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Nizamettin Nazif l 
--------
Litvinof'u 

pek eskiden 
tamrım ... 
---o---

Kendisine bir cevap 
vermeliyim ... 
Nizamettin Nazif 

Litvi.ııofun Mosko\'a radyo. 
sunda söylediği nutuk gadbimi. 
2-e aitti dojrusu. 

Bb onu b1r parça zeki bir a
dam sanırdık. Zeki ve oldukca 
münevver bir adam ki elind~n 
hlç bir şey ıelmese bile, niha
yet doj:ru düri.i9t konuşmasını 
bilir. 

Moekova radvosunda üç giin 
evvel söylediği nutkun tam met 
nbıi okudUktan sonra bu kanaa
timWle nırara imkin bulama
makta oldujumuzu söylemeli
yiz. 

Litvinof.u pek eskiden tanı
rım. Milletler Cemiyeti müza
kerelerine Sovyetler Birliii ba!i 
murahhası sıfatiyle iştirak etti
ği günlercle \'e Montrö konfe. 
.ransına, yine So\•yetler Birlii:i 
murahhaslar heyeti reisi sdatiy. 
le iştirak ettiii pnlerde onu bir 
parça çokca l'orulmuş ve yaş. 
lanmış bulmuıtum. ikide bir 
müzakere ıaalonlarını terkedi. 
yor, bir elinde şapkası. bir elin
de kalın bir bambo baston soka
i• fırlıyor, bir fünikulere atla. 
yap dailara c:ılu~·onlu. 

Sovyetler Bitliii Hariciye ko
milft'iain btt •lınpulsif• hare. 
kedeli..mnu•~a menıur o
ı-. ~ emıtı)·et lliellnlf(ili1İ
nı ve munıluıtiesine memur edil
nıiş elan •Gepeuıo ajanlarını pell 
müılrill ltir mevkie sOkuyordu. 
Bunlar, kah Leman gölü kenar
larındaki köylerde, kih duman
lı, karlı İsviçre dağlarında so
luk 11Gluia koşarak Lih•i.ııoru 
takibe calışıyorlardı. Halbuki 
'ütvinof'u MOl'kovada tanıdı
iım uman, pek makul ,.c sinir. 
leri sailam bulmustuın. O sıra. 
larda, Lond.raya sefir olarak 
ıönde.rilmek üzere idi. Ve ingi. 
liz ıazctelerinden bazılarından 
aleyhinde ~ .. pmaia başlamı~ ol. 
dukları neşlryatı gülerek knr. 
salıyordu. 

lnıilizler konıitecilifci esna. 
sında Londrada kunduracılık 
etmi~ olan bir ndanun. Britan
ya Krallık sarayına girmesine 
tahanunill edemiyorlardı. 

Her ne hal ise ... Biltün bunlu. 
rı. Litvinorun pek )·abancısı ol
ınaclıiımı ıöze ,·urmak icin )'a7.· 
dım. 

Gelelim esasa: 
Litvinof nutkunda tli)·or ki: 
·- Nni zihniyetinin ne kötü 

bir tehlike olduiunu ilk ünce 
Sovyetler Birlil'i anlamıştı.• : 

Buna ce\•ap Olarak deriz ki: 
•Nazlliie, A,·~upa harbine 

başlamak ccwetini bizzat So,·· 
Yeller Birliii bahı;etmiştir.» 

Litvinof diyor: ki: 
•- Şimdi Avrupada \ 'C di~er 

lut'alarda tam 12 devlet istikla
linden mahrum edilmis buhm
maktadır.• 

BUna da cevabımız sudur: 
•- Üç Baltık devl_;ti ile Po

lonyanın istik.lillerinden mah
ı-um edilişinde yalnız Berlini 
ınuahete etmek kabil 'ei{ildir.• 

Litvinof di~·or ki; ,. 
tıHitkrle yapılmı dostluk 

ı>aktlan. asılsız bir takım per
delerdir ki bunlann arkasına 
saklanarak sefiline ve sözde 
nıUıtakil bir mevcudiyet ınuha. 
fan etmek imkinsızdır.• 

Bu iddiayı da cevapsız bırak. 
ll\amakyu ve demeliyiz ki; 
•- Ey Li~, ım,thı1 sana 

FJatı 

o 3 
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Bir Fin~ gazete-

si n:i n.d i k ka:te 
_..!.. deöer bir·yazısı 

Sov}ret't ordu-
1 su!iyi harp:: 
ediyormuş 

Kzzzlordudaki otonıo• 
billerin evsafı, Alman 
/arı hayrete düşürmüş 

Helsinki: 11 (A ·.A.) - Sano
mat gazetesinin muhablri ~·azı
yor: 

----uuından giuik<;c kuvvellcni~ or. inıtiliz ha,·a kun·ctlcri pilot bak 

Suriyede 
m·u ha-

«Stalin'in geri çekilirken her 
~eyin yakılması haklôndaki em
rini Ruslar Ukran\;ada a7.ami 
derecede tatbik v~ ·kısmen de 
muvaffak oluyorlar. 

