOrı.!llar, Ce\ bUlllZ. tek ta
raflı , e her 7.IUllım mlldnfansı knbll 
olan dosdoğru bir Nl\ np olurdu: Mahkeme, Karlman mUesscses!· 

_ Duştü ... \e bir taşa ~arptı? nin ?'ine ayni semtte perakende ba· 
llnlbw.ı, anketin ec\'ııbı için, bu· ı vulculuk yapan lste!an Çnmıdan al· 

U .. Uz Jsahetle fikir ı.öylh·e- drfı bavullara ;ıam yaparak sattıtı· gun, ) zue ) • 
k 1 ttc de'"•lli:r. nı sabit görmüştür. 1ste!an Çamı za. 

ce ,,'G:ı: ~ e "' ~ . ·1- ı 1 Ellnılz.de, bir k ç resmi tebliğ, bir j ten ıkinci el olduğundan ve Ka.. 
ıı.ı ifade, rn bir iki uyfa)ı geçmlyen mnn müessesesi de ikinci elden alı- 1 
b accranın ta i\1rlerile karı ı s nan mala. yeniden kAr koyanuyaea· 

u m ~ U üdUrU A · t 'n 
göz) şl. rı, hıı;okırıklar , ur... Henl\z. ğındıın m essese. m rJan ı 
cscbcp» ıcrin iÇ.)iizU nıeydanda de- tabasından Santıago Buhols, nıUcs· 
ğlldlr. O bepler ki yalnız bir defa sesede tezg4.ht&r Kostantin Malkoviç ı 
için ,,ukua gelmislerdlr. Otllardan ah. ile bavulcu 1stefan Çamının zindrle· 
kılnı çıharmnyn, ·bir kanun elde et- me suretile ihUkı\r yaptıkları nnla·A 
meğe de mezun de •lllz? şıldığındnn, rna:wkenıc her 1lç{!niln de 

,. birer hafta hapislerine 50 şer lira a· - li'ran-;a niçin yıktldı '! 
Bilytık blr mütetcRklr obıa 

kalı>, IUeopatrn için: 

uPas- ğır para cezasına ve Kıırlman m\\· 
easesesi ile lstefan Çamının dilkkı'.\ıı· 
!arının on beşer gün kapııtılmnsma 
karıır vermiştir. 

«- Eğer burnu blrnz dahıt dtizgün 

1 
olsaydı, dıin.)llnın şeklini değl'jtlre

cekti!» demektedir. 
nu esı.ı dlın)anın kabuğu ~rinde 

1 

olan biten Jıallcr, büyUk «imkan» la
m bağlı olnn h:ıllerdlr. 

AnkcUe sorulan sualin ce' abı da, 
i'jtc, hu hUl Uk lmklın "e ihtimaller 
soyundandır: 

o ce\ ahı, tek IJ!r sebebe irca ede
mi.) ece,;:ız. :sorulan şeyin meydana 
gellşt, bir tek ,, eya bir kuç 11eylc ol
m!lIDI fır, 

1 \'ıık'ıı bize karanlıktır. Onu tam 
aydınlıkta görebilmek lçlıı, nesfllerln 
uzun uzun dUşUnmesl liıum gelecek
tir. 

llatenıi Senih ARP 

Müteferrik: 

Hal içte yeni tarife 
bugün başladı 

Şo/6rlere benzin 
verilecek 

lıot&Dbul için ayrılan petrol tamamen 
tevzi edilmiş bıılunmaktadtt-· 

Vilayet Petrol Ofise müracaat 00.•rek 
ikinci paninın de n-rilmesini istemİ§lİr. 

Ö rendiğiınize ı;iire Ofis bugunlerde 
ikinci petrOlü de ~liyet enırine Vt!recck 
Ye vilayet ihtiyacı olanlva ihtiyııçlan niı;. 

betinde petrol le•l.İ edecektir. 
Batıdan bo ka ôGrenıtiğitnize göre vHı1· 

yet ı:oförlere verilmekte olan benzini mu· 
ayyen esıı.slara bağlamak niyetinde ve' tev· 
ziatm daha nuıntazam olması için tedbir· 
lcr düşünmektedir. 

Dü~iiııülen bu tedbirler araı;ın<i'd :imdi 
1-zmirde tatbik ohınan karne u~ıılü de ~ar· 
dır. 

Şoförler benzin ıdularken bu karneleri 
ı;ö tcrccddtT ve bu auretle tevziat daha 
muntazam ve daha itinolı bir tarzda ya· 
pıhwaktlf. 

Devlet Denlzyolları tarafından lda. 
re edilmekte olan Hal1'; vapurlannın 
yeni lbUet tarifesi bugünden itibaren 
tatbik cdılmeye başlanacaktır. Haliç K ö m Ü r tevziatı 
idaresinden 30 illi. 50 iira e.rasmda lk\ısat Veklileti htanbulda kömür &a· 

maaş alan az Ucrctli mcmurlann ma. tışlarının bir intizam tahtında yapılması 
aşları da asgı.1.rl 50 liraya çıkarılmış. için Etibanka tam salühiyet vermi~ir. 
tır. Bu Ytl Jromür satış ve tcvzietı i~kri da· * TİCARE1' l/foTE.'}ARI DÖl\'DiJ - ha kolaylıkla temin edilecektir. 
Bir muddettenb n tchriınizde bu\uııan ieııilek ue kömür u v tcvziiıU do. 

1ıcaret müst~rı Halit :'\azmi Ki§IIlİr dün nıhde eden Etibaılkın bir müessesesi ~eh· 
akşamki f'kspresle Ankardya dönmüştur. rimiZd" faaliyete geçmıı bulunnıakıudır. * Yl:..\J iAŞE AIÜDl.JRO - İstanbul Huber aldığımıza göre, bu ihrakiye aer-
iJ~ nıüdürlugunc nıulliyc başmüfelli~le- vi i şimdi, tchrin muhtelif acıntlerindc 
rınden B. Hıkmct Soymıın ta}'İn olun- tali depolar tesisi için faatiyetc geçmiıtir. 

mu tur. Ocpolard:ıki satış tutulacak, tiıli 

B. Hikmet dun şehrimize selefek )leni depolardaki tı~lar bu fiyat nazarı iti· 

Ra§kıınıandanlık t eydan nıulıurehe
liinin 19. uncu > ıldöııumü dolayısilt: 
30 Ağu tostu Dumlupınurda Meçhul 
asker illıide inde yapılacak muosim 
programı <.:. II. Parti,.; tarafın<lıın 

§11 şekilde tı:sbıt edilmi,ıir: 
l - Mera:ıim, Dumlııpıııar'da 3ll 

Ağu•tns ciıniı !3.ıt 11,.>0 da yapılm:uk· 
tır· lllera•inı amiri binnei kor komu· 
tanıilır. 

2 - O gun. ıut·rasiın ba,Iaıııazdau 
ene!, Meçhu1aıoker ôLidc~iııe; Buyuk 

!illet l\locli i, BnŞ\ekôll'l, \ ekôlcılcr, 
Ordu \e Cumlıun)N Halk Panisi, Be· 
den Terbıye;i Geııd DırC'ktorlüğü, Kı· 

zılay, Turk Hava Kurumu, Çocuk Esir· 
geme Kıınımu, Ordu Harp Mulülleri, 
Şt'hiılikl~i İmar c .. miycti ve 'l'iirk Ba· 
11ın Birligı adlarına biıı:r çelenk ko· 
DUt:Jlkllr• 

Jlrr nıukaııı, çclcnı;ıni , kcııdın lem· 
silen gônılereeeğı bir nıenıunı ile Ubi· 
drye koyduracaktır. 

S - Bnglı li•tedc adlıırı yuıılı 28 
vilayeti nıeraııiındc biri Peni ve Hal· 
kevlcri, dığeri \ ıl&yet Uınıınıi Mcclı~Ieri 
adına seçilmiş ıki zat lt'ln il edr.ı:·ektır. 

Bu nıunı~·il heyetler de. \ ı\jyetleri 
ııdına birer çdeııl ko~.ll:akhırdır. Çc· 
lenk tedariki zorluğunda kalan vilayet 
heyetleri çam dalından \eya bu~ktan 
birer çelenk yupıp, uzerine roıet1erlııi 

bağlıyurak koyııbiluler. 

4 - lera+.İJBC ~irak edece\; kıtalar: 
a) ,\,,keri kıtalar: 

(Milü l\ludafoa \ ckidctinin ta~in 

edeceği nıiktardıı:) 

h) Afyon, Koııyıı, İııııir izcileriyle, 
İstanbul ve Ankara yııkııek okuUsrnıı 
temsil edecek bir kısı ın t11lebe. 

(Miktarları tııarif \ ekUetince te:;. 

bit Ye tertip edilecektir.) 

c) Dedr.n Terbiyeı.i Gençlik kıdüıı· 

)eri adına bir mukellef kıı.a ı. 

ç) Kirtnlı}a ve Afyon vilayetleri l.:üy 
,e kasıbnları balkının İ tiklal harbine 
i~tiriik etmiş mücahitlerinden te,l-il 
edilecek halk kıtal:m. 

{Bunl:ırı Ahon \C Kutnhy11 \'İli ti 
Pani rmleri müştereken tertip "° 
t~kil cdecekkrdir.) 

n 
en 

? • 

"Niyazi bey cevap verdi: Cihan 
siyaseti denilen şey gözü kanlı bir 
haydutluktan başka şey değildir.,, \ozifesine haşlrunıştır. bara alınarak hesaplanacaktır. 

* 
"LT/," p/y "TL "Rl - n.--ku al· Dır kaç ı;;un C\-~ Y cdikulede y.a.oan 

H tar f d 1 b 1 h ed -· di " '' ,. ,. ...,.... İiı:tısat Vcikiletince yeni konulan fiyat er a ta uyu an ses u ma v ecegız ye ortaya çıkar ıııı >ı'•ntları ·. Dı' r altın lı'ra "~.60 ve tam . lüdrofıl \C mell§Ucal fabrikıdM"ının an· 
idi B .. tü 1 k t b t b k h k · k d' · 1 • = barldinıı giirc l&tanbulda kömürün tonu 

• U Il meme C ı a§ an a- Sa er eSl en ımıze güldürü- ayıırlı hır ,...am külçe alım 340 kum• Uf• kaı.ı henuz kaldırılamadığından h~ 
k lak k ' l · y .. B · 'il t · 'd' b .,. --,, m~terinin vuıtalanna depoda teslim tar· k L_ ~- '--...; şa u esı mış, uyumu or ruz. u ış mı e ışı ır, ütiin * \.AFTALİ\ GELDİ _ Soıı ı;uıller· nin ~hıni ara,tıraca o=ı ı= ._. 

ve .. bekliyordu. milletin ayaklanması lazımdır. de şehrimize 50 ton nuftulin gelmiştir. tile toptan 
21 liradır. {adi)ete geçcmeUÜitir. 

Nihayet beklenilen haber gel- Şimdi bu akşam Hacı ağanın c- Ö rcndiğimitt göre, bu naftalinlerin bir -~~ ~~o 1 Yangın tuhkikatı ile m ul ol n mid· 
di: vinde toplanır, bir karar veri- Lı mı fabrikaların ıınnyi mue ettlerine [l Q N o deiumuıni muavinlerinden Yusuf ~ tı. 

cReval mülakatı olmuştu!> riz. Resneden yüz elli. iki yüz diğCf' kısmı i deri depolarınıı ve Anada- U kenderoğlu dün hadıse mahalline gide. 
Demek ki, Osmanlı devleti ye- kişilik bir çete çıkarabiliriz zan- ludakı muhtelif depolara taklifm edilecek· _ • rck ankazın kaldırılmasında hazır buJmı. 
niden dirilmek imkanlarından nederim. Benim beş J&ÜZ elli li- . ma,tıır· Yangının sebebi hı!kkıD<b yann 

mahrum bir halde muazzam bir ra param var. Cephane, silah, tır~ IPJ.iK /llTIY ACI _ lktıwıt Veka· ( BaglMI Program ) bir rapor verilmesi mubttnıeldir. 
f emkcte, yaklaştırılmış bulunu- fişeklik bulmak kolaydır. Eğer letı, , ki bir çok ruurncoatler üzerine do- _ * CEZALANDIRILAN T AYUKÇlJ· 
yordu. O halde? Şimdi ne ola- bir çete yapabilirsek )'irmi dört kuw..ıcılı"ın ı' ııkı··,. fı ıçin bir ,.,,,ı. kararlar b 

? T kk"l k t · w " .... ~"" 13,00 Muzi.k LAR - Belediye :aı tla ı yaptığı kon· caktı. eve u ve mes ene ı- saat sonra dagdayız. Emin olun alnıı• hulunmak• ~dır. 20,45 Müzik c 
bağd k lık T b' •• " ... F-"- ırollar esna•ında dun, •lllatad:ı Aynırlı-

çinde aş ~rup ~. . eı ın- ır gun sonra, Ohri avcı taburu Koyh lcre ıeuı edıl n el lMnahları İP· l3,15/l4,00 11 uı.u; 21,00 Ziraat takvimi .,., 
d . · · h ezmek l"'D gel d p· Deb --...... çqme sokoiınd 30 • .,, • 22 ~ 2 noma-ınrun er şeyı r - a ırespe ve redeki arkadaR lık bu'ıınamamdql •"zunden mııattal kal· l8,00 Program 21,10 uuzılı:: k lu 

