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Rus-Alman 
harbi ve Rus 
ekonomisi 

Bulgar notasının 

tam m: tnlnl 

ıra a bAdlselerl 
etralıml!l 

Almauyaaıa llkrl Mi ili Müdafaamız için 
Bu aabaha. }ta.dar alınan resml teb

ve mukabil taarruz l'öğüslediklerı 
noktala.rd& yıpranmanuş blr kudret 
ve mukabil taarruzu göğüsledikleri 
noktalarda. da. sarp bır mukavemet 
göstermekte olduklarını lUh ediyor. 
Ru8 ~ b6şkıı.ltınııın tchmin et:
tlldori gibi dıöi't e-ttnda ve dört hafta· 
c.ta paranı parça ohn.:MSl IJ'f&ma. .Al· 
nıan ordusu 4la 2t00 kilometrelik bir 
cephe üzerinde mUUU. ve muazzam 
bir taarruzu Uç ay devam ettirebildi 

neş,ediyoruz : 

Sofya, Rus 
iddialarını 

Şahın 
düşmesinde 
• 

I ngiliz sefiri-
25 Milyon liralık 

) nir~ p rm !ğı 
mı var? reddediyor! 

ve ısrarla. d&vam ettiriyor. 
Filvaki bu 2•00 kUometreıik nıu. Rusçuk köprüsü 

harebe mey(lanında Almanlar yalnız 
değillerdir. Fin. Macar, Slovak ve 
Rumen tırkalannın, tspanyoı. Fran· 
sız, Dllnimarka ve Norveç gönWlU 
alaylarısun Unliernıa ve bayrakları da 
Alman harp b&yra.ğmı.n - üıı.iforma· 
sının yanı l>qında dövüşmektedir. 
Fakat bu bid!seye rağmen bu taM· 
ruzwı bariZ rengi <Alman> dn'. Bu 
luu"p, AJmau kwna.ndası, Alman strıı..
~ji ve taktigi, Alman sili.hı ile ve 
kesilmeyen .AlmııJı &olutu Ue dıevam 

niçin yapıldı? 

Bulgar kralı Borts 

şeli bulunmalarından dolayı 

muhteviyatlarının memleket 
ıe mevcut meşru nizamla tclüi 
kabil bulunmadığından ileri 
geldiğini Sovyet hükümcline 
v<ıktın<!e izah etmi ·Ur . 

Aske lik çağın
d ahi Almanları 
ırandan salıver-

Bu bonoların da çok kısa bir zamanda 
kapışılacağı muhakkaktır! 

Amiral Rader n~cin 
• 

Bulgaristana gelmiş B;,ılg:;ristan hükümeti, Sav. 
yetıer birliğine karşı dürüst 
olmıyrın bir tavır takındığı ve 
bu halln Alman - Sovyct ih· 
lilafı üzerine fazlalaştığı ve 
Bulg<ıristanın Almanya ve müt 
tC'fihlPri tarafından Sovyetlc,r 
birliğmc karşı yapılacak aske
ri harekat için bir üs haline ge 
tirildi:! hakkındaki Sovyct ld
dialarır.ı da hayretle karşıla. 

ıııahlaciır. 

miyorlar ••• 
Berlin, 19 (A.A.) - Yarı resmi 

bir membadan bildiriliyor: 
Bu sabah saat üçte 

' 

Ankara, 18 (Telefanl1.) - 18 tem· 
muz günU sa.tışıı. çıkanlan 2ı> mil-

i 
yon liralık Tas:ırru! bonolan bnlkı.ı 
devlete g!Ssterdl~ ~üyük ltlmadın 

aradeDJzdeld barp gemi· 

Alman tebaasının !randan müş. 
küldüsızca ayrılabildiklerine dair 
Berlinc henüz hiç bir habcr gelme 
miştir. Askerlik hiznıclterine ya· 
ramıyanların ve 45 ten yaşlı olan
larııı, yapılan anl<ışınalara rağmen 
salıvcrilmeıni::ı olmal:ırı vaziyeti 
ağırlaştıran bir hadi:se olarak telak 
ki edilınektedlr. 

Beşiktaşta büyük neticesi olarak tıı.mamcn satılmrştır. 
)füll mUdafaa ihtiyacını karşılamaK 

üztıre çıkarılan bu Tasarruf boııola. 
rına gösterilen rağbet üzerine hası· 
latı milli mOda!ıı.a ihtlyaçlannn kar. 
şıllk tutulmak Uzer~ yeniden 25 mil· 
yon liralık Tasarruf bonosu satışa 

ı;ıkanlacaktır. 

ediyor. 
Aln:ı.D.n c:epbesintn savlMindeki b.ı 

• .' lllla Bal gar llmanlal'ID• 
da topla11maıı meıelesL .. 

bir facia olaca tı .. 
askeri meziyeUui kabul ettikten eon. 

ra Uç aylık muharabe sonunda elde Sofya, 19 (A.A.) - Bulgar 
edebildiği nctlceıeı·i. aranı.ağa çalılla· ajansı bildiriyor: 
hm: Bulgar bükümdi, 15 eylül· 

ı - ASKERİ NET!CE: de, Bulgaristanm l\'loskova el-
Alman ordusu bugün harbe bafla· çtlıği vasıtasile 10 eylül tarihli 

dığı noktadan bir hayli uzaktadır. , Sovyet notasu1a cevabını gön· 
Se!dz on gacbi AVTupa devlet.inin top. df'r.ıN~tir. Savyet hükumeti, 
ragına mua.d!l a.ra.zi zaptetmlştir. malüm oldu~u üzere, bu no-

Sovyet bükümeli, Bulgaris
tana, adet.ıerl günden güne ar. 
tan ,." Kırını ve Odcsa hare· 
katııı~ kullanılm.ıık ilLere ge
tir~lC'n A iman ve İtalyan fırka· 
lannın bulunduğunu, Bulga . 
rL~wııırı K.aradeııiz Iim.ıınların
da Almun ve İtalyan harp ge. 

Sovyel ve İngiliz kıtnlarının 
1.'alırana girişleri ve İraııın hiirrl· 
yete kavuşturulduğu yolundaki 
Sovyct ve İngiliz iddiaları hakkın 
da Alman hUkıimct.merkP.zinin si· 
yasi mahfillerinde şu cihet hatır
latılmak isteniyor ki, Sovyetlerin 
bu hürriycJ i ne şekilde tatbik et. 
tikleri kafi derecede öğrenilmiştir 
ve İngiliz anla.yı~ına göre olan bilr 
riyetlcri de Hindistan ve Iraktaki 
tıadiS(•!erlc ölçillebillr. 

Allah kurtardı! Duvarların 
ayrıldıgını bir 

koTnşu gördü de ... 

Satışa. arzedllecek bu Tasarruf bo· 

noları de. evvelce çıkarılmış bulwıan 
(De\8.ıru ea. 8, Sü 6 de) 

.. R .. u ordusunwı iyi te•-...•yc ve techiz ta 1 · ta So l ...., • . uı smrla. Bu garıs nı, vye · 
~ilmi~ tılr çok !ırkaJarı tıılba ot.ınilJ. Jer Birliğine kar.:ı dürüst of. 

asıtaııı tah- .. 
tir ve bir çok Rus harp Y nlıyan bir tavır takınmakla ve 
rlp cdilnı1Rtlr. Uç aylık muva!falu· 
YeUer, bı,r "'ı,;ok can ve ma1zr,ıne feda- arazisini AlmBIJYa ve n1ütte-
kıı.r1ı:ı ile ödeıımill 0ıı.nas.ma rağmen fiklerl tarnfından Sovyct b lr. 
Alınan harp mekantzmaSırun mfl.n.e. ligine karşı yapılacak taarruı-
\'iya.tındıı. bir sarınnu tııssedilme.mek· l.ııı· için bir üs haline koynıak-
tedir. BilAJds .AluUUl aukeri, at.eşe la iUınm etmekte idi. 
atılmakta dıı:ha. büyük bir ısrar g&ı- Bulcar hüklimcti, evvela 
krmektedlr. Cezbeye tutulmul} gibi· Bulg:ırı.,tanın Sovyctler birli· 
d!r. Bwıwıla beraber, şiddet d.orec~ı 
l><:k mulQnı obnıyan Rus muka.veme- ğinc karşı, daha Alnuın - Sov 
tı de devam etmektedir. yet ihtilafı ba§lamadan evvel 

2 - stY~1Q;'I'icm:: resm! dostluk mJnatı ile eo 
Avrupa.da, A}ma.nyaııua ~umdııgu lifi kabil olmıyaıı bir tavır ta. 

ilbl bir haçlı ~erl>erllik görülmüyor. kındığı yolundakı Sovyct id 

milerinin topladığını ve 
A m f t' a 1 Pcder'iıı ve 
Afınaıı ~enci kurmayının di-

t? r mümessillerinin Karade
nizdc Alman ve Bulgar harp 

~cnıilcrinden w: denlzaltılarııı
cla.ı mürekkep blr filo teşkil 

ett ık.lerini iddia etmektedir. 

Amerikada çıkan büyük bir ga
zetenin, !}ahın taht.tan feragati key 
fiyetlnd~ geniş mikyasta faaliyet 
qarfetmi:;i olnıası dolnyı.~ilc T'.ıh · 

randaki İngiliz elçisini övmesi Ber 
!inde oldukça tuhaf teHlkkl e:füi· 
yor. Bir hükümdar nezdioe gönde 

Bulgar hJk,inwl' hiiUin bu 1 r ilen b ir siyaı;i mümessilin c hü. 
iddialar da biç bir hnkikat bu· ltümdarın tahtından indirilmesi i-
lunmadıtını beyan eder. lşfüe 1ştira1C etfü[ş olrilasınıo Bu ı;u. 

rcUe övW.ınesl Almanların fikrine Muhtelif radyo islnsyonrarı· 
göre her alde garip gorillnıehkte· 

Vaziyette yeni 
bir değişiklik 

yoktur! 

Moskova, 
l'lgaJ altındaki memleketlerin Alnııın dialarmı reddetmektedir 
Ordusuna. yardımı sel<l.z 00 alay dov- Sovyet bük,üınetl tarafından 
~lrme pllllüdcn iba.rct kJıl.nUştır. 14 kimw:ıusani, 4 şubat ve 20 

nın :Sulgarıstan aleyhillt.. prv 
pa~and.ıı m:ıksndilc yaptıı.ları 
ne~r!yat esasen uzun zaman.. 
dedanberi takip edilmektedir ltll8 halkı Uzerindc manevi bir panik ııubnı tarihlerinde Bulsar bil· 

i ı mllhim ....... _" üzerinde Rusçuk yakı-lıyandıra.blllnesl melhuz s yas kumetinln nazarı dikkati cel· .. "" .... 
tcdumemlş· wndakl koprilyc gelince, Sov. merkezlerden hiç blri zap bedlldlğine dair olan Sovyct 

fl
dir. ---:--R l Odesa, Kırım 

engo us a- havadan 
rın elindedir bombalandı/ tir. iddıalar, hakkında Bulı;:ar bü- yet hükumeti, geçen marttan 

3 - lh."TlSADl NETİCE: kiımeti bu yolda biç bir teşci>- beri ve Alman k.ıtaları Bulga. 
~lmanyn. Rusyaouı ekononıik 1'9Y· ı bilsten malumatı olmadı(:ııu ristana. girdikleri zaman mev. Stokholm, l9 (A.A.) - Fin malcam 

ll.aJclarmı ele geçircıuedlği gibi. mev. ve bahis mevzuu olan tarih- cut bulunduğunu her hnlde hırı gayri r~ olarak; Sovy"..t de-
C\ıt ·kaynaklardan Rusların i.stı.tade--

1 
!erde Moskovadaki Bulgar el· bilmektedir ve bu köprünün in n1z kuvvctlcrile vukubulan bir m~ 

ile devanı edebilmelerine de mani ola. çisi ile görüşmeler olmuşsa da §8Slndaki maksadın SovycLle· rebe neticesinde llmarınen zırhlı SHhil 
12\amı~tır. bu SÖrÜŞmclerde ancak Bul. re karşı müteveccih olmadığı. muhe!a.za. gemisinin batmış oldug'u· 

.ı\ vrupııdıı.kl Rus topraklarumı ik· garislnna ithal edilecek Sovyet nı kabul etıncmeilik odemcz. nu kabul etmektedir. 

