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Büyük Millet Meclisi tarafından itti/ ak ile tasdik 
edildi. Netice; Meclis tarafından alkışlanmıştır . 

Sovyetlere 1 

karşı yeni bir 
Ehlisalib mi 
türeyor? ___ .,_ 

• 
Iran, toprak-
larından ordu 
geçirilmesine 
müsaade 
eder mi? 

9ariciye 
Vekilinin 
beyanatı 
Ankara 25 !Telefon • 
İlk .Öz alanlar<laıı Ha· 

ri<!iye \ 'ekili Saracoğlıı şu 
beyana.tta hıılunmıı~Luı· : 

• 

Sov)etlere ve İngiltereyc kar~ı harbe -girmesi her an beklene. 
bilecek olan General Fr anko Bitlerle konuşurken ~· ~lnıanya, So,· ~ etlere karşı 

,~·~~tiğ; muharebeye bir •Ehli-
11~111 ~ sekli vcrıııcL:e başladı. 
liı~ııı~ gelen bir telgraf Alman 
ti. ~sesı haşpapaslığının ne.1rct .. 
bi~dı .hi~ taınin1i11 su parça:,ını 

İngiltere ve Rus~·a tarafından bazı teşebbıislere muhatab oldu ğu anla ılan lran Şah.inşalıi 

- lki de~ktiu >İ) a'i 
münao;ehattm ırazıılı ve a 
çık hir rnrNle izah eden 
hu siya•İ ınnalıedcuaıue -
niıı ıııukaddeııw.iıHle, di. 
ğer manialar yanında, iki 
ıara!ııı men-ut taalılıiit . 
lerin'İn uıa • u nkalıh~ıııı 
gö~teren !'- aı ilı bir ka) l g:(i 
riilür. llıı kaıılin hiziın 
hak11uın11ztlan ın.!na .. ı. 

ha;ta Tüı'k - İnıtiliz iııifa 
kının ıııe,nı \l' lıaldcıı 
ırnı>un olı;ıı ıııalıiıettrılir. 
Tiirki~ enin. hiiıiiıı ta.ılı • 
]ıiitler•;nıiz<le ilt·rj .. iirdii· 
ğiiıııii,, im k"ıdı kahııl et 
ıııek '""'tilı-, \lıııaıı-Tiiık 
do.._tfuµ:ıı i~in l•iıt• ~ıalı~ -
nıak iıııkiinını 't•rt•ıı \J. 
ıııan tlP,Jf't .ıılanılarıııa 

hu1.uru11uzıl:ı lt";t•kkiir t"· 

dniııı (-l in•kli alkı~lar). 

.~adr.it'de coşkun Harp, bir 
n1umayışıe! yapılıyor Eh ı i sa ı i b ırdı: 

,.;llıitün kifüelerde ayin esna. 
ti da , papa,lar, bu harbe hnis
t~\anfığın hıtikaınını almak ii .. 
•t re giriştiğimizi halka telkin 

111elidirlcr.• 
\~811: tamimin, Hitler Almaıı
~;~.~~e Vatikan arasmdaki gcı·. 
oı hı~ın üzerinde nasıl bir te~iı·i 
ııı:kıleeeii:ini merakla bel.le. 
~ii doii:ru olur. Acaba Papa 
•lnc kadar, hareketlerini tas\'İI 
~.:•diği bir Alıııaııyanın, hı 
na~, nıücadelesini hıristi)· anlıl 
ltıi na taptığuıı kabul edere! 
Var Pek zannetıni)·oruz. Zirı 
old~~an hıristi.rnn , .• Katoliı 
ı·•r f~ kadar realist \'C miinev-

ll •r ınerkezdirde. 
lan u ınerkezin, So\·)·etlere açı
~altı!'arb; bci:'eııeccii:i mıılıak. 
~İ•e • Fakat bımu ilandan ce-

~~ ~e", 

diin gı de muhakkaktır. Zira 
du/8 cehennemi kar.ısınch 
deııh·takındığı ta\'rı bugün bir. 
fiflikıre deii:istirnıck gibi bir ha. 
ile ll Vatikantn ne rithrtniyet 
llıeı e :e ciddi~ eti ile telif edile 
tile' lı aldı ki Sov.vetler Birli. 
h~ı a ~rhe girişınesine rağınen 
lııtı~ d lnı an)·a.rn '!•r.ı düsınan
ı.,ilc evaın eden Jngiltere, Bir
l~tlar .\ıuerikada ve nazi teşki. 
lin J\•na nefes aJdırmıvan Liı 
laroa •;;erikasında \üz. milyon-

Celeliafolik )'asarnaktadır. 
llu .. ın İs ııan.rn,·a: 

'
. ı>:un ı 1ddc .. gc •u habt'rln, Mad-

t·ıkt1,-; l$•n hi.ishiitiin zıvnnarlaı 
· .:ın ı ı · 0liledcn "SS<:ttirmektedir. Diiı 
ı.,Qyj~(·· ı so~ra VC' hu sabah nii 
1._llltsl· ı der Jngili7. elriliflini ta."'. 
l> ı ar., V 11 .. 

Q. a .... ·ı · e arıcı"'e nazır· 
~ " J ara h · · tıııı'a .. ıta ıı eden bir nııt. 

-....:. ·8~o~: l e hn,k ı rınıstır : 
•i lı • - 0",vetı ı · n imhasını t:ı. 
& ... red ı"or ~· . • 
·•ıı., giin .. ·1 

• :~ 17.1 cagıracağ;ı. 
lıı&·ı· ıı bekle, iniz!• 

• ~• ız h "k· 
'llt~ı V 1 u uıneıi el<:>ili_i'i111 
~t ıııistirap~ aıı h•rrkcti prot""' 
"Dt? • akat hundan ne et 

l~crya 
ılt\·1etind Ynrunudaı.,ının ik:r.\!İ 
de, J\lıııa: .de, Yani PortckizJl' 
lttt\i harb·~a tatHfından acal::ırı 
~ılanıhğ, ~~l \ leınnuui,·etlc kur-

n·· Osıhyor, 
un ta h ntiıı 

ı 'h eıı--· · · ı v,,.r devlet· ıg11nız gihi 
4 ı olan S 
~ n Sov:vctlere har lovnkF 
lacaristanın da ı, I> acını~tır 

1'a h . , lH•iink" .. 
tı' e et k~SllllS ,ohnak . ~ ."llll

0
I· 

~ 1 lerkedıp doi<rudıı ' •.•vetı. 
'"rp '(" . n dı•·~rı 
1. ı an etn1c"ı ku,-v'"ıı· ı'· 1.'-.ı 
ı 'Dıaldir. Hatta daha ilcr~· ıır ılı. 
0'•k d b'l' k' Al . c gidi ~- ene 1 ır 1 nıanv·, v· : •an. • · • ı ... ı lik sasını dahı, • \·ele\· ..:<'ınl · 
a. 1>ıahi\·ette olsun • hu 1ı 3 '1'~Ve t . k . . ı ı. 

\.' •srık etme nı~etındcdir. 
Ilı 0~lhasıl Sovvet Rııs~·n:vn kar. 
~ı,, •n harp. bir •l\Jodern lh~. 
İ•tid • manzarasını tamamlamak 

s •dındadır. 
bu 11°Vvet cephesine grlince, bu. 
ııı ... !'>üdafaasuıı ktıV\'etlendir. 

1\ 1 • • 
~Qriy çın Amerika hcrmutnd na-
~•vy e:er kurmaktadır. Polonya, 
~i~et~eler. Jebinde, sembolik ma
~lldQ k hır. tavır takındı. H?~: 
''t ııu/alıçesi bugün söyledıw 

tıkla •Bolse\·ikliği self• 

• 
ıran top-
rakları ve 
. harp! 

Majeste Riza Şah Pehlevi 

Holanda kralicesi 
bir nutuk söyledi 

ve dedi ki : 
lngiltere ile Ben Bol
Rusya Tah- şeviklere 

ran hü~iımeti d üşma • 
nezdınde ' 
müşterek bir _!' ~!1' ·· ' 

teşebbüs y a
pacaklar 

--0--

İranda 5000 
Alman sey
yahı varmış, 
bunlar, casus 
ve askeri mü
tahassıs mış 

F akat Almanlara 
karşı harp eder-
ken Ruslara yar-
dım edeceğim. 

Londra, ıs (A.A.) - Kraliçe 
\Vilhelmine, dün ak,am Hollanda 
milletine hitaben radyoda bir nu
tuk sÖ} liyerek demiı,tir ki: 

• - Rus milletinin geçirmekte 
olduğu müthiş imtihandan dolayı 
teeasi.ir du): nıaktayız. B. Hitler'iu 
muazzam harp makinesi bugün 
So\'yC"tler Birliğine tevcih edilmiş 
tir. Fakat yarın veya obürgün 
mukaddt•s bildiii;iıniz medeniyeti-

(l}P\':ıın ı 3 linuidc) 

Almanya Kafkasyayı Çinde, bir tren 
zaptederse l ran ve berhava oldu 

Afgan üzerinden Hin
distana gidecek nıiş 

o 

İngiltere, irandan, 
bir ordu oeçirmeği 

düşünüyor 
(Y .,,., J üncüde) 

ıııed iğini, fakat llitlere kar~ı 
giri~ti~i nıücadelede Rus n1 lle
ti ile beraber olacağını• h' ldir
di. 

İnıı-iltereye gelince, bu de\'lct. 
~kinci ağzt ile. ~·ani 0(1 ajansı 
ıle bugün yaydı/;ı bir haberle 
•Iran iİ7.erinden bir ordu Sl'\·k

edip Sondlcre \'ardım etmek 
~ tediğini; hattj b~1nun irin lJos. 

ova ile Loudra tarafındmı Tah
ran·· · ... uzerınc bir taz;\:ik yupıln1ası 
do~ru ola• • 1 · · · · ,agını• usscttırın1 ... tır. 
.. K~ınsuınuz 'Ve dostumuz Jr~n 
uıerındeki bı d" .. , 1 • t ll <>UTICC'ıCl' )17l~ 
ıstırap Vl'rir Ac b 1 d S d. b d · a a .on ra, . a-
a .. • .. a paktı. hakkınılu ıı••lN 
duşunmektedıı» Bu 1 .. h 11 • 
d • 'ld' F k • . ıeııuz ı· ı 

e(t ır. a at n1uhakkak olan 

Loııdra, 21 ( ı\..\.) - $ang
hay gazeteleri, ("inde, Şansi eya
lt"tinde J <ı.pon askerleıi ta~ıyan 
bir tre:ıin dindmitle berhava edil-
~iğini yaznıaktad1r. Bütün·vagon
lar parçalanmış ve 100 Japon öl
mÜ'\tİir. 

Çin çetelerinin eline birçok yi
yecek V<" cephane geçmiştir. 

- --0 - 1 
Almanlar 29, lngi-

l izler iki tayyare 
kaybettiler 

Londra, ı5 (A.ı\.) - Bl•n
haym tipinde tayyarelerden mli· 
rekkep bir filomuz Lintz civarın
da Komin elektrik santralını tah
rip etmiştir. Yapılan hava muha
rebeleri neticesinde 9 Alman tay
yaresi di.i~ürülnıüştür. lki tayyare
mız dönmemiştir. 

h ·,. sev \'Brsa, o da Çör~ilin ~u 
dakik,~da yalnız Hiııdistanı dü
siınınckte ol<lııkudur. 
. Fakat demokrat cephe, neden 
im derece geniş projelere kal
'kı~ı~·or? 

ı\eaha Sovyetler 
muka\·eınct derecesi 
t•ok n1u hedhi11dir·! 

Birliii:inin 

1 
hakkında 

3 No. lı Aıman resmi 
tebliği 

Basarab.110 
cephesinde 

"Yalnız bir 
Bölge'de 
--<>----

1000 tank 
h . .k, ta rıp ettı .,, 
A lmanlar, Basa• 
rabya'da S OV!/.!!!_ 
cephesini yardık
ların ı söylüyorlar 

Berlin 25 (A. A.) - D. N. B. 
Ahnau ve Runıen orduları. Be
sarabya cephesinde, Sovyetl<.'rin 
çok kıı~vetli nıukalı il hiirıım
larını kırmışlard ır. Bolşevi kler 

ai:ı r za,,·ia ta u~ranıı~ardır. Jl ii
cum koll arımız Sovyet hntlar ı . 
nı yararak derinlt!mesine ilerle
mişlerdir. Yalnız bir bölgc•I~ 
1000 tank tahrip edilmisti r. 

Don ve Kuban 
kazakları .. 

l\1oskova; 25 (A. A.) - Don 
ve Kuban kazakları Faşist ınüs. 
te, ·liye karşı harp etmek arzu
sunu göstermektedirler. Bunlar 
askerlik yapmağa m ecbur de
i(i llerdir. Fakat göniill ü olarak 
hodbin dii~maııa karsı ınuhare. 
be e tmek istiyorlar. 5000 kazak 
tarafından yapılan bir m it ingde 
göniillii yazılmak karar ı veril. 
lni Ur. 

. .. 

• Bıı t»rr Tiick ıııilleıi 

iı.;in, \lınun ınilleıi u_:ııı 

'r hliliin iıı .. aıılık i':iıı µ;li
zt•l 't' ıtıt• .. ul ''ir -.uU ı P'."ıt'· 
rit1 1~r.» 

llııriı·i)I' Yt•kiliıııiz. 28 
~uhat t:.ırihinılc· \lına11 
tlc• \ l t·t rei .... i Ilitlc•r tarafı

na. ' riirk de' !et rri .. i i .. -
ınrt İni)ııi.i )e Jıit~dH·ıı ~öıı 
dı'l•ileıı ııH'ktulııııı, Tiirki 
~ e cledet adamlarında ol· 
ılııj!:ıı kadar Tiirk efkarı 
unınıniyf''i iizt·riıule clr 
çol giizrl tt .. ~ir ) apnıı~ ol 

ngılız_ s~- muhare
faretın ı besi hali-

taşladıla r ni alıyor! 
Hariciy~ naz 1 r 1 Sovyetlerle karşı 
bir nutuk söyled harp, hı ristiyan· 
ve dedi ki: !!_ğ_ın inti kamını 

' ' - Tarih, Sov- almak için ya· 

yellerin im- pılıyormuş ... 

h 
Berlin, 25 (A.A.) - D.N.R. 

asını emre- Almon kilisesi 24 haziranda b'i 
tiın Alrn ~ln papaslarına bir n1e~aj 
.;ön"C'r~r<'k Sovyctler Birliğine d . ' ıyor. ,, 

~1"ılrid 2~ (\.. A.) Diiıı 
duAnııu hildjrnıir;ıir. 