Kanadadaki harp 
tayyarecilik 

mekteplerinde ... 
----o--

14 Ayda 

16800 

• • 
tayyarecısı 

l 

A 1 RUS RESMi 
- TEBLIGI -
~ - . 

Dün Rus 
cephesin 
demDhim 

hldise 
olmadı! 

rebe 
-----<o---

General Dentz 
lngiliz kuman
danına cevap 

vermedi! 

RusRlar bilhassa·. elektrik. ha 
"agaz1 ve su tesisatını kullanıl. 
maz bir hale getirme~c cahsı. 
yorlar. Bütün hububat imha e
dilememiştir. Çünkü ekinin bir 
kısını henüz yeşildir. 

Muharebe: sahalannda her seY 

cok kanlı muharebelerin c~~~
~·an t'tmis olduğunu gösterivor. 
Rus askerlerinin cesaretini hİ7. 
:r.at Ahnan askerleri. teyid rdi. 

\'orlar. 
· Ukranyayı ziyaret ec~en on ec. 

yetişdirilmiş ! Almanlar 28, 
ottova ıı (A.A.) Kanada Ruslar 6 tayyare Cebe· 1 Mezardakı' 

___ ,, __ _ 
nebi gazet€'ciden biri olan mez. 
kfır muhabir. Rus zırhlı otomo
billerinin evsafmdan Alınanla. 
rın hayrete düştü"lerini ilnve 
rtm<'ktcdir ... 

ha11.hiye nazırı Pover .. u beyanat- M Üessİf blr 
ta h"11unmuştur: kaybettiler .. 

~ \; l ~,_""""'_ •• ··~ı tanzim edilmiş olan J)roğram;;,..,_, s~u~· ri~~'~!IM~ri!~~~M\~.,.ıtıı•••dıl~IM~•titNl•~M111H~;:..~""'.:'!~~ . ~r-: ••• 

atle ilerliyor. Bu Sabada tahmin M.oskov~ neşredilen :resmi teb- ... Ü 1 1 
ettiğimiz. mtiddetten sekiz ay ev- liJ{ şudur: ~,ma 8 ÇI IQIJOr 8r Bayan Hasna 
vel. hedefin yiız.de seksen beş:ni Perşembe günü ceJ>Pclerxie mü w.: y 
elde etmiş bulunuyoruz.. him hadise olmamıştır. Dervi•O~IU :öldü 1 

G ı l 
Sovyet hava kuvvetleri Ostrov Londra 11 (A.A.) - Suriyedc· !I eçen yı ın mayıs ayınra, 68 · d cuıtan .A ·bdu··ıaAzı"z dev'"ı"nı'n de,·-

1 
,__ ·ıc ı ğ ı.."~ı k - Novograd hattı üzerın eki düş. ki muhareb~lcr, şiddetle devam ._, rı; • ta Oı.Jt: ı ça ı.şma ra ~ amışt . bo b · ı let adamlarından ve Tu·· r"· fen ve 

B d
. ı ı man toplulukl•arını m ardıman l"fmektcdir. Ingiliz kuvvet.ıeri bi.i ~ 

ugUn ıp oma "·ermiş bu .. undu- etını"<=tı·ı·. t•b tar<,_ir.in bU~.·u··k ·siması olan 
w • t 1 b w ., Hm ~ayretlerini Beyrutu zapte • nı J 
~urnuz yenı ayyarecı er, u aue- w 1 d' k"ımyager Mu··.,ı·r Dervıc: paşanın 

d
. .. · ı· 1 l d Garbi Di\'inayı geçmeg~ çalı . hasrcltıniş er ır. .. ... m yuz mıs ı ·ıaz a ır. (Y.ani d -"l · ogwılu ve tıp faküı~~sinin eski de-

l
fi 800 k ' ·•ı B 1 b" . d :-an ü~man kuvVL"" erı şiddetle 1''ransızlar Bc"rutun on kilo . ıK • ~ı. un ar, ır pıya c b ba ed ı · J kanlarından meshur .veladiye ve 

f k d f l b
. k' l om rrıman i mış ve püskür. metre cenubundaki yeni mevzile- · ır asm an az ti ır ye ·un ut- h nısa· ı"ve mu··t ... ,_assısı merhum Dr. 