--
Karadenizde bir', 
Rus nakliyesi 

batırıldı 
~ co~afyası ŞÖ)'le bulhSa edllo- filnı ve kitapları meselesine Bulgarlstanda bulunm~ olan FinlAndiya ayni snıft.an .000 t.Aln· Berlin, 19 (Radyo _ Saat 9) -
bıu.r: t.emas edllmiş olduğunu beyan Alman kıtalarıDUl Yunanista. luk bir gemiye daha. meJUttır. Soclal Resmi teblığ: 

A. _ BUGDAY VE HUBUBAT ~.mcldcdlr. EsasenjBulgar hil· na ve Yugoslavyaya karşı ha· Demokraten gazetesinin verdiği bir Hava lruvvehcriıuiz Moskova ve 
Voıga. Don. Dinyeper ve o~tcr k.funeti bazı Sovycıl film ve reklitt.a kullarulmış olmaları öal>E'.re göre, ı~wandlyalılar Jiangeo Odesayı yeniden bombalamışlar· 

-tı.ımtrı r tta. bugdıı.y ve hubu kitaplarının :Sulgarfst.arui i~ vakıasından Bulgaristanın Sov şetıriniıı kıı.tiyen açlıktan muztıı.rip 
h. el'. araauı • '-~ı· meo....,11-' -"- tl bi ıı:.ı k h tt l ~0"'1h kı•'-tar •-- dır, ""'t ye~lr. Bu nuntaltanın Kırım I .... ı ~Şse uc memnu- ye er r "6 ne arşı a ı ıa. ol~.ıu ve Sovyet ı.c ı .......... Odesayn 100 bin kilo aCırlıf!ın· 
llclası, Klyef vtı Odosa. mUscllesl ara- 1 ıyetln bunların Sovyct men- (Devamı Sa. 3, Sü 5 de) fından muha!aza edilmekte olduğunu da yangın ,>e in!iliık bombası atıl· 
ttn<lukl en kllı;Uk ,.e chemnıiyetst.z da. kıı.bal eylcmektcdlrlcr. t 
it f nuş ır. 
uıını .Alma.nlıınn clıııo dUşmU.ştUı-. Kırımın ıfimallndc Azak deciziıı 

Voıga.•ıım Ha.zer denlziıı.e dökUldllğü 1 · de asker ııakllye ve ticaret gemi· 
lı(llltadaıı .şlJ:ıuı.lde Sİıratof'a. ve oradan Japon ar lerine muva!akıyetli taarruzlar ya 
taı-pte Hıırko!a bir hıı.t. çekip bWlU M' •• • • [ d pılm:ıştır, 
~Upta Kırıma indirirseniz harıta Asyayı uzısıyen er arasın a .•. Karadenlzde, 20 bin tonilfttoluk 1lıerinde oollrCL".elıc adıa. - ki Rusyanuı. bir dÜJTilan gemisi batırılmıştır. 
lıa1.tnc1 hububat anbandır - elaD Rus- ~ 

~ • ..:ı·::::;:;:::ı;::.:.~: Ayaklandırmak mı Okuyucu bayanlar,musikimizi (ttalyan tebliği ı 
~~ ~~~~~: ~lwlıı 1Wlcaeyuda, istiyorlar ? bilmiyorlar mı ? .. -~Bingazi Trablu~ 
• ııapse ve Gnızni'de, TUrldst.anda t 

~erkand'da., Hıızerın şark salı.llln- Beyazların bo· ve Derne bomba-
--..ıtt Krasnovoosıı'dıı. BaJdlde v.-, Bıl- Kanuni Ahmet diyor kl : 
~ vıınaıınde Gwi.Yet'de v.: çok da· yundurug\J undan " B 1.. h b landı 
'flmaldc Baıtkırd dlyaruuıı cUfaı. İr eser Jn USU Unden 8 eri - - -
~tndevc çartkıııct Nınotanuı kurtulmak için olmıyan bir okuyucu bayan iki 14düşman tayyaresi 'ın ed.ildlğı Y<'Juı.t.c.rlnbwı;'a b r ha.t. . H biye ne 

il~~ oran Pe.nn'dc iJını.ç edilir. Tokyo, lb
9 (At·~~ ~ :ensu,pla· a Y da B a S 1 l b Ü f Ün m ak 8 m l 8 r l tahrip edildi 

~e kadar A.1.ıtuuıla.rw eli.De c~- ze.re~l mat ua 0 • ~ rkta 
!... ııetroı. iki ili ö~ ~ı.n ı..tı ""ından uinbaşı Tooıına)ı, «Şaaıu. IJğrsnebilir. Bu11,lara diploaıa 
., j b1ptra • ,_... o!dt...,.,. ...,,._, guı: ~ou bailılı 

••. .- •• ,,..._. •••tMfllbV,...._~': Derıaelıdo rzvmrıdar2 .. ~ .. · 
' ...... 1* 1*lıa ms*"' •mc:fli't- ,.-•-•••!!!1!11!!1---.-~ıilııiıllıl!I-.-.: 
~ ~ulllOIO& -=:~.s;::.~;: Anketiyapan:Sa.Ulbel .. ~., 
~ 8T'!U: =faatlerlnl müdafH3'& ve bir 
~ ların ilk btlyWı mu"*'faJıDi. mUyar yüz mil701l prldının lcUrla Kanunı AhmedJ. kUGUoWc maııg-o- Kanun! .Ahmcdin sa.ıomuıd& blrkaQ 
taı..:. ?-l\koıısyet deıı1a teaphlanAul nımasına vakfet;ma1er1ni Lst!Yor ve zıeltır, eleler, kıldeeterelvi Ve b!r ltamınu ya.nyan& ve kendisin1 do .tıeı, 
~ ~est olmuştur • .tldncl bil-- (Devamı Sa. 3, Sü 4 de) türü irili titılclı aa.tuwı ortuuıda !erle onJa.rın ha.fında gıırtlnce bu ~ 
~ nıuva.ttaltıyet • k1 blı1ııci8fndaa bul4um.. J.286 de nıethur Jwıuncu veaıne gıpta. lle 1mrend1m.. CUbıa bir 

114na, 19 (Radyo - Saat 8.3{)) 

Bem:ll~ -
K.u~ '1'obtalrtNi fA&t. 
lla~twTmetmM• 
dfr.. 

l>Gfmall tanareıert Blnpzt w 
Trablua ıtmaı:ıJerlle Denıeyt yeıı.1· 
den bombardıman etınıaıerdir. Si· 
vil ahallden ölü ve yaralı vardır. 

ıı.,. ı:oıt :mtllılmdlı' • mutlaka Dteye- ta.. )t&hm~ van.-ı •• oldu. pdot kak· (O Sa. 3 SU 3 d ) 
t ııebri il.zerindeki muazzam ~ sımdır. l>a!ıa .-ncta. Sara.tat nur malı blr ~~ evamı , • e 

~ Ue tılektrik aaııtrall&nıwı tahri· Jua& m•·~-~~-.~~!~: la DlefrllldQ. .::: ~-~ --~--s-u·G-o• .. 1111!1.N--B-A!l!l!!!Ş!!l!llL!!!B!A!!!!!!!!!!!D~l~--
ht. • ltuıııa:uı ~ .t.ımeaJer Jlll ~ - -~· .--.--- • 
~ ~ olu&k tık tDdDl6i •mt•U.. llma. KotJ mı DOi prmd& G?rki'de tln'Ml'!1&n. A.~ u.tııklanA· • 
~ h.D ~ BuJaıdaa 90Q1"& ~ da.Zl kıt alaı' Mlft ,... ~ .... 

Akdenbde faaliyette bulunan 
deılizaltııarımız 3600 tonluk bir 
İngiliz o!lebini batırm11Iard.ır. 

~I buhmıqorlar: Jlal bup ~ k&lb1 pıUr k1 bu retleı1la. bU;vtUı mOl:IQWer kadar 

~~aaı ·m- bir demir ve çelik kalb Oral aatıarı.nuı ötesindedir. Fa.- dillerde gezmekteclirlet". SAFO • tarlldaeaıace daygu!a ve en 
• ı1at:rıılılıad1nı 

t Uatı1sJ merkezidir. Aynca sUAll nza. Sverdlovsk'da kömür ve bakll' Stradlvarywı adının eline çalgı 
~"lltaıaı-ı vardır. Ve Baltık deniz Ma.nyttogorelt'da demır sanayii. mer- Aleti alanlart".a Vardl'den daha. aa 
~llııR.rı bura.ya yakındır. Bundan ictzlerl kunılmuştur. işltllmes.i ancak bir aulteaadüt olarak 
~ a ~tnanlar& en yakın merke'C tşte Uç ay1ık mubareben!n bi18L~o- telAkk1 edilebilir. ll'&kat. bizde Alet 
1ııı.".lt0f'dur. Burada Avrupanın en su bundan U:ıareWr. Bu iUbarla bu yapanları 8!1-Ji'atk!r olarak görenlere 
"~ traktör (tank) fabrlkalm harbin önUmU'Cdeki haftalar 1:,.ınde bi· ı bile gQ.lenler ne kadar çoktur. Hal-
,. Ayni hat Uzerlnde cenupta teceğinl sanmak mll?QkUn deC•.d·r buld bir kemanm binlerce liraya aa· \ 

t deıntr endllstNini eaymak ıa· Nizamettiıı NAZİF tılmaz:ı bir f&ntai ınldir't ~---• 

mıştır. 

H:idise ŞJYfo olmuştur: 
Bcşiktaşta Yenimahalle Kalkan 

sokağında oturan Ahmet Doğru· 

:söz isminde biri dün gece sahalın 
karşı saat üç n iddclerinde bir ı;a 

tırtı du~·arak uyanmıştır. Ahmet 
pcucereden dışarı bakınca .komis
yoncu İsmail Çal ve annesi Fa.t. 
maya ait 10 numaralı üç katlı ve 
içinde bir kaç ailenin oturdugu bil 
yük evin duvnrlnnnın çatlamnktn 
ve açılmakta olduğunu görmüş ve 
derhal dışarı fırlayarak var kuv. 
vetile kapıyı çalnı.ağa başlamıştır. 
Kiracılardan Fatma tarafından ka 
pı açıldıktan sonra ölüm tehlike· 
sini göze alau Ahmet ı.ıvin içine 
dalmış, kiracılardan Fatma ile ço 
cukları Şııziyc ve Vellyi dıljarıya 
çıkarmış ve dııhıı sonra tckr:ır c. 
ve girerek ikinci katta oturan Ha 
tun ismindeki Ermeni kadını ile 
\iç c;ocuguuu yataklarından alarak 
dışarı çıkarrnıstır. Ev iki dakika 
sonra çökmüştür. 

. . ' 

Harp bütün 
delışetigle devam 

etmektedir .•• 
l\ıoskovn, 19 (Radyo - Snat 

12} Sovyct istıbbaral bürosunun 
tebliği: 

18 eylül günü kıtalnrımız buti.ın 
cephe boyunca düşmaıılar anuda 
ne muharebelere devanı etmişler 
d~. ı ~ 

15 eylUlde 28 düşmnn tayyare· 
si tahrip olunmu~ur. Bızim kaJ ı 
bımız 25 tayyarcdir. 

Lcningrad önündeki ~arpısma· 
lnrdn 15 ağır tank "c 20 kam) on 
tahrıp edilmiştir. 

Dinieperopetrovsk mınl:ıknsın· 
da nskcr ve cephane ta ıyan bır 
Alman treni, taJyarclcrimlz tara 
fu1dan tahrip olunmuştur. 

18 eylülde 112 duşman tayyare 
si düşürülmuştür. Etrafta şiddetli 
muharebeler olmuştur. Düşman 
muharebeye yeni cüziltamlnr sok 
muş ve Ş<-.hrin kapılannn kadar d a 
yanan bir mıntaknda hatlarımız.• 

yarrnağa muvaffak olmuştur. 
Muharebeler devam ediyor. 

Filozof Dr. Rıza Tevfik anlatıyor: 4 

F e 1 s efeyi çoktan beri bıraktım, 
s an' at ve ş i i re d a 1 d ı m ! 

~ 
Hayatımın bazı anlarında, şeklen 
ve ruhan hristiyan, bazı anlarııı· 
dada su lıatılmamış bir müslüma11 
olduğunı vakidir ••• 

\, 
______ .1 

Mliballı.ğayu. düşmüş olmakla it.· ı 
hıt.m edllmekslzin iddia edcl>Uinnı ki, 

Lı.cili olwnuı.k sur~tilc, Muaevt dini-, M a kı· neye 
ııin doğuş tari:hlni veya bu tarihle 

ali.kalı diğer bususatı; mesela Ptırl- ------------
sin, Londra.nın, yahut lstaobulun 
berha.ngi b.r kütüpbancslndc obnııp 
cDUer dtwirnll'.ktense, !bızza.t Sas ya verirken 
kut l{udUs llıa.rabelerinde dola.şıp tt:L --•.11111!111111111!11111•11!119""! .... !lllll_.,.._ 
~do b•)ıınrn&k eureWıa. OOk da.. R h . d 

.. Ak =el·ın-k ............ us cep esın e ............ '*~~ ...... :--~ym= ~ vaziyet pek 
radır lıı1. balla bir çok teydal&r temin 

ebn1' olan mı:tocıun ial.plarupı. uygun va h i m 1 
llanıket. etmeıctaı ve ona da1mıl. sadık 

kalm&ktan vazgcçmedbn. Febetenin t.ondra. 19 C.A..A.) - Rusya.da. va
da.Jma dah1l bnlwulıığu bu tet.kiklerbı J$f;Yetın vahametine rağmen bu eabah
devamı mtlddetJnce, şlddetıe dikkat 1d Londra gııı.zetelcri hıçbır mUtalA.a 
na.zanını çeken rulı1 bir h&dise, "8.7.ı- aerdetmemektedir. • 
ban na.zarımda aydınlandı. YalıııZ DaSly Herald ~ dQa 

(Devamı Sa. 3, SU. 1 do) Nowa ObroııJcıe pııotestntn =--ıı 

BOMANYA. GENEL KURMAY 
BAŞKA...'\I FECt BİR 

TARZDA öLDO: 
Bilkres , ıs (A.A.) - . Rumen 

ErkAnıharbiye Reisi General Yoa
ultiu,. Tigua'da tayyareden iner
ken bir kaza neticesinde ölmüe· 
tür. 