__ _ l>iıılerl'c ıal<'be 'e falauji'ı 

kar~ı açılan n1ücadelenin bütün 
dünya hıristiyanlığı namına ya· 
pıldıP,:ıuı bildirrni~ ve papa~lan. 
önümüzdeki pazar vaazlarını ya· 
parkt"n 4 hıristiyanlığın Sovyetlcr 
BirliV,indcki gaddarca takibata 
nlaruz kaldığını • halka hatırlat• 
ınıya davet etmiştir . 

Portekiz 
devleti 

So\ )l'ller llirli~i alı>ılıinc ııii

ıuayi-::ler "\ f' ın'İlİnt;l~r )apıııı~
larıl ır 

Bir çeık lıat·iplrr ,;;, alarak 
O\)eıit'rİ. İ-panıa dulıili har 

lıiııde aldıkları la\lr dolaı t•ile 

Asor adaları- ıeııki • "' "'""ıı"'" ellikten 
,onnı bir ala) haliııdt' parlİ 

d • "" • nıerkt~zlne gidil.ın'~-:ıir. ()r:H l a na Ver ıgz Ha~iciye ,'\ aıırı i:ierruııo Sııııer 
ehemmiyeti t;~· ııtuk ,öıl•ın•k ılt•nıi~ıir 

b • J h •• 1 \ rb.ııJ.ı~lar, ı;ı•k ,ö1, ,öde 
ır ua a goze Ult'b. z,ııııanı ıJı•~İ]dir. ~il :mıJa · k f Falanj, kararını Hrıııi' hıılıı-VUraCa . nuıor. s .. , ı •·tler ıııiit·ri:ııılir! 

Lizbon, ıs (AA.) - Porte
kiz. Devlet Reisi General Karıno
na kısa bir zaınan için Asor ada
larına gidecek ve anavatan ile 
Atlantik adaları arasın daki bağlı. 
lığı birlığı bir daha tebariiz etti
recektir 

iz'i. ça~ır;ıcı-ık !-lt't" lıa.tır'lanını.1. 
larilı, Sııvıeılt>r Birli~inin iııı
haını t~nıredi\or. 

C~j!leJpıı ,;ıııra ııilıııaı i1<:i · 
!er lııgiliz .el~ilik lıiııa'ı öniine 
gitmişi", Ingiltere H S°') el· 

ler fürliği aleı hine hakaret · 
ler '"'urmu~lard ır. ~ıılıın ta:· 
}arılan hir çok eaııılar kırıl ıı ııı 
tır. 

-- - --<>•-----

!ngiltere 
ispanya-

• 

yı protes-
to etti 

'.\fadriıl 25 ( \, \.) - İ n~i
liz lıii,iik el•· ·İ. llaric•İ)e ;ı
zırı ~;ı;';°t'r i ;İ)art·l t~<l, •rck in
••iltf"rf" lıii) ilk rl«:iliğ•i öniinılf"' " . . 
,-apıhnı niinıa) ı~ı protf'..,lo t•I .. 

ıııi .. tir. ----·-----
Finlandiya · Polonya 

Hclsinb. 2S (A.A) - Fiıı 
Haıic;·İyc Nazırı, E"ski Polonya El
çisi ile ata~enıilitcrlerine pu8a
portla ~ını vr.rmi tir. 

Birkaç Satırla ... 

Bizim emni
yetimiz kendi 
içimizdedir! 

Hô.mid Refik 

Dün Avam Kamarasında, Tür• 
kiyenin mihverini tcıkil ettiği mü
zakereler oldu. Bazı mebuslar, 
Almanlar1a son yaplı~ımız anlall· 

aralarından biri: cJki şey arala
rında biribirine müsavi olunca l>ir 
uçuncü şeye de müsavi olur • 
mantığı kaidesini -aanki siyaıl"t~ 
h&kim biricik düstur mantıknıış 
gibi!- bir delil olarak ileri si.irmii, 
ve, İngiltere ile Almanya biribir
lcrinc dü~mandır, halbuki Türk.iJ;c 
herikisi ile de dosttur, su halde 
mantıkan, hiçbirile... . 

manın İngiliz menfaatlerine uy
Hitlerin Sovyetlere harp illin etmesinden sonra Alınanyaya ma<jığını, açıkça değilse de. do
meyli arttığı hissedilen Portekizfo devlet reisi General Kadol'U.11 Jayısile ıövlcmck istediler. Hatla 

Hayır I Neticeyi söylt'"mek iıoıtt"
miyoruz, fakat, sayın İngiliı me
busunun ıoıözlerinden herkesin ko • 
lay lıkla anlıyabileceği -•öylemck 
istemediğimiz- bu netice çıkmaz 
mı? 
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son hkrayı okuduktan sonra karar verdik: 
01uz yıl önce Rus sarayında 

Kehô.net iddiasında geçen bir hadise : 

bulananlara bir de biz 
Piyanist Paderevski ve 

Bu ev, Ustrumca civarında 
dolaşan komitacılann yedek 

cephane deposu gibi birşeydi! 

Çar Nikola ... 

cevap verelim .•. 
Klemanso'nun meghUr bir sözii: 

H aricige Nazırı mı oldunuz? 

f Müellifi : Nizamettin Nazif i ---'Neden bu kadar düştünüz? 
1939 yılı temmuzunda. yani Sovyetıerle Alıanya arasaıdaki l yazan : Hikmet Nisan 

Eşkıyaıwa iJMdiii parap ve. 
receğiz. _Onlar~ iı SL011e'll 
getirip bize teilim edecekler· 

- Yaal 

Pnu..au. papaa Piu '11.11 -
aıadaa dualar ekuyor, Taymih 
muhabiri i::e lıer konakta bfr 
makale )aZl}OrJu.• 

ulaşma yaptlıöadlı ve Pofenya 11uhlrilsillfel 40 gün l nı ~~ ~:d!"'Ao!:!~ Ç.!;ı1:n .~;·k.1m~:ç~:. 
evvel neırettiQimiz sn makaleyi ltttfen okuyunuz: ~:.:: ;;;~ı::ı;;,::~;n;;~,;:v~i !~?:~~ .. ~~~ı::~. :~~;:: 

- fü et; Amerikaılak•i ı>ro-

testan UlllWllİ merkeau...k, bu 
wi .. yoner kadıma !biiyük bir 

Makedon)a ılabili ihtilal ko 
mİlea parU)"i ka2alll»I U. 

ile Rnayanıu. .1-0D çan Üçüııcü sekküllcrine., badema üı;tJWfıJJ 

1 

Aleksandr araeında Petr~urg c:::crlerini çalrnanıalannı MMi· 

eh ·yeti ardır. a bir u ..tİLE GÜRÜLTÜLERi 
Yazan: arayında cereyan eden garip rir. O tarihhm~)eri lbüyük pr 

Nizamettin Nazif bir hadise, otuz ene ~ el çar· yani t de RUS} aya da~ man i9ac1e pek ~ok iane top • Sırtı kara çınarlara dıayan· 
taudL Komıtclerin i!kdiii ell!i maktan DMtdanaa da çakıllı 
l•in lira verildikten llJ'a ar • topraklara uzana uzıma rahat 

lann ülkesinde hiiküm üren gitmez olur. 

tan para1u geri man.leketl,tJ'· O) ku n :ılir uaut a da, hir in . yulan endiıeyi heyecanla tekrar
lamaktan kendini alamadığını gö-

istibdat ile s.aray protokolun- Harbi Umumiyi mütea~Pı 
dan doğan vahim bir netice} e istiklaline tekrar kav an Po-
güzd bir .misal olarak gö teri· lonya, Paderevskiyi: Aariciyt 
leıhill'r: ırnzarctiııe ~etirmi~l!t. Pariıı (lcki (!) p.roıma:n., prnpapıı- .an:, nihayet bir gün gelir, zalı- 1üyordum. 

da t~--fci1atlann.a dağıtılacak. • mete isyan eder· Almır.n diploman -ki bafil aalta-
tır. Demek min bundan :babe- İ;te komiteci Tane "'ijkolof lı ola11 bir zattı- bu yazıya bat-
rin'a k. le artık dayanaınamı ve isyan larken kaydettiğim müphem sö2-

atiyynı .•. Fakat artık etmi ti. lere ıöyle devam etti~ 
-..1~- 1 · -~ c- Evet.. t.İ2 dMa iyi 819•-

öğrcıu.uR ya... cmnunuın. illallah he c.ımdim. Bir lıaf. nz. Biz dalaa imla koıabiliriz. 
ulaa...-ueyi dik.katle takip ta okun uyumak, dinknmek Ru.,amn IMtanf kah::!'.wna ihti-

edea .mösyii Pitt, horada söze i.ti:yvrı:fu. mal taaa.-nır ec:la...a. HeniZ 
karıitı: Yumuşak !bir dö ekte gözle kat'i bir karar•' 11P wak ha-

- Zaımc4erim ki, bu iş &İ· riııi hiç açmaean., lmnıldama- suulwmmla bi:ısim ••wcla 'bir 

zi bir parça yordu değil mi? dan yatmak, guilea sinirlerini !tn~~~:"" 5~ 
- "Yormak ta ne kc~ime? dinlcnd'inııek Ltiyor<l\I. Ve i;;· · B. Bh'LF..a Jeyla, P.ec•' •iz ki ..... ..,. B. S'IALL"i 
Za\i,ıllı Kani hey, bitik bir •~ hu aı'\;et !ı _ _cr kı'. '\:Jliar..ı__ L.!- l.w :... ı ıfr 

M' J ...w , J _..... 1 O-7- 19 3 9 ta.rihfi Tan gazete- yanplll ·~ -"" a ~ hlı vazife ile Ma.kovaya gönde-
' aı.İ) etLe idi. Buuuııla bera - iberi ~ıp ~ağları arka<l~~- sinden: da• ela, P..,-.. tle eonel ..... rilec~ p.yi oldu. Filnki bo p-
her: larına hırabııu:.~ kiyü•e diın· c- Biaim solaıjanmıı daha ko...,,. ı.D •••ai• > yia hır gün scmra lstanbufda ve 

T
_.__. .•. . 1 __ ..ı_ .:ı_ -:ı; Vı"skilerin ve limonatanın bitı'" h ı· 

v• ~t•. et~ıguua. -tlill -=· müştii. kuv..,..tlidir. Si:yaai IMiay..Pin mu te ıf Avrupa memleketlerin-
gıl··· DryebıWı. Bc.ıw ~olacak B k'" «K" '''- p , atletik'meziyetluine inanmıyan· ıi. saMJomml çokı..ı nc:ak oluwap Ye be. de resmi bir Afman tehfhi He 

u ·ov uçta arı > e nı·m ısır ıyı -.anıza aşanın ya- k l b --~ .:a.:_ V ü · J lar, bu meziyetleri henüz kullan· arşı a~ı. ama u tekzipferİn, şl-
mt.:Jlaı.M1... az CIBD· 'iL ..ı ._ ·ı nıne gitmiye teJvik ed4im. büfe t 1__:._ p· ak ....l. h L- ) a. aat vzaa.ta, uag ar arır mıya füzunı sön11eyiıimize alda. yra ann, saztt:Tın ve t~mmeTin 
t _ 

1
1j . ~d 1~'""'~ orta sındaki kiiçük bir hoşlukta ku- nıyarlar.» başında daha fazla durınıya im- kısa fasılal•ula biribiıini takip et-

vu) u nr a anı l. nca ' pro lm T . hal h Bu sözlni, bir buçuk ay evvel, \:.in vem:ıemişti. Eier ve.neydi meaf insana ibtryauız ıu mahut 
tealan papa.sların.da girild.i • ru uştu. ane.ın HISJ, a Tahranda halyan Orta Elçiliği Mım".lr mesldctaJ!m suall:eTi: AI .. yaveyi tekrarlatıyor~ 

t I 
. • '-- lıkl ·- } • · l>a ının baba ı ve keadİı!İ hep man dı'plomattan dah a ı'h ce ol t~ı ur rn aı<.aT • a f;07. ennı L _ binasının salonlarından birinde a 

8 
r • c:Atq msyan yerden duman 

t.ı\ ana dikerek ınırıldau.dı: u ko~4le değnnJ§larch. iki yudum viski arasında bir Al- caplar alabilecek miydD Pek san çıkmaz!:ı> 
L 1-· k d•L marn. Herhalde l\fısırlıdan san- b _ Bilmem, ne +Jerece snap . o ayı açır -tan 80ıtra giz man diplomatından işitmiştim. Çıkmaz ta i i ve muhakkak ki 

lice bura~ .ı: ' ·ı~ ltıılyan fevkala·de "--·en· reı"sı· mamtı olacaktı ki benimle gelmi- Almanya •m ara "los'-o~a -e-· dı'n-
kazamlıi!ıııızın farl..ında uıısı • ı L~ a ge~rmı .. 1<>nra r.ı a- n - .. T y- iV • .. ... L 

,,,. H ~ • . St p-1- 11'111 aıarak lllle d:ığlttın yo- Prens Ayman di LavO)la dük dö ye :,~_zı 0 bmuştu,d b .. de dcvamlr kşebbiislcrde l:ıulunu-
nız ~ eın~rre:nUL one, et. l Spoletta tarafından SAJ. Veli- DU mu avere en on eş gun yor. F <?D ,Sul'enburgun butün efil· 
dindar lbir hatundur. mı,u tldrtıııu~.11 • • l' aht Prens Mehmet Riza Şahpur sonra lngitiz - Rus konupnalnrı karlın lngilız - Rus konıqmalarm-

K ka b 
·· ·ı ·~ rı: ar ar gune 1 posto un ~erefine verilen gardenpartınin başladı. Bir ay sonra Moskovada- da açı!an gedıklcri ezmıye has· 

a)llla ru, n nıuraı J<"e eı ··~ .,. •~ · Al B" -k r."l • • F S . I r L~f k k · - e- } erden goge kadar Jıakkıı 'ar· davetlileri arasında bulunuyor- A;} man uyu ı:.ıçısı on · u- retmiş olduğo. bürün dıplomata 
nır ~111 k. a ı c~me ıçın s d duk. lcnburgun Kremlin şefine büyüle kabil iyetlerini bu konuımalard:ı 
b.İnİ yük eltcrek o:rdu: ı: Ben Umumi H arpte eski Mrsır krediler tek.lif ettiği duyuldu. Bir ·devamlı veya dt.vamsız· ued ik-

Otuz eene _e..., el Rwyanın 
her tarafında kon erler '\er· 
mekte olan höyük an'aıkar 
Padercv ki, gunnn birinde 
Pctreshurg'a muva alatla ilk 
kmıserini verir. Fe~ kalade rağ· 
bete mazhar olan u kon_ er, 
halkın ~kun tezabüratile kar 
şılanır. :&lüteadd.it kereler sah· 
nede -görünmek ve hazarı , e;. 
laıalamak mecburi) etinde ka· 
laa üstat, müsamereden nra 
~arayıla Çarın lıuzurtmda ve· 
receği hn ~i kon~t> gl"'Ç ka· 
lır .. . Kararla~tırılan aal'İ epey 
ce gec.iktirmİJ olarak arayın 
mn iki salonuna giren artist, 
Çıır ile saray erkanınw kendi 
sine intizarda olduklannı m:ıh-
cultiy«'tlc görür 'e hemen mü· 
:::uııd e alarak piyanonun öııiiue 
oturur ve çalmağa ba )ar .. 