· b kl' klerdi? l " ,u 1
" ralı diıkkinlarda uırn çu k yapan dört 

mesini mı .. e .. ı:r.ece . \ ar da bize katılırlar. Muvaffak <lığından \ d:ilet h r tarafa ipH temini 18,03 .\Iüıik 21,25 Müzik 
Herke duşunurken bu sual olam k b'l b d wl k 18,15 SerL-t 10 D. tavukçunun lenıiı:liğe riayet etmediklerini s • . .. - azsa l e u ag ı ve icin ralı•n• kıadır. - l1= d l 1 

1 • - •· b'rd e hıç du"'lin ı k • ~ 22,10 tüıik görmtiş \e cezalan ırı ına arı için bıt enn uçune 1 en v . ~ orman 1 arazide hükumete en Bu l nsuqo !ô.umer Bank mües e rlerine l8,25 Konuşma 
d N' · erdı · azd b' ı k • 22,30 Saat ayorı varakası ııınıim ctmi~ır. me en ıyazı cevap v . · k an ır sene kafa tutabiliriz. eınır H·ri1di ındcn yakında buı tez,.iih· S,45 Ç.oeıı · saatı 

M d k . sanlı .. 22,45 Müıik - Hayır ...... a :m. 1 ın 5l gece yatsıdan sonra Hacı lar itın iplik 1 darik edilcbılecekıir. l9,30 a.ıt ayıırı • Bir hırsız ~alcnlnndı - Bil' miid. 
bu derece kotulemıf}tir. Madem.: Aganın evinde tam elli kişi top- * KÖHÜR /JIT/K .fRI _ Fiyat rııü· 19,45 :'.lüzik 22,55/23,00 Yarınkı dettenberi Fatihte Uireyen bir hırsız 
ki cihan siyaseti denilen şey go lanmıştı. Bunlar, Resnede İtti - rakaLe buro-unJ ron Lır koç gun zarfın· 20,15 Radyo Gazel pro oaı. n1Utcaddlt evlere girmı.ş ve b!r~ok 
zil kanlı bir haydutluktan baş- hat ve Terakkinin pro~mını do komur umınde 30 • 40 ihbar olmuş- J eşya çalmıştır. 
ka bir şey değildir. Memleketin! yemin ederek kabul etmiş olan~ tur. TAK V ./ı'/ oun.cilrmünıeşhut halinde yakala.· 
seven onurlu vatandaşın ~en lardı. Kolağası ne yapmak iste- Koınl!)On Lıınları nazarı itibara ahrak nan Ahmet Kan adındaki bu hırslZlll 
sefil entrlk~lanı: boyun egen diğini kısaca anlattı ve dedi ki: faal y ıinin b yuk bır kısmını kömür i.i 20 AGUSfOS 941 

h . ı d - ı edenlere • CARŞAMB Fatihi soymakta olıın meçhul hırsız şe ır er egı , ısyan - Umurnı ihtilalin Rcsneden tizerindc tek f etmi>e karar •ermiş ve hu ,. A 
• ...ı-. d st k ulu dağ y GÜN 232 11 oldu""'• anlaşılmıştır. Ahmet Kan Sın.ınI e e yapan • başlaması "Ok iyi bir hareket O· is irin dcrhnl f alı)ete geçmiştir. .ıf : 8 - : - ııır: 107 6 

... 

1 rd '1 • • / ı3·7 "CUS os Fatih Su!h Ceza mahkemesi tarafm· 
a ır. _ . .. . • lacaktır. Bulgarlar da ihtilale Dı.n iki kumı.r nıubtckıri c:.ırmü ~- Rl Al : " - "' • T : 7 
Kolngası bır kaç gun ıstıra- bu taraftan başlamamışlar mıy- huı ma!ılı:c~ ine •uilmişıir. HiCRi: 1360 RECJ:.'P: :.'6 dan tevkif edilmiştir. 

hat etmek. niye?le ~~~eye ba- dı? İhtilal bayrağını herkesten * n~DIK FiYATLARI - Fındık ih· VA.litT :l.EVALl EZA...'lol • ıo kuruş ylizünden - Nuruo.s-
basmın evıne d?nmuştu. A • evvel bizim açmamız gösterecek raca•ç•ları birliği fır.dık fi)alldrını tes- maniyedo bakkallık yapan Kudı•etuı-

5 - Uu kıtalu.rııı lıeplii ınera:Jm ) C· 

rinde, ıııcrH~inı limiriııın emrine girecek, 
bunlımn gerek mcnısim )erindeki du· 
ru~larını, ı;crck ı;cçit resmiudeki sıra 

•e tertiplerini konıutanlık tan.tim eıle

ccktir. 
6 - A~ni ı;üodc yerkııne döııebı· 

lccek kudar yakın olan b."iiy ve kasaba· 
!arın bu meraşııne buyuk ölçudc işti· 

ıüki temin edilecektir. 
7 - Mt'raı;ime 30 Ağm.tos giinü sa· 

ut 11,30 da !Dp endahıı ile boşlanacak, 
bır115iylr.; Ordıı, Cumhuriyet Halk l'ıır· 
ıiı;I, Hıılkevlen, İstanbul ve Ankara 
yuktiek okulları >e Beden Terbi} c;i l ' . 
\ludürliığü, Gençlik kulupleri adına ol· 
ıııak üzere bireı; nutuk tiÖ) !t•necekıir. 

8 - 30 agu~ıos ı;iınü uk~amı rad)O• 
da Paı tlrıı bir konferans wrilecekı ir. 

9 - O ı;ece bulun Halke~lerinde ve 
llulkodalurıııda, llolkcvi \C odası olma· 
\Hll )r•rlrrılr', Partı nıf'rkC'2lerinde, lop· 

İantılor )apılacak, İ:>tiklül harbinde 
milletçe gosterdltinıiı k;ıhranıanlık ~e 

frdakiirlık ve 30 Ağustos meydan mu· 
lıarebe inin dlt'ııınıi}et \C kı)nıeti hak· 
kında konıı~nı.ılaı \C kon!eran lur ter· 
tiıı ı!dih•ccktir. 

10 Bu bü)uk \ O ınılli hiidi c luk· 
kındaki menr.:.inıc nıatbııutımız 30 >C 

31 ağıı~tos günleri }apaeukları kıymet· 
li neşri)atla .i~tıriık elmiş olacaklardır. 

'i.1 - Halkımızın ım ıneras me ko· 
fay ve ucuz i~-ıiriiklerini temin iç;n 30 
Ağıısıos gunü Af)on ve İunrr·&m, me
'ra•inı yeri İslUS)'1111u olan "ilkisaray"a 
ucuz tarifdi gidi~ ve dontıŞ ırcnfori 

tcrtiıı ediiecektır. 

12 - A} Silkisaray İ•ta.,yonu il•', 
mera im )eri oru9Hl<bki ınünakırliit \C 

merasim yerindeki tertib:tt ve lıezırl ıiı:· 

!ar kor komutanlığınca telfrin edilecek· 
tir. 

B) Ger.ek hu müııtıkıılıit "e gerek 
merasimin heyeti uınumiyesinde Kuıalı· 
)a 'e Afyon vilayetleri ve Parti teşki

lüt lerı kom her türlü yart'.knun azamisi. 
ni yapacaklardır. 

I;J - 30 .Ağustos gunii a4;ımı ~(. 
yon vil&yeti <::. H. P. rci5i Ordu, iM· 

rasimc ijtiriik eden hcyctltt ve halk 
ınfunesgileri fCfefi11e A~ bir ><& 

mek ziyafeti v<:T«ektk" 

Pamuk 
ihtikiri 

ŞEVii.ET stLG1N 

JN.,, tıantikte, pek muhteşem bir 

~ dekor içinde vuku bnlao RUZ" 

l velt-Çör~il mUI katı, mlltaveffa \ U 
sonun 14 JJU\ddelik ulh prograınııı• 

1 - •·•'"- rıl"'" 1 hatırlatan ansasyonel bir dL-ıu.> 

, yoııln ıliınyııya 11..ı.ıı edılmlştir. 1kl b\L 

yilk demokrasinin kara, deniz, lıa' 11 

kunetlerl lıaşl..-umandanlarlle bilYur. 
erkllnıhn.rbl'-'C rclslert bu mUiakt\ttJ' 

., ' 1 
hazır buluıınıuşlnrdır. Dcneblllr l ' 
lnglltere \'e Birleştlt Climlıurtyctlct 
arasında, lllı: defa olarak bu dercct 

1 azametli bir toplantı yapılmıştır • .611 

1 mülı'.\katın ynııılmasına saik olnaD ı;e 

l beplerlc ittihaz edilen knrnrlıı.r kili"' 

§llnştırıldı~'l zaman, İngi.Uz. - .Anıct1' 
kan ittihadının artık şüphe gtitUrt11 

tarafı !.'llhnadığını te Um etınek ı:ı· 
ır.ınıdır. 

Vıilmyl, İngiltere ve Ame.rl.ka t1' 

l 
ındııkl mukııdder:ıt birliğini nıtite' 
madlyeıı kunetlcndlrmlştlr. _Anleri: 
kalı ,una iıınnmı.,.tır ki Büyük :Bri 
tanya lmparatorlugunun yıkıldlt1 

1 gUn, OkyaııusJar aşılmaz bir mAJl!J 
1 --"· olımı.ktnu çrkııenk, Amerikanın D'ID" 

di ve nınneu "arlığı hiçliğe ın:ıulilP 
edecelttlr. Sırf bu endişenin kalpler' 
de ye.r etmiş olması yüzünden SOV)·e' 
lcre hiç sempati bcslcnıl)ıen .Aıllerl· 
kanın en bil~Ulı; düsnıan saydığı ıtıt' 
lerl:mıl yenmek lç~ Rus) a "8 ıntlt1'' 

~ herct karan verdiğini görn~~ 
Anıerlknhlar Almanların RIJS)'ş f• 

le kat'i surette -._...,,...lastıktan soııı1h 
...~.. l' 

1 
lngDtcl't'ye ıfüneceklcrlnl, kazBDdPt 
rı zaferleri d" n •a;)'a tınıhnak ıstı.Y"' 

rtlar ileri slirec:eklerlni bll.lyOl'~ 
l'ine biliyorlar ki B. Hitler bir fllt ·r 
olanık Moskorn)ıı. glremcdlgl ts!t~. 
de dahi e:miltenınipı> bir sulh tel' ıtıl 
fiyle fütuhatının en büyük ınsııı 
muhafazaya çalışacaktır. tıd 

İşte lııglltere ve Amerllmnııı. ~ 

kabil tekliflere :tckıı.ddö.m etene" '
1 l. 

bir yarını sulha asla meydan ,,erıı . 
)cceğlnl anlatmak arzuları h rp ':o 
yelerinl blldl.rmelcriue veillc te.' 
etrlllştlr. :iil' 

Anglosakson üleıninin lW bii) 1 ı.ııtl' şnbslyetl clhnnııUmul umdclerl ı:ıtl11· 
eden bir ~on neşrederek~ 
1.crln nizamına karşı nasıl bir ; 
düışlindilklerlnl, hakiki snlbUn ~ 
şıutlarıı. lst:lruıt edeceğini blldirııt~ 
dir. ı 

Burada asıl şa~ruıı dikkat ol!)(l 

Birleşik Cilmhurfyetlerio harbe ~ 
mis bir de\let, ,, e lnguterenln ıtJiİ • ı 

te!lkl ı,oibl h3reket etmekte o~ 
ılır. l\Iiışterelt deklarasyonun neıJrtı" 

ti 

kü::nıed~radlr:ne.:O:,:=)::l~e rpd~~~,.ff Haber aldı~ımıza glir~ fi~ mürakabc _.. .... ..,. • ıu- ı•· 
komisyoou üç k~ miirekkep bil' pa· ~ 
mllk ihtii:ôr şebekeıoini meydana çtkarmtŞ· sat bir dün~ıınm lruruJabllıne51 tt.f 
ur. Bu beke bu h~ talimatname- totnliterlerl hezimete uğratma)~ _ _.ı; 
elen istifade edt:rek tııccar diade buhman fi styasctınln şa.şıu.:ız ı;ıı.~esl oll"# 
500 kilod:ın nol"&lln pamuk partilerini ll:1ıı etmiştir. tik defa olıırıı.k :S t 

~-aa ve depo etmet"te idi. Ko~n şile Cllmhurl~etlcrln bu azmi ~~ .. 
bu şebekenm faaliyeti hakkında esa.Jlı tet· ,..r 
!Ukler ~'tadtr· Pek yakında İıiİn iç mHcl bir \'CSlkadu solunel bir ~ 
)lii'Lii moy~anıa çtbcıılm. de yer alını tır. ; 

A,,TOpada h:ırıı. ne şekU atıt!i9 (1 

8ID, Amerika büt n menat>ı.ıo'1~ 
kuvvetlerini loglltercnhı ıuıfeV 

lstanbulda 
yeni istimla'k 
mıntakası 

Ankanı, 20 (Te~) - İbtanhul 

imar plıinı mecibmco Gur.cba hattaballe5İ 
brş..-mda bahın:m bina ve ııı:.;al:ınn is
tiıntaki hakkında kt nbul btilcdiyOOnce 
ittihaz editea karar Ihhiltye Vi!kületinee 
tetkik eıfibnektedir. Vekitet bu karurı 

tasdik eder etmez bin:ı wı ar.ıalann istim· 
laki i~ne b8'fanacaktır. 