T~')'arenln pervanesi generalin 
ba§ını vücudünden ayırını§tır. 

bahsett!ğt. noktaya temaa ne n.,ret. 
tiğt fevk&lAde şiddetli bir makalede 
şöyle diyor: 

<İnglltereeı:\ Rusyaya yapılan ya.r
dnn meselesinden dolayı her gün zı
yadeleşen memnuniyotslzhk vardır. 

Bu memnuniyet.sizliği yn yardımın 
1apıldığ1m ispat etmek veyn.hut ne· 
den mahdut btr sahaya hasredildiği· 

ni izah t!cicrek gidermek lf\zırndır.> 
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ı:;tanbııl tiııl\lemte:: ı umumı Un. 
guhtik prof~rii Dr. gıp öz.-

' 
__ _.......,,..,...,......------------

dem nJ it rlle kllçt.ik, fakat ŞEHiR VE 
AIEMLEKET 

Müellifi : Niz mettin Nazif ,_ 
'' - Ne du uyorsunuz, be her fle I 
Arkanıdan geliniz ! Kaçaklar bu 

t rafa doğru gittiler. ,, 
e n okaktan 1 ctmış olma ma da o d ece mute 

uzakla m )O du. Gonullu Arna c if bulunuyorum. 
vutlar ora a cim şlcr, kalmışlar- Yaka nasıl oldu? Pa R ey 
dı. Garıp bır ı rarla donup dola ıp gıtmek uzcrc arabaya mı bınıyor· 
yL.c: or duru)or rdı, ~ereket du? Katil başı bozuk mu, yokEa 
veısın . . H fır bl :ya mur yağıyor asker miydı? Elde edildı mı? Ta. 
dı.ı. Yo a Atıfın topu undnn akan kıbat d vam edıyor mu? Ne tcd 
kanlar buyuk kahramanlıga pcK bır yapıldı? Bu kntilın derde tin 
aı:. ıh net d bılırdı. Utltin yağ- deki ehemmıyctl size bildirmek~ 

yenın onda birı ka luzum gormüyorum. N yazı melU 
n ınde anları ça· nuna dıkkat. cdınız. Ohrı ve R n 
ıçrndc h llcdıvermi~ taraflarına 1:.."Uvvct sevkctmıy<" de 

vam olunsun. Size ıkı bcıluk a kcr 
ı dukkanında daha gonderlyorum. 

Bedbaht muşir .. Ne d r goru lu 
idi bu adam? İki boluk a ker da 
ha gondernıi •.. O hl! bu işlerin 
askt'ri sevkulceyş planları ıle hal· 
ledilecegine kanidı. Fakat ne ya
pacağını t:aşıran asıl arnY olmııı; 
tu. Şem"'İ Pa nın olümu, deta 
Abdulhamidin blümil gibı bir t& 
sır yapmıştı. Yıldızda ha k!tip 
Tahsin paşaya derhal §U telgraf 
yazdırıldı ve bir sant sonra umu. 
mi müfettis Hüseyin Hilmi Pasa 

yccan ile sarsıldılar 
b fer kokuyu al-

gıbı ıılerl iıstunde 
ki m ğa ba lamıştı. 

go e gcldıler Mah 
ının ('mniyet tc· 

nı kapıdan çıkar-

11ı cimi kalmamıştı. 

ı rdı. 
Fakat tutulmadılar. Çilnkli 50· 

arı Arnavı.: tl r kö eyi donerken, 
kar ı ok 'kta kalabalık bir halk 
v ask r kafi el ri bC'lirmiş ve ko-
a ko:s<ı yanlarına yaklnsmıştı. Bu 
k!lfılenın onundc kanun y(lzbasısı 
M hmet f di v rdı. Ve ehmet 
Efendı Arnavutlara dogr-U avazı 

çıktlil kadar b ırdı 
e duruyorsunuz be herifler! 

Arkamd n selınız• Kaçaklar 'bu 
tarafa do ru ittıler! 

Halk v ker kafileleri hiç dur 

bu satırları okudu: 

(sı A A 
\. -

Evlenmeği 
ucuzlabyor ar 

ı b yUk olnn blr csc:r 

ada oı un bil n ıwı mlarUe uğ
raşmaya imk n oımaaı •ı gibi, bu i!) 

b ze de daşem z. 
Ancak r dil 1 ınlnln, bu ehem· 

ml,leUl mese u~rlnde, ne g{bi mf'
zulara dokundu unu haber \'Cnnek, 
dil L,t~il u ~ğımız bugünlerde 
f ydah olur kan:ıatlndel1Z. 

!luell f, kltab n blrlncl bölUmUnde, 
tıiddetJ al kadar olduı,'1Illluz t.crlın, 

yani ıı.tılahl r ı ıLlıı bağlı bulundu. 
ğıı meırelelerl aramaktadır. Kendl.s1ne 
gore, umumi) Ue dıl ıslahı mcselC51, 
ba ıca şu rne\ ulardır: 

lııl<emmel b"r dil ne demektir! 
Bir dll mudah:ılc ı mükemmel! ş· 
tlrlleblllr mi? Tarihte dillerini işleyip 
mUkemmelle tlrml'I zuınreler \"Br 
mıdır! • 

1' lhayet, genç fılilıl, 'I ürk etilinin 
ıslahı nazari~ eteri de şu mew.ular li· 
ı:erlndc topl naca rtır diyor: 

Islahı anu edllen dil ngl ll ani 
bUtıindi.ır 'l Bu bUtUnUn el· tll:lerl ne
lerdir~ Bu e 11.ıer bıln.)C.)e alt nok. 
ı;anlar mıdır, ~olı: başka neviden 
midirler! Bu dil Unlteslnln bünyesi \C 

bnnun nolnıanlanndan hnngllerlnin 
ne derece ehcm.'Illyetlc gtderlbnesl lii. 
zımdırf 

NUı )et müellif, ;yolojlk ~rtlar 
bakımından dlllmlzfn ıslahının bedel· 
lerlnl aramakt mllli 'o mllletleranı· 
sı mUııasebett tetkik e tcdlr. KI-

ate i iz! 
iyasada kalp 
liralar var 

Bazı kalpazanların piyasaya. kalp 
pare. sürdUklcrl anlaşılmı.'1-rr. zabıta 
takfbata. başlamıştır. Bu paraların 
asıl gümüş liralardan farkı, tn-tılla· 
rının claıik olması v.e yıldızlaruun 

basık olmaS!dır. 

Üniversitede tale
be ola11 memurlar 

'Omversitc taletıelerinin lhenı me
mur Ye hem de talebe olmıyacaldarı 
hakkında. vcrılcn karar yakında tat· 
bfk edilecektir. Fakültede Mlcn tak. 
be olanlar sınıfta kaldıkları t.akd rdc 
mcmuri~tten çıkanlacaklardır. 

Odun fiyatları 
düşecek 

Odun fiyatlarını yerinde tcsbiL 
etmek üzere Istranca ve İgncadaya 
giden fiyat murakabe kontro
lciılerinin yerinde yaptıkla • 
misyonca tesbit edilen fiyata na· 
zaran çok düşüktür. 

ı,ıartlar bakımından b tetklldnl; 
üçüncll mulıtU1lm da. dil ıslahınm 

Kontrolorler elde ettikleri neti· 
celeri bir raporla bugun kimisyo
n bildirecekler ve komisyon pazar 
test günkü içtimaında odun :fiyat· 
larını tetkik edecektir. 

i 
t ın lldnc:l muhtı , pedagojik 

phi "url tLERi hususi hedeflerinin t.etıdklnl ihtiva 

\ 

ctmekt.edlr. 

Öörendiğimizc gorc odun fıyat· 
ları bir miktar düşürülecektir. 

G azeteter, hük;unetln m.lenmo 
mu:ımelelerlnl ucuzlataca nnt Dil meselelerlle ·ra.-:an blitUn 

anüatıua ve 0ıt geldi 

' Amer·ka ne ita
raftır nede arbin 

Ko 
Ayna 

o 

• 

z 
od 

t 

•• 

rn mu · i bana 
e ·ye do bir 
i isesi gibi 
yor u. 

Yazan : Nizamettin Nazif J _____ :ı 

Kııın içleri gülen ye§il gozleti soylcdiın mi - yirminci yaııuna 
ile kar51la~ınca sinirlerim biraz ya-1 henüz 1;irmıı;, yahut bu yaşın kud
tıştı ve hiddetim bir parça geçer rosundan yenı çıkmıııtım. Öyle mfı 
gibi oldu. na ız şeylerden ba§ıına öyle müt. 

- Kahvaltınızı mı istiyorsunuz. hiş bclfllar gelın~. o derece feci 
yoksa bir baııka arzunuz mu var? felaketlere ugramıştım ki, her şey 
dedi. den şüphe ediyo!'dum. Ufak bir 

Ona zile basbğıın anda bcnı sar şüphe haftalarca beni yoı uyordu, 
mı şolan asabiyet~'. uygun bir tarz ·sıhhalimden oluyordum. Polıtika 
da haykıramadım. Ne sert, nC' tat 1 ıun alfabe ini bilmiyordı.ım. Adını 
lı, tabiı bir sesle cevap verdım: dk defa Anknra kahvelerinde i ·1. 

- Sizınlc biraz konuşmak istı tiğtm Kari Marks hakkındaki bÜ· 
yorum. l lün bilgim uzun sakallı ve redin 

dı~ oda ır 
~ovkct .BiLGJ.l\ 

Ş iuınli Athıntikte, 20 derece 
şarka kador, Amerikan do

naıuna mc tbik edileıı kon
lroliın Atlnntik harbinde büyük 
tesiri görulmi t.ir . 

Düne kadnr, bu sularda de' -
riye gezen Amerikan harp gemi-
leri, yolları üzerinde gördfi?de
ri Alman gemileri ile bombar
dıman tayyarelerini s:rd:!ce bii
tün dünyaya haber -ve:mekle ili· 
tifu edilir. Amerika Bahriye na· 
ıırı ı\lbny Knoks bu kontrofün 
ehemmiyetine · işaret eden bir 
nutkunda şunları söylemişti: 

c$imali AUantikte devriyr 
vazifesıni deruhte ~ız 
f{lindenben tek mermi atılma
mış, tek bır mihver bayraıı;ı 
ııörülrncmı.stir. Görünü...c;e oo
kılı:rea Mihver gem.ileri yolıı
mıız uzcr en çekilmektedir. 
Bu mm da Amerikadan 
Ingilte.reve rn.cl:zeme ~n 
~emilerin batırılması malUın 

En nfak bir şüpheyi kokünden çotlu bir adam ol\lşundan ibaı•et· 
kazıyan bir tavı .. la odaya gn dı. ti. 4ın daha garıbl, tesaduf beni 
Kapıyı kapayıp karsısına dikil Mo kovaya 1arksist hareketlerin 
elim: bfıyük merkezine attıgı halde, et· 

- Bariııniya... (1) ı rafımda herkes ondan ve nazari· 

olmıyan bir sebep dolayısilc 
durm uştuı. 

- Buyurunuz, sizı dınhyorum. yeterinden bah cttigi holde bu na· 
- Odamın halini gorüyor mu u ı zorivcler ve onları tefsire ve mli· 

nuz? naka aya kalkışanların yazıları ve 
- Evet. sbzlcri bende en ufak bir 1.eces-
- Bu ne ha?:' 1 su ve merak uyandırmıyordtL 
- Bir gayri tabiilik bulmuyo. Yab.ıncıya karşı liıkaydt ve hat· 

rum. Her zamanki gibi. Siz biraz tfı nclrct bende fıtridır. Balkan 
boylesinlz. harbı felaketlerinin cocuğu 01. 