Knnsrrin hitamında Çar \e 

maiyeti, ettafını alarak o~ıu 
kendi ine "ermek üzen• elinde 
tuuuğu biiyiik rfülıoo~ki Ru~ 
ni .. nnıı"A. ii ... taıla uzatııındnn t'V· 

HJ: - Ne '7~m n , ··la ,.1kacak· Ernı, 'l'mıc Nikolof, kız kar- bb H 1 p 1· kaç gün sonra da T ı..irkiyedek i J L • • _ L rbe · b .ı. .... .ı" :ı Hidıvi A as İmi a nın s· er açmaıc ıçın sae r etmııt u-
rnız? dc~i Lola için çıl<Iırı)ordu ~e tanbulda kalan ve Haliçte dört Al~n Büyük Elçisi Her Fon Pa- lunduğunu kestirmek Jc.erameh! - Bıı kı)metli ıı'i:ı;an ile 

_ Bo•dan onra ·ze tihi O· bu dinlnwıek arzu ll ona ibi • yıl demirli duran me~hur Almnh- penin cfevfcalade:o ve «mahrem> bağlı değild i r . Ziı a Vilhelm·tras· hÜ)Ük Ru :ırtLtfııi &ahif ede· 
lacağn, e.iz ne zaman i ten;c • raz da Lolap ~örmek i .. ı csneııin russa yatının suvarısı k.ofıığ'l 1!enin dört ydclanbcri c:ilıana gös- ceğiınd e n tlola} ı hillrn ~a hah· 

lı I."~... _1 den ı·"-r' g · ~\....._1·,;&. Hamza Beyle birlikte, Kasımp,ı KISACA terdiği ce+ıennemi komedi, ingi-
niz .. . Biz, azırız. 4r iz ue ıeı- am :5° th•artm 1adaki Bahriye hastahanesini - liz - Rus anlaşması tahakkuk et- .ı ·'' 
h;1zır anız, duhal hart•ket ede Kurclc~ e\ gi i, zııkn h11 aİ· harıdye ltısmında. ilti yatak.ta, i tiği gün son perrl c ini. bugünkü Rtı ciiıııleyi dtı) n n Padc· 
lih1irir. looc bir ınni Jelilik halinde İ· ay geçirmişt.lın. o t imdi Mı.sırı· Bitmez tükenmez Almanya için çok muhıip olaca'c f(•\ ki hn<lini zaptı•tlt>uı'i) e -

Kaymakam prot~tan papa· di. Haha ı du, ölüıwe)e kaılar bir amiraliydi ki valide kraliç• mese•-terl bir tanda kaPJY3Caktır. Bunu rek fini hir hareketle .ahane 
uııın ne demek i"tccliğini unla karJ~leri11in i.iıehine ftırerni.,., hasmetlu Nazlının maiyetind· iV kim anlamıyoY1 mulıuta.lııııa: 
)aınaıuı;tı. Ot'du: onlara elimlen ge•en lıer )Ur· Tahranda bulunuyordu. Bahçedı Cec;en harp sonrası, yeni ve Demek oluyor l'-.i Rapalfo mu- _ Yandryonmnuz, hatınet' 

» - --;n, __ı_ -. ... ref .. kat .... ~ ..... dıntt vapmMtJ, onu görünce gidip kenc'imi tanıt- -;etin birtakım meseleleri de bir- ahedesinin üzeıinden dokaz ve d ::ı; ı l 
.ut:U-.. '.ı.c - .. ""~ J ":5• maktansa. bir kaç güncknberi ilde ~etinıı.i ti. Bunlar apontane kahramanlarının katli Üzerinden maııp. hen Rus eg:,im, Po on· 

..i ista m:in'ia?. Loli ~~; güzel ve tirin bir doatluk ettiğimiz genç. bir Mısırlı .eyler deiJidi; <meseleler-> den· sekiz yıl geçtikten 90nra Alman- ) •11
11

) ıw ! .. Ce' ahıııı verir. 
Falı:ıtt hu eenbt \ıtır~• Kar· kızdı. Fakat onun en kırvvedi gazetecinin tavassutunu rica et . Lliğine ve akıiyondan çok fikr•: ya yıllarca bu muahedeyi yaprnı' ili~ ummadığı hu cevap ile 

coPi oldu: tarafı, iyi l>n ev fradruı ohna~ı meyi daha dojyu b..lmt-.tuvı . ait end.işderi ihtiva ettiğine gö. olan ırjimin bir vatan ve pen- hozıılan ve çelırı :-inin hatları 

sıı l lı konfcrnn ında bu sıfatla 
ıncmlekeıiui temsil tcle.n &u· 
dı, orada imlunduğum sırad• 
görmüş-oMuğwn gibi , Mar1'İ 
dö Mont:tibellonun konnğnıd• 
veri.len hu u i bir akşam :ı.iyw 
f t:"tinde de, hu mrrsiki cliihi9İ' 
nin elini sıkınıak ve piyau.o~ıı· 
nu dinlea1ek ~i lıer kula 1111· 

sip oLmıyan bir §erde de ar 
rıca nazhar olanuftlmt ... 

* Üsıaddaa ~kal, ti 
ri!te u lh konferaMMda !d"' 
lundtf;u eıra l:ırda, Kkmaıtaf 
•ile aratarmda geçen kısa id 
ımı1ıavereyi de zikretmektd' 
kendi.ıni alaml)Ol'llD 

KonfuaftSl'ft ilk günü, P• 
derewı~, V emay ara} ını'P 
ıııulıl<·';ı'ın <Aynalı salonu•JJ&• 
yabancılara hi. bir yachrgaJI: 
lılda dolaşırken, . am11a, ı;~ 
bir ka~n yiirüyü~i1e KIMW:rır' 
so yııkl aş-ır 'e ani lbir surcfft 
üstada: 

- S•iz, der, ın lıur ali" 
piyuı PadczıeT&ki!iıriz, ~ 
ğil mi ef endinı? 

- Evet, B:ıy Rei:.. 
- Şiımli i e .. llaı'ici) c ~ 

zırı bulunuyor•umız galilba ? • .
- Evel. Uay Be· . 
Klemanso başım iJd rarııl' 

ı;alJar Vt' yanırnlaıı uziikla,ll"' 
ken !ili nükte'i avurur: 

- 'N ~ uk;ll, ne sukaıt, ; 
ziııı Bay Na:ıır?.. 

Hikrru't Ni·"'! ·--------- ~ 

1
-DahH~ye VekiH-1 
mizin k•zt evtendlJ 

- Pek taıbii değil mi "bey e· idi. Yqil aılann.da Loliieler yüzen re, köldcri derinde ve çok uzak- cermanİzm hainrcrı rejimh oldu- gerile» Nikola, uaalmak üre 

f d 
n B' b .• hul büyük havuz b•u•ında çakılları ç!<> !arda d B -L b llı" ·· I g-una kandırıldıktan sonra · ·at~ - 1 f · k D l ·ı· . ·· ..a& en İ! ız, uraya, ı~ • etekim, köye döner dön . nı'yer-L d_,,_.:::

1
., 

8 
____ .._ 

011
"u Y '· uuarın a ıoy e h 1• k~ 1 1 v• • ... n olclu~n ıııa ı azu~ı gı•rı çe er.. il ıı ıye Ve~li faik (ht:J11""'" 

k Jd k aı; ......- ~ dunun. zaman. yenilerini kaUı. a a5 ar ar .. pancermanızm . . .. .d 
ma için ge i · mez futamı beN•e takmı§, ça· göremeyince binaya airip salon· Bütün hu meseleler k.alabahiP- peygamberleri olduklarını hayka.- Dt•, ırlerd~"~ Petrefbıı~ sa 

1 ıiı kı1.1 Hıtnian Oztrallı 5tV-: 
Ve ean ukı:aUS• 'tle aeele a· maşır y1kamağa, y~elt pi§İr· lard.1ki aiy:ıh elbiselileri vözclen nw •klachiı ıular ltaqısında §a.ıt· ranlar Lekrar Rapano tabiyesine ra) ndn carı protokol kııulcle-linanm nikah wcraiiİmi e,..,,eUt' 

ede il- (" erlli: ~ğe ba§lamııtJ. Selanil JCafe· ged••ı'•iwl. Nib.yet ..Jo9Nmla kmlıia u~ıyan 2wmız. biı ı..h- clönüyerlar. f rrnin hilafma olaı-a~ Çann .. A k ~ . 1 _ ,.,. 

- !:iize Vila)ellerı bir eıair şantanmdaki ABaı tufanlarmı büfelerden birinde karııılaşmı!!tık. rip hamlesi içinde. şimdi bütiin ~~:ıı gizli madd~leri de ihtiva mü~aıııft•-.ini alnı:ufon ona t'C· gun n arwa ~ .hye -~n ..ı. 
gelıudi mi? sahnedeki locasını .foMunm çi . Ok liaı<>11ata içiyor ve yanında kıymetleri yıkmıy& ~ll51YOr. •• cttıgtRu:ıun zaman rıvayet edilmiş vap vu.nıc-k hü) ük hir ı·ür.al da yapddıgnn rnnnnttftı11ev" 

vıs i içaı iki kiti i1e kı.>mıfU)'or- Adalet~. hi.iıriyete, devlel teş· olan aparıo muahedesinin de h h l J M · de B" ~ 
- Yoa.,. çek dtımlerini a~1klan11ı her du. Ben de bir viaki bnrdaiJna el kilatma, ka1raman'1•a •e .-iip- mokrnt Vaym<lr AT . H· affrıY.lmc,ı•n hareketfı·rden a er a c • , era.&ıw il)' L.. L- • 1 B k al • . n "' ,.- . 1 manyasına, ld - • . . .. ed l ~lı!ll '-• 1· . H . , ""• u.!C'l..,,, 
- ~e ua. garıp. a ı a U .eyı unntturmuştu. uzatınca maıhavereve kanşnnt ol- hesiz- l!an'at telakileı~ varın· mu~ıs .ge en ana hattı , şereften · Sa)I ı.gı ıç~ nıuı.a!ı.er. c )U· l' • t>l .ı.•.1tt. ı~ı t'JSll nı,.......-

ıtP aİ'nti anhttavıın: Tane, löye geldiği zammı, dum. Bahia dönüp dolaşıyor, cıya kadar herşey, bu tafırib çar- eını~ ~~r .~lma~ynnın garbe kuv - f lunan ııarar nkmıle ~ara- Hk RPnda, Ba:.:'' ekilinıiz Dok • 
Biz,· bir hafta· e\, el İstan • la .... 

1
- b J h Rusyanm bitaraf kalıp kalarrnya- kmta dLleYİ ara91nda lime linae vetlı _gozukmesı ve (Umumi harp I torluk han~dan1 'e hn,.tt-ı -.u- to R .r~ı. ~. d L!ıı.-. çamaşır rını utü u u mu~, e .. •v• ili bu 1 r t:.1>1A .;ıa) am.. ve..,.-· 

buldatı hareket enik. 'ili giin k 'h cası üzerinde laru kılrycırdo. btr hale girmektedir. Bunlanlan ~ •. A manya) lıluan çı)up rette JaHdi Lnluııan a-ilter . . tll' 

S 1 
'k ._ ] I k \T 

1
. h d men yı anını~, İraz yemek ye- Sualleri Mısırlı gazeteci soru· ne kartuJac:ak) ve kıntalanlarb. (Sıyası haysiyet !'lahibi büyük 

1
} •• "'k I . I . k l l ' uı eihu lar ve ıkı tarafın akr 

e auı te ... a 11 • a ı, u U· • . • d s ~ cHnl' -.. 'nde . Avrupa devle . Al b·ı ı ili' il ur te\eeana apı ır ar. --~'' 
da kadJ::ıar rizin himııy~nizde bu tnl§ Ye yauve.rn~ı. y~r ~· ~ve~ t ıyen u - ezilenlerin baltiyye.r n yenı . . • lJ manya) oh. ı. Pad ;revs'k; ·ıı· b. , \t' do-.rfarı hiizır Luhmw~ 

Fakat senmisin rahat etmek çuncu phra tse bir svfçreli gaze- bir terkip RMıl doğacak? Muek~ mesı ıdı. . : t' 1, mı ıyet ·~· 
hmma zı doğru fnıldu. Bizi için dağdan inen'! teci idi ki dört sündenbeıi neı~-,· Ve, mae)ded.. mesel~led .. , Bu . muahede o zc11manın riva- ı nm ılham ettiği bu ı-ür't•tin re· dır. 
l etrmnca)a gönderdi. Sizin (~vamı Var) <le ka,,.1..,_k Çekoelova1'yanm meııekkrl.. yetlcrıne gôre: za mı, erll• .. j ~iinii Petrc!'llnrrg' Yeni e\lilere &aactetler 4'1}t"' 

m~rkezden çıktığınızı ve bura:ı-----:--:~=--------a,;;;k;;,;;ıh:..;e~t;;;;ind;;:;,:en:::;,· _;ıne,;,::m::.;Je;:k:.;e;.:tı:' n~cl:e~d:,::u--:!,, ____ _:;::..;•;.:;K;AR,;.;~~..;J;...:.:._;,_ _____ ~<,:;n:•,....:.:;n,::m.:.;t~r.:;"::'"..:'-~ıı~t t>~r~k~ı·~tl~ı~ı e: .. ~1 ~r,c~i'.!,n~ıı~l ı~ıı~ı ~o~l ı~h~ıi!~·l~l _!!ri~z::_. -----------

ya geldilnıtin iWTenince dnrma T L• v -ı:- ~c· aın, uır enus aramakta oldu- D.li. Bilİnİllİ:I ki Stftler'in te-
dan ' 'Ola de:\'·am .J.<i'k, ueldik. gu- sıraya _ __..ı ..... b K J .,-u c nuuam~. u .. , en- paiad. ~ bitmiye -..ı... 