-0-

y eni peynir mahsulü 
Edime 20 (Hlliltl ")- ~ y.d beyaz 

mandıralar fııali~l'rini sona erdirdiler. 
Bu ,..ı peynir nlffh50 ıs ı:olı: iyjdiy. Edirne 
buztıan btı ııenc pek az pe,:nir koo
~UT· 

seferber etmektc<Ur. 
ŞEVlil.ı"l' 

Bayanlara 
öğütl~ 

Y atarken yUzUnUzil, elle~ 
zi yıkamak, hattA rıı ııP" 

kUn olursa bir ılık banyo y ıJf 
mak, pek faydalıdır. Bazılart er' 

ltularmın açılacağını baııııne çe
derck y-Ozlerlni yıkamaıctıı~_..ıf" 
kiniTler. Halbuki bu nııP'~ 
doğru değildır. ÇUnkU yıJt .._ti 

vl tt•· 
sanız mesamclcr açılır, i. te' 

He_men ertesı sa~a~ hadıse tir ki, Türkler ve Arnavutlar da bit tını tir. Yuzde elli randunıınlı fındık· !ah kendisine mUrucaııt eden bir mü9 
kulagm.a ç~lınıvcrmış~: ~esne- Bulgarlarla ayni planla, ayni he Iar 30 v" 1:ıtış koop~ratıfine ortak olanla· terlye toz ı;el;:er!n kilosunu t7 kuru- sinde yapılat1 duruşmalar somuıda 
de cemı~e~ın tec~belı ık~ ~~~s~ defe ulaşmak için safa girmiş- rın mallan 40 kuru~tıın mübayaa oluna· şa sataca~na on kllO toz Şekerin ki· Ktı&etullahın 25 lira ağır pasa. cezası 

GÜNEŞ: 6,15 lO,lS 
ÖGLE: }3,17 s.ıs 
İKiNDİ: 

fUs ve sizin rahat uyuman~~
mln ederler. Yıka.nmazsanıı ı<'I 
dUzUn toplndrldan kirlc.rlo tııııt 
olduklarından nefes alıp vere~ 
lcr ve uyumanıza bir mAnl tc 
edebilirler. 

vardı. Bırı belcdıyc • reıslıgını lerdir. Bu ihtilal bütün sınıfları caktır. tosunu 48 kuruştan satarak 10 kuruş na. ,ı;arpt.ırılmasmıı. ve dUkkfı.nının 
yapıyordu. Sarıklı, latalı bir ve zUmrelerile bir milleti ezen Ayrıca ihra ııtta da hır fiyat k.ıbul edil- Oıtlklır yapmıştır. yedi gOn mtıddcl~ lcapa!UlWJ!Jna. ka· 

17,()4 9,03 
AK .. AM: 20,01 12,00 
YATSI: 21,43 1,40 

hoca idi. Adına Cemal Efendi 1 (Arknsı ,,·ar) mi ir. Diln Asliye 1~1nci ceza mahkeme· rar verilmfştir. 
derlerdi. Diğeri polis komiseri ~!!!!!!!~--!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!'!!!!!5!~·~~--=:=::=:=::=~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!"!"--~~'!!!!!llıl!!!iıll!!!!lll!!!!!!!!il!!!!!!!'!!!!!!!!!!!i!!!!!~~~~~~~~!!!'!!!!!"!!!!~~~;,:..~~~~;;~!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!111 ... .._ 

İ.MSAK: 4,23 8,21 

Tahir Efendi idi. Derhal bu iki 
arkadaşı evine çağırdı. B~lediye 
reisi Hanyayı konyayı bilenler
den idi. Niyazi daha ağzını aç
madan: 

- Daha ne duruyoruz? di-
·e bağırdı. Tehlike yaklaştı. Ö

tedenberi Avusturya ile kozu~u 

1ınylaşan Rusya, şimdi de 1ngıl
tere ile uyuştu. Revalde konu
şulanları kabul etmek, ölmek de 
mektir. 

Komiser de palabıyıklannı bu 
rarak ilk ve son sözünü söyle

di: 
_ Bu bir namussuzluktur. 

Bu işi ölüm temizler. 
Bunun Uzcrine Niyazi: 
_ Ala, dedi. Şimdi beni din

leyiniz: Biz askerler ölümü ~n
cnk yüzde yüz mecbu~ oldugu
muz zaman kabul ederız. Yoksa 
eşekçe ölmede bir mana yoktur: 
Biz Uç kişi Rusya ile lngiltcreyı 

rlle, nıyd:ıki vazır inde göster- ] yıınında kaim k suretllc, lıheııksiz 
dl n liyakatle, ,,eknt'ı \'O faziletleri· A N A bir aile yuvasıml:ı bliyüınUş, anoesl-
Je, v li mertebesinde ı;oriinürdil. O· nln vefatını mlitcakıp, hiç • Uphesız 
na bu 1)1 terbiyeyi \'eren nruısıydı: I huı.unınu llıhil ctnıekte olduğu ba-

Her giln gUıınh çıknmuıd " Kaça- , = _ bnııı tarnfın<lan :ı:orlnnınış olarak, 
mak yok, bir \cçhllo gencin heHsa- H 35 wı ~e ıee'\/Wm: 1 pek genç~ şta C\Jenmlştf, l\larkl bir 
tına uynıa yok. Hlid humma nbbet- 1 il. RAJWfO REFiK~ korkuntı adam ki, koyu dlııdarlı uııı. 
lertnl andınr kilde deme\i şiddet rağmen, hakkıııd-.ı garlıı rl\'u.yetlCI' 
teiahnrıert go fel't'n lma.n gnle)nn-1 - lnıın ,olsun ki ~arı :na fh net bir taliilcat içinde, cevap olara~: de\'craııına başlı)or? Fo~rl keiıdlslle 
larlıe, tAııt ,,.0 ibadete de\'nmd .. •ı. edi.)or. Alı. Bi\-are kadın. Bah!ıo gl- - il nmıefenıU, itiraf cdeyını ki, Ş('.refyap olmak imkanı olup olm:wh
hayet, ııon bir tnf il lle ona teres üm rerlm kl hiç, amma hlı;,ı bir şeyden bu port.Nıyl Alnıanyada ncşrolunrnn- ğını sordu. Hiç ~phcslz, bııhıı«ı ge

ettlrnı k için, J..nfalols ye nlnln ku- haberi yok! Halbuki kontes. bin, nıı,. terclimeiballcre ıstlnaden Yıız- Jecektl, fukat pek g~; işleri o kndar 
ısğınn bir kl'lime fısıld:ı<tı. kendisine hltaıı etmekte Jdl. l•akat 0 dun_ Möııyö DöblSnıark'ı a la gör- çoktu ki! 1htlyarın ge<'Cleriııl nerede 

Beriki: luffnt'ln luıllnl o de.rece cğlem:ell \e m · değlllm, dedi. geçirdiğini blldlğl uuınıtıda bulunan 
- lınkfını )ok! ıledl. h rlkul!ıde bnlmn tu kt bu hitabı I· Kont in )&nmdıı kıı.lkdı. Onunla gazeteci, ciıldl)CtlnJ mulınfaza etti. 
- Vallnh! bana yeminle temin etti itmedi. ı untl's ııu llni tekrarladı. konuşurken, mUI haz.al rına ılcvam l"llkııt konte !ıı sol ~annğıudıı., ağı.ı-

ler, 1<;, ~ndltı uınıaıı:ı kadıır htala_. - !\:o l ö l"oM>ri, l\löı.")ö Döbl - ediyordu. Kont.es yıı.şını gösterme- na yakın bir noktad:ı giizünc çarpan 
l oşcrf, f 'Orl!erle çerçc,·ell matruş ınarl<'ın gn1.rteye bir resmini b.ıı ma- me.kteydl 1' Gören, pek pek Ylnnl ı;e- bir nişane, onu umulmadık bir te ... a

ı,;ehr ı, dornıaıtan çırpınıın "te.ııere dınır. mı! •• ı~cndlslnden bahsetmlşsi- klzlnde tahmin edcbllJrdl; u:zun kir- dUfUn h3yrdhıc düşürdü. Garipti. 
rakamlar 7.lkrettıkf anclıııı itibaren nlz.. plklcrin mal blr gölgeye gıırketıııektc Tıpkısı Nnnnadn da vardı. ı 'lşanenln 
bllstılilün sertll' nıış \e dort koş"1:-Ş· Alciıtccle kalktı, lmndlnl toplama- olduğu ıozlerl bllhas a gençlik ateşi· listUnde l•Uçllk kn-ıreık tüylçr bulu
m! benzl)CD konta bakanık guJü. ğa t;nlı :ırnk, hanımların btllunduğu ııi muhafıım etmekteydl. Bir ay nuyordu; yalnız Namının arışın tUy_ 
yordu, tarafa d~ru yakl ştı ,,e mükemmel marki Döıu.ar'llD ve bir 8Y, marklsJ.u lerl yertue bununkiler slyalı kcluibar 

renginde idi. Ne olursa olsun, bu ka
dın k.lmbc ile düşilfı kalkmamakta 
idi. 

- KtalJç..C O ta')'I tanın ğı Ö· 

tcdenherl srı.u etınlş'f inı, diyordu. 
o kııd3r Allcenab, o derece mlltedey
yln olduğunu söylüyorlar ki.- Kralıı 
refakat edeceğini sanıyor nıusunuz '! 

- lhtlmal vertiml or, lıanunctendl 
diJıc ccwp verdi. 

Bu kadın kimst• ile diişüp kalkmı· 
.)·ordu, bu belli. Onu, orada, otW"du
gu yerde o !tadar -.ııık ve lagar gö
rünen kızının Jllnııtdl\ görmek kil
fiydH Bir kilise kokusu neşreden hu 
makberi salon, onun nasıl ıleııılrdeıı 
hir pençe altıııcla ki\ rııııdığını, ll!l!;ıl 

kaskatı bir ,;arlık karşısında bükill
düğilnii k!ıfi ılere('edc l:rJıh ediyordu. 
ltütubctten kıı.rıınnş bu liran mesko. 
no, o kendinden birfJCy 1lı'h·e etmiş 

dcğlldl; taassubu, wclr ve nehlyierllıı 
(Arkası ur.). 

* Yumurta ljlllllJJU\-am: 
r ı.-f' 

O ç yumurta akmt bl şt1' 
şık rom içklslle Jc~ ,-e 

np bu maıııam avuca aJ1l'l o$ 
untıı başı ayrıca ıslatıp bun ııııJıf 

malı, sonra suya dıı.ıdrrırt e 6 • 
Yumurta mn.hialUniln ıçl.Il # 

ı· dl 
ğıldığı bu su ile iyl<:c yı ' ud 
sonra iki Uç defa t ınlZ 6 

geçirmelidir. 

* Hafif brlynıttlrı: 
y0ıııl 

M ayl vıızelınltı gUJSll ~· 
mUsavi miktıırdl'l JC ,.()· 

tırmakla g:Uzel bir briyantin 111 
cudc getirllmış olur. ~a)'f. ıı?ı'' 
şekerli su da mtzanpll'lcrl ~t 
faza iç1n mükemmel bir 'de s9 
dır. Keza şekerli mcliSa ile 

0 
edJ' 

hususunda ·yi neticeler eld 

lebıllr. 

,, 

t. .. 



20.8.941 Çarşamoa ---------------------------EN SON HAVAD1S---·----------------------··------

~ Adliye röportajlan [ Yakın tarihten bir sahife: 28 (Tarihten Bir Güz_eı_;:_a·-~-=-__ ) 
--

Kavun değil ki koklayasın!.. "Kremıı·n,,"" geçı·rdı·g"'ı·m geceler "Basulanburadankaldırımzüppesl! ili A 1 Z Z E • • • 
Ben adamın imanını a.evretiriml ,, 8 d 

s.;. EREN u yoni ve ben birer nutuk 
n· 

dit 
1~ gf'nç, airl yaı;lıca iki adam kl'n· I ğın-ı anladım. Hızb ~ gittia. •• 1 k • k... 