- Yani? d~um ıçm cı:Tanzimato ta ortadan 
- Görünüşe bakılırsa bir parça kaldırılan .gavur» sözünü unuta· 

dağınıklığı seviyorsunuz. mdmış olonlar ve kullanmakla d-0· 
- Guzel. Acaba yatarken kapı. vam edenler arac;ında idim. 

mı kapamayı unutup unutmadıgı· Bulunduğum muhitte buyUk bir 

E~ lf1lün m- haftasında, bu 
beyanatı tekzip etmek ister si· 
bi, bir Alman deniznltısı İzlan
damn şi l snbnnda bir Ame
rikan d troycrine taarruzda bıı 
lundu. Hadise A crikadn bii· 
yük heyecanla kar lnnd:ı. 'Bıı)' 
Ruzvclt denizlerin serbeştisi 
bahsinde !ç tereddüde mahn1 
bır tnıyan alfun nutlmntt 

ÖYl di. Bu htk, Amerikanın 
c;o kot'i kararl r arifesinde ol· 
du"'u -phe bmıknuyordu .. 

Filhaki Alb: y Knokı:;'un Le· mı da bana söyler misiniz? m!ine\•i huzursuzluk i'ıissediyor· 
- Bunun farkında değilim. Fa· dum. Marksizmden, komünizm· 

kat sabahları beni çaı;ırdıcınız za· den bahscdildisi zaman, bir orto· jİJ onerle.r ongresindcl;i be~ P· 

mnn kapınız daima açık oluyor. doks papasının wzını dlnlemiye n h vaziyeti hü biitün aydınlat· 
- Bu sabnh ge'rlı~•ı,fa zamnn da mecbur ediliyormuşum ibi bir tı.Birle ik Cümhuriyetlerin Dalı ~k mıydı? hiddet, bir ürperme bh;sedi)•oı.. ri. e nazm. Amerika kıt'asile iz· 
- Şimdi siz açmadınız mı ka- dum: lftnd ya miicavir sular ara mdtı· 

madan sağ taraf ki ko eden biri· 
n<' sapıvermıiii. Arnavutlar da 
derhal atl rının başlarını o tarn· 
fa çevirdiler. Sır dakika sonra yağ 
:rnur d nmı , şeytana nik&h kıydı
ı an y z. uncsi bulutlardan sıyrıl· 
mı tı. 

Mahmut Bey derhal arkadaşını 
b lınd ı k vr dı ırtına aldı. Sol 

kakl ra dalarak goz. 

ııa.m bedavnyıı m:ıl cdeceğlnl :ynzı· münevverler, ki bir merldıre arka. 
yorlar. No f\la değil ani'? daı anız olmakla lftlhnr ettıtırn!z il· 

ı akat, bu kadar kol:ı..>lıkl::ım rağ- sanlyat dolrt.oru Ragıp Öuicm'lo bu 
men genrler m;lenme.)ip metres b:ı. eserinden l:st ad ederler, kanaatin· 

yatına daha :r.lyadc meyledcyorlar. deylL 

Herhalde bu 1!,•tlmai reali~nln btrta-

Son günierde, memleketimize 
çok miktarda kağıt ve manifatura 
ithal edilmiştir. Fiyat murakabe 
komisyonu dünku toplantısında it. 
hal edilen bu kağıt ve manüaturn 
lara kAr haddi tesbit etmiştir. 

pıyı? Kendiniz daha iyi bJlirsiniz. Luks olelleı·me, saray wlonları· İngiltcrc:ve malzeme götüren 
· - Şimdiden bahsetmiyorum. na ve din düşmanı nazariyelerine biiütn r.emil rin himıı\e edile· 
Sabahleyin diyorum, Sabahleyın nı.ğmcn komlinl t ır.uhıt. bana Ay ceğini. AmeTik n don nma nıR· 
Roy ne gcldif;iniz zaman kapım naıoz keşişleri ile dolu bir orto- hu aha dahlinde ra tgcJcceğ°i 
açık mıydı, değil mıyc ? doks man brı tesiri yapıyordu. 'Mibver b rp milerini znpt t 

Gözlerinde bir hayret behrmi · Hayır... Ben asla kendı muhl· m k e\ a h trrmak kin kst'i c· 
ld . . 
~ak donyalı ana idi. Og plerl olsa gerektir. 

lu ona Y ın kan var- demişti F \;et, e,ı n oam 1 lerl cm.· 
Kapıvı a k b rak k çar k lu.)or, batfa para ız yapılıyor. Bu 
buraya gclec ğiz' muhakkak. l akııt, bir tUrlU b ~-

Kcıpl) t açık bır mı tl. Fakat rıtıcı kırtasl.>cclllk~n gençleri kur· 
oglu n ıl kur un atılan yerde no tarnumın kim e ._:ar ine bakmı.)or. 
bctını bckledıy o ela kapı ı açık 1 E\lenmek lçln, \e!tıv bed \a da ol. 
bırakıl n vınm t.a lıgında bek· a, nekadar mu melclcr \.-ar bil enir., 
Jrmı ı. Kımıldanmadan beklemiş- bakınız: 
lı Ama kim dıy b lır ki, ıçi kan 1Slh1mt raııoru, Jıu ntLhal varaka ı, 
aglarıadan azap çckmcd n bd>le- nüfu kaydl, eğer on ekiz ya~ınd n 
m tı" aşa ı ise ,eıı \C \a:ıı izni \C) but ha 

H 

A A E 
Pcynircılcr di.ın komısyona mU· 

racnat ederek kazar peyniri fivat· 
larıntn çok az olduğunu. fıyatln· 
rın bir miktar arttırılmasını rıca 

etmişlerdir. 
Komic:;yon, kaşar peyniı·ı fiyat· 

ti. Anlamıyan gözlerle bana bakılı t nıdc de Udım ve bunun içindır mir ' n1diğini bey n etti. 
ord1.1. aıkın kın: kı benimle mımiyct 1.cl>1S etmek ıı: • di · · dar sJl 

- Roy mu dediniz? dedi. F.a 1 tiyenlere h€'P şüpheli gözlerle meydan olmınalarm {e, kinclc 
kat bu katta benden başka hız. bakmakta idım. Zira kendilerine bir nı vdan okumadır. Ve nıc· 
met eden kimse yok ki.. kaı şı duyduğum yabancılıgı ~· rikanın en l ıbi f'lH " h \ '"' 

- Roy bir kat hizmetçisi dcğıl kin crtli~ı her siınü beraber gc lerindcn llarrv Hopl n in hır 
dir. Hindistan murahha ıdır çirmekte olduğum iki bin adam ~ aıısmdn km detf fi gibi, dür•\ 

1 

Bu sefer, bQsbutun ııa§kınla tı: içinde ve şu iki yüz milyon nu· demokra "terinin inis·yntif aldı1' 
- Peki ama. dedi. Onunla bir fuslu SoV)ciler Birligindc hi tarınn mul im hir i ~r ttir. }1011" 

liktc sabah saba~ sizin odanıza nt \ deblltıC k. keşfedebilecek_ .bir ve kin e söre, bu inisiyatif, Dcmok· 
çin &;el.mi~ olabilırim? ya bh' kaç adam bulunnbilırdl. 

_ Tam ustüne bastınız. Ben de E\•vdlı Roy'u yakalamak ve 0 . ra~ilcrin n atik bulundukl rı 
bunu sormak s ıyorum. na ""llan söylcdlğinl, odama b•r rıında el •n koln..,lıkl "Cfcrbcr 

ldm kararı \cı;alrc \ lre. •• 

tşte büUııı bu muamelelerin ne 

ları üzerinde meşgul olabilmek i. 
cin, kendilerinden maliyet fiyat· 
larmı gösterir liste istemiştir. 

Pazartesi gftnlni i timada fiyat
lı 25 br.ı. 40 l r tetkik edilecektir. 

i f ı ınmızzam 1 tıY l:la-rın zafer ıı · 

- Sizin bir yanlışınız: olacak. ' J • _, ., 
Bir kere ben pu sabah ne bir Hint· hı sız gibi girdığinı~ soyleylp c;at cdilnıos· i nuim ün kılncaktJl· 
li ile. ne de bir başkasllc sizin ka 1 mal: istedim. Fakat bundan der· ti ti t ,sr 
pınıza gelmiş değilim. Hintli mu h:ıl vozgec;tim. Bu adam ne yap- mnkt, oldur'ru nbitaruf dnrht' kadar uzun, zor, h:ıtıcn, yoru u, b k· 

tırıeı olduğunu bir dlışllumck 1 zım. 
Bu f!;lerl r m dalrelcrd n kip «.-t 
mek ldn ''llklt \e nııklt ~ımdır. Yok 
ııa yalnız evlenme memurun \Crllc· 
cıık r'C!llnı \e hrır\;Jnrm atredllınl"Sl ı e 
ı;a~e~c vnnlınış otmoyor. tşte me. 
ı;clC". 

Geçenlerde wnf'li.)Bt olmadan c\ilen 
mel 1 te.)1Jl de kAğıtl:ınnın on be<: 
giın a kıdıı k lm na m:ınl olnınt. 

1 tedlğimJz bir genrln muıımcl lnl 
\llktlnde hnzırlıyubllmck Içlıı ne kn· 
dıır z lunct ~ekdl •lmlzi bir ben bili

rim. 
Ortada o kadar :kırta'Jfyedlik var 

ki, insan hakikaten e\ l nmekt ur-
k yor '" nlha.) t nlk hs z 

Burada da cvlller bo anac klanna 
her biri bir t mıla gldl~or, k ncll ba. 
!Jına yqı.)or, biri met ıılaor, blrJ 

rahhas dediğiniz adamı tanımadı mışsa vapmıı:; odamda n aramış 1 r ı· t• • ınt· .ıaha(cci 
v h .ft t ld k • a ye ı an 12ın 11 
gım l!ibl bu saba- . '° o e e Y~ · sa aramıştı. Bana yapması muh· . . . • • 
tum lzinlı idim. Dlin geceyi evım 

1 
b f"'nalık b d bır devrn c (a J 'ctınc mkıl&T' · . . . l teme •r ... var -a unun C· • 

de seçırdım. ~·?1dl dköndum. n~ln rccesini manasız bir derecede ar otmi-.tir. itiraf ctın 1 ı·znnchf 
mazsanız gelınıı ba ınız... • c ., 
nilz çıkardığım kürkümün u tun- tır:nomak daha doğru olmıız mıy ki Amcrik rtık ıe bitara(tı 
de kar var ve şosonlarım ıslaktır. dı':' ne de l arb" clı ~nd dır. 

Kızın her halinden samimiyet • Hayır ... Bu adamın, kend "nden Ameriknn donanımı ı. ı\tl 1
1

• 

tikte tc · d f <-dece i Alman ~ t 
İta)) an harp cmılcri~ le toy) ıı· 

kıyordu. Ona cüzdanımın karıştı şfıphc ctmi olduğumu btlmemcsi 
rılmasuıdan şüphe cttiğımi soylc daha doJı u olacaktı. 

Keten tohumu \C susam 
fı)ntları da arttı 

miyc ıuzum görmedim. Son bir su Nitckiıo bu tarzda hareket ~i· 
al sormaktan kend;mi alamadım. şiınin ı abct.ini bir hafta sonra, 

- Royu, Hintli murahhası nn· Moskovad:ı cereyan eden bir hli· 
sıl tanımaz olursunuz.? Otelin en abc i bat ctU. 
ık misafiri.. Yalnız i ·bat mı ~a? Roy'un o 

Elma bollnşınaya b bdı 

Son gunlerde ,l{aradcnıı mınta 
ka ı dan ehrlm c çok mıktarda 
elma g lme c b lamı tır. 

Bu ene elma !ı:ı ı:ıtıarının çQk 
du ık olacagı soyJcnmcktcdir. Fi· 
yatlar 'tlmdiden, toplan 15 pera· 
kcndc 20 kuruştur. -Kimya en-stitfü;unc alınaoak talebe 

nstitUsltnUn 

• \~lle!endhle ckflne! 

Bir ıs V yet.ıı mUra.c a.U• Ve• 
lid eli ~yınndo. defan bulundutu· 
pu J:ıeyan ve arıı.mıı. mUsaıı.d 1 
mıttır. Bu mU an.de verılını llr. -

k nıb)onunda 

Pat mUra.kaoo kom yonu dUn Be
ledıye :lktısat MUdllrl,l Saf!et Zezerın 
rtyasetınde topla 11rak fNV IA ııuval
cıların ı;tıval Cla.tlar ıı. yaptıldaı ı ıU. 
razları tetkik t.mlş, bu itirazlar -. c 
vcsalk kA!ı görWmlyer k fııı.Uar ipka 
ed lm!9tır. Kom yon, peynır tacirle· 
rlnin yaptl,kları maliyet hesapları 'e 
itiraz a.n da. ikna. edici bulmamıştır. 

- Çok esmer. be~az dişlı. 
-!!'! 

dama niçin dalmış old g ıHJ da ı· 
zah etti. 

(Ar"il"ı vsr) 

(1 ) MademoLelle - kuçtlk ha· 
nım. 