Ve, cel>Kıden çıkardığı Lir diai --. müddet Wr kaııılma la- mıtlı. Herif, elimden kaçmıa-
kiğıtlı unttı: barnmiil -~eli; on ........ iun korkuıile, gölge gibi pefİnden 

B 
seyircileri istif.ela ettinDey• l•- ayr.ı...y ... 

- uynrunuz. Vali taraf ı11 cib ederdi. Fakat, gelııelelim ki, 
Jan ize gönderilen eaırin o- evdeki pazar çarııya uymamqta. C •••• ' ti7atnı 1* pervu.-

1_ d na ........ -.- \•ı ---•- L:_ 
reti ı11u ur. Tiyatrosunun yıldızı ve zarif bir k • -- QYUI .,.,. 

J{
A • ı._ LiğMa •• 

1 
·•ı -~ L-~ _......_ lf1• aa_ .... rialde ptiriyorda.. 

anı ;uey .. - dikkatle • • u ~ .. - ..---- lk L=-.- ~-
d b

. k d 1 R ı - ... -._, fiy bir ye,illitden 
giiz gezdirince anlndı: eğer ır 0 uyucu a 0 an os farke&aelwleydiler. Sanlci ·· • 

l 
Minyoa, oau kendisine rakip ad- d" - .-ı.ı..: C1lll 

Se inik 'ali i, hu he) ~ti Jau. dedetelE küplere binmİf ve alla· u:z.mmt •- iizerindeki afifler ti 
dııda kadar götürmek ,·azif e İ· hın cünü, bırakıp gitmek tehdidi- uzaktan okunabilen bir süt1111, 
ıti hakikaten kendisine yükk- ni uvurmaya laa.tlamlfb. . Ya afit gitgide beyulapyordu; ve ötecle, 
pli~ bulnmryordn· meael.i ~ ..ıe.. pfl: ıi ili ..eMr cadd..in kesif olan gecesi, .tai· 

yuabbi ! Nihayet, heruJ' artistin ma llweket laalindeki bir kalaba. 
Fena halkle hiddet.lendi ama allluıliı ll)'llİ irili.._ brfterle lık dalpaı iç.inde, &Jık pınltılan1e 

1~ belli etmedi Hani bir baş- yazdınnıya hrar vererek 1'in i- yan• tutapyordu. 
lca ı ola dayana111az, ~ .. dı çinftıı ~ Canuu akma- Pek çokları hemen içeri ıirmi-
iUntoThıyu. malan .......... S..O.. _,. ICJa. yor, dıpnda, çehrelerine soluk 

Ka k 
ria, keıttli tabirile bu kanlardan bir 9' ....... Yeren ve kalın, aiyah 

yına · am olum a günalı biri, J'1lft besmıya 1.11tladığı gÜn, sölgulesiai ufakta ikiye bi~ 
mı işleı,aişti be yahu? kıçına bir tekme vurup dehliyor- lim...._ a,..ı..LP altmda, siıa-

0 da Adem oğlu idi da. 8afkaca, ,..amalı Unlriını ralana içmdtw luıdar durup ko-
Faltat ne_jiye!bilirdi? ~ ya yoldu. O, ahp aat1Jf1 i?t, he • nu1UJC11Mch. 

pabilirdi)' Çaresiz, emre bo .............. k~ metelik etfiiiM • Pelı :iw;,.n pn J• pe)ııli••ıla-
yun eydi. Ertes'i güıı heyet, Cu linli. rı gibi kafası dörtköıe bir deli-
ınail>ala istikametinde yola dü- Ve WnfewWre tafıltt deiit'firew kanlı olan Minyon, kısacık boy· 

1 reis: ....... ldice, ~ak ~hl'fti 
zii !ıniit lral111tu)orclu. - Mi11•on'la Stener'e ı..tr! 1---1 .W -L..:._ le · 

.> ..-oJP -- ....-ıeeft iiilllf 

istiklal - EnSonHavadis•in Edebi Tefrikası 

ANA 
Müellifi: 
EM'iL ZOLA - 3. Türkccye ~eviren: 

ll.WİD BEJ'İK 

banker Stefter'i kolunda ~li. 
yerek, kalabalık ortasmda bir yol 
açmıya çalıtıyordu. 

Bordönav, bankere: 
- A canun ! dün ona dairem

de rastgeldinizdi. 
Dedi. 
Stener: 

. - At. 1 o muydu, diye laay. 
lıırdt.. Şüphe de etmi§tim. Yalnız, 
o girerl&en ben çılnnalda oldu
fmndan, ,öyle hayal ... yal sörür 
sı"bi olınuftum. 

Mipon, cözleri yerde, iri taılı 
IMr 7iiaüjii, asabi asabi pal"lll9ğın. 
da çeviriyordu. Mevzubahı ola. 
nın Nana olduğunu anlaınıth. Ve 
BordönH', Nana'nm, henlcerin 

- 1er· • __._ ... . • goz ım ,... ••• tan 1111' rennmı ona 

verdiğini pillllce. ıwidahale etti: 
- Bırak aziz.im, allahaşkına l 

~dedi- sürtüğün biri! Halk fanta· 
nayla onu dehfiyec:ek.. . Stener, 
yavrum, bffiyorsunuz ki karım lo
-:asında sizi beknyor. 

Alıp gölünnek iıtedi. Fakat 
Stener Bordönav'dan aynlmak is 
temiyordu. Halkm -kontrol esna· 
sında- biribirini çiğned~ görü
lüyor, içinde Nana İsmini terkib 
eden iki ihenkfi h~in çmladı· 
ğı hir ses gürültüsünün yijJ,seJdİ· 
ğr işitiliyorda. Arışlerin önünde 
aaplanrp kalan erkekler, kelime
leri heceliyer'elr, yiibdc sesle bu 
adı tekrarlıyorlar; d iğerleri, istif
hamkir hir mana taııyan 'balaılar 
fırfatıyorL11 dr. Kadınlar ise, endi
ıeli ve mütebessim, bir sürpriz ifa 

desi içnle, J•~ b. İlmi tek
rarl.7orlanL.. Kİmıle N-'JI ta. 
nınuyordu. Nana nereden eı111it
ti? Ve türlü riva7etler dolatl)'Or, 
kulMtan kulağa aıuzip fısıltılar 
yayılıyordu. Bu olqay1a isim, kü
çücük öyle bir addı ~ ~bir ağız 
onu yaclırga1111yordu; ve sadece 
onu teliıffuz etmekle halk neı'e
leniverİyor, nnmİ8 im- çocuğa dö
nüyordu. HaUın, aacak bil' cİllDet 
buhranı fİddeÖ taflyan ae.inden 
ve sırf Pariae maluua., bir lece.üs 
humması sannaktaydı. Bir hanı
mın etekliji yırtıldı, bir ~ .-.
kasını kaybetti r•J. 

Bordönav, kendieiDi suallere 
boğan · bir yirmi kadar kümeye: 

- Eh! Çok IOl'dunnl s ...... 
relince görüniiıniz ... Ben lnnh
fOl'Um. Bekliyenlerim var. 

DiyHek, yangını büdMitin kö. 
rüklemekten ınahzuz, sözden 
kayboldu. 

Mignon, Stener'e, Rot'an birin. 
ci perdede giyeceji kostümii gôs
tennek üzere kendisini beklemek
te olduğunu hatırlatarak, omuzla. 
rını kaldırdı. 

Lafaloia, Fote"i'ye: • .ıJ 
- Bak! LüU orada! >..~ 

İniyor. 
Dedi. 

L •J Hanım ve bey talı»ir~ 
kullanmaklığım. asla bR s•• )iı' 
Eihniyeti mahsulü addeciilnıc,..e 
diY. Eserin aalında cune da~' 
cun monsieur:t deniyor. Bu~ 
aynen veya bay, bayaR ~ J 

le tercüme etmeyi şunun içia.:::: 
ru bulmuyorum: Ayneıa • 
türçede bunlara kaıplık .Jh' 
lar olmadığı hissini .,,erebilir. ~ 
buki vardır. Aldıtlak ek•~~ 
yahut cerkeb kdimelcrİllİ JP" 

lanmak da doğru ve yeri~ ~ 
iildir. Çünkü banlar nıüe~ 
tasavvurlara ddilet edeT. • e' 
buki miiellifin bize tanıtmalı jdf 

11 diği çehreler, muayyen vasıff',. .. 
haiz kinıeelcrdir; onlara da. • "1' 
cak -zanırcten- kullandığrrn ~ .. 
tabirlerle ifade edilebilir. T ._ .. 
menin güçtiiklerini bilenler. ~ 
)unn teslimde tereddüt efdl 
anmm. - Müt.rcbn -
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: . Asker gözü ile . . • , 

Bir f ransız Generallnın 1935 yılında 
düştüOü hata, neler doğurdu ? 

Paraşütçülüğün '' mucid ,, i ve 
ustası Sovyetlerdir ! 

Acaba çırak, başkasına karşı göster
dilii hüneri ustasına karşı_ da göste

rebilecek mi ? " 

1 Y azan:EmekllAİbay Sadık Dumanı ' 

Pauşütçii kelim-eı-me ancak ğurlamı~tı. 
bugün, yani S<>vyeıler Alman· Heryo orada, güya, S<>vyet· 
Ya harbinin dördüneü giinü, ler birliğini tetki:l.. ile ıne'lJ,'lıl 
leı-ilen tebliğlerden birinde olmııs-tn· Fakat, hakikatte 
ta,tlamı · Lulunuyoruz. f'ranısa ile So•·yctler illrliği a· 

Almanların garbı A•rnpa ra>ında bir a~keri iııifaJ..ın e
llıııhartibelcrı;nde H ııilınyel a>larını kuruıuttu. 
Giııit muharehe•inde para~üt • Ktztl~dunuıı t:kran}a nıa· 
Çİilere oynadıkları miihim rolü nevralarına hir çok de• !etler 
gö~ önüne alarak Sovyetlerle Ie\'kalade a,,keri heyetler gön
giri§tikleri harpte de bu lmv• denni:ılerdi. Franeayı tem•il e· 
~etl..-den i•tifade ed(·bilip ede- den he)l\te gewral Lüvıızo re
lııiyccekler'İui dü,ünii yorduk. i lik ediyordu. Bu mütelıa~ ı, 
Zira •Para,ütlii mulıarip• Kı- a>kerin verdigi rapora göre o 
tılordu tar~fındau keşfedıilmiş tarihte Kızılordu fll ba\unlar
Ve kerlilı. dünp,Ulll ilh defa dan mühim bir kuvvetti: 
hu ordu tarafından müe. ir bir 1 - Hava J.uı.-vetleri. 
•ili!ı olarak t2lı..diın edilnıi~l!i. Pilotlar çoktu •e iyi yetişti-
Ahnanlar, bunu Sovyetlerden rİJ.miiti. 
Öğreıuni !.er ve kıymetini anlı Avcı, keti{ haiii \ie ağır bom 
hrak d~rhal para ·ütçii yetit- bardıım.n tayyareleri çıktu ve 
lil'ıneğe ba~lamt~lardı. yedek malttme boldu. 

Aca.ha çırak, ba~kalarına 2 - Motörlü kuvvetler: 
lar~ı gösterdiği hüneri mta>ı- Siiratli idi· Pek mE'bzuldu. 
lla brtı da muvaffakiyetle tat Miiretıd.tı iyi yeıiştiri~~
lıiı, edP.Qilecek miydi?. 3 - Süvari boldu ve iyi ter 

Biç şiiphesıiz dünyanın her biye edilmişti. 
tarafında, Sovyetler Birliği Al. 4 - Topçu harikulade •idi. 
lnanya lıacl:ıini inceleyen müte- 5 - Günlerce devam_sden 
b_.;. askerleri dört gün evvel mane\'Yalardaın soma aokerde 
olduğu gibi bugün de d~ün • biç hir yorgunluk eoeri görül
diir"n noktaların en mühimle- mm>işti. 
!'İnden bin budur: Fakat Fnın,ız generali para 

Aca.ha, Alman ba:kuman • ~ütçiilarin hakil.i bir muharl'· 
danlığı I!)l<a~ütçülel'ini, ba,ka- bede bir i~e yara)abilecekleri· 
lar ld - ...:.ı. • s ne 'İnanmı-.ordn. ına karşı o ugu 11.vı ov • ' 
Yellere karsı da lnllaı:ıabikcek Verdiği raporda: 
ltıidir? • •Bu zevkli bir ~ey ... diyor-

nugün para~iitçii kelimesi • dn. ral."at bir harpte fa)dal 
~~ ilk defa olarak ra.tladığı • bir tarzda kullanılamaz. Zir' 
llıız tebliği, Kızılordu ba~ku • dü,ınan..,bunları )ere inınedt 
~ndanlığl vemı'ı;ıir. Bunda imha edebilir.> 

1'•tca dcıııiliyor Jı.i: Ayni manevrada bulunaıı 
•Alınanlar para~ütçü indir- Alman a,.keri heyetiıiin \ierıl : 