k d 
·· tülmiic:tür. Hava ınu arebelerin- · ·· f · 1 kt d l en rna ta ır. 01le bir fark ki bir -. rı mura aaya ça ışına a ır ar. ;sına.il Dervişin refikası, Türk 

ı..--k _ _1 • ,... de ve düşmana ait meydanların Burada arazi, manialı oldu!?u i - ~ 
UCQB a 

1
ycrne eşıd yOK.~Ur. bomba-·,ımanında 28 dü<=ma"' 1a" · · ıoatbuat tarihinin büyük siması 

Un arın ·rı"n A -·--'ural" 1 ru .. .. J "in müdafaaya elverL-:;lidir. İm_! i. ı.. e V<=• .,a ı· · _.ı cd 1 · t' 6 "' · ~ ııı. .. a·h efcndı" merh•ımun toruntı 
la Y 

rr·-1 d l 1 yarcsı twtrip i mı~ ır. Sovyct 1' d L. ~ A ·~ ' r, eni LA: art alı ar, Kanada,.. 1a~·yaresı· ka.vbolmu~tur. ız or usu uu JlOMaya -.:ustu - ''e Sultan Abrülazizi.n mabeyin -
lar ,.,.,nub·ı A~r·ıkalılar Lo d- ,, -• .;ı ra~_.,a\ı fırkaları hu··cum ettirmek-