Tramvay seferleri 
azaltılacak 

n \ıncr · 
sul rı d · 
olm'nıa1'· 

F 
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Bulgar 
bayrağı 
altında 

Japony 
'I uncu asrın en hüy" fa . Si 

....._1ci y 

osko a Bozgun ' 1 

l'ıı.zan: Napolyonun perde C&l'llfU 

Burglnyon 
Türkç~ rc\iren: ~kir Bazım 

Ergöl.:meıı 

As erler, ga hayvanların hanını 
içerek beslenmeğe çalışıgo lar, 

Yahut hesip fiğ, çiğ yiyiyo lardı ! 
- 16 -

AIIahın bel ı h .. ..rlar oralara 
hıt dokuntu bJrakmamı.lardı. 

5 rım1. ıte rin gun J tan ycıi a. 
iarırkcn ) ola ko:o> u1üuk Hareket 
% oncc muhafız alaylarına el de 
ilfınenlcri dafıtıldı, c er yoldn 
buğday bulur ak, bunlaı·la ovütc· 
Ctk ve un halıne geUrcccktık. Hal 
btzki övutulccek bir §CY bulunma· 
1na imkAn olmadıgı, el deı;ırmen 
ltrı de al;ır olduğu ıçın alaylar yir 
"ni dört saat ıçmde bunların hep. 
8tni attılar. 

.Pek hazin seçti bugün ... 15 r çok 
taralıJar c hJstalar, osusn ve 
~rkunc yol ~hmctlerinc dayana 
ltııYarak oldulcr.. Buıünc kadar, 
l'~ecck ve istirahat c~ck yerler 
"-ıtacaklarını tahmin ct.t • rl Smo 
~l\ske wrabflmck hulya ne zaval 
lııar insan takatının üstunde bir 

hammm gostcrmi lcrdi. 
.\k~ bir orman kenarına yar 

UıJt. Geceyi burada t:~rmck için 
lamtıakta devam eden kara karşı 
111lhnkün olduğu kadar sığınaklar 
lı'ıt~dana getirilınE'si için emirler 
~~==~============= 

Filosof Rıza Tevfik 
' 

anlatıyor: 

Karadenize 
harp gemileri mi 
sokulacakmış 7 

, 

v 
(~ı ı locid) 

Japon;ıa, i -ııJtcrcnin adık bir 
müttc!ıki oldl!gu .bir gundc dal'iı 

yin" a~ nı İngilterC" tarafından ma-

l 
ruz; kalmı o du!iu tahamı ül l' 

dıl.J'ncı: manc\i hakarctıcrı h ~ b r 
zaman unulmıyacaktır. İ lltcrc, 
u:tııımi harpten sonra Japor ya ılc 
mevcut itUfak muah~dcsinı bir kA 
ı:ıt paçavrası gibi ytrttı. 

Japonya için ileriye do0 ru abl· 
mak ve yolunun iu:ermdeki bt tun 
mAtliaları kırmak zamanı ,cchni~· 
tir. 

' 

Bulgar notasının 
nıetni 

(Başı l inr.ldtı) 

rekctinm 1'asmane bw!undu.cu 
nciiccsı çıkanlamou. O ~an 
ve bu hadisclorden sonra, Bul· 
garfatcın aneak kendi menfaat. 
lcrine en uygun olan §eyleri 
yapmıştır. 

Bulgar htıkumcti, Bulgar a. 
razisindc Sovyctl-cr birhğinc 
karşı yapılmı, tahrikçi hiç bir 
hareketten mall'ımattar dcğ.l
dir ve 7 eyliıldc Sovyct ata.c. 
mileter muavinine atılan kur. 
şundan bah~edildigini ilk defa 
olarak i~tmektçdir. ~ofyada· 
ki Sov~et elçiliği, Buısor hiı 
ktlmetine şimdil c kadar böyle 
bir hMiseden hiç bahsclm<'TYllş 
\ c Bulı::ar polı-;i de boyl<' bir 
hiidisc.} i kayde>ylememistır. 

Hava hUeumlarına ı::elincc, 

Bulrıor hi.ikümetf, bu hu-ur.ta 
Sofyııdaki SovyC>t C'lı,:isi ile bir 
çok defa göıiışmck fırsatım 

• bulmu~1ur. Bu sc>bcplcn dola· 
yı, burada yeniden bu mec;C' 
l<' ii:ı:crinc donmek kin ihlivaç 
mevcut değildir. lll'r halde, 
Bulgar hükômcti, bahis mcv. 
zuu olan bombaların Sovyc>t 
ta yıırclcrinden atılını oldugu 
hakkında hizumu kadar muk 
ni clelill<'rc maliktir. Bu dC' 
!illeri, yalnız bizzat bombalar 
dcgl, fakat menşei sarih suret 
le tesbit ('dilml bulunıın para 
şlitçüler de gôstcrmcktC'dir. 

Bulgar basınının hattı lı::ı 

rckctinc gelince, bu, ancak. 
Sovy"t basınının \"e rad;ı: osu 
nun hattı hareketinin bir ne. 

( Tarihten Bir Güzel Kadın ) 
SAFO 

Tay sağrısı gibi ser t etli bir vucıı l, 
Bak üse llarşı göğiis açn ış bir s11 

peı·isi gib i göze vuı ugordu. 

Yazan: Nizame tl in NAZ//? 
- 1 -

<.iozc kı\ u \;lk l\l' lü bir cı lak • ı t.ı ı cc bıy.hıı kalıu dudakları ) ,.ır 
gıbı goztiken bağd , yarı ç pıalt ı;rnç )ap ı. hmd, c ndı, emdi. kan o 
kız!,a.ı· llaUm tc:pluyorıaı dı. Koca ko. nıncıyc kadar emdı 
ca tıalkunlau şarkı ııoyUycrek !tüfe- Dud.ıklarını yaıadan il) u ıp, taz\ 
kro dolduı uyarlar H im dolan küfe· n ınn dullımndan ;} apılmı., ) .,ıl ;} ap 

ı leı ı suzgtin goı.lii korpc del kaplılar raklı bu 11 ıll ile lıslu ba ı.nı kRI. 
sırtlayıp b ğdan ı;ıkarıyorlardı dıı dığı zan•an ela i;OZIU kızın bıı.lcı 

llerldc, y ı mı otuz katıı duı uyoı 1 ı ırıdakı K n dınmı tl, !afiat yanı .n 
clu hti.fcıcr geldıkçı.: ıbu kallı lı.ı tıtl elı afında hemen h mon at nalı bu 
ı:er ııçer yola dUzu!Uyoı !ardı. ) llldU und., bir yeı mosmor kesUm •. · 
Bağ bozumu \iardı. t. Şl.(ltnan ada.m dudaklarının ızı ı 
J , ıı n ınıı dallıu mdan bır i.klıl sa.nkı bir m'1hUı -ibi. bır damı;n gı':ı 

lıı.kmış, ı 13 rı b r man ati m >llK ıu .. ın b lclıı ı da bmıJmu \.ı; 

&ckçe bır Y"llnıı lteıcvet u. tünde Ezop! Ezop: Bre kanbur: dı. 
bağd kuı muş alt.ın kakmalı bir haykırdı • arap kovaş,ıu ~etır 
glimUş il ~r ba le nı ııp ıçıyordu. lllr &ima kUtüğu lın yanında ttJ~ lı 

lnce uzun lııyıklıu ı 'ardı. Seyrek yohuımuş, uyuz blr karttavuğa be ı· 
tellı blı sal.al ç .ı ı ıden sarkı~ ordu. I ZI) en, 1,;aı pık çuı puk bır ad ın bel ı. 
Kalı şuraclaKı nüh buradaki genç \ c dl hı ~ıçı a.} a sıçraya ayvana doğı u 
gllze>I bh kıuııı cı:,ı. p kıı<kı ına goz. ko m11.ı>le gcıı;}c donUıı güm!lş bı 

l Müzisigenler arasında ... J ticesıdir. 

Niha.}ct, Bulgar hukiimcti 
mcbusan mccli i tarafından 

kabul edilmiş olan bir konun 
Jo muhtelif ecza hukümlcr nin 
dc&;tstirllmcsinın, Bulı;aristo 
nın SovycHcr bırlıgıne karşı 

bir hucuma kalkmasına hazır 

l lnı el dırıyor, ve b r asma lmtU· kovayı gctlrmcsı bır oldu. Bu ko1 ı
ğlıne l1tkıl.ı111i>, ya rü~aıda uçuşa.· dakı şarap uz evvel ,ı ınan ado.n 
tak çılaı blı eleğe dudalüurıııı ısı- ıı;tıt şaı ıplandı Kızın ctc.,md ı 

rarak baha luılıyor, bızan da şarap kopardığı bır bez paı ça.sını bunn da 
kadc ıinı dııd ğııı:ı değdu erek ceylft. ı dırıp l aı ya b tıı dı. Ü ti.ine blrk 
bal<ı lı bır su we opucUklcr go .a..,r.· bUyUJ, ma yaprağı koydu, \·c ust.ı 

hk manasını tazammun <'llıgı 

hakkındaki iddrayı protesto ey 
lc-ınPk mecburiyetindedir. Hv 
tamamilc t<'Ciafiıi korunma ted 
birlcrioo na ıl tecavil:.!:ki7ır hir 
mahiyet atfolundugunun bır 
blirhanını t<'şkil etmektedir. 
kcmdislni i~bu citıetı lcc uf 

Ntha.}ct Bulgar htikümcti, 
Jc ka:tdctmck mccbuıivetind<' 
gorür ki Sovyel'<'r hirlıği hil· 
kümc-ti Bulgaristandaki Hı:ı:i 

yel hakkında çok yanlık ı;uret 
tc mal(ımattar edilmiş H' Bul 
ı;aristanın dahili hayatına ait 
buıı vakıııl<ırıvanlış surctk lef 

r c;> IC'mişıJr. Aksı takdıı de, 
Sovyct hUkümctinin Bulgari 
tanı gayri diirüst bir hattı ha 
rekctlc itham etme ı ve ya. 
hut Bulgarlstan.ı 1ccavüzkur 
nivrtlC'r atfovlenıer.i i<:ln h~· 

bl,. ciddi sebebi bulunmazdı 

(Ba-ıı ı incide) 
T 11 u! Boııoları "bl be ı,upUr 
Uzcrtndcn t.an .. m olwımuı,;t.ur. Bwn
'nr :ı. 2 ,, 10(). 500 ve 1000 er ! ı"a!ık 
kı:ımcUcrı htıva cdecckt.ır. Kupllr· 
lor 3 6 a.v hk \ c bu· enclik olnıa.K 

tizcıc, uı: ay \adelı ve Uç aylıklara 

yuzde 4, allı aylık ara Y'iZdc u; bır 

c lı 'ad lılcı e do yüzde 6 fait 
V<'l lcc tl.r. 

Bu $clcr sntı.şa çıkarılacak '.l'a. 
saırru! bonoları iı;m devlet. c.-velkı

lcr tçın tamdı(;'ı bir ı;ok mua!ıyell<:ıi 
de tanımaktadır. 

Evvel , bonolar büt.Uıı bankalar 
taı afından, ıbraz cdıklfgi anruı. yüe· 
de yarım faiz faı kik: itıkonto edile
bile kt ı. BöylecL i tcn<li~t anda 
par a:t .ı k bJl tahvıl olacak demek-

an bonolar borsadaki 
· aı asıı u. ıUıal edHdi.ğind n, 
alınıp atılması kabıldir 

Bund.ı b ka Ta.sarrUf bonoları 
de le tın bUtun 'ergi ve rcsımlcn.n
dcn ıııua! tutulmaktadır. 

;)oıd.ı b r tımarcı ı;; bl ıp ba~ladıktan so 
ı;,, . çok blı~ tik bır bağdı Dalı.. ra. ıkl clı~J şaı· p kup ıı ı kllJlıp d ı 

doğı u u bu u uı :ıı i{Üt~kleri) h.: duklarma dayadı Ağı;ının ıkı >.ının· 

k pa..ım • koca bir daf;"Clı. dan gög Unc akıta ukıtn, kana kan 
1i ıva t'Jl<'Y ıc lnı. \ U\ rl n ıı şa. ı1:tı. KCk.a go iJ nd umulmıyan bıı 

1 
rap kı.p arı ıın ı ıuttıkça şı'- ç \ililiJ,Je uya a. kalkarak bağırdı: 
mar ad. mm her t ı ııından tcı leı 'il· Haydi dağılın .•• Ne duruyor u. 
ZM ~ l..zıl kız rı)or, göz! rı kanlaııı- nuz? ~ ıp dola ın. koşuşun oyntı-

yor 'c g • ba ) ıtlr.ız ıı • c.sı dc!j ı. k ı- ç.n' 
ı ı,ını ı kayı.a)ı dR artıyoıdu. Eır ıı.rn, Ne de heybel.i es '\'ardı! 