~eğe teııııbbö enni~lerdir. ği rapor Fraruız heyetinin ırıii 
. unlarm hep•i imha edilmiş- talea,ı gilii beynelmilel bir g<" 

tır.. 'reZelik me•zuu olamaıuı,tı. 
. I>ara~üılü Alman kuvvetle- Ancak yıllar geçtikten sonra ve 
~·.~. •Meu..e» nehıli üzerinde· muhtelif cephelerde on binler
"' köprü ha§larını tutmır.ııı • ce Alınan para,ütçii~ünün m· 
~ıı. J'Iİı'mi dört saat evvel, ~ün büyük bir fedaUrlılda at~ a 
cu Fran,,ız cumhuriyeti ordula tıldiklar~ görüldükten sonra an 
tı haş kumandanı Gamlen ta • la~ı ki 1935 de Kwlordu 
~-~lından neşredilen re,mi ııeb -vralarına iştıirak eden Al
tıglerde de böyle cfunlelere man ask~ri heyeei, Fran.ız a~-
t•stlanuıışı:ı. keri heyetinin miitalealanna 

y :.ı.: • iştirnk etmemiştir. Onlnr, bu i 
"o ~~an kralı Majeste Dı.ıııcı 
• rgı. ~le Aıızak ku\/Vetleri J.u· §İ ciddi ye alnıı~lar, üzerinde 
tııa~.ı- d çal.4mı~lar ve· .. Bugu" nkü kud -..m ge.ıeralin, Girid a a· 
~~ı terke. hazırland ları. gün· rete ul•~ml§lardır. Şimdi baka 
~de d l lun çırak, U>l3'1ndan öğre1Jdi-. e ,lngiliz re.mi tebliğe• 
tı he~ 'tnıh d'l . ..t .. gini usta ına atMıile~ mi? I a e ı mı~ para,u çu Sad k 
herden habSl'tnıekte idi. Aaca· ' Duman 
'l'a Sovyetler Bı.rliği mareşalı 1 • • 
t ~oÇ-~onun te'bliğinde pa - Memur ve ışçı 
~utçülerdm bah den cümle 

!:nd~, ya~ın hir .Alman zaferi- alınacak 
l 

ışaretı suret.ınde mi k~nl 
et elinı? 

n· ~e:n- bumı pt·k sanınıyorum 
'ılak.i., Alınan ha kumandanlı 
~•nın b h • 
.l( ' •rp sa asında henüz 

ızılordıı p .. ..
1 tl"f ara:utçu erne tl'!'a· 

u etınekıe hu! eh 
lı.ıiyetli ddaj· unına.ını em 

1 ~ 'Y0nıın. Zira: 
- ukarıda da .. led' .. 

g;,hi para•Ülçfil"k S ' 0 Y ıb'UD 
• u ov eti · · 

ca.luhr. Kızılordu b yk ennl ~ 
• b h ~ u nvveı e 
l'onı .. ane ederek, gi r . 

li Yeti§1irnıiş ve 1935 d: ~~ 
•anyada yaptığı büyük nıa 
l'aJ •- .. .. k nev 

arın en uııyn ııüqıri;ıi bu 
0lıı.u~tıı. 

Sümeılıank tarafındsn Bıır· 
sadaki !lfrriuos fabı'ika•ı jçin 

usta .e i~çi alınacaktır- İ·tiycıı 
ler.in fabrika zat işler-ine mii
racaat etmeleri liizımdır. 

Siiınerbaı:tl; Defterdar mt"ft

suıcat fıabcikaoı için im~:lıanla 
ıııuha•ehe memuru alınacak • 

tır. 

İmtihan 27 hıtziranda Katır 

cıoğlu hanında yapıla<'akıır. 
Ankara Belediy.,,.i, otobüs i 

daresi için bir kaç şoför alacak 

tır. İ Sda ile A,ııkara Belediye 
~ Sııre~a mare~al Voroşilofon 
.~ l d ~ine müracaat etmek l.ôzımdır. L "''"111 nezareti a tın a, fakat 
alifıkatte general Y akır ın kn. Kara.bük demir ve çelik fab-

~~nıla;,ı altında cereyan eden l'İkaloırı müdürlüğü bir steno 
h 1) lllQnevıuılar, bütün dünyayı ve il..i daktilo alacırktır. 
d a)r~tte bıraLuı~tı. O derece· Sıenoya 210 ve daktilolara 
/ ki uıanevralar 1()11UJJda Ki- lOO lira üer.-ı verilecektir. 2 
ı-•fte geçit re&ıni ppılırken teımnnza kadar Ankara Sümer .:•b a hükünıeti aleliicele bank Umum llüdürlüğii ~lef,. 
ı/~. Ur •mösyö HeTyo• eunu 1. trfuul ~•ine veya fabrikaya 
a~ı>t l\ .. -~"--en Io,kovaya doğru u • muracaat "'11-e.ıa. 

ltJf ·SON tiVADll 

Finlandiya vaziyetinij su riyede 
izah etti: muha..: 

Bize hücum 
etmezlerse 

bitaraf 
Kalacağız! 

-
Finlandiya ile sov
ye tler arasında 

trenler, eskisi gibi 
işlemektedir. 

Helsink~ 25 (AA.) - Fin
landiya Hariciye sözcüsü demit
tir ki: 

- Ancak hariçten yapılacalı: 
bir hücum Finlandiyaya bitaraflı .. 
ğını terkettirebilir. Harp halinde 
olmadığımız müddetçe bitarafız. 
Bize hücum edilinciye kadar da 
l, itaral kalacağız. 

Cephenin Finlandiyadan Kara· 
~eniZ'e kadar yayılı bulunduğu 
oakkında B. Hitler tarafından ya
;:nlan b(:'. nata dair s3rulan bir 
"\lale eözcü şu cevabı vermiştir: 

- Finlandiya bu cepheyi aske
ri değil bir siyasi cephe telakki 
etmektedir. Finlandiya «gayri 
'TlUharİp) tabirini tanımamak:ta
~rr. Biz yalnız bitaraflık veya 
muharipliği biliyoruz. Finlandiya 
le Sovyetler Birliği arasında mü

.nakalit hemen lıemen normaldir. 

Macaristan "müs
takil bir Yunanistan,, 

tanımıyor! 
Budapeşte, 25 (AA.) - Ma

~ar HükUmeti, Yunanistanın Bu 
:l apeşte' deki son elçisi B. Skela
·in' e diplomatik faaliyetine niha 
ret vermesini ve elçiliği kapama 
ını tebliğ ctniiştir. 

Danimarkada 
Sovyetlerle 

münasebetini kesti 
Kopenhag, 25 (AA) - Ha

riciye Nezaretinin bildirdiğine gö 
"e hükUmet Moskovadaki Danİ · 
maTka Elçisine ve elçilik memuT· 
lanna Danimarkaya dönmeleri i
o;;in emir verrnİ§tir. 

Dün Bükreşte 
alarm işareti 

verildi 1 
Bülueş, 25 (AA) - Dün 

saat 111 / 40 da Bükret'de hava 
tenlikesi ipreti verilrni:1tir. Al&rm 
yirmi dak.ik.a sürmÜitÜr. 

------0>----

SLOVAK DEVLE11 VE 
İSVEÇ 

Presburg, 2 5 (AA) - İsveç 
HükUmeti, Sovyetler Birliği ne7-
dinı:le Slovak menfaatlerini mü-

Holanda 
kraliçesinin 

nutku 

re be 
Vlsi F ransasının 
, resmi tebliği : 
Vıdıy: 25 (A. A.) - 24 hazi. 

l'8ll prilili resıııi tebliğ: 
Fransız kuvvetleri bütün böl

gelerde mükemmel mukave. 
metleri•e devam ediyorlar. 

Sfıb io mıntakasuıda A vustral
ya kuvvetleri, şark cenahl~;ını 
himaye maksadile bir kaç guıı
denberi Cezzine etrafında taar
ruzi hareketlerde bulwımakta
dırlar. Göğüs göğse kanlı çar
pışmalar şeklini alan bu hare
ketler Frans11: kıtalan tarabn· 
dan püskürtülmüştür. 

İngilizler tarafından Men a
yun'a tevcih edflen hücumlar da 
püskürtülmüştür. 
Şam mmakasında şehir dışın· 

da ilerlemek teşebbüsünde bu
lunan dö"1'11an kuvvetleri kendi
lerini donlnrmağa muvaffak o
tan Fransız ınüfrezelerile karşı. 
!aşmışlardır. 

Suriye çölünde kahramanca 
mukavemete devam edilmekte
dir. Tüdmür, lrak'dan gelen mo
törlü kollara karsı bicinsüvar 
Lejyon müfrezeleri, kara ve ha
va kuvvetleri tarafından n\üda
faa edilmektedir. 

Mühim İngiliz kuvvetleri Ce
belidüriiz'ün garbında Frlınsız 
ileri kaarkollarına hücum et
mişlerdir. 

İngiliz hava kuvvetleri, 23 
haziranda mitralyöz ve top ateşi 
açmak sure tile tayyar~ me;v · 
daularımııı:a hücum etmışlcrdır. 
Bu meydaıtlıırda yerde duran 
Fransız tnyyarelerindcn bir ka
•ı haarp olmustur. Fakat diis . 
T\lana karşı koyan avcı tayyare. 
Ieriıniz bu hHcun1u ·lapan Hur 
ricanc ve sair İngiliz fayyarl'l r 
tinden altı~ını rlii"'1:irm\it;,leTfH .
Tayyarelcrimizden ikisi ii~siin 1 

lönmcmh~tir. 
Diisnıan hava kuvvetleTi Be' 

rut'u · b(\nlbalama~a de\·~m f"~ : 
vorlar. ShnJ te<isott:ı maddi hr 
•ar vukııhulmaktadrr. 
7'-/!3 h~z!ran ~t-r-~i İrgil· 

filosuyla Fran. 1z do~a.nn10o;;;ı:
'ncnsup bir luırp gcmısı aras~'' 

-la Bc~·rut acıklnrında bir rn ~~ 
'"''~ma oln1ust11r. Düşınan p;enıı 
· hrı<;;."lTa uğrnnllştır. 

Birkaç satırla 

bizim emniyetimiz 
kendi icimizdedir 

'. 'd Başı uır.ol'ı e 
Muhterem saylav dostluğumuz

!an şüphe mi ediyor'? Bere~~l 
,,ersin ki, başvekil Mister Çörçılın 
bunlar ne biçim mül3.hazala.r

d1r!> tarzındaki enerjik müdaha· 
lesi ve daha evvel Mister ldin'irı 
bu dostluğu teyit eden sözleri, hu
nu söyliyen mebusu değilse bile, 
\vam Kamarasının diğer azasını 

t.iphe buhranlarından kurtarmı$
·r. Biz bu dostluğu burada ayrıca 

• f"yide lüzum görmüyoruz, çünkü 
A..lmanlarla imzaladığımız mua
hedenamenin bir maddesinde bu
nu milletçe yapm1~ızd1r. Eier sö
:tümüzün kıymeti varsa, muahe
denamenin de bir kıymeti var de
mektir .. Muahcdenamenin kıyme
ti varsa, oradaki ihtiTazi kaydın 
Ja kıymeti olması li..zıme,elir. 

Bu noktayı boylece hallettik
ten sonra, gelelim bir ikincisine. 

Nazırlardan Hor Belişa, bi:ze 
yardım edilmek surf':ttle mevcudi
yetin1İzin emniyet altına alınma-

(Başı dünkü sayımızda) sını istemiş! 
mizin ve prensiplerimizin ku,•- Bu ne demek? Anlyıamadık ! 
vetli lc.ale:ai olan İngilt~re ve A- Yardım ... Bu mümkündür. Fa-
merika bu harp makinesine kar ı kat bununla eınniyet altına ahn-
koymıya mecbur kalacaklardır. mamız ... Hayır! Asla!.. 

B · · d. k' b 1 'ki "k Bizim emniyetimiz, içimizden unun ıçın ır ı, o şevı ı . . . .. . . b 
prensiplerini ve hareketlerini kat- -yani yüreklerımızın ta ıçınde a
. etle redd tt'" · . . h' b" rınan duygulardan- ba~lıyarak, 
ıy e ıgkımız.ı ıç ~r I~~- hudutlarımıza kadar varır; orada 
man unutmıyara ve bolsevık ıgc b ki k b .. b"t'" k . · büı ütün ıı aıara , us u un c 
kar~ı noktaı nazanmıza sadık ka- safct peyda ederek bir kaya ba-
larak, vaziyet rnüııaade edince line girdikten sonra tekrar geri 
Rus mi1letinin yanında harbedc- doğru, yurdun dört bucağını sım
ceiiz. ııkı bir adale çemberi içinde tu-

Kraliçe bundan sonra bu yeni tan bir kuvvet ve ceberut haline 
muharebe karşısında lngiliz im. münkalib olur. 
paratorluğu tarafın~an kat'i, ce- İngiliz dostlarımız kendi işleri
aur ve hakimane bır ıurette alı- ne baksınlar. Biz muvaffalc.ıyetle
nan vaziyeti tebcil etmiş ve ıun- rine can ve gönülden duacıyız. Bi
ları ilave etmiştir. zim kendilerinden bek1ediiimizt 

lran toprakları 
ve harp 
(Başı ı inci sayfada) 

Londra 25 (A· A.l - Fun· 
JDZ Ajansı oii bildiriyor: Al • 
man ordu.unun ve metörlü fır 
kakırınm KalkaııyaJ'll ulaşman 
takdirinde Berliıııiıı müteakip 
hedefi., İran ve Irak olacaktır. 
Sovydlere karşı girişıiğ1 harp· 
te mmıaffa olwn Almanya • 
nın 1'-'ırı, Giiniisı:an, Mu.ul ve 
İran ı;ıetroJ.lerini elcMı etme-kl<'" 
hiilasa edilebilir. Bundan son· 
ra motörlü Alman kuvvetleri
ne göı.teri!.ecek hedef, İran ü
zerinden Blüci,tan yolu ile ve 
Afgan yolu ile lliııdi.tanı tut· 
ınak olacaktır. 

Şu anda, İranda seyyah 51fa 
l1 ile çoğu ca•u. veya mkeri mü 
teha118JS olan beş bin Almanın 
dolaşmakta olmaoı dikıkati cel 
betmdktedir. 

Bu seyyahlar Sovyetler Bir
liği ile İran ara.ında devamlı 
bir muhabere mevzuu olduğu 
İran Hariciye Nezaretinin do' 
yaları ile sabittir. 

Sovyetler, bu mevzu üzerin 
de 1922 muahedesine da)ana 
rak Tahran hUkümetini tazyık 
edebilirler. İngfüzlerin de böy 
le bir te;e'bbü'e müzaharet et· 
m~leri h~klenabilir. Bu takdir 
de İran Jıu Alman seyyahları
na llılqı kati bir t~dbir alma· 
ğa mecbur kal"."· Iran yolu. 
mii<talli .bir Jngillz • Sovyet 
iş birliğinde iki orduyu birl~ 
tirebilocek olan yoldur. Har_ • 
bin herhangi bir .afba,141da In 
ooiz \ie SoV}·et orduları bn 
;ueıınleketten geçeceklerdir. 