• ...... 1 ' n • .,. D Al ı ' cilerinden Fıdıri Bey Merhumun 
lılar vanhr. Ve bir kısmt ra İngi. Ün man ar tedir. ~ızı Bayan Hasna De'rvişoğlunun, 
lızceyi, Kaüfomiya, Nevyork. VİŞİ KUMA.l~DANI CEVAP <lün gece kalp sektesinden ,•efat 
Pensih-anya şivesi ile konuşmak- 14 ı •ı• ı \'ERMEDİ ettiğini haber aldılc. 
~~~:~r~:ani, Amerikahdır demek ngı iZ er Zarif, münevver ve kibar bir 

9 k 
Kuciüs 11 (A.A.) - G n.:raı hanımefendi olan merhume güzL 

l\losko\'a rad' osunad konu~mak 
imkanını liitretmektc bulunan 
seflcrin. bir zamanlar. bövlc hir 
dostluk UKruna bizzat se~i hil~ 
feda etmekten cekinmcmislerdi. 
Ve hiz •Al'aha boğuldu m~t? E
tc:ktrikli fırında kavruldu 1,111:' .. 

( ıyc bir hayli heyecana dii • 
müstük.,. · 

Litvinof. nihayet şu 'kerameti 
savunı~or: 

.,_ Bitlerin phlnı fofirad:ı clii
sürüp ezme,ktir ... 

Hal·di buna da hir ce\'aJl ve-
relim: , 

.,_ Ey Litvinof Lehist~nın. 
Cekoslovakyanın \'e Fransaı·m 
infiradda kimlma.sına illlkan ve. 
ren bizzat l\loskov.ı deiil mi. 
dir?• 

* . 
Hic ~üphcsi:r., Lih'inof'un hıı 

-sö:ılerini MoSkova:-t·a mal etn,~1< • 
doiru olmaz. Zira bu zatın ıı=c 
hir rc!>mi sıfatı "oktur. Rıı siiz
ler, ancak. bir kenara et-kilere};: 
'l'D :ulıiı son 23 a:pn ~abık koı,ıi. 
seri hadiselerin <i

1

erevan saha
şmdan uzaktn hıraktı~rn iznh 
eder. 

Vah Litvinof vah .. S~n ~e bu. 
na~·acak :nsa gtıldin demek ... 

MZAMETl1N NAZiF ! . __, 

tayyare ay- VHson tarafından radyo ile yapıi de edibimiz ve gazefeci arkada-
mış olan hitaba general Dentz. şımız Bavan Suad Derviş ile mu. 

bettı•Jer f. henüz cevap verııwm!~tiı·. Ev\'C~· lıarrir Hamiyet Dervişin ve elek-

Londra 11 (AA.) - Hava Ne
.z3reti tebr ğ ediyor: 

Simalı Fransa üzerinde C'-'rc • 
yan ed~n hava mulharebeleı·:ndc 
14 diişınan tayyar.esi düşürülmüş 
tür. 9 İngiliz 'tayyaresi dönroo -
n'lişlir. Bunlardan birinin pilotu 
df nizren kurtarılm~tır. 

Vişi bir idam 
karar·ı daha verdi 

Vichy: 11 (A. A.) - Divanı. 
harp, vatanın birliğine ve em
niyetine dokunan suçundan do
layı Yakın şark Fransız ordula
rının eski kurmay albay Lar
minat')·ı gıyaben idama mah
kum etmiştir. Mahkümım bütün 
emval ve emlaki de müsadNe 
olun!caktır. 

Dahiliye Vekili 
' geldi ı 

Dahiliye Vekili Faik Öz.trak bu 
gün Ankaradan gelmiştir Vektl 
şehrimizde bir kac;; gün kalacak 
ve bu müddet ı:rf1nda VE"kaTctç 
;ıit bazı i~lerle m~şgul olacaktır. 

c0, Şam ~ehrinin teslimi ic:in ya· trik şirketi menmrların<lan Ruhi 
pılını~ olnn müracaatı dı:ı l<'rarum: Dervişin anneleriydi. 
ı;?cnerali cevap<,;12 bırakmış oidu- Zarif ve nezih . muhitinden 
ğu icln bu scİN' de cevap ver - mahrum kalan dostı'~rına ve ço-
ınek istenıiyccegi tahmın edil · cuklarına en samimi taziyeleri -
m~ktcdir. Vişi kU\''-'C.lİ~r1, Da - mizi sunarız. 
rnurdakiy eni mcvı.iler n: de mu- - En Son Havadis tahrir ve ter-
hnfnza cdemenıt'kleıdir. tip heyeti -

Beyrut limanında, bQnıbalan . 
mış bir \·apur yatmaktadır. 

Damurda 700 esir al nmışt1r. 
Şam • Beyrut demiryolundakı 

muharobelerdc Vişi kuvvetfori f.
zamT gayretlerini sarfctmektedir . 
Burada Cebel Mezar üzerine ko. 