1 J,u) u hest.a.nc s, ç , b ~ ..ıı< elli gtız u Genç kızlar ve körpe erkekler çı 
bir luzın .u;ı b.ı Ç'i\' ık krıp rnr ı• ) _ yavrusu g bl d ğıldılar, asma kutu., 

· ı e düşt.U ,u ı;:-oı Uıdll. u om..ın Şıljman krl nı n ındu lluşcr uçcı go~cn sı 

daııı plıı1.el ) el ınclen .rladı: 1 ndıler. 
o 

~o ld. bu le a ın bey· 
hu<le olduğu anıa ıldı. Oı tada :ydan 
ııııl.ın yoktu. Ku olıyıik b'r salkımı 
kescı·keıı l>ıça~ ı hızla 1,;eı.mıı;ı, ora:< 
gibi Ul<U kıvnx \'C tıı tıllı asma bı~· 
&;ı O• buduna batıvermLfti . Bır da· 
maı a rastlamış olacaktı kı, ya.rad n 
oluk gıbl kan a.Kmı)i• başlam~t.ı Şış

muıı adanı, boylu boyuıı.<.ıa yeı e uzan
mıs dı ı an cn<lamlı kı~a kllflarını ça. 
t.aı-.ı.k: 

- H•llZir .. dedi. B1.1 ne ıhliyaUiız. 
lık ! Bo a. boynu mu k iyorsun, as· 
ma ıkımı mı ? &ç.: ğı kutu c bu 
kadaı· lrnvvcUc basmaya ne !Uzum 
\ ıu'C!ı? Y ) p ye.}' p azı:yorımn galıbal 

Ve dcllıal yere dız ç,oktil. Kızın e 
lcljlnı öyıc b.r şıddct.ıc kanıynrak sı
:t ırdı ki, ı;ok ınce \o şc.ff af bir ku. 
maşı.an yapılmış olan c:ılaıi, go'be
ğıl'l6dcn ı~ar111 l'l.i\arnıına kadar 
carttada.k yırtıldı. 

Vakti s-eımı, IJ;ıutday ba.şagı sıbı 

yanık renkli \ic tay satusı gıbi sert 

bul' 
T 3.ı b <l y baJ lllli be z -

ym güze , sol c ıyle bir ıuınıa ktit.\;-
Untl > umruklı;) .. ıraJ. bi a:ıa.bl ıı • 

rıldıuı:h. 

- H ay11 ! J t m yoı um. ı:ıtcmı) o· 
rum. E' lcnnı YC'\.- ğı n 

l;ıad etme!. ı-.ı baı.Iarım h.ı . 
Kış ı;clmt;dcn muUuk;ı gebe kalac k 
sın ... Mutlaka: 

Bırdcnbıı c lıa.tırııı 

'ı1dr Gelmiş gıbı a 
aı ,tıak sol clının bu 
M dayadı: 

çok ı;Uzcı bıı 

ını .., c ~Ozlcn 
parmağını ıılnı-

- Tamam taın. m. İk sı bu'binıır 
biçı!ın f k fi.an gmı ya ı)<ıcak. 

Ve tUyU yolu m bu- kartlavu&- ı 
bcnai;ı: adamı kıı.a el :Tu ıtcrck h?. 
nıurd ndı: 

- İşte e ın ltocan Haydı Ezop' 
Zat.en 'nin kanınd n bir köle kaza .
mayı çoktan tasn.rlam ştım. 

Şımdı her asma kUtl\:unlin altmd ı 
b r başka 6CS şarkı l!Oylüyo.r, otcs 
den berlslndc.n fışlman de.lıkanlı 
kahkııhal n ve 11\'ell ~cnç kız ses e 
nylc bu koca bağ, kısraklar \'e da
nuz:hk taylarla dolu brr bınbır g-ccc 
hha mı andırıl'Ql"du. 

(ArkaSJ var) 
cUI u.ı., gi.l.>1 bu· 'U(;Ut, asma kütük· --------------
lerı arasında uzanmış, Baku.s'a G"öl:'ils 
aı.-nıış b u peı·ı /: hi gose vurdu. 

1 
J KJ.lA M Jy ELı 
BiLMEC E 

ıı.n adam bir an, burnunun dclık-
lenoı o)nata OJı ata ve tuhaf bir ba· 
kı. a bu vücudu sUzdü. Yaradan a.. 
kaıı lupkaıl kan Glinefte aılt.n rcıı&I 
alan halaf' ince kıllula. kadifeknm.aş 
baklıı a sanki bh· merc:an kıb! geç. r
m~U. Det n derın ncles alarak, .Jıi 
avucuyla yum~ toprağa dayana
rak 8ooôe eder gibi ~:aş ya.va~ eğil 
dt. EYVelA koca de!lldi burnu, sonra 

l, J 

Ne. l8 

"E. El •.. Ü •.•.•.. ,, 
DutKAT? 

Bu tm.eue serimiıi doıru haJle· 
dip k•ponları ile bize ıondereuler 
arasında kura 9Cktlecek ve ~ mu
kifaffar dağ'thlet!akhr. 
iık fıç kŞyc Atatürkun ınaskı, 

bir ki!'nye b ir el.blselık kumaş, bir 
ktşiye hir kol &Mti w bir ttiieJ"in~ 
Pir h+r tıel"yfs. 

On kışiyc bırcr Ul.) yare INltti, on 
k• e Yedı Guıı neşrı)T8tınden esin 
ve ~ htanhuJ albümu ve doJru 
httttedenlerin he;psıne n1uhteJif he 
ctiyeler daiıtılecaktır. 

ikramiyeli bilmece 
Kuponu 

•• len ......... 
ZA Yl 1stanb J V .fa sullanı ı 

aJIJn ı ını mda 3 3 334 scrıe 
sinde aldıgı n ta dlknam~ı kay 
bcttım Ycnı ı al aı;:nndan ıa ı 
olanın hükmu )'Oktur. 

;t'.tıb .,_ta ve teııraf mer 
kesi me.n11ırlanadan Enis 

Polal. 
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En Son HaYadis'in macera romanı : 3 Gayrimenkul mallann 
açık arttırma ilanı 

ALMAN CASUSU V. 16 Beykoz Stıllı icra memıırlutuıı
dan: CD. o. 41/322) 

Re simli Romanlar 
Serisinin altıncı 

sayısı çıktı Türkçeye çeviren: Fuad Samih lstanbul Açık Arttırma öle par:11a çevri
lecek g.ayri menkulün ae olduğu:! 
Sırf mülk ltahçell bir ev. Zıpzıp Hasan " Bu üç adama dikkat et, ne konuş

duklarını dinle. Akşama geleceğim, 
bana anlatırsın. ,, 

Gayri menkulün nlıınduğu 

mevki, mahallesi, sokafı, numara- 3 JtESbILİ ROMAN BİR 
sı: Anadolukavatııı<1a çeşme soka· ARADA 
ğında eski 1 yen,i 3 No. - Zıpzıp Hasan avcı, z -

Takdir olunan kıymet: 1776 bin Yetkinlıı iııtlkaını. 3 _ Nas-
İyi ve kendi hallerinde adam

lar ... 
Fran.sız: bu izahaUa alcikadar go. 

ründü: 

Biraz kalın kafalı olan Borlih, \ yedi yüz yetmiş altı liradır. reddin Boca ile Zıpzıp Hasa.o. 
kızın nişanlısı ile neden bu ka· Arttırmanın yapılacatı yer, ıün Ayrıca: Şehit • .ı\.hmed .. Arka-
der al:ikadar olduğunu sordu: 1 saat: Birinci arttırma 10.10,941 da~lık . Kahramanlık hikAyele· 

- Bizi al.lkadar eden o değil. cuma 11 - 12. ri, eğlenceli. resimli bulmaca 
bu sabah ormanda kaçırd1ğın1ız İ · ikinci arttırma 15.18.941 cunıa.r 1 vesaire • fevkalAde üç renkli 
kinci şube memurudur. Otomobi- te..<;i 11 - 12 kapak, Satış yeri: İstanb:.ıl, An-
le Çarp.tığımız zaman ktzın yan 1n- 1 ~ İ~bu gayri menkulün arttır. ,kara _caddesi N_o. · S9 .• 
da bulunan a<l.amın o olup olma- ma şilrtnamesi 15.9.941 tarihinden \ J 

Fırınlarda kullanılan motörle işler 
ve 50 kilodan fazla mal alan 

Hamur karıştırma 
maki nesi ( IVlelanjör ) 

Araıııyar.Elinde okıp satmak isteyenler Yeni Postane karş!Slllda 
Kızılay bam yanında 26 numaraya müracaat. Telefon: 22815 

Ucuz ve acele satılık konak 
210 metre burabbaı bahçesi bulunan denize ve Adalara nazır 

elektrik, su ve havagazı tesisatını bav! on d~t odah dört kallı bir 
evin tamamı sahlıktır. Ayrıca bahçe ve ev içinde üç kuyusu bulu· 
nau mezkür mülkü görmek arzu edenlerln Aksaray Sorguççu so
kak 1/ 8 numaraya; görüşmek arzu edenlerin Belediye Kooperatif 
mi.idürüne müracaatları. ·· • 

1 KAT'iYEN 
1 

IHTIYARLAMIY AN 
KADININ 

SIRRI 

- Sinemaya bayıl~rım. Posta, 
ve telgraf memurluğundan müte
kµ.idim. Çoluğum yok, çocuğum 
Y.fi!k .. Yalnızım. Biricik zevkim, eg 
lerıcem sinemadır. Müşterilerin Ji. 
ianını bilmiş olsaydım, kendilerin
den çok istifade ederdün. Bun!ar 
oktan rr..ı bcraı... .... :ar! 

dığını anlamak istiyorum. İşte me itibaren 41 / 322 No. ile Beykoz ic-
rak ettiğim bu.• ra dairesinin muayyen numarasın Bürhanettin T eps_i I 

- Ona dair bir şey biliyor mu- da herkesin görebilmesi için açık-
~u:.UL. tlr. İl.!ndd yazın otanlard•n fa.zt 1!.VMA !!ALn:n:vtı ·nE TE ...... etf- 1 

Ramazanda, iftarda, seyahatıerd e, sporlarda, döfün ve ııl.~an ce
miyetlerinde muhakkak 

- F-! ... u ' Stı.,.._n ıı.....: c.=t ... lı».: ... C.l· 
u~.ı.·. İke:,i ot~·au. Biri:sı gitti. Şim· 
di geldi. 

- y·g.1:.aı ~ı .. Y\.o-O ....... ~H\ı e .· a i- ı,,;.ılLı:-ıat au,1a.-r i!;tiyenier, i~au L_,.~ Vl.ı-~Ct:..i: l l 
l• &<!hibi ,,,. !\ri çocuk ba':H:ısıdır. !l'3r~n~meye ve 41/32~ do::;ya num:ı 

1 

26 eylül cuma gününden itibaren 
Kızın nişanhsı olmaması tabiidir. rasıle memuriyetlmlze müracaat Burhanettln Tepsi kadrosu Bursa· 

'..;ı.ml [~y~ i: Ü 

piko ğlu 
TÜRK SUCUKLARINI 

- !simlerini ne çabuk öğrendi
niz? Doğrusu tebrik ederim. 

Arkadaşının bu safiyeti Zertonu etmelidir. da halkevinde (Baba Ramiz, 50000 
güldürdü, O, çok kurnaz bir a- 2 - Arttırmaya iştirak için yu. 1

1 

Llra, Kadın Deniz Gibidir« piyesle 
damdı, Kimseye, hattı\ en samimi k~rda. yazılı kıymetin yüzde 7,5 rini temsil edecek ve ayrıca veri· 
dostlarına bile itimat etmezdi. nısbetınde pey veya milli bir ban· ı lecek olan edebt matinede Aböill-

Patron, müşterinin bu JJUfatın
dan mağrur oldu~ 

- Meyhanelerde, dedi, kahve· 
lerde seı·best konuşulur. Derhal 
ahbap olunur. l\'Iesela siz, ben sor 
madan mütekai-t bir memur oldu· 
lunuzu, sinemadan ho~landığınızı 
sôylt:diniz, Çoluğunuz. çocuğunuz 

olmadığını anlattınız. isminiz müs 
tesna olmak üzere her şeyinjzi bi
liyorum, demektir. 

- Azizim, dedi, genç Fransız kanın. teminat mektubu tevdi edi-
1 

hak Ha.midin Asarından parçalar, ı· 
kızı, memlf"ke~ine hizmet etmek lecekt (124) / ır. ve Berlin dans mektebinden me-
ve bir vatandaşını kurtarmak için 3 - İpotek sahibi alacaklılarla zun ve Avrupada büyük alkı~!ara 
yalan söyliyebllir, değil mi? a·· ı • 1 

EDiN iZ. 45 yaşında oldugu halde yüzılnd• ~'' 
gösterilen dikkat ve itina ve terkibinde ki baharatı ve soj'uk ha va bir çi~i. hiçbir buruşuğu yo1'1~'.1 

ı i b l Açık. yumuşak, ve bir genç k:ızıtı" 
depolarında muhafaza edilen sucuklarımız enısa s" r rıdadır. gibi kusursuz bir cilt. adeta bir ~·· 
Beryerde arayınız. Takıttlerind en sak ınınız. rika denebilır. Fa.kat bunun teJ'I~ 

TEBC:iB Sıhlıi yapış ve imalatı 

ıger a ... kadarların Vi! irtüak hak mazhar olan Seniye Tepsi en güzi. 
- Şu halde o da (İkinci büro) k / 

Depo: İstanbul Balıkı>azarı Taşçtlar No. 26 - Tel : 2434.0 bir izahı vardır. 