Nihayet 
karar verildi 
Kahve, pazartesiye 
dağıtılacak, amma 
fiyat belli değil l 
Diin vil:heıte iki toplantı 

) apı lıııı ~ır. -İlk topla~ııda Ti
caret )llııtaka Rt•i,i. fa~e L· 
nwn müdür muaviııi, Ticaret 
)fi,i, Ziraat Banka,ı :\liiıliirii. 
tali Muavini B. Ra~idin ba;· 
~anlığı altıada toplanarak_kalı 
'derin teaelliiıu ve fiyat i~lerı 
plrafında gör~Uilerdir. 

İkinci ıoplantıp ka)ma
~amlar da iştiTak etmi~ler, kah 
Hn.İn halka tnzii ıne.ele~i ko
nuşularak, .alınacak tedbirler 
.,•,bit olunıııu~ıur. 

Kail\ eler, halka ve meınur
ıara beraber dağıtılacaktır· Sa
l·~ i~i kuru kahvecilue hıra· 
kılnıı~tır. Kahveler 250 gram· 

ıık paketler halinde ve öğiidül
mü; "ol...:ak tevzi edileeektir. 

Fiyat te.~bit ed1ilme'i i~i dl' 
tetkik edilnıel.tedir. Peraken

3 No. lf Soyvet 
resmi febliöi 

Atılan paraşüt
çülerin hepsi 

öldürüldü 

1 - ltükreş ve Var
şova tahrip edildi 

2 - Bir Alman deniz 
altısı tahrip edildi 

3 - Motörlü bir Al
man alayı imha 

edildi 
Mooltova. 25 (A.A.) - Kızıl

ordu Baııkumandanlığının tebli
ğinde dün Almanların Grodno 
ve Suvalkiye yaptıkları hücumla
nn düpnana ağır zayiat verdirile
rek tardolunduğunu bildirmekte
dir. 

Bu iıtWmettc motörlü Sovyeı 
teıckkülleri bir Alman tank le 
şekkülünü dağıtmıştıT. BiT Alman 
motörize alaya imha olunmuştur. 

Kaunaa mmtaltaanda ıiddetl i 
ınuharebeler olmaktadır. ~ 
rnan burada ai:ır zayiata uğramııı
tıT. 

Sovyet tayyareleri düşmanm 
askeri hedeflerine ciddi da.beler 
indirnıiye devam ediyor. Sovyet 
tayyareleri dün 34 Alman tayya
resi düıürmüflerdir. 

Alman tayyareleri, Rumen tay 
yarelerinin de müzaheretile Si
vaıtllpola bombardıman etmiştiı-. 
Sovyet tayyareleri Kö9t~nce lima
nını üç defa tiddetle bombardı
man etmif '\' C burasını harabeye 
çevirmiştir. 

Kiyef, Minsk ve Libadın bom 
bardımanı Üzerine, Sovyet tayya ... 
releri de, düşmanın Varşova, Kü
nigsberg ve Danzigteki askeri 
hedeflerini üç defa bombardıma
na gitmi~ler ve auralaıda büyük 
hasarat ika etmiılerdir. Bütün bu 
mıntakalarda birçok petrol depo· 
ı arı yakılmıştır. 

Aln1anlar Sovyet hatlarına pa
raşütçüler indirmiy'e teş.tbbi.is et 
mi~lerdir. Bunların hepsi imha o .. 
ıunmu tur. 

Sovyet tebliği, bundan ba,ka 
Rumanyanın kendi arazi1tirıt ta
mami1e Alman kuvvetlerinin em
rine bıraktığını, Finlandiyada da 
vaziyetin aynen böyle olduğu v e. 
on gündenberi Finlandiyada kuv
vetli Alman kıtaatı tecemmuları
ıın müşahede edildi&ini bildir
nektedir. Alman tayyarel•i Fin
landiya topraklanndan havala
narak Krooiftadı bombardıman 
etmişlerdir. 

Çernotiyi ele geçirmek için ya
;>1lan bir Alman teşebbüsü, düş 
mana ağır zayiat verdirilerek tar . 
dedilmiştir. Kızılordu Prutun pr
~ında bir Alman hücumunu d:ıı 
oüskürtmüttiir. Sovyet ltıt' al arı 
Almanlardan ve Rumenlerden 
büyük miktarda esirler almıya de
..-am etmektedir. 

Kızıl donanma cüzütamları Fin 
.andiya körfezinde bir düıman 
tahtelbahirini batırmışlardır . 

Gonda vapl8'Unu lngilizler 
de fiyatının dalı,a ucuz olma>ı 1-------------
için vilayet bir iki forıniil bul- Lizbon,~~~)·-· _ lnııilıe
ınu~tnr. Bununla beraber, lı.ah re Sefiri, bugün, Hariciye Nazırım 
Hnin 200 kuru tan fazlaya ••· ziyaret ederek, Portekiz bandıralı 
tılacaı;'l talı.mine dilmektedir. Canda vapurunun torpillendiği 
Sat~ Pazarteı;i günü ba§lıya· o mıntakada hiçbir lngiliz deniz-
eaktır. altısı bulunmadıimı bildirmiıtir. 

Sovyet elçiliğinden Müteferrik : 
kamyonlarla dosya Adliye Sarayı 

taşınıyor Sultanahmette 
HeJ,in1<i 2s (A- A.) _ A- yaptırılacak 

ğır yüklü kamyonlar Sovyet el Adliye sarayının kat'i ""!et· 
9iliğinıleıı hareket etıu~ktedir. te hapi,lıaııe biııa•l'lllD bıraz 

Elçilikten lıu kadar evrak ta daha ı;erisinde ) apılması I.a
şııınıası lıalkın dikkatin'i çek· rarla!;:tırıhuı~ır. 
mrktedir. Saral.1" planlarının tanzimi 
-------------• i~le hiaat Pro,t me§gul ol· 

Yarın: 

Riısyada paraşüt• 
çülük ve hava har

bi taktigi 

YAZA~ : 
Sadık Duman 

ma1'tadır- Bina rıçin İ<'ap ed!"l'.I 
i>tihlakler yakında tamamlana 
caktır. Y ık-tırılacak binalar 
Firuzağa camii civarındaki e>· 

lerle kahvehanelerdir. 

LÜTFİ AK.SOY!;, . TEF· 
TİŞLERi. _ Amerika da lngiltere gibi ne şu, ne de bu, sade bu fmattan 

hürriyet ve adalet uğrunda y~ptı- istifade ederek bizi daha iyi tan1-ı 
1 ki b. ı· • · d Hıtler mıya çalışmalarıdır. ğımız karşı ı ı iş ır ıgın e 

tarafından bir gedik açılma,.na İyi dostluk, ancak iyi tanısma ·-----------
müsaade etmiyecektir. saye!'inde olur. 

Belediye rei• muavini Lüti'i 
Aksoy dün ~ehrin ınuht~lif 
semılerindt'ki Iınnları ve te-
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Çorbada Tuz 

Kubbede 
kalan ses!., 
İılsanlar, hayatm bir çok .... 

luklardan, bir 4ok acılardan, bit 
lllC2' tüte~ yeislerden ibaret 
olftğıuıu bildikleri halde, ö
mürleri içinde tlııyduldarı hir 
kaç haz, aşk, zevk ve neş'e ve 
mini mini üınid dakikalarııun 
batın ve hatırası için yine haya. 
ta lıtirmet edmer. İztıraba, ele
me talıaııuııül ıösterirle-:. Bu 
tahammülleri, hiç şüphesiz ı.ir 

kaç sani1e daha ıra'8D'lak •e i«
ılialannı, gururlannı, loayallc
ri11i, ıneraklannı, hırslarını Ye 
kinlerini tatmin etmek içindir. 

Bunl&n yapabilmek içm ter
lerler, dü~1türler, tarihin rs
rarlı ve karanlık delhizlerinee 
dolaşarak bir tutam bak.ikat çı. 
kannıya çalı~ırlar. Velhasıl, in
,anlar, tuhaf, acaib mahluklar. 
iır vesselam ... 
Bakınız. imdi Amerikada hİ· 

ri çıkmı._ Yh' yüzünün ne kadar 
r ski olcluğunu, Adem babadan 
~ugüne kadar kaç kişinin dof:du 
ı:-nnu anlamak hevesine kapıl. 

'!. elinde kalem, ön6"1e ki
tapl:u ve kitaplar harıl harıl o
kuyor ve hesap ediyormus. 

Filhakika, dünyanın kaç ·a. 
şında olduğunu anlamıya çalı. 
~ insan, bu Amerikalı d~/:il. 
dir. Her devirde ve her memle
kette böyle meraklı adamlar çok 
nıştır. ' Ve muhakkak ki kür.,. 
nin kaç yaşında olduğu hütiin 
insanların mer:ık ettiği şeydir. 
Fakat asırlardanberi in•1111 ka. 
fasını karıncalayaıa ve meşgul 
eden bu sorunun ce\•ab1nı ver. 
mek kabil olamamıstır. Bazılau 
milyon demi!!, bir kısmı da nıiJ. 
yarlara çıkarımt- , . 

Haydi bu tahmınlerı kalJal 
edelim, do~dur iiyelim. 'Fa
luıt, dünyanın kur;ıluş~n~!'.~~':: 
ri, kaç insanın dogup olduı:nnu 
aıılanıak RJeralı:ma ne buyınu
lıır? Gerçi, ı.azı istatistik ül~ml 
" hangi noktayı nazan ve ılml 
esaslara dayanarak iddia ettik
lerini bilmem. Diinyamn tc~ek
külündenberi gelip göçen insan· 
1anll sayısı hakkında ortaya_~
" rakamlar atnıışlarclır. Kımı
si sekiz mil'.\·ar. kimisi iki mil
rnr, bazısı da elli milyar demiş
lerdir. 

Sonuncu ın~rakbnın he~abma 
öre de, imdiye kadar ılo(uıı 

·ilen insanların sayısı yüz mil
y ardır. 
Meraklı Anv,.ikalı bu arada 

'>a•ka bir hesapta yapmıs. bu 
rakamın içinden tarihfo kapı· 
ından ııı;irip adlannı bir sa) fa
a, bir satıra iliştirenleri de tc .. 

'ıit etmi~ ... 
Bunlar, kac kişi mi diye me• 

rak ediyorStmuz? 
Söyliyelim: 
100 milyarda 5 bin kisi!. 
Kapmnın kanadları ardına ka 

-tar açık bir yerden, ancak ~n 
kadar in<anın giri$İ (ok haznı 
bir şey değil mi?. 188 milyanıt 
'rinde, bunlardan b8$ka, bu k11-
11ıdan girmesini bi1enler yokmuş 
lıerhalde. 

Ben sanıyorum iri kapıdan 1-
•eri bakanlar çok •~llY; fa
lult, içeri dalmıya kendileriıule 
'<uvvet ve takat bulamaııuşlar, 
wakları sürçmüstür. • 
· Gazetelerin verdikleri "?alu

mata göre, meraklı Aı?~r~kal.ı. 
,imdi de, bu be hin ki~ınm 1

• 

•inde, bu kubbede hoş bı~ sadla 
bırakanlann savısını, yanr. k~ · 
bur üstiinde kalanlan tesbıt ,)e 

mcsgulmii$! ık 
Ne divelim? Allah kolay! 

. . ·Fakat ben öyle zanne' crsın... · .., . k 
diyorum ki, vanta~ı ;::tı~~- r 
aeı 01..,..ı., .,Jindelu ınben 
de brr hayli kırpmıya mec ur 
kalacak. 

MÜNİR SÜLEYMAN 

mizlik i~lerini J..ontrol eımit-

rir. 
KAZA.:Ç VERGİSi 
TAKSİTLERİ. 

Haziran, kazanç "ergileri· 
nin ilk taksit ayı olduğundan 
~} sonuna kadar iıu tauit itti 
ait oldukları maliye fUbelerftııı 
ödeınİ) enlerden ı.emmuzda.11 i
tibaren )iiule on ceza •i!avC"ile 
bu vttpler haczen taheil ulu
nacakur. SeyyıB )uırne tak iı· 
Jerö tle bu meyandadır. 

TEMİZLİK A.1ıfELESt 
İÇL"V KOGUŞ . 

Belediye, Be~iktaş mıntaka
•ı çöp amele>i için Y ıldıı. arayı 
nıii.ı,.mili.tından bazı J.oğufl~· 
rı •birer yatacak yer haline 
getirmeğ:e karar ,- ernı'jı;tir. Bu· 
ralara karyolalar J.ouacak ,-e 
ameleye brlediye tarafını!•~ 
bedaH )emek ,-eı·ilece-ktir. 
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. Tapu 1 ~ısa 
_Haberler 

sahtekarları 1 * Ege wıutaka ında 1941 
---o eııe"i :ze) tin uıalı"tı1ü çok Le· 

Kendilerine ait olma· rekcılillir. 

l l * Ç:ı) \ t' kulı\-f' birliği Bağ· 
yan arsayı satmış ar dnnıı kalım 10 hiıı andık ç.ı-

ZoLıta, lıir ahtekiirhk lıiı· ) ın g<'Jirilmc i 'içın lc-clıbiil:>
di-.e ini JlH'} dunu çıknra rak Jl're gir.:; mi.tir. 
ı:uçhıl.ırını ıılli)<')C "('' kC"tmiş * Sam uııdu bulunan Tıca· 
tir. ret 'ek.Hı Miiıntaz Ökmen, 
iuc h•mt)ı' •ore, Bulaııa otu· ticari H' ikıı udi rnii ~efor· 
rau O ) ..... ıarıııcl Elif adıııda de l tkikana hulumluk~nıı on 
bir k dın damadı d:u-tafa, ra Ankara):ı donıuii':tiir. 
Hakkı \ e lıcııı:cıılerinden Zi· * Pt·rmnııal ınnkmcleJJ hul 
)U ü r il Hirlikt )ı.e Ar- laurın henlıerler imtihana t~Jıi 
tun adıııda bir kadının Küçiik tutul caklardır. Bir ğu tosa 
L"ı roda Jğn ıq ıııalıalleiincle katlar clılı) tnaıne , lım~~mln· 
ki bir r .. ıııı 11 ii C) in Hancı rın bu rnt1kinc)erİ kııJl.ınımıla· 
adıııd.ı bir k ı nlın 2200 lirn~a rı ,n ak edilecektir. 
atmı:;lnrdır. * Miiıuıkal:iı \ ckiileıi ı·lı· 

JJuıılıır t'\\f'llİ ka<la trodn11 ı:imizde bir .. M liıı fnlır.il .. aı;ı 
ar .. ,uıın ç::ıpıııı ele· gcçirmi~lcr kurıırnk için tetkiklere hn~l:ı· 
'e oıını U if ı ) t> ) eri ne ge· un. ur 
çirerck alııe hir niihı k:igıdı * 'ou iki il) içinıle .chrimi 
ile ka nı, Hu.. iııe atarnk pa· ı.iu muhtelif ol~nklnrına 1315 
r ları ulıııı-Iıırdır. cJck1r;k lfıııılıa~ komıhnu:;tur. 