~rını mahkl'rue)e grtırl'n bckçının tki Herıfe: s o y e y e c e t 1 
"'1! fında Yl'r alrnı•l ır, ı!Udc hırde di 1 - Bıııa bak hani ba bdHI ı;enin ilk· 
bı 

1 
gıcırdatarak rakıp L..utalwr gibı b r· rabandı? dedim. 

r erınc 1 t\ rlurdı. - Bas ulan baradaa kaldırım zip. 

bi.ıC.cnç adamın kadıt ,ucudu trrzının pe i. cfudi. Ce v 8 I t 0 ile nın~tılc biçıme ı;irmı ti. Ba ında, onu - Ben kaldırım ıu~ fitin c1efıitia, p a r 1 m' e r c m a n 1 ve 
lir\ ~ı ara ında bir 'adi ile dağın kadını rahat bırak, dedim. G 
il l'5ı kadar fark olan bir §apka 'ardı. - Babanın ln:ıı mı be? di~ ıı5Jkaıli. eneralın emı•r subayını h(betlıcc burııuıınıı altıııdanL.ı renk ız _ Değil amma onu ben talip eılİ· 

to!~~'.arı lllı:C )lllUllU lıu butun uzatı• n~:~~:·Dı:Ce ~Je :.!·:~it~~::~= re n k t e n re n g e 0 sok uy o r d u 
~ 'ra,Jı adam da, gl'ııç rakibinden o,a ı ~• 
U lınıyacıık kınlar itiıı:ı il~ giyinmi~ti. - Senin gıbi ıdbidilerin bir cebimden _ Faşistler b" "k b . 
"'at~lik ouda ek t'rİ l.lf'llÇ kıılmn giıze! on tanesini, diğl!r cebimden OD tanesini ÇI• !ardan, yüksek uyud''striUl'JUrbva: !~Yazan : ı - Demek ilk kararınızdan 

dılderi lıir )UZ \l' ~ kaklarını örten he· k rt d di en u e a. N. . N ., vazgeçtiniz. 
~ a ınm, e • hından yardım ··rmu olabı'lı'r- ızamettın azı ,..__._ . YaJn sa~lıırı 'ardı. lkı-i de inirlı ıdıler. Ben de luddrtlendım: ler Fakat ı.. .. go Ş - ~~. Nutkunuzu dmle-
L_ ıı: ıkısıııın de .. ·;.deri arada ır•da Kad ha L---'- ,___ • uu hareket, en az mek arzusunu venemedim. -en . .. u - ını ra t ı.ttr"" soMa ....ol' k ti ' · J. 
"'-dill'riııden hl' 11lıı adım uzakta du. I marn. dedinı. ' on_ı :;:zın .. derecesınd~ Burj~- vot (1) için kaydetmiş... Budyoninin palabıyıklı yüzün 
.ı... ıeııç ve guzf'I kac\ına takılı)or "e _ Jile olunnu ? dive ce- \l!l'di· ~k . t ~u,~anı kesılecektir. - Bugün, hiç te konuşmak de bir gülümseme dolaştı: 
~'Yorlardı. 0 beni 

1 
rı ki d ·b ·-.- ide ~ar sıs ıhtılal metodlarını ter niyetinde değildim. Nutuk söy- - Güzel, dedi. Böylelikle, ba 

Ad}j d a a a ı. tn oM tarta • sıne kullanarak 'k":...ı evk' ı d' ı · d brr' nutk d' l ~ .. H c lıı rk .. i koıııı-turrnak hır lıa)lı dım· Kadın da dıırmu' hangimizin ba._ . _.__ ı ~ar m ı- emek şöyle dursun, m emıye na a unuzu ın eme 
dt kul oldıı~umlan in.'llln rk cri>a kim· çıkal'ağını merakla ~yo mı F.ttaftar ıneak~~ bu adamlar, tutu!l- bile tahammülüm yoktu. imkanını veriyorsunuz. Sonra 
~ 11 

.CJJ. doğru ınalumaıı al.ıl'ııfrını şa~ı· ki kahvelerde.o halk m.-ı r hr.ıamıfh· m ~ kıymet . toplam~a - Ne yapmak niyetindeei- Baltofskizavoea hatip olarak se 
~ lıt~ bu yiızdeıı ben. de biraz tered· Halımize gulu}'Orlardı. Ole ya:rtlld• fıT· ::ckest· uriar. İktidar mevkii- niz? çitmek bugün büyük bir kıymet 
... etııın. Nihuvet bu ı le aliikadar ol. lamı u artık ama blm.anak • in adamı ka- ı~e yoldan çıkmak ze- - Hiç .. Uyumak istiyordum ı'fade eder Zira bu f b "k 
~gqnu· ' ıç aeını gosterenler bankalarda- . · , · • a n anın 

· ittim. o dıı beııi itti, kııııııı;a böyle ıı.,. ki Paralara 1 k ' _ akıl • ama . .:. Şımdi Baltofskzawt a gı- işçileri ihtilile büyük hizmette 
, 11:- Sahııhtanlıı-ri bir tıırliı bitmedi, ar· 1 d e oymagı e decegım 
~ a 

1
• dememet- mi? T u" pl ~k bulunmu~lardır. Bu fabrika deiıa sa~~ım tukeııdi. Bf'kçi dendi oğlum Genç kadm her ikisi de dıwacı ve •UÇ· Budy . - ere man, ceva anmı aıuı • S . :. t't" .. ..ı~ ~ . 

~d Ut'kli>ecek ıııiyiı. dtme inden au- lu olan adamlar karan bdderketı ,_la· ?Dl ayaga ~lktı: . ça renkten renge giriyor, tered- ~~nı ~llS 1 ~s.u u~esınde 
~··~ ilıti)ur bir kadına muracaatı rn rına gitti ve çspkın bir' five ite: - Güzel... - ~ı - ~ızı~ ~>U düt ifade eden tavırlar alıyordu muhim bır tarım mevkidır. 

~ıp hulduın. - \Te bı-n kavga edileııck kadfftlm .. · me.v~ etrafında ışlenmış fıkır- ve sözlerimi tercüme ettikçe ya Bu suada salon boşalmış gi-
lt - Ne olacak oı;lııın, drdi. Şimdiki ~e zaman i rirezelc bfta yap~ &.. lerınız var. Bugün söz al~_ığı- omuzda bulunan askeri ünifor- biydi: 
~lerın uklı fikri kadın 1ıcşine düş- söyli)ı:zek. }ok kaYJ• nbK'Jk, dedi ..• n;ıız zaman ben b~ ~evzu. u.ze- malı bir za.?n ~~Ü de tercüma- Dlşardfta: 

Hen !ki adanı mal bulmuo mtJrıbl aitri n!'e konuşmak n:Yetinde ıdım. nm tereddutlennı ve can sıkın- .
1 

• btık 
~'d11tıa, biraz C\'\tl ıki adamın hayran 
~h •n baktıkları grııç kadına takılıp 
\ kcın 't> diı~tukleri gddi~ c df', o ıra· 
"-• llıahkeme ealonuuıı giren l'rkckkrin 

llcı Ye mçlu y rlerini aldıklarını gô. 
th.ee 'ine bir şey anlıyaın\tdım. Haldm 

onun uı;urunıla d<Mişıu1rkri"" Jlİtftl9ll ol· Yıne d~. k~nuş~c.agım. F~kat ~a tısını bir ayna gibi aksettiriyor- - Ha,ıdi · Haydi, ça ohı-
muş gibi içtrledilf'r. Ya§f1 adam ~in de~e, gunun binnde faşızm ile du. Sonradan, generalin emir su nuz! 
anısından mırıldanm: boğuşacağım_ızı s?~l~n;t~k iç~. bayı olduğunu öğrendiğim bu Diye bağıran rnilm:ı-a.nderin 

- Hay AHalı bMellıia. hen de bir ~u~k k~lim~~nı ışıtınce tüy zat, konuşmayı kısa kesmek i- sesleri geliyordu. 
§ey za11fJetmi§tim· lenm urpenr gıbı olmuştu: çin olacak saatine baktı ve Bud-

Barbaros halk~n alkışları 
arasında Tun us' a girdi 

Mevlayı Hasen IJldiJ zanettiği emirl 
bıraktı., kanlı bornuza büründü 
taflanların gölgesine gömüldü 

Emirln bu sfi. ----Yazan nllB dağmnışlıı.r ,., 
zUnc tek yaprağtl ----111!.ı soyunup dökllnllp 
kımrlda.nııyaR ses. Ensari Büleni ipekli şiltelere gö-
stzliğin tam ken mUlUvermiflerdi. 
dlslne gömUlcn • 18 • Haremin bUtlln 
bahçede tatlı bir 
meltem csmcğe başla.nwj gibi bir fı· 
sıltı cevap oldu: 

usss ! Duyarlar .. 
ÖldU sandığı vezirın horUamasın· 

dan korkan Mev!Ayi Hasen onu bı· 
raktı .. Kanlı bUrnUs ve ak sakal tek· 
rar taflanlara gömUldü. Fa.kat bu se. 
Cer yakasından çekilmesini bekleme-
den hareket ettiğt, yavaş ya\.·aş doğ· 
rulduğu görüldü: 

- Duyarlarsa canını kurtaramaz
sın.. Susss!. Görmedin mi? Hancer· 
ledin, ınlemedim bile .. Ahır kap:ısınıa 
anahtarı belirndedir. Kapıyı açmadan 
Uç kere vur .. Öbür tarafta.. 
Artık, akan kanlar ihtiyarda me

cal bırakmamıştı. Son bir gayret 

sarf ederek: 
- öbür tarafta Abdürrahim .. Hi· 

mit Gamürrezem.. ve MuA&ınmet 
Tantem .. Sizl bekliyorlar -diye bildi·. 

Mevlayi Ha.sen hemen UT.erine eğtl_ 
di. Acele acele tarllfl8*·· Ve anahtarı 
bulunca, küçük kapıya koştu; Qç 

yumruk vurdu, sonra kapl311 açıp 

clHe AiU.eyi çağırdL 

pencereleri açıkb. 

Dış duvarlarına bakılınca bir kaleyi 
andıran demir parmaklıklarından ve 
kalm kıı.feslerlııderı gıren temiz ha· 
va. her oda.da bir güzel kmn taze 
göğsUnU Şl§iriyor. MevlAyl Hiae
nın haremi nııfıl mışıl uyuyorou. 

Odaların kapılan açıktı. Sedef ve 
fildişi He Lşlenmiş bu kalın ceviz ka
pıların dWJı olduğu dehlizi BaşaaU
ral geniş ve menun adımlarla geçt . 
Duydukları büyük daUssılaya, Ak

deniz rilzgArla.rını koklıyarak, pen· 
cereierden giren havada memleketle· 
rinin kokusuna buk!lıya çalışarak de. 
va arıyan bu genç kız yığınının uy
kusum1 bozma.dan Bari>aros hareıuı 

baftanb•~· 
Odaların bir çoğund& birer sen .tt 

değerinde Driicevherler vıuQı. Ne bu 
hazinelere. ne de giBel kızlara el 

uzattı. Hayatm her lezzeti Voe hına 

örMlııde kendini tecrübe etmiş olgun 

-..,. adenıa: 

,--. 'Bak ~ bu adama ıaarrm: t'.tmiş. 
iı, _t<>lcat atım'5lf1, hakarrt etmi"in?. Ne 

~•rı"• ·'- -•• 
~ . ""°'· 

Gen • - Ne nutku ? - dedim - ~e- yoni'ye bir şeyler söylemek is-
~· uno- k•fetiM rede nutuk? Niçin? tedi. Fakat General ona fazla 

ka -ıırıtk ııy . :..- m,e .,. ili .ak. - Sizi, beni ve Macar &stu- bir itibar göstermedi. Tercti-
de~. "'' m11au, protokol, Baltofskiza- man vasrtasile bana sordu: 

(t) Baltıklı fabrika&ı.. Leoiqgradı 00. 
)'ltnm muazzam ~en 1118 hunlardan 
biti. 

Eğer Me.vlAyi Hasen, bir iki dald· 
kadıl.nberL sevgUialnill ybinde beh· 

(Arlraın \181") ren dcğiştklıği görmüş ~ OIHI 

ve aail insan hhiyetlnden aerre kay
betnliyıerek ibi:Qılk sakına ulqtı, ta
:rasaya çddı. Bir Jki saat önce, kaçaıı 
Mikümdann. ba1rtJtı yerden ufuklara 
btr mödcht göz daidu'dL Neldr. sır
tmda ~ pariat.antk dagtar anmnd 
kıvnltp lbetdUUJııor., her eWıti, l*Rııl

rlllden sıtt ag&ç kim8'et'i a-.ta 
~ fehir, kısa btr ıuw,a2Q)l!lail 

'4l lrlıı yeriııclr oturan omuzları ıraı'kık 
!!tli g .. ııç adımı eyaj\a kalkarak: 

ıı... Vak'~yı llftlatayım efendim, dedi Ye 
...... l'ltı: 

1t,.' Dütı akşanı Bcyotiunda giderken hi· 
'-..... eahit olacak olan kadını gör. 
' Evvelce bir yerde taruıımıı oldugu· 

2aıuıederek arkasından gıttİm· Ka
~ 'crml'ue erkek ne eder ki? 
ı..ı.~ bir nıfıddet gıttiL."ten sonra Be
l'n yan sokaklannd:m birine girdi. 
I.." _de ftkasınd... Dmea lıu -da .. 
' bu adem ge1di, hana: 
'\,. Bu kızm ~tjni bırak, benim ak· 

~ır. AYTP d~ mı? dfyince -1i 

"'Ilı: 
~ dakika &011ra peşierinden baktım. 
'-'..._ ~•dıo öndrn gidiyor, b~ altı adım 
\ ~ da bu adam takip ediyordu. 
~ alt~abası olsaydı ı-lbette yanına gi· 
it, dty diye dÜflİnduın. Rn i,te im- gaflık 
~Q)d e Pe•le:rine düştiiııı· 

Sonra şalrit olarK ıetiritea y.,k kattta: 
- Ah •. Mı, dedi. E~ımtır.ı hep 

oo,leleri b.tlaa 91k..,._-· illDııiht 
yulan umanı etiede«lr· (;el, dıenıen 
gelir• git OerııeR gİd«, eledi "9 lıir elini 
bükük betine koyarak ka.ıpctlma dııiN 
ilerledi: 

- Hadi evlitlıır, dedi. Ciieri bet ,.. 
ra etm~ ka<hwfar içia dö~. Böy
lelerine parayı \!eren diidutü swfar. Hadi 
barışm dedi. 

bıi ...._ =alık- ••• •• ..... 
ıımdan çıbrkea &etlV bıha• öaiade 
biraz d1Ka1adılar. Kadın onJaM ....._ 
birltaç amm attıktan llllfll'a: 

- \ re hanginiz gcleU"k iniE? dedi. 
h:i adam faila ~. Koca 

bir günlerini onun uğurunda kaybetmek· 
ten ve yüzlerindeki berelerden mutevel· 
lit bir kinle ona baktıim'· Birisi ölriirii· 
DU: 

-- Kavt1n deiil ki lı:oldıs-ın, dedi. 
Öbiırii: 
- E,mrııen kokusu çıkar, d;,e ce'ap 

verdi. 