nulmUş bir Vişi batarya::;ı ileri 
harekatımıza mani olmakt<ıdır. 
Müttefik ordu, dün bu ccp'hecl~ 
umumi bir taarruz y:ıpmıs ve 
öğleden cvvt'!., sağ cenah ınüstes. 
na, bütiin hC'dC'fler cl<le dilm:ş -
tir .. 

Cebel Meı.ardakı batarya z.aptc 
dilince Beyruta dogru. ~arktaki 
tazyik artınts olacaktır. 

Iraktan gelen kuvvetler Uıra: 
Jından. İ<=tar:!bu1 • B!lğdat hattı ü-
7...erinde ınühim bir nokta ·'2!aptc
dilmi.ştir. 

Müttefik ordunun tazyik: Mcr
ca Ayun mmtakasında da devaı.n 
ediyor 

Bur!l9a bir k~· zaptedihrJ~tir. 

Rus sefiri Ruzvelte 
iyi haberler vermiş 

Vaşington. 11 (A. A.) - So\'. 
~·et bü~·ük elçisi B. Umanski, A
merika Reisicümhuru B. Roose
wlt'i ziyaret etitkten sonra ga
zetecilere yaptığı beyanatta 
.. Rus - Alınan harbinin inki~afı 
hakkında Reisicümhura i~·i ha
h<'rler ,·enıim• demiştir. 

H ırvatistanda 
yabancı. neşriyat. 
dinlemek memnu 
Zagrcıb 11 (A.A.) - Neşrerilen 

hir emirname, gizli.: telsiz. istas
yonları sahipleri ~J~ radyolarda 
yabancı .neşriyatı dinleyenlerin 
de askeri mahkemetere sevlttCIJ
leceğini bilıdinnektedir, 

Peten 
teklifini 
letti 

1e ve lüb
stiklalini 
yacak! 
(A.A.) - fngil· 

Vaıingtondaki 
ııtaaile Amerikan 
nota tevdi etmiı-
Vişideki büyük 

Vişi hükUrt1etine 
1miş olan bir no· 
ınlardır: 
e müttefik ordu 
alerinin Almanlar 
rafından kullanıl
betmektedir. 
e Arap halkına 
tiklal taahhütleri
nakta ve General 
n bildirilmiş olan 
a iıtirak etmekte-

klerle birlikte Su
nekte olan hür 
tam bir af ilan e· 

e Viti emrile haı
erdcn müttefikler 
t etmek istiyenle
.ıerinc müsaade e
~iyenlcr ailelerile 
tetlerine gönderile 

Cleki liman teıiaa
.k teslir:ıi. 
ieki harp gemileri 
ne . edilecek ve 
birleşmiş Fransa 
ılim edileceKtir. 
~eki J\lman ve İ
ne edilecektir. 
~CEVABI 

ti buna verdiKİ ce
m ileriye aürmÜ§· 

, Surtyeye ait taah 
yerine getircceiini 

e hükOmetinin Su
istiklaline ait be

aa keenlemyekün 

re Oögoi aıibi va
kkında bir umumi 
detle reddederiz. 
1 hıyanet edenleri 
anın ıerefine pe'k 
olur. 

rgahından tebli~ 

1 mıntakaaı tekrar 
~dilmi§tir. 9 ve 1 O 
düşman tayyareııi 

' a ... 
:oordinaıyon HP.)". 
bir karan ve Bat
ıldüdrü7. taıvihile 
ak üzere huhnıu-

'erim ki hu kaıanu 
ı ıl sevinecek olan 
-ir.i n f!örl~ri ka· 
iizumsuz bir y.:>r
rtaracak olO bu 
dikkat meletwini 
tesiri L:iyilk ola· 

lDunla inbiktc.n gc· 
sif <dilm~ f1kir VE' 

!tİ deliNtile. ctec-

''-••' mi d R e fi k'in kudretli ka- ıeaı.ıııu.;ıu•.. • ···- · d 1 
k t

.
1
. b" dil k t öyle ciddi bir mahiyeti haız e- b Hbam1ahdaktı tııTyyare ~el YO.:°''," 

lemile ÇO ı ız ır t a ve w·ıd om a annıl!I ır. ayyarecı erımız 

l
"tinn Uc lisanımıza tercüme gı ı. k b t b d "k b. h lmil ş·ı· h .. kumeti, anca u ı;ar - u mey ana pı e ır ücum ya· 
edilmiş olan bu beyne el ladı~ 1ki umüşterek gayretlere itt.İ· . ~~rak. P. elt afllğıl_ar.• inm.itler ~e 

alacaktır.> . --------
e.it 24 m'>tör tahrip edilmiftİT. 

Bu hücumlar eınasında iki tay 
yare kaybettik. Bunlardan birinin 
pilotu ile ra11dı kurtarılm11tır. 

•a g1d!KJlyan uçucu v~ n.ua ,_ •• 

rüzgSrlarile d"ldımnaktadır. Oku 
yucuda ferahlık yerine ürperti 