KcnıJJ ım \) e ) ""rİnc ko- Tenumız omımı kadıır d~ )C· 

H çlJk Tlk<ı&rruf lles plar:ı 

1941 iKRAMiYE PLANJ 
KEŞlOELER. ıl Ş ıb t, 2 Mayıs, 

ı Agustos. 3 lkıncıteşrln 
tarıhlcrlndc ) npılır. 

J 941 i~ramiyeleri 
l o.det 2000 llrıılık =2000.- L. 
3 • 1000 > =:ıooo.- a 
2 » 750 llı =lCiOO.-. 

' • bOO llı =2000- > 
8 • 250 llı ;=2000.- • 

35 • 100 • =3500- · . 
80 

1 .. 50 • =4000.-. 
300 20 • =6000-. -

EN SON HAV ADtS 

' UİMİ eiwt IS BANKA.SUIDA 
&KR~YEU HE.SAP AÇAR 

J ___ o_e_v_ıe_t_D_e_m_. i_r_y_o_ll_a_r_il_a_n_ıa_r_!_ -=-J 
.Muhammen bcdelı 2250 lıra o!an 3000 kilo SUlyen 7 7 ıcı.u 

pazartesi gUnil saat (11) on bırde Haydarpaşada Gar bına ı duhı
lındeki konu yon taraf nd. n pazarlıkla satın alınacakt r . 

Bu işe gırmek ıstı) enlerin 337 lira 5\1 kuruş' k k •'i k n na 
ve kanunun tayın etligı ve a ıklc hıı likte pazrlık gunu sna tilll 
kadar Komisyona milrncaatları lazımdır. 

Bu ~c ait şaı1ııamc1cl' komisyondn paı a~ız ola rak dağ tılmaktn-
dır. (4858) 

İstanbul Defterdarlığından : 

, 
- ÇARSAMBA 2:i Haziran 19U ' 

Türkiye Cumhuriyeti 

Kuruluş Tarıhı: 1888. - ScrmayC'sı: ıoo.ooo ooo Turk J' 
Şube ve A3ons adcdı: 265 

Zirai \ ' C Ticari her ncyı brırılrn muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Jirn ikramı~ c 'eriyor 

Zirant Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasnrruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunnnlara dcncdc 4 defa çekilecek kur' 
a ıle aşnğıdnki pl.na göre ikramiye dnğıtılacaktır: 

1 

) mı Elıf, gı'.'ı) '\.) ... enin kocn;,l ııiclt·ıı i8 lüuıaM tnkıl.ı~nkıır. 
im ili g~.bi gurunl'u Zı) n iier ) a· , Bu urcıle, clıir, gecelen 7198 ı------------
.ılamııı:.. hı tafa ile reriduıı liımbn ile 8) dmlntıhnıi: olncak-

Büyükada hükumet bınasıiçindc tapu mahzenınde vapdırı
lacak 1185,99 Iirn keşiflı tamir ı ı 26/6/941 perşembe günü saat 
15 de milli emliık müdurlügünde müteşekkil komis'ı onda açı'k 
eksiltme ile ihale edilecekfr.Muvakkat teminatı 89 lı.radır. 
İsteklilerin, en az bir taahhütte (1000) liralık bu işe benzer i 
y.aJ1tığn1a dair idarclcrindenalmış oldukları vesikalara istmn 
den İstanbul Valayctine miıracarıtle eksiltme tarih nden - ta
til J?ünleri hariç- 3 gün cvvclnlmmış ehliyeti ve 941 yılına a
ıt tıcaret odası vesikasını hamilolmalan iktiza eder. Eksiatınc 
evra'kı har gün milli cmliık 4üncü kaleminde göriilcbılir. 

4 » 500 > 2.000 > 120 » 40 > 4,800 > 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 1 100 adet 50 Lıralıık 5,000 Lıra 

4 » 250 > 1.000 > lGO > 20 » 3,200 > 

henuz el t:Çİrılcnı ·ıniı.tİr. tır. 
Dün od İ) )C ıe ... Um dileıı * Cihangir. )U l 1 n~a, Bo-

Elif ile Zi) u , c ıak ... r muamc· ğ.ıziçi , c E) iip tnf ilut 1>18nlnrı 
le inde alıitlik )UJHU~ telliil hnzırl11n111ııour. Bele<li)e iın:ır 
Hamdi \ e 1ı~cıı üçüncii ullı ıııiitliirii, lıunl.ırı afın \'ekii· 
ceııı ııınhkt ıncJucle corgu) letjııc tıı dik ellirıııck iizerc hu 
çekilıuiı;:l "rdir. giin nkııra) u götiirm ii L'iir. 

Dolnudırılnu ~n nı> Hü e • * llnııbaro türıbc-fıııin, ilııi-
) in Jıiidi ) i <İ) l mıfalll: fal günföıf! kndar hazırlanan 

_ llcr iin kcud . . ni Hak- proj ) c göre rne) <lnmı çıkarıl
ma ı için liızıın g len i tiınlak 

kı di> e tanıt u lıiri i, telJal 
ıııuaıuel~i na crmı tır. 

Uamdiııin ) zdıım ine ~eldi. * Be)nzıttn İnlılfıp ıniize-
) adrnd.ı hir adının lğne· inin elrnfına hir dll\ nr çekile· 

IJe)del.lar:,a•tııı atmak ktedi· 1 
cek \ ' C dmarın içindeki kıı aı1 

ğiııi ">leciı . B ·ıı talip oldum alıacla lfır park )apılacnktır. 
H 2 l 00 liraya ll) u ıum. Erte- Ormlıı lıir ele yeraltı lıalıhı p· 
i giiııii kendi ini .A)~e gihi gö~ 

pıl:ıcuktır· 
teren luıclıııu 100 lira kaparo * Bur acln , a koza atı!l:la· 
\ el'Jik, bir giin onrrıda Hakkı • A ı k' rı lıuraretlcnmL,ıir. ııe ıcr ı· 
) anıııda tııpu uwmuru Necati lo u 195 il" 200 kuru" ara,..10-

ile hirı.'Jkl · tt·lliıhu yazıhane-{· tla atıLnı~ur. 
ili" geldi. * Kuru Iu ul) n tncirl "ri, 

<- A) e U)aklarmdan r 
h t .. lz S ·lemi) e C"k, hiz evine çab{a ul) e~illf' 17 kımı" fi) .at 
c;id ~"'iz. r d.ı takrir verile- te,.;pit cdilnı .. ine itirnz etm'ı -
l •k dedi. Haıııal.La"ında Zi) 3 • !erdir. Fiptlnrın tekrar tetkik 
uın e' .ıw ~ittik. Zi)a lıize )"'C edHm ~i için hııtakn Ticaret 
nııı Koca 1 olduğunu Ö)ledi. Müdürlüğüne miiracııallcı hu· 

luıuıuı urdır. Tacirler, ell~r'iıı 
1 akrir uıunıııd i )Bpnrak iki de 22 kuru 3 uhııınıi: fa ulya 
lıiıı lira)l \) e><' verdim· Me
ğcr \) e J]if iıui 1 ar a k-en<l'i
ı.iııin olıııu<lıf;ı gü1i 1)iiıün uıua 
uı ·le dı• alııe inıi;:.» 

llundaıı oııru orgu)a çeki
len Elif, hiç bir §C) den Jıaberi 
olmadığmı, hütiiıı bunları da:' 
muclı lustaf:ıııın )nptı':"lnı sö, 
lcıı/,~ Zi) 11 da lil) ui ekild"' in
kiir cbui tir. 

hulurnl11ğı111u iıldin "lıııckle· 
dirlcr. * Q.ün ~l"lıriıııizin ıııulıtelif 
oeıntler'inıl~ki fırınlanlu tıırll ı 
ek ik 84 ekmek uıii aılere olıın 
ıım ur. * Ilu ün BeJedİ) etle Lfııfi 
A~ O} un ha kıuıJığında topla· 
nan bir h ")et, 11 "'aç dikme i;i 
etrafında görii neler } aparak 
hazı karorlnr ' rmi tir· * Kon .. nve f. lırikalıırı için 
teneke ''eritme i kararla tırıl· 

ahit H ıııdi ile §ı en de a
twl ııl rı olııı dı•ını iddia et • 
uıi:ı; \ e netic de m lık ııe Elif· 
ir. Zi) }ı kınd te\ kif kararı 

. d'" 1 . JI n nll§"tır. 
'erıııı , ı •er '"' ın1 erne t H· * B ] · · 'fk 

k 
u ene, c ırııııı1: ı 

r.ı lllhtır. k 1 . . rı 1 
~ ime tep erıııııı on ıuı arını a * 1'op1rnpı nrnzcırhğının huhmuı.ı l O Mn tıılcl!ear.ıı 8 

te::,·ir alıa ınıı llıiu ağaç dikil· bin 637 i mezun olııııı:. lıır. 
mi tir. YenidN.ı buraya 3 bin Bunun 3 1ıiu 660 ı kız, geri 
a ç d lıa dikil e ıfr. kalam erkekt1ir. 

Askerlik işleri 
Eminönü A5kerlik Şubesinden: 

1 - 337 doğumlu ve bu do
ğumlularln muayeneye tabi (okur 
lar, sıhhi sebepten dolnyı bu do· 
ğutnlulara terkedilmi§) olanların 
son yoklnmnları 1 temmuz 941 
tarihinde başlıyarnk 30 ağustos 
941 tarihinde sona erecektir. 

2 - Y okl maya gelecekler nü
fus cüzdanı , mektep ve ikasile 
muayyen günlerde sant 9 dnn 1 2 
ye kadar ubemizde toplanacak 
Askerli!: Meclisinde yoklnmalan· 
nı yaptıracaklnrdır. 

3 - Yoklamaya gdeceklcr a
şağıda yazılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: 

. A T Eminönü merkez nahiye
sı: 2, JI, 8 temmuz. 

B - Kuınkapı nahiyesi: l O, 
14, 22 temmuz. 

C - Alemdar nahiye i: 18, 
22, 24 temmuz. 

D - Beyazıt nııhiyesi: 28. 30 
temmuzda. 

E - Küçukpazaı nahiyesi: 4. 
6 ağustosta. 

4 -Temmuz ve a~usıos ayla
rında bila mazeret yoklamalarını 
yaptırmıyanlar 1-1 11 No. lı n kcr
li1' kanununun 64 ve 65 inci mnd 
deleri hükümleıine t"ıbi tutula· 
caklardır. 

* 
Beıiktaı Askerlik .Şubesinden: 
1337 doğumlular \ ' e bunlarla 

muayeneye tabi bi\tün erlerin son 
yoklamalarınn 1 temmuz. 941 gü
nünde ba !anacak .30 ağustos 941 
tarihinde hit m verilecektir. Yok-
lamaya gelecekler dlerinde bulu
nan nüfus hüviyet cüzdanı vesair 
vcııikalarile ( cumartcııi, pazar) 
hariç diğer cünlerdc öğleden ev
vel B~ikta ube binasına mürn· 
caatları. 

Hariç şube mıntakasında olan· 
lar da bulunduk! rı mahal aşker
lik ııubelcrine miiracaatları ve bu 
zamanlarda yoklamaya gı:lmiyen· 
ler yoklama kaçağı addedilerek 
haklarında As. k nummun mah
sus maddderi mucibıııce cezalan
dırılacakları ehemmiyetle ilnn o-

(4431) 

40 > 100 » 4.000 > 
D!KKAT: Hesaplarındaki paralar bu· sene içinde 50 lıra. 

dan nşağı düşmiycnlcrc ikramiye çı.ktıgı · takdırde % 20 faz. 
!asile verilecektir. 

lstanbul Belediy sinden 
Kuralar senede 4 defa 11 EylOl, 11 Bırincikanun, 11 

).fart ve 11 Haziran tarıhlerinde çekilecektir. 

Yıllık kirası İlk temi. 

123,00 9,25 

48,00 3,60 

60,00 4.50 

48,00 3.60 

12,00 0,90 

60,00 4.50 

Kapalı çarşıda Kalpakcılar so-
kağnıda kitin 11 numaralı dük-
kan. 
Arnnvutköyünde Lutfıye ma-
hallesinin Elçi soka~ındn kain 
30/65 nuır.aı:.:ılı ev. 
~rnavutköyünde Lutfıye ma-
hollesinde Aralık soka~ında ·ü-
in 10/ numnrnlı ev. 
Amavutıköyünde LCıtfiye mn-
halJcsinde Küçükayazma soka-
ğında kain 11-17 numaralı ev. 
Kapahçarşıda Divrik sokağında 
ktıin 20 numaralı dükkfııı. 
Arnavutköyünde LCılfiye ma-
hallesindc Orta sokakta ki'ı in 7 /9 
numaralı ev. 

l l... __ a"'""'a~v=lo..-e ___ t ____ o ...... e'"""n:--i-..z-=V=-o='-ll_ar ı=--il. __ a_n,,,~I a=--r ........ • ...... 

22 Hazirandan 30 hazirana kadar muh 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları 

rıhhmlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hat tına 

İzmit hntlına 

- Salı 12 de ((°U(\•huriyet), Pcr embe 
12 de (Tarı) ve Pazar 16 da (Karade
niz). Galata rıhtımından. 