'.'.ı ' giderken bir df'l ne göreyfm, 

'it lıt ~l'ZI kolıınclon Çt'ki)or, kız gitmİ· 
~~ 1ıafif ajız kavge•ı yapıyorlar. 
~damın bizi mantara bastırdı· 

-======;============:========================-
~ 18 A H~BERLER) Iran hadiseleri 
, ve Almanlar 

" 1"8ıe 'Ve orta mekteplere alma '-a ~ talebenin kayit mua.
• ~ ~m sona. erecektir. 

1-tanbuı san'at mektebine a-

~ talebenin fnıt:ib&n1ai"ID 
' .... ~annu.,tlr. 
~ a~n tapuya Jra~ihn&-
'tıtıı 400 kıt'a emllld mevcut 

' tesblt edilmiştir. 
~· ~köyünde Kuşdili. Hüseyin .._ 'tıi, Badema ağa, Yurddaş, Ce. 
-q 'ita tar sokakları tamin lşt 26 bin 
~ ~Ya ihale edilmiştir. 
ı..~ 11Ylda Hadımda yen! bir hU-

ltonag-ı inşasına başlanmış-

~İrTutam Bilgi J 

)4 

~ 
ı.. __ I< aynar suda rıkandıktan 
~ lıat 8onra açık beyaz ve ya· 
'ı.. l( it Pembe renkte olmalı
~ .ıoı tailt yerlerdekı adaleler 
\> • tı u Ve sedef gibL olmalı-
~ 'c.ı _. bu adaleler p<>rsUmu, 

rı9?nışsa sakın almayınız. 

~ * "'-1\ •Ynar suda :) kandıktan 
~ betonra tnUmkUn olduğu 
,~ Yaz, sıkı ve ger~n ol· 
h... ı:tı~ l!hr gözler şışmış gıb! 
."Ql Uta b t._ 

11 
atrnı~a ve kırışık 

-...._ &kın almayınız. 

~: . 
~ Ç ;:. beyaz, parlak man· 
~'~alı olmalı, et.rafında 
~' ıı: kanlı iplikçikler bu
~ "• 1~et- beyinin görUnUşU 
. ~'1 ~likçıklerdeki kan e3-

8a.kın almayınız. 

Berlin, 19 (A.A.) - Yan reaai bir 
kaynaktan bıldirıliyor: 

İngiltere ve Sovyetlerin İran hiikümeti 
nezdinde yaptıkları yeni ı•büa, Berlin 
!iya~i mahfıllerinde, İran Mikamett a
rindeki tazyik t~buslerl11in de.amı oJa. 
rak ıtlikki edilml'kt~ir. 

Biıtun ıaf!ilit heııilz nıal6aı olınamakla 
bt'raher. bu t<'5rhbusun df! Mm.. ajaaJa. 
unıtı İranda gizli faalfyedeNe ......._ 

dukları iddia•.ı uzerıne d.yaıwl\lf tahnüıa 
emtmekıedir. Iran hnkfhıleti, he llhl ftkir 
ı;e iddiaları, İranın milH vııhdeeiei ..... 
mıyacak bir tl!'lım olank ~ eaithli 
bildirmi~ir. 

İran hükÜnlt'tİ ayrıca hiiiıimet Ye .-. 
foıin. ml'mlelcetin hıikııimranlıi1111 Ye ..m. 
ki tamamiyetini nıudafaa etntiye ve bita. 
raf kalmıya amıtı,'lem~ bulunduiuau da 
ıchariiz MIİrmiştİr· 

l Salıihiyl'ttar Alman mıhftllttl. .. oHıed 
: miııııhadf' etmek isterler ki. A-..,. ltla 
Iranın kendi bi~fhğnu wı hükimub
ğını idanıe ni:reriBdetı ...... et9ıek iOia 
hiçbir ebep mevcut deliJtfir· 

İngıliz propapnduı•• h_. .... 
mt'L:kin Ahnanlarıa bir el..._ Wlldl 
ettigi iddia ına kaqı, İraıua .. h...-.ki 
yarı rtAllll beyuııtı ı..tırlaamllıchr• Ba 
b(')anatın, diğer meınlt<ketler tfk ' ıa• 
bııliyMı gıbi Alın• 111iilwındie " ...._,. 
farının faaliyeti de İran miDetma " 
İran ekonomieinia refah •e ıeallsiea ,.. 
raınaktıdır. 

Alman hükumet merkezi siyui maMil
leri ayrıca ıu ciheti de hatın.e.aktıdı.r 
ki, İngili:ı propıgınduınıo bu .....,u, 
herhangi bir yerde bili t•İT ..,...t .... 
bilmek için çok (azla kullanılnııı§tır. 

* Konservatuvar icra heyeU TUırk 
muslklSi san'at.ıcArları için ~ 
konserlerin provaaına tıaf!•ıı•rtır· 
Birincıteşrinln ilk hattaıııald& verile
cek «Dede Efendi gORO> Mmlddan 
tamamlanını,tır. 

* DUn Sirkeci gannda 'bir poeta 
teıgrat ve telefon mtl'lrtM ._..,_ 
tir. 

HER GON BiR FiKiR 
(Hafı ı lnclde) 

hadr fuarlDna ~ menalntln
dea koca ....,...,... babM!den ..... 
tehırh • .,, .................... şöyle 
bir telgn.f da 1111aıJ1m! bu)amalrt:• -· <Fuardaki akvaryum mı,a.atı bit· 
miş, İzmir körfezindeki bahklarla 

ber nevi :hayvanlar akVaryumdaki 
yerla1ne kGNDUflari!ıi .> 
~ ıa. Ye lllo ae ell mml-

7flll olma41Jlı zaanolmlaD bir llaft: .... 
* Ouetıelerht o da ~ bir lld 

pzetenfa, .,..._ bir .-ıtealndıe acı 

bir lltbn eerlevlluı altmda NıJlra bir 
bandlıl: 

~T~ 
Sortaval 
Cenubundaki 

çember 
daralhldı 

Dilşman anudane 
mukavemet 

ediyor .... 
cY"fll*M ._..~ıs dok 

tor ~ Yasat Kemal Bayrak 
çı öldtl.> 

Hdsinki, 29 -(t\.,U - D .B. rami 
~ ~ ima lla\ladilıln al- teblii: 

tında. b~ lf&ret eWttmtz 
koca bir vadlk. 

Dr. K~ ~n ölümli... 
Bil Ud ..._... lıillllrtlle batJtdır. 

Çiinkii bu ......... ballk UNldnl 
...-,,.., 1 1 2 !111 .......,._ .. ID· 

fMI ~ ~ ........... terilp e
dip bllftfl IJl!88tla .,...... o1aa Ke
maldi. 

o t8llı ~ blünlltl bir lllJ'ada 
llimılll peD9ealne ~ ve arkasın
da lla9ka bir m...._ bmıkmadaD 

aNlllndan aşTlbp &'fW. ' 
Kemal bir tek eti babllllllf71Nl ye

-- balık mütelluımm•dı. Ona, ar
bdaşları Kemal Bayrallçı cletD, Ke
mal Batql ........ Çilnktl o, balık
lul .. anıldmlı bayf'8i1 kadar ee...._ 
..... lıılr lıılealWtL ldıeall bahkb. 

....... bil ..,. ldeallat tabMkuk M 
....._ lcia ~ ,.e ..... Jô: 

«'Bir ilin gelecek, balık ifi mWI e
kOa.dmizin ön pıt.nına geçecek. 
ınemlekete 'bu )'tizden milyonlarca 
-rvet girecek.> 

0 .. ktmll lria ell BM'cHtf JDfllde.. 
.... istifa .. Almuyaya Ple· '* le ._ .....,._,. tMılil e&ıl. Gel. 
dl, lkıaat veWettıKlen Mhakalit 
wMletlılwı, ....... .,,.,., .,........ 
~ 711•-8• aıtıtı .... a
tdıiı dlnıda. Falla& o lilf ._ ~ 
7Ibnadı. 

..... "-bk dlJe mitemadlyea ba
imh .. ..... dayanaak ll(bı .., ......... -..e--..., 

N ... ki JfamıJr ..... lllntJet 
için: 

Oleıaem löftneden ..uı.tte Hmit 
ettıttın feıyst ben 

T'adılnı lleng1 kabrimde vatan 

DemllJlt 
nuıluılla ıben matızun. 

~ ..... de. llallk ........ e-

k~ .... --- alnnnactıt1-
DI .. r«ıek ...... •? "'ak ki: 
Yaml9Hl ııeng1 kM>rlmde vatan 

mahzun ben ~ahzun 
1»J11iı arnt cltMleala tekrarlanma-

- .... eeelrtl. 
.....ı, öMr cllbtyaya ghlert aodc 

...... Ye ....._ ki ııon nef'fılllnde AJ. 
iM tnu•._ en-el balık diye hay....... 

Soıtvalan-ın cenubu garbisiade ~. 
de getirilen çember FinlHda kttalar-ı ta· 
rafından daha fazla daraltılmıştır. Dit
ınaıı anadane mukavemet etmektedir. Y111 
lada topçusa d~ıo tahliye,.e çaht
tığı nıev-.Qlerini fa5ıJasız olarak atq al
tına almaktadır. Külliyetli miktarda ga. 
ıtaim elde edibnişıfr, Bunlar meyanında 
her ttirlü harp malzemesini mulrtevi bJn. 
yanlar, :ı:triılı otomobiller, traktörler, it· 

lıar, toplar ve otomatik ıülıihlar btıhııı. 

maktadır. Vakti gelince bu hwıısta mu. 
fassal ınalfunat verilecektir. Harekata ntu 

voffakıyetfe devam editmektediT. Za,.ta. 
tımı:.ı mütrim değildir. 

Beri in 
Sovyet tayyareleri 
tarafmdan yeniden 

bombalaltdı 
Mo kova, 20 fRıdyo) - SoYyeı İııti!. 

baret bürosu bildiriyor: 
Dün &CCe Sovyet tayyareleri Bedin Ü· 

zerinde muvaffakıyetli bir akıo yapmı§
lar ve yüksek infilaklı tahrip bonıbalarHe 
yan.ı;ın bombaları atmışlardır. Atılen 

bombalar neticeainde buyük infiliklar va· 
k11 hulınD§tur. 

Bu harekata iştirak edC"n Sovyl't '-'· 
yarl'leri hepsi alimen Üı;lerine dönmiıt
lmtir. 

Sovget harp 
tebliği 

(Başı l inl'ldıe) 

tanıırderini Rumen petnıf merkeD PJo. 
ettl'yi yeniden bombardıman etnı~ler ve 
büyük yangınlar çıkmasına sebebiyet ver· 
mlşlerıfir. 

Pazartesi giinü 12 So\)et tayyareııiııe 

nıukabil 30 A!nıan tayyaresi tahrip edil· 
nıi,ılr. 

Karııdeni:ı:de, So\yet bıımbardııııan tay· 
yareleri 2 diıtman nakliye gemiı;ini bı· 
tımıı§lar ve 1 gmı.iyi de tahrip etmiş
lerdir. 

EN SON HAYAD/S: Novo6 ratl Le-
ninıradın 160 kil<Jmetre certabıuwİa, Go
met' t e Smolemlcle Ki.ye/ araaındodır. 

çağınnakta tereddüt edel'di. 
Kapı açılınca öbür tarafta, lteki· 

kat.en vezirin söylediği gibi Uç aaam 

Baımablllel 
dlYlll 

1 
(AıiWaat VM') 

l'Illa ikişer ıaııç takrRftlar, aablNI&- An._.a haberkrn: 
lıkla bekliyorlardı, Aillze Olllen :tıu-

1 

bulunduğu görilldU. Bunlar boyuma· 

la bekletmedi. Koşarak kapıya yaık
laşll. F-akat onlar arakla.nadan gele. 
ceğini saııarak llenUz kapıdan blr kaç 

Su programı 
• (-88fl ı incıWe) 

1 
subaylar. fırka kumandanı ve 
siyasi kooıiserler ü.niformalarile 
dolaşamaz okrıtlllar<kr. 

& hı&l insana 1917 yıJmm le
ci hidieeıerini hatırıetı)'Q" : 

Emir dinlemiyıen askerler_. 
Emir vermekten ~ disiplin te
sis etmekten i.ciz kumandan
lar .•• Ve kendileriBe emre itaatı 
şiddette telkine kalkanlan öl
dürmekte t~üt ~ asi. 
ler ... 

Hiç şüphesiz çok keskin ve 
şirret bir zekası olan Alman pro 
pagandasmm BerlindeR çektiği 
bir telgraf derakap bir hakikat 
olarak kabul edilemez. Fakat 
bindebir bir ihtimalle 'hamin 
doğru olabileceği de pek a.lıi ka
bul edilebilir. Zira ild bill dört 
yüz kilometreh1c bir cepheden 
üç dört milyonluk bir :insan yı
ğınının ricatmda tam bir inti
zam, deıvamh bir intizam tees
!fts edememesi de pek tabii gö
rülebileeek almıldeıtdir. 

F.ee.8ell bugünkü Alman res
mi tebliğinde Nikolayef deniz 
ttssünün zaptına dair otan taf
silat bir hayli ınanidat' idi. 

Almanlar, Ruslann tamamiıe 
berhava ettiklerini iddia eyle
dikleri deniz tesisatı hıtkkmda 
§Öyle bit' tekm"bi aBdHır müta
laa beyan ediyorlar. 

cNikolayef harp Hmeıımda, 
tesgibta buiunan aşağıdaki 
harp gemileri elimize geçmiştir. 