.ı sahiplt!rinin gayri menkul üze- de kl~sik danslarını oynayacükl!t:", 
nun memurlarından biri demek. 

rındeki haklarını hususile faiz ve\ Avdelte Tep.:>i tiyatrosu ş~Iıri· 
Zerton, hiddetini yenemiyerek: 

~:mıı::ıl!lı~ımmm::ı::z:ıı:ııc:::ı.ıı.ıu.eı!!lı:ıııılllmım••••mmsı.ı·11 işte. ini. Viyana Üniversitesi 1"~ 
' fesöru Dı. Stejskol'm .,zyaru hOY~ 

masrafa dair olan iddialarını işbu mlzde tlnyon Fransez tiyatrosıın-
- Ahmak, dedi, Bu Fransızla· il;in tarihinden itibaren yirmi gün da sezon temsillerine başhyacaklır. 

rın kadını da, erkeği de kurnaz . 
İstanbul Koinutanlığı Satınal.na 

Komisyonu ila:ll a rı 

keşfı olan "'Biocel.. io neticesid~ı 
"Blocel., her yumuşak ve kusur5.d 
CJld için elzem olan gençleş:ıf'J 
kıymclli ve tabıl unsurdur. Siıl'...ıı 
penbe renkt.ek.ı Tokaloıı ıacııw;. 
"Bioeel,, . b.ulunduğundan. sız: u~'\~ 
ken clldınız.i besler ve gcnçle~Uf, 
1-Ier şabah kalktığmızda çizSl 4' 
buruo;uklukl<ırın \caybolduğunU 
biraz daha gençle:;tiğin.w goru! 

- Do~rusu zekanızı tebrik ede· 
rim. Size ismimi de söyliyeceğim. 

ıçinde evrakı müsbitelerile birlik· Muvaffakıyet temenni ederiz. 
ve hilek:lrdır. Adam aldatmasını, te memuriyetimize bildirmeleri i-
oyun oynamasını çok iyi bilirler. 

Dedi. Tezgaha doğru eğilerek 

yavaşça iliıve etti: 

cap eder. Aksi halde hakları tapu 
Genç kız. ikinci büroya mensup 

sicilile sabit olmadıkça satış bede· 
olmamakla beraber yü.zbaşıya yar linin paylaşmasından bari<; kahr· 
dım etti. Silver, otomobile atlar - Galliye, emniyeti umumiye 

ıivil müfettişlerinden .• Bu üç a. 
'1an1a dikkat et, ne konuştuklarını 
dinle. Akşama doğru gelip seni gö· 
receğim. 

!ar. 
atlamaz bir iki kelime ile hadiseyi 
anlattı. Kız da onu yanına aldı. 4 - Gösterilen günde arttırma
Sonra ni~nlım di)·c bize takdiın ya iştirak edenler arttırma şartna. 
etti. mesiıti okumuş ve lilzurnlu mallı-

- İhtimal! n1at almış ve bunları tamamen Tezg<'ıhın üzerine bir beş frank
lık bıraktı. Almanca konuşan mi.ı.ş 
tC"rilere bakmadan çıkıp gitti. 
Hormen. mühendis Bartehn kap1-
~ ı!>ile aralarında geçen sözleri ar
b.adaşlarına anlatıyordu: 

-· İşte, Zerlon, benirn anlamak, kabul etmi~ ad ve itibar olunur. 
en1in olrpak istcdiğin1 bu ... Kızın lar. 
ııi~nl1sı Jak'ı bunun içi:ı ~örnH:-k 5 T~yin edilf'ıı zari1anda gay 

- Çok aksi bir kadın. Jak'ın 

adresini bir türHı sıöylemek iste
medi. Ben de, süphcsini uyandır 
mamak için fazla ısrar etmedim. 
Acaba hangi gazetede çalışıyor? 
Parh:;tc Jak isimli yüzlerce gaze. 
ieci var. Aile ismini bilmediğim· 
:icn bulabilmen-in imkanı yok. 

istiyorum. Bu sabah, Ori ornıanı
na biraz geç gittik, Takip ettiği· 

miz ve ele geçirmiye çalı,tığımız 
adamın yt.nünü iyicP görentedik. 
Bu, acaba yüzbR~ Sliver mi idi'! 
Yok.!>-a ba,ka birisi mi? Bunu an. 
lamak lilzın1. Eger aldauıyor~ak, 

(16 numaralı ve:ı.ika) hamili yüz· 
başı Silwer'in izini aramak, bul· 

( AJ'k.)Jıt var) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (1860) lir a olan 2 adet Motopomp (Benzin 

veya Dizel Motörlü santrifuj tu luınba) 6.10.941 pazartesi günü 
ı;aat ( J t) on birde liaydarpaşad a Gar binru:ı dahilindeki komısyon 
tarafından açık eksiltıne usulile sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (13 9) lira (50) kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiG:i vcsaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müraca aatıarı liı.zımdır. 

Bu işe aii ~artnanlcler komisyondan parasız olarak daı;ttıl

maktadır. (8134) 

* 1\fuhammen btrleli 552:>0 «e1li bf-' Ş bi· iki yüz elli > lirı-t olan tulııın el~ 

tı' e imaline elverişli 65.000 nıetre ku nıaş 2 110 9il perşenıbe gtinil saat 
16 da kapalı zarf usutile Ankara.da ida.re binasında sa.tın a!ınR.Caktır. 

Bu tşe girmek isteyenlerin ·1012,r.O -dört bin on iki lira. elli ku 1·ıı,-. 

hl''Rl·k nnıvakkat tmninat ile ka.ınınJn tayin ettıtl vesikaları ve tek>!IerL 
rü ayni gün saat 15 e kadar komh;yon reisliğine vermeleri ıa.zırndır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Ha.ydcirpa}l:l ve lzn1ir ·veznel1:rinde 
ı;attlmaktadır. .-8218 ~ 

_ı_· s_ta_n_b_ul_B_el_e_d_iy_e_,_i _l_Ia_nl_ar_ı_\ 
rnhnıln B. 1Jk T. 

?i00.00 

117;J,00 

!?l 75.UO 

t:!:!a.oo 

D:ırUlac.:ezc nıüeF.le.se:;i için alınacak 3000 kHo zeytin· 
yuğı. 

88,13 DarülA.c:t!ze n1tieB&t:Sı if:ın EU Be.nlctan alınacak 350 t~n 
kırıple ve 12U ton kok kömürünün nakU işi. 

01.9l Kara.ağ~ mücsaesatı k;Kl alın&:a.k muht<'lif ı:ins ke. 
ı·este v~a.ir ma..ıeme. 

163,13 Ha::;eki, Cerrahpaşa. ve Zcyoepk&nıil doğum evi }çln 
alınacak 650 c;üt merca.n ,.e 100 c;ift topuklu terlik. 

2ı!?,öJ Ent1nönü gezi.sile l•,orya ~e uınumı bahr:clcr için u.lına
ca.k muhtelif cins agar, ve fidan. 

91.88 ~ı:ecari f;iUbe:;ı amelesi it;in yaptırılacak 25 katma. kas· 
ket eıbıse ve 25 adet k~tput. 

Tahnıin bedl'lleri Jle ilk temjrıat miktarları yuk11.rıd;ı yaz.ıh U,ll'r a.yrr &Yl"l 

aı;ık eksiltnı.eye koıtulmu,tur. şartnaıneleri Zabıt ve Muamelat MUdUrlü· 
ğU kaleminde ~örülebilir. lhale 2"'2 9/ 941 Pazartesi gilnü saat 1( dl! OaimJ 
ı-;ncUnu•ııtJc yapılacaktır. Taliplerin ilk temirıat n1Rkbuz veya 'mel<tupları 
ve 911 vılına. ait 'J'ıcar ı?: l Od4sı v eslkaıartte i:hdle giluti muayyen saatte Da 
nl Eneli.mende bulunmala.r1. (7929) 

----~----

\~~kit g(•ç, şlmdı yollamanın kasına sinmişti, 1\.Ia!'a başında O· 
imkcinı yok. Yarın gönderirim, t.ururken, arkasından habersizce 
Sirndi artık rahat uyuyabilirim. gelip kahbcce öldürmek istemiyor. 

Ya1.ı od<ı~ından <:ıktı. Yandaki du. r.1aksadı, birdenbire karşısına 
odaya gırdl, soyuudu, yatagına u- 1 çıkmak, mlıneviyatuu bo,duktan 
ıandı. Bet dakika ııoııra horlamı- aıgaya çektikten sonra. oldilrmek· 
va başladı. ti, Fakat, askerl p!Anlan satmak 

rjnıenkul üç defa bae:ırıldıktan son 
ra en çok arttırana ihale edilir. 
Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yilzde yetmiş beşini bul
maz veya satış hsliyenio alacağına 
rü<:hanı olan diğer alacakhlar bu. 
lunup la bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak· 
tarının mecn1uundan fazlaya çık

ınazsa en çok arttıranın taahhüdü 
haki kalmak üzere arttırma on 
gün daha temdit ve onuncu gü
nü ayni saatte yapılacak arttırma· 
da, bedeli satış istiyenln alacağına 
rüçhanı olan diger alacaklıların o 
gayri menkul ile tcm!:n cdilmi§ a
lacakları mecmuundan fazlaya çık 
m~k şartile. e11 çok arttırana ihale 
rdilir. Böyle bir bedel elde edile
mez::;e ihale yapılmaz ve satış ta-
lebi düşer. 

6 ~ Gayri 01cnkul kendisine 
ih.alc olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesbolunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek 
lifle bulunan kimse arzetmiş ot. 
dujJ:u bedelle almağa razı olur~a 

ona, razı olmaı veya bulunmazsa 
hcnıerı on beı; gün müddetle art.tır 
maya çıkarılıp en çok arttırana i

hale edilir. İki ihale arasınhdaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
5 len hc:-;ap olun~cak faiz: ve di~er 
zararlar ayrıca hükme hacet kal· 
mak:sıı:ın memuriyemJtimizce atı

cıdan tah.il olunur. (Muddc ı:l3) 

İşbu gayri menkul yukarda gös
terilen 10.10.941 tarihinde Beykoz 
irra memurluğu odasında j~bu iJSn 
ve gösterilen arttırn1a şartnamesi 
dı.1irrsinde t:atılacağı il3n olunur. 

TAKViM 
19 l:YLÜL·9U 

AY: 9 - GÜN: 262 - Bızır: 137 
RUMi: 1357 - EYLÜL: 6 
RİCıti: 1360 - ŞABAN: 27 
\'AKİT ZEV AL1 ı;z.u; l 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKSAM· 
YATS!c 
İMSAK 

6.44 
13,08 
16,36 
19.13 
20,47 
5,04 

11,31 
5,55 
9,23 

]2.00 
1,:12 
9,50 

102 ko.lem oto malzemesi 20, 9/ 941 cumartesi gUnU saat 11 de pazar_ 
Iıkla satın alınacaktır. Şartnanıesi her gUn kom;syonda görUlebilir. t~

te-klilerhı teklif edecekleri fiyata göre katı ten1ına.tları ile birli1tte Fut· 
dıklıda satın ahna komisyonuna gelmeleri. «8132» r: Kitaplarınızı -ARiF DOLAT 

ITAB EViNDEN 
alınız. Bütün kitapları 

Jeceğ'iniz gibi Ankara 
bulabL 

~fiii!:!iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiil~~-=~"Oi~:;;:-=:~~se:-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~I nüz ~ iLK ORTA LiSE e Gündüzleri içtn de beyaz renK~ 
---W (yağsız) Tok.alo o krenımı k.ullq.11 ı 

nc9riya· 1 
tının, Avrupanın modei. vesait 

Kız 

Erkek 

,, 
1 t • k 1 A 1 L,., • Yatılı Bu bayede cildınW tazeler, s~, s a tSesı Yatısız =~~:ı:,~~~~t.>r~n v;aşa~~h•"'t.•· 

mecnnıaJeı·ının Babı:.ı.lid· ye~ 

gane sa.tış yeridir. 
Ga.7.etelere ll:i.n da kabul eder. 