-Salı 18 de (Çanakkale). Cumartesi Hl 
de (Anafarta) . Sirkeci rıhtımından 

iıllık kira bedel muhammenleri ile ilk teminat mıklnr1on 
vukarıda ya2.1lı gayri menkullcrbircr sene müddclc kırava veril 
mek üzere ayn ayrı açık abrmn ya konulmuştur. Şartnameleri 
zabıt ye muamelat müdürlüı.üi kaleminde görülebilir. ihale 7 /7 / 
941 Pa1.artesi giiniı saat 14 de D ımi enciimende vnuılacaktır. Tn
lip}erin ilk teminat makbuz \ 'C'Y a rnektuplarile ihale günü mu
ayven saatte Daimi Enciımende bulunmaları. ( 4987) 

Mudanya hattına 

-Salı 8 de (Seyyar), Perşembell de 
(ÜlJ?en). Tophane rıhtımından. 

- Pazar, Pazartesı, Salı 9.50 de Çarşam-
ba, Perşembe, Cuma 16 da (Sus), Cu
martesı 14 de (Mnrnkaz). 
Tekmıl Mudanya postaları Galata 
rıhtımının Knraköy cihef ne yan ır 
\ c aynı mahalden kalkarlar. 

- Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8 de (Ma
l'a:kaz). Galata rıhtımından. Avrıca 
10 da (Anafarta), Cumartesi 20 de 

ENSON HAVADiS 
iLA~ FİYA11~ı\Rl 

Bnşlık maktu olaı·ak 
1 inci sayfa snnliınl 
2 > > » 
3 > > • 
4 » , > 

Kuru 

500 
300 
200 

75 
50 

Abone Şartları: Ti.irkiye Harıç 
için ıçın 

Kr. Kı·. 

-
Senclık 1000 171)0 
Altı avlık S!iO 1000 
Üç ayiık 275 j00 
Ay!uk 1110 

Sahip ve Basmuha..riı i: 
l\iZA.ME1Tfl'i NAZir 

Bandırn a h ttma . 
BEŞİKTAŞ TAPU SİCİL MU-

HAFIZLIÔINDJ\N 
K.aı ubiga hattına 

Ortaköyde çayır sokağında c>s-
kl: 20 No: hı tarla 1290 srııl'::. İ İmroz hattına 

(Konya). Tophane rıhtımından. 
-Salı 19 da (Konya), Cuma 19 da (Mer 

sin). Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da (Ülgen). Tophane rıhU· 

mından. tahririnde Ynkoıni vell'<lı Yanı 

uhdesinde tahri-r görerek muma 
lcyhin vefatile vcr~scti o~lu 

Çanakkale ilave pastası - Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane rıh 
tımından. 

Yorgivc \ ' C onunda vcfat'le V<"- Avvalık hattına 

rascti bir nefer kJZı Loksandrayı 
terkeyJcdiğini ve bu ken·c mu- Izmır birinci sürat 
maiJc\ he Loksnndra namına in-
tikal muamele-sinin icra ını to- izmır ıkinci sürat 
lep evlc<liğindcn Tapuda kaydı 
bulunmamasından dolayı scnet-

-Çarşamba 15 de <Bursa), CumartCS' 
15 de (S:ıadct). Sirkeci rıhtımından 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtunın-
dlln. -

-Per embc 13 de (Tirhan). Galata rıh~ 
tamından. 

s'zdcn muameJes yapılacağm- r Not: . .. .. • ~ 1 
dan bu •ere atsarruf iddiasınd~ \ apur seferlerı hak.kında . her tur~~· matun:a.t aşa~ıda telcfoı 
b l 1 t 

.
1 

. .
1
• numara lnrı yazılı A~~ntclerımız den o_ğre111lebılır. 

ıı unan nr varsa arı 11 ı unın- · •v• • ]\• , 
. . ·ı .. 1 Galata b;ış Acentelı,gı - Galata rıhtııuı,Lınıanlar umum ·ıll,, 

dan ıtıbnren. en nıırnyet 10 ı?Ul\ durli.igu binası altında. 4236.ı-
zarfında Deşıktaş Tapu Sıcil mu Galata şube Accntclı~i - Galata rıhtımı, .ınıntaka Liman Relı; 
hcıfız1ığ111a <'Vrakı miı biteler:J li~i binası altında. 40133 
b rlıkte müracaatları ll!ın olu- S rkccı şube Acenteli,ği - S ir!keei yolcu salonu. 22740 

lunur. ··------------

'.lUr. 5008 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ------------------------------------~----------Öt kil r de obıçaklarmı çe
kerek, l''eti~i kar ıladılnr. 
rup. lıı" k ~ rTianıııal"ta .,;e vu
ru makta J>tk u ıa idi. Düello 
t'd ·r gi4,i. hareket ediyor, kar 1· 

ıuduk'Jle.dn hür.um 'e hawle
leriıtl kob) 1ı1da ın uıtıını) or· 
chı. Hat'tll, çok zamuu, dümıau· 
luruıı tdlılikeli 'hi.r 'aziyefe bi
le oku)llrdu. 

Onlar yaralaıın11 l:ırdı Bazı 
) erlerinden kanl8'1' ızı) ordu. 
Faknt Fcti biç ir ey olma· 
un • hir tuaf ı l) rılınıım1 tı. 
Arnp lbir h ule dalın ):aptı, bu 
ul lırı bo · ınıedi, bıçak he-

d fiııe • ıı'bt't elli, ) olculardan 
f,iri, göğ üne aplanan lbıça:>-ın 
arı.ile, L ":ır J.> ğıra )ere dii~· 
tiı 

rkada ınıo ) ar anıp ) ere 
dıi.ın i, ötck'wi kudurttu, hu 
sefer, o, hütiin l"'ll\ -ctilc Fet~e 
lıücmıı euj, Fııkııt, arap, ken
di 'İni bu a\ lett n kurtardı, 
baıııl • Jboşa gittiği gibi, )Olcu· 
nun clind ki >l a · ta yere dü~ 
tü 

ı.. kötül :;:ni.İ~ti. Y !rien hı
;.ağı almak iuık" ızdı. Feü 
fır-al 'er ,. .. .ı ııtıhyordu. 

Yolcu.. iLllMz 'kalı uca, lnı 
efer olanca km\ tile Feti~e 
lıiicwu etti. urcıtıııa Mr tokat 
atlı. >a ile ruide&ine \urdu. Bir 
tukat dahıı nttı. kqrınııa ılu hir 
id•.'lıı • avurdu. 

Tokatları o kadar ç bul.:, hir 
hir1j ınıdınn iutlinniş, teknu·le· 
mİ§lİ ki, ıırnp nİ)«' ıığrmhğııı ı 
§Riıroı, \'c on ll'kmcd ) ere 
} m nrlandı. Jlii nken. Ln:;ı ıııa 
saya çar1>11rok, ) nrıldı~ Fcti:;ı le 

ba) ı)mı~lı· 
Bu ırada, lıiınluı öndü. 

Han i ytnni iifiiriik örnlür
mü:.tü lfünh )I? 

Jlir aralık madam l\lartcıı 
kendine g •lıni-, 'c gözlerini 
açnıı .. ~ \ azi}~lin f cıııı ir cl61 

aldığım görünce, lıir yılım gihi 
süriim•rcl- taııı~ıanııı hulundu
f;u yere giderek, öncliiıııııii~ıii. 

Dört erkeğin ara ındıı, n) nk 
ln kalan 'e kendisi ııc bir ,.c) ol 
mı' an genç 'olcu) ıı, imdi kıı· 
ranltk, ıbir vgifü kucrıklamı~-

tı. Etraf mı görmüyor, ıir f') 
farketmi' ordu. Y nlnız, acı, a
cı a ler i itiyordu. Bunlar, J n 
rnlılıırın leri~di. Fakat 'ki-

KANLI TA 
mm • i olduğunu ııınıuııpır· 

du. 
S · lendi: 

t' olılıııı, 

Çeviren : 1 
iV!. S . Çapanoglu 

- Hey Fran ua?.. 
Se \Cr'Sı!'DC 't.. Yaran 
ağır?.. . 

çok 11111 l~hııdi) en aJ•un.ı 
kıırar 'ereli. 

öldiirın ·~" 

ıırkadu:;t.ın hiri, ii .. tii hıı~ı pıır· 

~a ı•:ırça 0111111~ rnıı Çf·ki-İ\ıır, 
iH'l al'l inli) ordu. Ölı'ki İıur-
8:\kları rıwyd ana fır lımı ı~ lıi r 
luıldc)ıli \1.< ~oktuıı (ilıııii~ıii. 

Fı•ı'ı siıı kufu-ıııılnn ~ıııı 

Ne lıir ce' nı>, ne lıir nt'fr,.,, 
ne llir t ! iikfıt, lJir gı·c • gilıi 
hakimdi alona. 

Gı:ıı • adıuıı i nl..•di: 
- A1ı hnydutlıır! Kntill r! 

Arknda:uııı öMürdülı"r! 
Bu ırada, l>a "aklımna bir.i

nin nrılchğım lıi etti, Bu, Fe
l~U. lad:ım l\farlf•n, liim~JD) ı 
önclürdükten oıırn, )İne Ü· 

dine iiriine mus.luğa girıııi:., 
L'ir h('z ı lntınıt, Fcıi in ) uııııın 
gelerek akuklnrını, ) iiziinii 
ı-latmı~tı· 

rap, yn' aı; la\ n. kcııclinf' 
gelince, >n:ı;mda )tıramn acı"ı· 

uı unuttu, 'nziyctin tehlikeli 
olclnğunu dii iinere4k, kendi i
ne ıı11·~un oku) n, karnını 

Karanlı:'•a ulı::an g(jzlı•rill' 
" etrJıfı tetkike b,ı~lnclı. 'ı olı•u· 

nuıı il~dc a) akın durdu~ıınıı 
gijriincc. iirÜIH" .. \iriine o lnrn. 
fa ılohrru gitti. lıcmen atlıımııı 
a\uklarınclau tutup ç<'l~ı•i. dii-

k.ın. } İİ7.Ün<lt• "ı· Lo~ ıııııula lıir 
s<•rit gilıi nznııııu~tı. ol kıılu, 
diı; i:r.lerilc im i} alı ulmu~tı~ 
ludaııı lnrtcııiıı lıf'r tarafı 

kmı içi ııdı~ idi. BC) a7. açları 

hill' k:ınlnıımı~. siizll'r'i hii) ii· 
uıiisıii. 811 lwlil r lıir Gnl) ı.ıl,a. 
nİ) e lu' n7.İ) ordu. 

hdıını lurıt•n: 

iirdü. \ c oııra, diııılf'ki lııç.ı· 
ğı knrnınu nplıulı. kı' ınlı, çı· 
kardı, Jıir dnlıa npladı 'c lııı 
Jııırckeıi be" nhı kı•rc lf'krıırl ı
•lı. 

- Brıırn }i'cti~. <lf'ıli . Çok 
ı·zi~ ı•t çektik nııınıa, ııilıayl'l 

İ~i Litiııı·ı· ınndaııı Jarlt•ııc tıı•riflerin lıakkuıılan {l,ı'lılik. 
&r lt,.,ıdi: Fakat lwııiuı )~ınhmınn ımııl· 

- Lfıınhn)"l )nknr ıııı n!? .. ıııa. ·Hı'JJ olma tl)Clını, s İnıcl'i, 
Kadw lfunbn) ı ) ııktı., 1 li hiç hirimiı .. ağ o1ıııı) aı·nktık. 

_i;:;eclen iiziileu ı ık, giizlı'rine -- E~·et ,kf'mli IH• ııhııııa 
korkunç lJir manzara çizrli: miııııelirıraııı. 

f nrten. ilerde,- Hir kcıınrıl:ı Soıırn, lnrtcııin ) anına a 
bamın hir lıald ) atı)ordıı . İki la:;ıtılar. Feti e-lı"'mli: 

ta, ne ohluu )ıtbu? 
Jln) li kalk Jmkıılun !. 

l::ırtf'nde Lir lıa.re.ket ~ eri 
göriildii .... ~ıtrı ı: 

- Çok iil.:iir. dedi ölıne· 

nıi ! 
- li'ir bıçak ılüdlo~u ) a

parkı·ıı , o hiraz keiıtİnıı'İ:i:, e • 
kerlı·nıı· yapın ı~! Bııksıınıza Lir 
~"" i ~ok. her tarafı ağlum, yu· 
rıılı folun dt~il... 

l\lıırte.n. t;ö:h\ rini açtı, el· 
1 n rınıı Jlnktı, gö1..LchekJerinde 
korıt'u ı::ıkları ) atll) onlıı. F e
ti le knrı ı koluna girip lrnlchr 
ı:hlıır· nndal) e) e otnruuca or 
i.hı: 

crede onlar? 
- Oıılar kim? .. 
- Onl.tr; şu iL"'i arkadaş 

ı·aııım ! 
Fcıiıı... oğuk kanlılıkla CC'\ ap 

'erıli: 
- İki iııi de ahret po tn I· 

nu lıindirdinı. 
Kıırı-.ile, ar~ın Ü;,llr.riııcle 

kan lckclerin'i görünce telnf 'e 
lıe}ecnnla ordu: 

- Size Lir şey olmadı la?. 
- f,ıd:un Inrteııin 'Wr ı•· 

) i yok. Brn lıir kaç ye~imden 

r aralan d ım. :Fakat hafif. .. J:l~ 
ril kA:ipck cin i} mi~ g ]ili , k0 

Ltrınıı ı !!dı. Kollnrun lime l'ı· 
sne! .. . 

- Ortu1ığ1u lıali pek J.or
k uuç, lıer tara{ kan içiııclo··· 
Ya hir )Olcu gelir~e. 

- Bu vakit kim?ıe geluı-., 
Sııat ~PftY ill:!f'!cdi. llem ge1c11 

de obu l!Snıayıı, i tcdiği kaıJııt 
kapıyı tıılsırı. 

Bu ıraıl'ı:ı lıir ııtırn I' ui,Jıı• 
ı duyuldu: 

h··· Bfr yudum u ! .. 
Bu, )aralı )Okunun e .. i~~ 

di. cı, yür-ekler ı>aralı) nn hır 
ı .. 
Iııdam Marten bayk ırdı:. 

- SÇ,!!i yııvnrlı:mı Jıcrıl 
i te iJ:ıu. 

farı en kin 'e nefret dolLJ 
hir se le giirlcdi; 

- 1Hilfı yaşıyor mu o?. 
1 sı· 

Sonra, )aHıs ya\·a~ )arıı 1 . 
danım yanına doğru ) iiriid11

• 

Onun ncılnr içinde kn ran•~1r 
rmı 6eyretmek için kaJhiıı' r 
vah i lir n rzu ale,·leni) or'Jtı· 

- Dalıcı ı "' 
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