33000 tonttitohtk bir saffı 
ha:rp gemisi, 1'0000 toniliftotuk 
bir kntvazör, 4 tor.pit<> matıribi, 
2 denialtı gemisi.> 

Karadenimin be.Itri statükosu 
üı.erinde mtiessir olabilecek böy 
le bir inşa.atı imha etmeği, Rus
lar dftşönemediler mi? Yahut 
dUşttndüler de tatbik mi edeme 
diler. Ve yahl:lt tatbik etmek is
temediler mi? Bu üç sualden 
herhangi hirmiR hakikate intı-
bakı btiyttk bir mi.nayı hMz o
lur. Eğer Ruslar çekilirken bu 
gemileri tahrip etmek istemedi
lerse anl&§llır ki tekrar Niko
layef'i ele geçirebileceklerine i
nanmaktadırlar. Yok, eğer tah
rip edemedilerse bundan da fil 
iki mana çıkar: 

1 - Tahribe va&it btıttmada.n 
kaçtıklan, 

2 - Tahrip emriai almış o
lanlann vazifelerini yapmamı§ 
olmaları. 

aduıa uzakiaışmJŞlardl ki ktiçük tUllC Ankara, 20 f:ıL~ _ Ba,ek xtt
ka.pınm hmkı çekildiğini. \ıe ki.fttten· let Mecli&l tatil ttewesine gliMedelı 
diğini duydulaı'. iiRce, kabul ~ oldagıı !ık' ta-

0 zaman Aine, ~ H•ıı h Mbnle, ~ JIMllttetif mmta
keadiıttnden hiç bk zam- 01116t ede· kalarıM. sulana ıısialv 8llhuna 19leri· 
•~eti der«:ede kindar !lir ...-: nill t.-.ilıai ye batıaid*lw ın lAlnı~ 

- .Ajçak! di)'e haytank. DlMI jfiR l8ıa'1 de verilmiş oı.ı 31 
KoıJe koşa ihtiyar ~. yanma mil)IOR IWal* taMisata ~ • 

gitti. Kuce.kl9.r gibi koftamu vacı.- Mit;,on 1iıı& wırinM:eitıi ~ ~ eııt 
duna doladı; yavaş y&ll&Ş kaldır& ve veHd ken'Nlia. t..tııit edümi9 om ... _ 
sürilkliye slirUkliye saraya d&MI. __. &l'a&1nd& ~ ~ 'f'e 

GUzel. kadın fedafcA.rltğın yar.asıat OOIMllP saililtnl ı..- edan Ml1 ıs 
tedavi etntett, alçakkğı ~ ser. ~ Ol"8. Anaıdok., x.ıtar
güzeşlieftn ~e t:a.kıMıeta tıeııcill mak, ıreıaıt '\le J:lil:ie -a-mb we.8a· 
eblı~ hlq nw blmı lı da alm· 

Deviıier defliNeııi ıkıılısılr Bil '1'- ..... tatlllJlip t!IJA ·;"r. 
mali AfriH& Joöteel _,..-bı1911k.-.. ıw. a11l5 etzw ı ı: ı eiz_., hu.. 
ramanlklwa sahne oldL lwa - ...... He 3J111Pi k om 

Pakat ay •tı hiç bir --- ,.,._ ifte9e ait ' ı 'ı r ile •4tlıtn-. 
kmu kalıp, cina,ııet '\le ..._81 ııeee- bal ıı ı ı · t. 
ıriıade, taflanl&l'Bl ~ DJclDııdltı 
ihtiyar ~. ıktıı&, Sikin&, me- ler.a 'jfq IWMi•ı i 
calsiz ı.ol!an Me ~ • · h ıl f adıa 
kurtarmağa gabşeA tıe g'8llel ·...... Aııııisııia. a rr~ - lieıııl e 
ilAhil•irdiği kadar :hic • ~ ,_ ~ kwlftc: l s5 tm ..__ st 
sihirli olmadı. •ı .. tw ,..... ,..... ., ..... 

Bu sll'8d& c~a-w-~ ~- ---. DllMt ,_,, ..... ~ ._ 
tağı olduğunu söylemektıe l8Nl' eden. • · ' wı J'Gll c r' tiriP gllı:lfl-a ..-. 
Barbarosun bir gün g.eiip Ce•ıı,ıiri -... .aı.k iiıM9e aııtüıiaaini •••• 
terke mecbur olacariını idili& eden riıDe de ı P · ;IR 

MevUyi Hallen. i~ talııtmı w .sara- ~wıhe ll9 pirilınç 1 ;aM ,._ 
yını ter.kedip karaahk ıtıtr tatihe det- ....:._ JO 8ü bet _ - -.... 
nı at }Wfturnl&ğ& be"8">ııgtı - h 1 • w a:ıiet ..,._ v_. 

On biR attma yapi.aodıııiı • t 'p_ .... - ._. ... - t .... 
ları pll'llllPta .s~ M\lgijs , o ... -. ....,,., wı .-.. r 5 a ...,. 

dl 1ic mtllllll )1IUl'hlıpnda. ~ ıtıAo ., .. -- • 5 ............ 
kük ve koritM fiMr ..,.... <918 .,. :pilinci 'ne- ~ • a · · ..wa 

Bu JR&Cel'& Tenllılt& '6111 331 ,. ..... .,.., - - • 1 1 .. ... 
saltanat 8Ömllfl olen AVM•ıllea ..._. M ' 'si Ofi1i -
~ hııfthineell ll - ~ • 1 t 5 

kAJlt eder. ttıiıt meı..._. 
~.o gece, S:71ıı1 ... - ... - 4 ,., ' " Qi'; ........ 

nuea 6 .. ~0ı wn w JllN ra .,..ı ~ ok• 11-•··- tlilCI 
döhtUl!ıaMf .,.... 0-11iılttl ııha ... .,.~ ~ gM ıw.,e ....... 
IJlnd& geieın btiJJıllılt deram,i. ~ Ji,e VSil :thiowı de ~ ._. i1wıo 
lular, huta hen-. 1*' <Jl'9 fit- dllteri .-.... • ' 1 cıiıısııik w 
bi delil. ~ I* dtlmt. .....,_ ~ talı.._ mu' eı r1 
giW kaıfdedılv. 

'nlnmun ~ .... ••• • 1 
'1'8rk lınıparatc:ıa-ctr= ..- ...,_ 
v«Jerl U1*1m .._ ı tew Bı 1 mu. 
Barbarosun öta4me ~ CJIRl do9s 
dotn& Buckı ... .,... ~. 

Bafaıniral Ba11ıalw ll8&nııiıı ... 
Rcill \le ~OWM M&Ut, d
yordu. Ocaluı diler Heıoi ~erilli .,. 
donanJll& ile J&y& Cenkgilerin AJdmk 
kuınandanları hep ~zifeleııl ...,... 
kalJRı'1-"<iL 

Ballbaros aar.a.ya giriııee iki lo Jı1S 
seııdengeçti Bardunua etratlnl llllldı· 
lar. Mevla.yi Basenin mel~ ..
zintllerine SaMe otan bMlıgeJJ'e bel' 

ağacı dibinde bir yahftlnhl, '* cılllk• 
lu pala nöbet tuttu. 

Be.rayın M katMlA B ı *al tek 
ba.pna çjdı. BBtllD. .,..... ~
fı, herheaıin ay.ıllt& ,.. ..,..m oklu
ğu bir aada aara'" ...., tqlrqı aer. 
pilmif gtM, derin 1*' ~. 

Doğru mu? 

Uydurma mt 7 
...... .,.,. 7 ........ ı.ı.ıa•-.............. ..,.. .. .. ' ............... ... 
._..,. .. _ a ke- ıı• ... 
-- ......... lal grks 1 .... ...... .......... , ........... 

..-..ın ,......,. .. .,_... 

........ JUlden ._, ı M ... _.... 

........ il: 1 ... ... 

1n l1bl 1111,,_. •• n a *· 
.. "'"...,.,...., •ı ........... 

lnımanda• ........ •ntıııılıl 
~ · ı : r 'rtı •r . 

lkrbin şiddeti gittikçe artı
yor. Şimdilik hiç bir kati fikir 
verilemez. Fakat .her iki taraf 
için de büyük sürprizler mu
kadderdir. Bekliyen görür. 

JıleınAyi Haaen ylllliarrııdııw oekAs 
Nizamettin NAZU='. .dikten .eonra caıiJ,eler ~ oda1a--

«A.ıu.al'•tw»t' ·il 
...... ......... tı11'JEI ...... ............... _ ..... 
rattaln"ı 
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1 GÖRÜNMEYEN KATIL 
~ Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik_ .. DİŞ MACUNU 1 - Fakülteye kaYlt~rtl~!.l~aiı~l:l~ti~~~limtihanla bütW. tahhl! 

Ziraat Bank 51 
ıı:uruıwı tarilıl: uısa. - Sennayeııı: 100.000.000 Tllrk 11r&11 

Şube ve aj&JlB adedi: 265. 

"Katili uzakta aramıya lüzum yok. 
Y anıbaşınızda biri var ki, onun katil 
olduğuna şüphem yok, imanım var,, 

- Bu yaptığınız doğru mu 
bilmem Jimmie dedim. Derhal 

'polise haber vermemiz lazım 
değil miydi?. Halbuki siz boşu
na bir saat vakit kaybettiniz: 

- «Vakit kaybcttiniu deme 
yin Şarli dedi. Polis de gelseydi 
bizim yaptığımızdan başka . bir 
şey yapacak değildi ki.. O da 
bizim gibi bir sürü lüzumsuz 
işle vaktini geçirecekti.. Ne ise .. 
Şimdi kaptanımız da öldü .. Po
lisleri buraya getirmek için mo
törü Baınford'da kadar benim 
götürmem kap ediyor .. İşte asıl 
o zaman vakit kaybedeceğim .. 

Telefon ettikten sonra bize 
dönerek bazı talimat verdi: 

- Ben dönene kadar siz bu
rada durursunuz. Evin merke
zi burasıdır. Hem giren çıkanı 
görebilir, hem de cesedi muha
faza eder, kimsenin yanına yak
laşmamasını temin edersiniz. 
Knight'ler de kütüphane oda
sında oturııunlar; haydi şimdi
lik Allaha ısmarladık. 

- Bildikleriniz\ bize de anla
tır mısınız Mösyö?. 

Genç adam evvelce bize an
lattığını tekrarladı. Hi'kaye es
nasında enspektör hiç sesini çı
karmadı. Yalnız bir iki defa ka
şını kaldırmasından, bu hikaye
nin onu ikna etmediğini anla
dım. Raymond 18.fını bitirdikten 
sonra Knight'ler ayrı ayrı sor
guya çekildi ve bütün bildikleri 
söyletildi. Ondan sonra da ce
sedin muayenesine rovelverin 
ve fotoğrafın tetkikine geçildi. 
Nihayet arkadaşım muamma 
teşkil eden o mahut mektupları 
gösterdi. Tabii Ra.ymond'un 
Mitchell ve Alice'le olan müna
sebetleri açığa vuruldu. Genç 
adam kendisine sorulan her su
ale samimiyet ve hüsnüniyete 
cevap veriyordu. Thomson, o
nun Mitchell ile arasında geçen 
gürültü ile sonra ka~nla an
laşmak üzere onun evıne gitme
si, evde bulamıyarak ay doğma
sı ile müthiş alakadar oldu. Ben 
de Alice ile Mitchel!'in şahit ol
duğnm kavgalarını anlatmak za 
ruretinde kaldım. 

Dişlere Hayat Verir 
ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak
fAll'• her yemekten aonra 
mutlaka fırçalamak prtbr. 
Bu uaulü ta,madan, munta. 
zam bir metodla takip 
edenlerin diflet-i mikroplar· 
dan, haatalıldardan muha
faza edİ!mİf olur, paslan
maktan ve çüriimekten ı.-
tulur. Her uman temiz, 
parlak ve ırüzel olarak ka
hr. 

ile sabah, öğle ve alqam 
her yemekten aonra 

giinde 3 defa 
Eczanelerle büyük ıtri,.at 

meiualannda bulunur. 