ve gazete bayaiyyetine hür~ 
metmlik uyandıran bu yılıtık ve 

urnna kaVUfma 
a 4'1de etmit ofa. 
kari kaı111~da mu. 

l 1 a UI "'" uerlenip toplanma&l 
vo bir nevi fikir ve aöz teıri. 

h kehbı ifine rirmeıine. yine 
bu tedbir, iateriatemez mües.Jr 
olacaktır. 

Bu itibarla ona aUnflMD-lrta 
ıecilmıiyelim . eaeri buaün yeni ba,tan ver- • b 1 ik V tah tmı rak etmeğe hazır oldugunu 1 • 1 •d. '''stayY•rel.•ını dnp ve .... 

... mİle1İiİİei.iİb8fİİİİliİılıy1İoilrıluz•.•••••Iİİld" kt d. er ır. eyrut ımanın a ıııye 
1 

ınne e ır. . _ 



a 4 -

El~ 
• 
ıgı 

Me 
a l 

Şevki. l 
leycl>iliı 
Luhiıı· 

lendi: 
- Sö:>l 
arka<lıı 

Ku:oağı 
için Kıı 

kona gil 
kere yu 

ret 
·.imkilcr 
- Müf 
'! 
- Yok 

- Sen 
nu okt 
- Evet 

tiğiın'.i 
t ki anl: 
ıue de 
ıütiiııü 

e acemi 
ye> ~id' 
lan yok 

ilere eı 

atırıına 

He her~ 
er en cll 
in. ta§lD· 
uk cevap 
aynınkau 
ayn kalır 
rdeıı pe 
-Par• 

ılın bnşn 
ıak i ter 
efa hLziı 
akalım! 
alım, ne. 
Kıı; hiı 

a tatlı h 
·ap ver{l 

- Sen 
. ma der 
in ka da 

na, Sn'll_ıt 
delim. 

- Sm 
- Ha 

te) e bir 
riye ür 

li hi 
Şc,kıiy•· c 

- ~ 
- Kt 

hareket 
nızı ark. 
rar cdİ) < 
rlarma n 
Hiç bir~ 
gidecek 

Lühiı 

hriiliiın ... e 
- Bl 

-Diye i) 

hep bu 
nuz· Ke 
§C)dir ~ 
eniz ne 

Ali u 

mi yar? 
- V 

lrmıniteı:ı 

-- -------- --~----- -- - - - ~ :_ ---- - :--:-::---: _ ___.-
- - ------ - ---,. . - ~ 
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Lifvi~olf'.~n. nu~k.u_ 1 J~l~ea, S~lina ve ı Amerika da f ~ i_~ o r ! ala r 1 ıstanbul s~~'!:L-!::~~s:~:e~i~,~:~~·.~~:-. 
nuııdur. 1 
rinnden Ç• 

mi~ tarlalı .. 
mi:.. Jınral 
Ietlcri c a 
mi§lcrdir. 

Hitlcrlt 
ademi tec. 
paktları g 
ara~ında ~ 

de mü~ta1 
çiren lıir] 
da aynı 
ğindeıı kiı 

Ilitlcr 
uğraşılara 
nan nıuaz 
kiııeiiine 1 
mücadelcı 

~iınrli Am 
görnıekte 
ıninyonlaı 

yetler Bir 
hulunnıa~ 

Bu mt 
tıklan yeı 

dü~ana 
aman ız ı 

Oiinya 
mı talıaı 

'İr meınle 

tecuvüz ı 
Ilitlerin 
tür, c - ~ı 

mu-:tnr· 
Hitlcr. 

rine mnr 
rın mü h 

hazırlıym 

inane vm 
mi~ ve 
devletlerj 
harp etn 

hi.iyiik J,j 
tir. Hitle 
knrlıanla 
rına göre 
evvefü (; 
lul ettikt 
B'irliğine 
kat lıuıu] 
olanınclı • 

Ilitlcr 
kadar icl 
madığını 

man din 
yer aldı. 
ıniitarekt 
le har~k'ı 
n~n·i kıı"· 
ermek ,., 
mek iize 
harhi ya 
Ilitl.-r. a 
saha-İıııl 
den avir 
kın mii 1 

ınaııi ola 
ılu. Fııkı 
ha ,Jarlığ 
lı~ırhi mı 

meme~. 

"inin ltiı 
iz olama 
~iııı a ... ik 

Şimdi 
düşün Uy< 
vereceğin 

fttiabın Y< 
nişlıği fal 
terek bu 
bilır ve r 
ecL .. cbıliı• 
ce, o odı 
hayaleti 
nacağı mı 
Düngı 

her zam 
bir halet 
aklımda, 
da yzdık 
dum ve . 
cc hislıer 
ve herşc 
Şu ha] 

hakikats 
ra, ant . 
Şimdiki 
te olduğı 
bunun iı 
na kani 
le olmas 
evden dı 
de bir h: 
ğuşunu 
ber veri 
1odraını 
daşım b 
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DÜNDEN -- ·:_ JAPONYADA: Ara sıra 
______ r..... BU G ON~ Generallar, Bedavacılar.la 
·'Türk edebiyatın<.la mücadele 

köy ve köylü,, Amirallar ve Dlinyanıu her memlekeliuu~. 
bedava gazete okuınasuıı se~·ı!o . 