'l'.\Lh'B6 KAl'Dl İ~'L"f IIBR G llN MIJRACAAX EDU.EBlLUt. 
ŞEHZADEBAŞI POLİS KARAKOLU ARKASI 

• ..\ 11kara eaddesl 89 

gdrt.ınunuz ve oyle de kalmu.. '"'/ 11,
nı.izün zayıflamış adalel~rine ~,u 
yel veriniz Bu çır.km tenden tct.ı ı3' 

btanbul lunuz. Mektepli kız olduğunuı.1 ,.t 

J mc.nk.l taze, sıkı yanakl0;r1-?'tı ~ 
Telefon: 22534 

~'.::'.=========~~~~~=~~~:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~"' toUı gtiZelliğın.izı ı.ltti.sop edinı<· 1~ 
din gıdası olan bu ıkı muhtelif ı.ı~" 

lsfanbul r.:u"'mru"' kleri Başm~d:.:riügv ~ nden : kaıon kremının barıkut1ıd~ 0~.~· 
\...:. _ lerJıdeo fevkalade mahz.uz ~ 

cak!mrz_ Aksi takd.ırde pat" 
İhale günü: 23.9.911 

llI. K. N. 

2265 

l\Iarka 

DMG 
AİNO 

İalc cüuu: 24.V.9l1 

No. 

4174B 
11 ıs 

Miktarı 

Kilo Gr. 

437 000 

Değeri 

Li. Kr. 

17140 76 

47498 21 

Temlnatı 

Li. Kr. 

1285 60 

3562 45 

l!~ya Cinsi 

% 20 den fazla 50 den az 
ipekli pamuk mensucat 

Ambar 

3 

memnuniYeUe ıade e<leceğa. 

PARASIZ - Bu gazetenııı ~· 
okuyucu bayanı, derununda cıı: 

~· yaz ve pembe) renklerdeki 'fO 

26 AHT 

27 AHT 

4257t 

90 
4::?373 

2911 000 

2864 500 46702 95 3502 75 

c;~ 1 den faz.la '% 20 dl'n Hı;. 

ipekli pamuk mensucat 

<;. 1 den fazla % 20 den al 
ipek pamuklu mensuca.t 

lan kremleri ile muhtelif rerıl< 1~ 
de ~.rok:a1on pudrasm:ın nütllı.ı ~ 

3- ::::u h:::~:• ~::::jel~= ıR' 

1 
. !" 

masrafı olarak 20 kuruşluk ,, 
3 pul aşağıdaki adrese gönderiı11"'tt 

Tokalon servisi 15. A. fO!' 

28 AllT 2731 500 

71 

44~59 ~J 3342 00 ~:C 1 den falla % 20 den aı 
ipekli pamuk mensucat 3 

Yukarda ki eşya ı 549 sayılı kanun mucibince 23 ve 24.9.941 de kapalı zar! usulü ile satılacaktır. 
Satış tan üç gün evv<:linc kadar eşya 9 - 12 arasında görülebilir, Satış Reşadiye caddesindeki satış 
müdürlüğünde saat 13,30 dadır. Şartname1.er anılan gümrükten parasız verilir. İsteklilerin pey akça. 
!erini ihale günü öğleye kad:.:ır vezneye yatırn1aları ve teklif mek tuplarile birlikte pey akçelerinin 
makbuzlarını ve 2490 ~ayılı kanundu yaz ıh vesikalarını saat 12 ye kadar satış müdürlılgüne verme. 
!eri lazımdır. (7886) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

111arka. 

DMG 
AlNO 
A ll'l' 

AUT 

AHT 

No. 

4174B 
17/ 18 
4257•1 

90 

'12373 

89 
42356 

71 

l\llktan 
Kilo Gr. 

437 000 

2011 000 

2864 500 

2731 500 

Değeri 

Li. Kr. 

17140 76 

ı11na 21 

46702 p:; 

44553 33 

Tenüııa.tı 

Li. Kr. 

1285 60 

3562 45 

3:;02 75 

::J342 00 

!:fıya Cbııri 

% 20 den fazla 50 den aı: ipekli 
pamuk ıııensucat 
' • 1 den fazla 20 den az ipekli 
pamtık ıııensucat 

% 1 dc-n fazla :ıo den 
ı>aınıık mensucat 

% 1 den fazla % 20 den az ipekli 
pamuk mensucat 

7.9.941 lsitınbulda Akş•m 9. D.941 Ankarada Ulw;, 9.9,941 İımirde Yeni Asır çı!ı:au gazetelerle 
ilan cdildi(:i üzere yukardaki ··~ya 1549 sayılı kanun mucibince 2a ve 24.9.941 gunlerindc kapalı zari 
usulü jlc satılacaktır. Satışa ılç gün evveline kadar eşya 9 - 12 arasında görfilebiJir. 

Satış Reşadiye caddesindeki satış müdürlüğünde saat 13,30 da dır. Şartnameler aıulan gümrük
ten parasız verilir. İsteklilerin pey akçclerini ihale günü ögleye kadar vezneye yatırmaları ve tek· 
Jü mektuplarile birlikte pey ak çcleriııin makbuzlarını ve 2490 saydı kanunda yazılı \'C:>ikalarını 

saat 12 ye kadar satış müdurlügü ne vermelerı Iaıımdır. (7884) 

kutusu 622 İstanbul. 

,_•Kimyager 

Hüsamattin Tarıar 
İDRAR TAHLlLt 125 ıwsC• 

Bllfimuın talılilAt, 

Eminönü Emlal< ve EyUıDI bl"' 
kabı kanjıB>nda bzetlıey ııııııı>" 

da ikinci kat No. 6 ... ----·v. 
Mekteplerin açı:wıı~ 

yakın ~ 
Çocukların mektebe de•,?' 

mini teı;kll etmez 
Eli çabuk siiıuıetçi 

RİFAT KÖPRÜLÜ ıJf 
Kabine: Beyoğlu Me>'"~ ıl 

caddesi No. 47. Güneş Apt. 

güo saat 16 dan sonra. 

Ev: Erenköy - Tel: 52.~ 

Sahıp ve Ba.ıpnulıarrirl 
.NİZAMETTlN N~ 
NeııriYat Dlrektöril 

Şl)KRO SARACOOLII 
Basıklığı yer: 

VATAN MATBAASİ 
~i t 

~. 

'Ve Macera Tefrikası : 45 '· tuğu bir tomar vardı: Generalin Gcnerallerinizd.ı::u biri 50 1'i1'J"" S, 
Yovakime yazdığı mektupla, kale ka altım mukabilindcKoıantl ~ 
ve şehrin plMiarı. .. v.e b'lihkamlarının planı.arı~ ~: 
~am üstü, onmııa döndüğü polyonun ycğf"-tü Yuv~ıkimr ~ ~il 

=a:ı:ı. ar~ tıoplıyarWı: fikr.ıııdeydl. Bu evnılı: buaıııı~~ ı, •r 
d&di ki: de huaunmaktadır. Ar~ ' t 

. • ıstedllhıi, vatanına lbanet a.ııeb- la ııçmak lat.edi, :plııe -llıffak ~ ,,...-----------
lamadı, Zorladı. Açamayınca, ge- Çeviren: 

S>Bklaıtı ve bir rüz&lr glbt dlprı 
çıkarak yazı odasına geldi. 

- Mııglr.ordyi laeııl!z kıırtaı:ama.. kozi'yt oerbe..t bıraJrma]ı: :;/, "ıııı.,, 
dmı. !''4.at, onUA ı:ııahpua buluııdu- p!Anlaı-la Yuvaldme yazılııl'J>ill ı.,"• 
Au zındanın a.ııalıtarııu elline ge- tubu efendimize takdim ede ,ı:I' ~ • Penceıe perdelerının arasından hüsünde bulunacağını öğrenınee, 

bır yölge sıizuldu. Asker kıyafe- ıeııerali öldürmekten vazgeçti. 
tinde bir adamdı bu. Yavaş yavaş Şehrin ve kalenin pl~nlarını ne 
ilerledi. Elinde ince bir bıçak var- pahasına olursa olsun ele gec;ıc
dı. Bıçağın üstünde şu cumleler miye karar verdL 
yazılıydı: Di.ıümanlara ölum! General y.atmıya gidince, biraz 

S6' siz. t..mkinli adımlarla ilerli- dah<ı bekleyip, perdelerin arkasın
yen adam Anrikodan baııka kimse dan çıktı. Etrafı dinledi, ufak bir 
deglldi. Keııdisıni divanı harpte hareket, hafif bir ses bile duyma. 
ınalıldlm edip bQtüıı fe!AkeUerlııe dı. Bir mezar sesslzli.lJ lçindeycli 
sebep olan ve Kazalvekyonun dos- vna ... 
tu olan ıeneral Kastel Fiverltoyu Cebinden bir mum çıkardı, yak 
öldürmek. için asker kıyafetine gi. tı. Yazı masasına yak1aştı. Biraz 
rerek. kimseye gOrünrneden bura· evvel, dosyayı hangi göze koydu· 
ya kadar gelmişti, junu Gördüğü iÇin, hemen onu aç 

Pencereden odaya girdiği zaman mıya savaştı. 
general de kapıdan girdiği için, Çekmece kilitliydi . .-Cebinden a· 
bir tarafa gizlenmiye muvaffak o- nahtarlar çıkardı, Bunlarla açmı· 
Jamamış, mecburen perdelerin ar- ya eaJıştı. Nafile ... Bıçagının ucuy 

neralin cebinden anahtarı almıya 
karar verdi, A 8 S Ç 

Yatak odası neredeydi ııenera· ""' • apanoğ[ı.z 
tin? Bunu bilmeden, anahtarı ııa-
sıl alabillrdi? 

- Bütün odalan ararım- dedi. 
Elbette birinde bulacağım. 

Koridora çıkınca, ilk evvel yan 
daki ~ hakmatı rıuıvafılı: blll· 
du, Yavaıça kapının topuzunu çe
virdi, Bir ııcırtı olmadan aç ıldı 

kapı. 
General horuldayarak uyuyor

du, Baş ucundaki komodinin üs· 
tünde de anahtarlar duruyordu. 
Anriko mırıldandı. 

- Talih yardım ediyor! 
Ayaklarının ucuna basa basa i· 

lerledl. Komodinin üstündeki a
nahtarlara elin! uzattı. Tam ala
cağı sırada generalde bir hareket 
oldu. Aıırlko hemen mumu Ufle
ytp yere uzaııdı, 

- Şimdi elinde bıçak, gözlerlııl 
yatalta dlkmlıj, karanlığı delm!ye 
çalışıyor, generalin hareketlerini 
görmiye savaşıyordu. 

Kastel Fiverito, yilksek perde· 
den bir kaç defa horladıktan son· 
ra, yüzünü duvar tarafına çevire
rek, tekrar uykuya daldı. 

Anriko. sürüne sürü.ne kap1ya 

Mumu tekrar yaktı, elindeki a
nahtarları çekmecede tecrUbe et> 
mlye ba§ladı. Nihayet bir tanesini 
açh ve eliyle koymuş gibi dosyayı 
buldu. Fakat tam cebine indirece
ği sırada oda kapısı a~·ıldı ve ice· 
ri bir asker girdi, Elinde de bıi· 
yük bir !Amba vardı. 

Kumandanın emir ııeferlyd! bu 
asker... A.nrlkoyu ııörünce bal!ll' 
mak istedi. Fakat, Aıırlko buna 
meydan bırakmadı, bir kaplan gibi 
neierin üzerine atılarak boğazına 

sarıldı ve akabinde elindeki bı
çağı göğsüne sapladı, 

Bir kaç dakika sonra, odaya gir
diği pencereden athyarak ormanın 
yolunu tuttu. Elinde sıkı sıkı tut-

çirdim. O, çok kısa bir zaıııaııda • · Teklifimi kabul buyurıı>1 1,• ~ ıı,, 
r~da bulunacak. Buna emin ola- takdirde, plAnla mektubu ~ ,11,r 
bılirsuıtz. me göndenneme müsaadef11 ~ 

Soııra, Kast.el Fiverıto'ııuıı villa- ediyorum. ~tı! i 
smda cere:raıı edeıı lı!dlseyt bütün En derin saygılanmla. 18 ~liı 
tafsllAUe anlattı. Sözlerinin •onun· Anrlko ııer ~ • 
da da: Haıııiş: ./, ~~ 

- Bu evrak sayesıııde kralı, Cevob Viaban aokıığınll' .;! ~. 
Manltoz!'yt aerbest lıırakıııal!a ıııeo- slııdek1 bU,ırük taşııı aıt:ııı6 I !~ 
bur edeceğim. la'bUlr.. ~ -""'~ 

Arkada§ları, relsleriıılıı bu ""5:0- .Anrlko bu mektubu y!!ı& <' '· 
den ne kasdettiğinl anlamamışlar- arkadaşlanna okuduktan •0~11o 'iı. 
clı. HayreUe y(iztine bakıyorlardı. - Maksadımı şimdi aP el' , lı,~ 
Anrlko fatia tafsila.t ve izahat ver· değil mi?. Dedi. Kral red "ıu 
meğe lüzum görmedi. Bir ağacın al- verirse, planları Yuvakll_'.'" ~1ı 1•ı 
tına oturarak krala şu mektubu reeck değılim. Bu clenil@• .-fı ~~ 
yazdı: tansızlığı yapacak kadar ~~ " ~";,,, 

cHa,...ne~b; ID•'·.....- it, 

tact 
do 
tay 
ka 
bir 