Enspektör bütün bu izahatı 
dinledikten sonra, Raymond'la 
polisleri sofada bırakıp bana 
v~ 0arckson _ Garry'ye de ken- , 
dısını takip etmemiz için işaret ~--••••••••ııı 
ederek çalışma odasına geçti. 
Sır George'ün katledildiği bu 
odada bize kendi noktai naza
rını anlatmağa başladı: 

- Jimmie, bu sefer 
pelı: uzaklard& ramağa 
Yok- dedi. 

katili 
mahal 

Arlcadaşı:ın ona sual dolu na
zarla bakarak: 

Askerlik ilanları 

Yoklamaya davet 
Bqikı~ Aık.rlik Şub<Jirıdcm: 

337 ve bun1arla muameleye tibı eratı 

§ttbeye da•et.: 

müddetince ayda kırk liraya kadar yardım görmek üzere talebe alınacaktır. 
2 - Buna talip o!anlar 1 eyhil tarihinden itibaren fakülte dekanlığına iıto 

tida ile ınüracaat etmeleri Jiiıımdır. 
3 - İmtibını günii nam.ıalere bildirilecektir. (332.tı - 6916) 

T opkapı Mal tepesindeki Satına 1 m a 
Komisyonundan : 

1 - Paıarhkla 600 ton 5aman alınacaktır. Samanın dökme halinde beher 
ldlo!!iU 3 kurut t.utarı 18000 liradır. Samanın balya halinde beher kilo&u 3 kuru' 
75 santim tutarı 22500 liradır. Saman balyasının teli ciheti askeriyeden veril
mek şartile bt'ber kilo~unun fiyatı 3 kuru, 40 aanti~ tutarı 20400 liradır· 

2 - Ev~r "e hu!ıu~i şartlar Topkapı • ?.1altepe uk~ri 6atın alma komiıyo· 

ııundı g:öriilebilir. 
3 - İlıaleoıi 25.S.9-tl pazartetti günü saat 10 da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin kati tcminatltLrile komi~yonı müracaatları. (7205) 

Yapı ve imar işleri İlanı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Ebiltmeye konulan if: Ankara Etnografya müzesinde Atatürkün ınu· 
valkat medleruoin bulunduğu kı~mu. mermer merdivenlerine yapılacak ilive işi· 

dir. 
K,,.il bedeli: 8172.39 liradır. 
2 - Ekıı.iltme 8.9.941 pazartesi günu &&1t 15 te Nafıa \"eLileti Yapı "'e İ

mar i~leri eksiltme komi&yonta odasında açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme evrakı ve buna müte[erri evrak yapı ve imar i~leri reisli;inde 

görülebilir· 
4 - Eksiltmeye girebilmek i~in i~teklilerin c612,93) altı yüı: on iki Jira 

dok.sın üç kuru~luk muvakkat tcnünat "ermeleri lizımdu. (5558 • 7161) 

Ankara Da ve Tarih- Coğrafya Edebiyat 
ve Felsefe fakültesine kayıt şartları 

AnkaJ• Dil "e Tarih • Coı;rafva falültf'tlinde okunan der..; .lÜmreleri ~uular-

dw: 
Türk mi ve edebiyatı Tur 
Alman diJ "e edebiyall Fe~ 
lngilioe dil "e edebiyaU Cogra{yı 
Fransız dil ~ edebiyall Hindoloji 
Arap dil Ye odebiyaU Hititoloji 
Fars dil "°e edebiyatı Hungırroloji 
Ruı dil ve edcbiya.tı Klıh.ik filoloji cUtincb .. 'tunanca> 
Antropoloji Ye etnoloji Sumeroloji 
Arkeoloji Sinoloji 
Kayıt muameleine l eylm tan"hinde ha)lanacaktır. Kayıt için Df' gibi ,.,. 

rak liıım olduiu Ankarada Dil ve Tarih • Coğrafya fakültesi dtlanlığına vilil· 
yetlerde maarif "e lise müdürlüklerine müncaat ederek Öğrenilebilir. 

(5325 - 6917) 

Zira! ve t1ca.r1 her nevi be.nka muameleleri. 
Par& birlktlrenlero 28,000 U.. tln'am.ıye veriyor -

Zlra&t Banl<aamda kumbo.rıılı ve !hb&rmz tasarruf heeapıarmdA 
en az 50 llraın bulunanlara .. nede .t de!a çekilecek kur'a ile ~ -
c!altl p!Ana gıı..e llcramlye ılağTtılacaJrtı. 

,_ı._ - "_ ... 100..ı.ıt 50- a.--
4. • 500 > Z.,000 > 

'" :ıııo" 1.oot• ııo " 
to " 190 " "- " 190 " ıo " lJ,,200 " 

DtKIU. T: H-lanndald po.ralar bir eene lçiDd<I 50 llrad&ıı ...,
'1 4Uf1Illyenlon ll<ranı!ye çüttığ'ı takdirde ~ ıo fa&l&llle v.ııecektil• 

Kval&r -ede .t de!a, 11 mart, 11 baıdraıı. 11 e,ıtıı, 
11 Blr!ncll<Ananda çelı:llocektlr. 

L 

Kırşehir Nafia Müdürlüğünden: 

Kapalı Zarf Usulile İlan 
1 - Kı~hiI Nafiasının dört aylık ekmek ihtiyacı aşağıdaki prt.lar dair~ııd' 

11/ 8/ 941 tarihinden 26/8/ 941 tarihine kadar on bq gün müddetle kapalı zarf 8 '°" 
liyle eksiltmeye konulmuştur. İhale !!6. '81 94'1 Sah güaü saat 15 de Nafıa Müdiir:İ1"' 
tinde müte,ekkil satınalma komisyonunda yapılacak. 

A - Buiclayluın beher kilo!;una bir kuruş zam edildiğine göre elekli cJtiit• 
mende öğiitülcn unlardan imi.l edilec.d. ekme-ğin beher k.ilosa. Topaklı t~ 00 

bet kuru~ur. Muhammen bedeli 16650 lira, teminat 1248 Ura 75 k.ttrllfltll'• 

B .:_ Buiday' müteahhide ait Topallı veya civarındaki kara detir~ 
öğütülen unlaıdan imi! edilecek ekmeğin bilümum maacafı 'fCI Topaklı teaa-1 )te' 

her kilosu 12 kuru§ muhammen bedeli 13320 lira. teminat 999 liradır. 

Yalnız kalınca Raymond ile 
ben koltuklarıllllzı şöminenin 
karşısına çektik ve yerleşerek 
alçak sesle konuşmağa başla
dık. Adeta gözümüzün önünde 
vukubulan cinayet üzerimizde 
büyük bir tesir yapllllştı. Orta 
çağdan kalan bu şato, içindeki 
bütün asıi tesisatına rağmen, 
bir türlü medeniyet i.lemine ya
kınlaşamıyor, içinde hala inşa 
edildiği tarihteki esrarlı hava e. 
siyo.rdu. Kanlı hadiseleri, esrarlı 
cinayetleri ile o hAIB. eski de
virleri yaşatıyordu. Clarckson -
Garry'ye büyük bir itima<hm 
vardı. Fakat bu işin içinden çı
kabilecek mi diye sormaktan 
kendimi alamıyordum. Bana o 
nun da meselenin derinliklerine 
nüfuz edemiyor, etrafımızda 
dolaşan tehlikeye lüzumu kadar 
ehemmiyet vermiyor, gibi geli
yordu. Yoksa bu son facianın 
muhakkak önünü alır bir ikinci 
cinayetin vuku bulmasına mani 
olurdu. Bunların f&ili olan meç 
hu! kuvvetin kudretine o kadar 
inanmıştım ki onun hakikaten 
bizim sımna erişemiyeceğimiz 
bir 8.leme mensup olup olmadı
ğında tereddüde düşmüştüm. 
Böyle olunca onunla mücadele
ye her halde arkadaşımın da 
gücü yetmezdi. Birkaç defa bu 
düşüncelerin saçma ve gülünç 
olduğunu düşünecek oldum, 
fakat karanlık odadan korkan 
bir çocuk gibi, mahiyeti meç
hul şeylerden ürkmekten kendi
mi alamıyordum. Mantığımla 
bu ürkekliğin manasız olduğu
nu kabul etmekle beraber zihni
mi bir türlü bu kara düşünce
lerden kurtaramıyordum. Niha. 
yet dışarıdan ayak sesleri. duy
duk. Polisin geldiğini anladım. 
Kapıda Clarckson - Gar;y ile 
enspektör Thomson ve onun a
damları göründü. Thomson et
lerini uğuşturarak ve ııteşe tu

- Tabii, ada zaten pek o ka
dar visi değil .. dedi. Katilin bu 
adanın içinde bulunduğuna ka
nisiniz değil mi? Ben de aynen 
sizin fikrinizdeyim. 

- Pek o kadar da uzağa git 
meyin canım .. Evin içinde ara
sanız, dalwı. iyi değil mi? 

1 - 337 dojjttmlu •• bu doiumlularla 
muatM-le görmekte olan ederin y0Jdama-

:~~~=ıtn~2 ~-=~~~= ~-P-a_r,_a_s_ı_z __ i_l_a_A_n_l_a_r....., llr T 1 YA TR O l 
~m~ ve CtUll& gtinlf'ri IUt 9 dın 12 ye .,/ 
kadar tubede kol]llan Ar,. mccli~ine mu
racutla yoıklamalannı ,..ptumala.iı, mü
racu.l edl'ICl"kleriu ıUı:faa tee.kerıe\.rori Vf' 

C - Topakhda Ofis nımıoa buğday verilmek ff Topaklı ci't'arındak.i kat• dt 

ğirmeninde öi;üıtülen unlardan imil edilecek ekmeğin biliimom mavafile ~ 
beher kilosu Topaklı teolimi 13 kuruJ muhammen bedeli 11430 li<a ıeuıftıat l 

lira 25 kıınııtur· 

3 - Bu ite ait ebiltme f811nam..i bed.W. oloralc Naha lidiirlüğiiııdeı> rı"' 
lebilic. Dolıa lala malW.at almalı: iateyenltt Nafıa Müdıırlüjiine müracaati. 

4 - Teklif mektuplan ı. nc.i maddede yaZJh 11atten bir Mil evveline ~·d" 
Nafıt Mödiirlüğiine ıetirecek komi•yona makbuz mukabili ,ıereceık:. P08ta ile ":' 
ıi.nlecek. mektubua aiha,-et hiri.nci maddede yazdı. aaa\e kadar admif ohn,.a 
cht uma ııriilıir .,_u M kapatılmıt olması lmmdtr. Pootada YU!ı:u buJ..,d J" 
cikıtıd« blıal eclilemeı. c712D __...-"'. 

tarak: 
- İşte Mösyö Harvey, dedi. 

Yine burada buluştuk. Bu ka
dar mahir amatörlerin mevcu
diyetine rağmen polis de me
ğer hazan işe yararmış .. Bu ise 
siz ne dersiniz?. Dostumuz Jim
mie bile şu küçücük adada em
niyeti muhafaza etmekten a
cizmiş. Bana anlattığına göre 
burada bir cinayet daha işlen
miş ... Siz nasılsınız Mösyö Ray
mond? Bu adamcağız sizin gö
zünüzün önünde öldürülmüş öy. 
~e mi? 

- Ev mi dediniz?. Benden 
mi yoksa Şarli' den mi i\iphele
niyı>l'BUnuz Tony?. 

- Hayır .. Şimdilik sizden şlip 
helendiğim yok.. Fakat sizin 
yanıbaşmızda başka biri daha 
var ki, ondan sadece de şüphe
lenmekle de kalmıyorum. Onun 
katil olduğuna eminim .. 

Kimden bahsedildiğini anlar 
anlamaz itiraz makamında elle
rimi kaldırdım. Arkadaşım es
niyerek: 

- Rica ederim Tony, bilme
ce sormaya kalkmayınız. Kim
den bahsediyorsunuz? 

- Bizzat Sir Rayınond'dan .. 
Fakat bunun için üzerime s:ı.1-
dırmayın sakın .. 

- Hayır, hayır .. Müsterih o
lun, benden hiç korkmadan bu 
şayanı dikkat mülahazanızı izah 
edebilirsiniz. 
Diğeri gülerek: 

(Ark""' var) 

lJsküd.v Sotı. Hakak Hakimlitinoen: 
(lj.1J ı 419) 

SiVAS PiYADE ALAYINDA TEVFiK 
NEZDiNDE -. A!loKARA 89 uncw ALAY 
5 inci BÖÜK K. YÜZBAŞI TAHSJN 

YANIN DA ZEKiYE 
Davarı H•ı.an lar•fından alf'yhiniac i

k•~ edilen ala.cağı cılan 150 liranıu tah
sili dav•ınnın cari ruuhakemeeinde gÖtı
terilm adrceılttiniJe gönderilen tt>bfig•tla 
bu yerJt>rde bulunmadığınız po11ta tebliğ 
memurluğundan bildfri.lrniıJ ve tlinen ttb· 
Jigat yapılma•ırıa "e m•Uemf"ntn 6.9.94.1 
t'Umart~i gU.nü uat 10 a talik.intı karar 
v,.riJmi' olmakla yt>vm ve aaati metl.ıirda 

i \ kudar ııulh hirinci hukvk nıahkemeaj. Raymond, enspektörü seli.m-
!adr ve başile tasdik etti. oe g~lmtniz Jümmu ilinnJ tt"blii oluour. 

mekteple a.likuı d nt.ın p 

LalariJe müracaat etm~ri. 
2 - Yoklamaya gt'lmiy~nlerin 1111. 

aayıh A!t. kanu1M11nun 84. cii maddeM mu
cihinCf" 15 tira ı-ra tt'ZHI ile oer.alandı· 

rılacaklan ehemmiyetle ilin olunur. 

* Be,ikı~ A"'-lik Şmb.......,.: 
Lise ftl 11W9dili mdi:teıplerckn mezun 

olanlardan tam dmyctli olup ta yUk~k 
mektep t.ahsiline den:m etmiyecelJer bir 
<"Ylül 941 tarihinde yedek auhay okulu 
haıırhk kıtutna ıtm..;cdilecelderinclen 28 
ağuı;toa 94l tarihinde yedlaiı:rıcle-ki v~ika

larla tube mttkezine müracaat dmeleri 
ve gt>lm.iyıenler hakkında 1111. sayılı M

kerlik kanenumtn 89. cu madd~ muci
bince aaleri mahk«"me,e 'W!lrileceklerj 
chemt'hj)ldlo .ilıia. olunur. 

* Be,il<uxı A""".lik Şube.rirnh•: 
Şubrıui>.do ka)"tlı Bopziçi Yenimahalle 

145 numaralı apartımao kat 3 de oturan 
i'~tanbul 307 değum)u yedek jandarma 
yüzbı~1fl1 Ziya oğ. 1brahim (2487) nin 
pe-k a.ct-le olarak ~bnni.ıe mUracut et. 
mediii takdirde 1076 sa~ılı kanunun 
maddeyi mahsusuna göre hak.kında mu&· 
mele yapılacağı ilin nlımur. 

* Beşiktaş AJ..erlik Şubesinden: 

1 - Şuhemtıde kayıtlı her yıl tutuo 
jkram.iyesi almakta olan AfalUJ ıubay, er 
ve f(:bit yetimleri!Mkn 911 yılına ait ik
ramiydıorini almıyanlarıo ıuheye müra· 

caatleıi. 

2 - T~ada bulunanlar bir dilekle bu· 
lunduk:ları aekttlik ftıbe$İ •aı-rtuile ıub. 
miıe müracut~ri. 

3 - Bu buııus ikinci defa ilin olunu. 

iş istiyenler: 
Bo ı;lltmıda 1f arama, ~ 
evlenme tekWlerl, ve tieaı1 

R.~ŞİT RIZA TİYATROSU 
Bu aktam BiiyikJ~re B'YfU Ptuldc 

BQBSTIL ( OfrK:di 3 pml.o 

Halide Pişkin hirlikıo 

mahiyeti haiz olnuyao kllçllk ------------
UAnlar para.sa: neşrolunur. 

* Türkçe.yi, Fransızcayı, ve Al· 
mancayı L&.yıkile bilen gene; bir dak
tilo ha.yazı hUBusl ve tica.rı müesse: 
aelerde if arıyor. Talip olanların 

(K. H.) rUmuzuna müracaatları. 

* otomobil ve Makinlı!t okulund~n 
orta dereceli diplomam vardır. 17 ya.. 
tında ilkmektep mezunuyum. Otomo 
mobil ta.mirath&nelerinde ve dört za
manlı motör, makinistleri yanında 

ya.rdnncı olarak idart bir aylıkla ça .. 
lLf&bilen bir g;enç iş ara.maktadır. 

Eyüp, Defterdar, Feshane kar9ısmda 
28/1 dUkklUıda Bayrama müracaat 
edUmelldir. 
* Lise mezunuyum. Daktilo ile 

mükemmel ve seri yazanın. Muhase
be ~letind• anladıtıım glbl hattanın 
muayyen gttn ve saatlerinde de ça.h· 
,abillrim. cF. N. Ş.) remzine müra
caat. 

Gelen cevaplar: 
(A. G. K.), (MaVi), (Engin), (S 

A, Banka.. Der~. Şans, Kadıköy, Bo~ 

ğaziçl, 21. P. M. A. T. l!clvert ye9~ 
88, rUmuzlarına gelen mektupları 

aldırmız. 

s./lip .. B.,rıuJoarnn: 
Nl.z.ulETTİN NAZiF 

Neyi.yaı Direlaöri: 
ştlKRü SARACOGLU 

Basrldıllt yer: 
VATAN MATBAASI 

BURHA."IETTIN TEPSİ TEMSİLLERİ 
HeybeUadıda Çll}&Dlba, Pendik.le Aile 
bahçeı::ıir:ıde cuma, Burgazadaaında pazar 

günü al~mı 
KADIN AFFEDER, AŞK AFFETMEZ 
Komedi 3 perde • Yazan: Seniye Tepsi 

BEYOGLU HALK SİN1™ASI 
BUGtİN 

Matine il de, g- 8 de 
3 BÜYÜK FIL"C BiRDEN 

1 - Bay T eküo Yeni Da•yal4rd4 
26 kıaım telı:ınili birden 

2 - Cesur ı•lulıbir Avanıur 

3 - Şarla. T erd. Komedi. 

t; • s o il • a. y & • 1 •' 
lLAN F1ATLA.RI 

Bqlık maktu olarak 
1 inci sayfa eanttnıı 
2 • • 
s " " 4 • • 

\BONE 

s-ııır 
Altı aylık 

t)9 &ybk 

Aylık 

" 
" • 

,SABTLAıu 

Tllrklye 
için Jçla 

Kr. Kr. 

1400 2800 
760 '1.800 
400 loeo 

100 

Devlet Demiryollan İlaaları/ 
·rıtl"' Muhımma bedeli (11000) lira olan 500 litre (Yolcu vagonları tatJıı .ı' 

mabı1us maskeaiı _sıkılır) Parex "eya bu ayar ve kuTielte wı yahut hunun fe'tl~ 
de hqarat öldUrU<.-'tl mayi (2.9.941) ııalı giınli &aat (15.30) on bq buçukta ,ıt'' 
darpqada Gar binat>ı dehilindeki komisyon tarafındatt kapalı zarf usulilc 

ahnadttır. 

"' Bu ite gkmek it.tiyenlerin (825) ]iralık myvakkat teminat. ka.nuntıO_ t•to' 
ettiği veaikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gü!l ıaat (14,30) on dort 
çuğa kadar koıni&y0n reisliğine vermeleri li.zımdır. 1.;) 

Bu i,e ait prtaa.meler komisyondan paruıı olarak dağıtılmaktadır. f? w 

* 1 

?tlubamnıen bedd.i •Cıda yaı:ıh 2 lie.te muhte\Iİyatı birinci nt>\Iİ iıı~ 
tuğJuı •e Marsilya tipi kiremit ve mahyalıiı 5.9.941 cuma günü ııat 15 dell\:ıı: 
barca sıratıile kapalı zarf u~lü ile Ankarıtd~ idare binuında satın alına~ ~ı 

Bu ite girmek istiyen1ttin h!Ot.1!': hizalarında yazılı mu•akkat te-nıinat il~ 
nuoan Uyin ettiği "esikaları ve tekliflerıni ayni gün saat {14) de kadar k 
yon reWiğin.e •f:nneleri lizımdır. f" 

Şartnameltt para!ıı olarak Ankarada 1'1alume dairetııinden, HaydatP'r 
TC6ellum ve Sevk tefiiğinden \e Eski~iürde idre mığaıaf>nıduı dağıtılaca.L·tl 

Li.sıo Atı. Adet M. 8. M· T· -----! Tail& 1.000.000 ıs.ooo Lr. 1125 1:'", 
2 Kiremit .. ( 500.000 31,750 > 2381.!!' 

mahyalığı ( 25.000 

İstanbul Gümrükleri BaşmüdürlüğüPd~~· 
31.7.941 ı;ünlü Son T<lgraf, 7.S.941 Yeni Sabah, 14.8.9-11 Son Havadi• ~ 

lerinde açık ek'!;iltme ile mübayaa edileceği iJ8.n ediİcn 875 metre 80 eantı ,ı' 
civert ku.ma~ın talip zuhur t-tmediğinden ihalce;i yapılımamı' "e pazarhkJ• "'' 
muına karar "erilntlff.ir. Taliplerin l.9.941 giınü saat onda B~mi.idürlı.ıl;. 
alma komi.yonun& müracaatları. (7179) 

- Nedir o şart? 1 ki ? Sırtında yumurta küfesi 
- Yemin ed_eceksin? yoktu y~! . Kurtuld.u~~ s?nra 

stikliil - En Son HaW.dis'in Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 17 geldiğini anladı. Dediklerini yap ru yürüdüler. 
mazsa, cali de olsa, aşkına mu- Dora hala uyuyordu. ~ 

- Ne yemını? cayar, soziınden donebılırdi. A-
- Benimle evleneceğine dair.' sıl mesele buradan kurtulmak-

Ancak o şartla seni kurtarabi- tı. 
lirim. • Kafasından geçen bu ani dü-

Bu teklif Kazalvekyoyu dü- şüncelerden sonra Maddalena
şündürdü. Bir kont, bir cellat ya dedi ki: 
kızı ile nasıl evlenebilirdi? Ken _ Her şeyi kabul ediyorum. !arın içtikleri şaraba koymuştu. 
di~ine ne derlerdi sonra? Bu o- Seninle evleneceğim. Kazalvek- İlaç çok kuvvetli olduğu için çe. 
lacak bir şey değildi. Maddale- yo ailesinin büyük adına yemin tecilerin kolay kolay uyanma
nin teklifini kabul edecek olur- ediyorum. İstediğin oldu mu? !arı ihtimali yoktu. 
sa haysiyeti, şerefi itibarı bir Haydi şimdi ellerimi, ayakları- Kazalvekyo düşmanını görür 
paralık olacaktı. lllJ çöz! görmez, dişlerini gıcırdatmrya 

Rezaleti, kepazeliği, düşünen Kazalvekyo, serbest kalınca, 1ıa.,1adı. Gözlerinde, kin ve nef-
Kazalvekyo. bir de şu dakika- Maddalena: ret ateşleri tutuştu. 
daki vaziyetini göz önüne ge- _ Gel, seni düşmanının ya- Maddelaoo sordu: 
tirdi. Elle':i, ayakları bağlı. En nına götüreyim! - Şimdi ne yapacağız? 
k.orkunç bır adamın elinde bu- Dedi ve kontu Doranın yattı- - Gideceğiz buradan? 
lunuyordu. Hayatı tehlikede idi. tığı mağaranın önüne götürdü. - İntikam almadan mı? 
Bin türlü işkenceler yaptıktan Anriko, kapının önünde uzan- - Sırası var onun. Bir kere 
sonra kendisini öldüreceklerdi. lllJŞ uyuyordu. Ye.lnız Anriko şu heriflerin elinden yakamızı 
Ya~amak, her halde, adının de- değil, bütün çete efradı derin kurtaralım, sonrasını düşünü
dikodu mevzuu olmasından iyi bir uykuya dalmışlardı. Madde- rüz. 
.tdi. leııa. akşam yemek yerken bir - Hiç olmazsa Dorayı alıp 

Hem .Maddalenaya söz verir- fırsatını bularak, koynunda sak götürelim .. Bu, Anrikoyu çıl
se, yemın ederse ne olurdu sa•- ladığı uyutucu ilaçlan, hayd11t- dırtır ve ilk intikamımızı bu 

Çeviren: 

• V. S. Çapanoğlu 

suretle a!llllş oluruz. 
- Öyfo ama, bu fırsattan is

tifade etmek lazım. Herkes ö
lüm uykusunda iken, bir şey 
yapmadan gitmek doğru değil. 

- Ne yapalım? 
- Hiç olmazsa Dorayı kaçı-

ralım. 

- Yapabilir miyiz? 
- Elbette. 
- Başaramayız, diye korku-

yorum. Ya uyanırlarsa ... 
- Şaraplarına öyle bir ilaç ka 

kabele etmezse, bir gün aşkının . . . . . . . .. . . . . .. ....... .. . . __ 1ı!I. 
intikamını almıya kalkar, göğ- Güneş, Anrikonun. Yıfıııf' 
süne bir bıçak saplayrverir, ya- yaramaz bir kedi gibı t ı:ıir f 
hut bir zehirle öldürebilirdi. yordu. Genç adam şö}'.!e diİ· .J 

Maddalena: mıldadı. Sağa, sola do? sı:!r' 
- Haydi, OOdi. Artık işe baş- müdde~ sonra gözlerını ..ı 

rıştı!'dım ki, kolay kolay uya- lıyalım. gerındı. ~ıt':. 
namazlar. Haydi. Karar ver, Do Anriko, hali. uyuyordu. Dora- Bütün vücudunJa bil' ~ ( 
rayı kaçıracak mıyız? nın yattığı mağaraya girdiler. tembellik vardı, baŞı kıı.ı ~ 

Kazal':'e~yo, Madd_elanayı cay Genç kız, derin, derin uyuyor- idi. Gözleri şişmişti. 01ıı • 
dırmak ıçın epey u~. du. Kont kendini tutamıyarak Yerinden fırladı, Do~tl· ~ 

- Bu sefer, dedi. Heriflerin haykırdı. lunduğu Mağaraya koş :;ı' 
elinden hiç kurtulamayız. Etle- _ İntikamı İntikamı gilisini uyandırmak ıçın 
rimizi didik. ~i.k. ederler. Beni Sonra, yav~şça Dora~ın üstü- yavaş yürüyordu. . li~ 
k~~ak ıçın ı1ki adam öldür- ne eğildi, kucakladı. Mağaradan Mağara derin bir sess;:,gı f 
dugünu unutma. çıktı. Maddalena önde gidiyor- mülmüştü. Doranın Y8 u:ıt, 

Fakat kadın, kontun itirazla- du. Elinde tuttuğu bıçak, titrek re doğru gitti. Ot şııte'.1{-~i or' 
rının hiç birini dinlemedi. Gü- titrek parlıyordu. de kimse yoktu. Sevgı ı: 1tr" 
!erek: Etrafta ses yoktu. Her taraf değildi. Bomboştu ot şı 

- İki adam öldürmekten ne derin bir sessizliğe gömülmüş- Acı acı haykırdı: rı ' 
çıkar! dedi. İcap ederse bir kaç tü. Yalnız yaprakların hışırtısı - Aman Yarabb~! ?~? f'ı 
tane daha öldlirlirüm. duyuluyor, ara sıra bir kuş se- Ne oldu? Nereye gıtti 115uı~ 

Kazalvekyo, Maddalenin, söz- si, gecenin sükUnunu noktalı- ket .. Ben ne yaparım 0 'i~ ) 
!erinde gizli bir tehdit manası yordu. ona bir şey yapmışıars:,· ••' 
sezdi, Ona itaat etmek lazım Acele adımlarla ormana doğ- na kıydılarsa ... (Arka 
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