içtimai yaralarımızdan birine Nazırlar hı· r ıer vardır. Hatta, bunların sayıı;ı 
ve en mühimmine temas etmesi bile hatırı sayJlır bir dereceyi bu 
bnlrnnından dikkatlt okunmağa h !ur. Bu kısım halle, tütilnCU dUk-
dc:.ğer gördüğümüz aşağıki satır- m Ü im toplan- kanlarının, gazete baraka!ar:ınm 
lnrı. Ankarnda reni intişaıa baş- ve gazete satanların etrafım ala. 

" Kaleş Şev kiden aldığım elli 
altınla beşibiryerde yaptıra
cağım. Boynuna takarsın 

Lubinska! ,, 

ııyan ,Dikmen~ mecmuasından tı yaptılar rak, gelişi gUzel herhangi ~ir ıca-
alı) oruz. Yazan: Ziya llhan'dır. zeteyi okumağa koyulutlar ... 

«Realist olduklarını iddia c- Bunlar, metelik sarfetmed.ı-n, lıl" 
den bazı muharrirlerimiz vardır 'l'oii~·o, 11 (A. A.) - Kabine dava en son havadiskri örot>n -
ki istanbuldan bir adını bile ay- ordu ve donanma erkanı ile bir- mek meraklı:.ıdırlar. 
camadmı kı.şın kalorifer yanında liktc dün bir toplantı ~:apmış- Budapcş,iede bu cbedav.~cılaı· 
ynzw vantilatör karşıımda ma- tır. Gazeteler, bn toplantıda mü kralları~ o kadar '-'°km~ ki: ha· 
salaruıırı başına geçer, Anadolu lıim ıııe ·eleler konuşulduğunu yilcr ve sair gazete satan t"'.;aıaf, 
küylerini lasvir eder dururlar: y:mnaktadır. bu ekil karilerin kendilerine ira-.; 

Çam ormanlarımn koyu nefti -o--- etıtil<leri z.aran nazarı dikkat.e- a-
gölgclerine yaalanmış genjş bah- Avanz kanıarasının larak, onlara ka141 ı>a$İf bir harp 
çeli şirin köy evleri, bu evler.de aç..r.ağa karar vermi.şler ve akdet 

J1'1üeLliji : Nizamet:tin Nazif 
ak 153çlannı kına ile boyamış ıh· di/{kate d b.;r tikleri bir toplantıda, bwıun ü-
tiynr nineler, parmpkları kınadan ej!er .ıüne geçmek için mühim tedbir-
nnr çiçt-ğine benziyen yosma ge- hareketi; lcr almışlardır. 
ıinler, oınuzlarında destilerle pı- Bu tcdbirl.c.r mucibince, gt'r~k 

Kini he), derhal öııiirult•ki 
def tere not etti, ve: 

-. Şimdi, }üzba:.1)3 1•11111· 

vereceğim. . . dedi- Yarın , i1.', 
iandanna, .~ahahtaıı itiharc11 
)Ola çıkiiıağa huzır bul111ırlur11-

lac~ltr· 
Ve, «Haydi, Allah ~c1rıııwt 

, ~ninl» gilıilf'rdı·n ı·lini ıııal · 

lt. 

Doktor Geı.ler, 'C!> çıkarına
daıı oda) ı terketti. Onu lıir 
daha gören olıııadı. 

Evet Gesleri bir daha gü
ren olmadı. Fakat hatırn~ ı 1.:u· 
İa)" kolay unutulaınaılı. Çiinl-.' 
bakınız ne olmuıtu: 

Jandarmalar, erkenden. Al
manın oturduğu eve gitıııi~lı·r
lli. Ge. lerin hizmctçiı;i olduğu· 
ııu ıröyli}eu Todor namı t !.ı 
bir Bulgar, jandarmaları al· 
mı~. ahı.rııt üstündeki 111l .. ~ :ı ~· 
k.armı~tı· 

Öğleye doğru ~ehir . . 'iirckli 
top ateılerine tutulmu::: gilıi 
gtim.bür günıöür ürtıııii : tii. Et· 
raftan ko~uşanlar. ahırlı c\',ıı 
'e bu e\·e bitişik bir ha ,ku e· 
\in tmkazı ii Liinde dumanlar 
liittüğünü gönnii~lcrdi . 

Ankaz kalclırılın<·a hiznıl'l<'İ 

Todor ile jandarmaların pnrç<ı 
lanmış ceı.ctleri lnılnn.ılıi l•I : 
ımı.ma, Gt>~lerdcn hir e~~r 'e 
bir iz bulmak miimkiin olııııı~
ch. 

Kabak kafalı Alman. lİİ) · 
ı.nüş gitmişti. Fakat lıu kfülnr 
mlithit bir infilak yapım ımı<l· 
dd~rle bu tarih alimiıı i 11 •. ı l . . 
kusı ne olabilirdi? 

Kani bey, zeki-.ının bütün 
-;<"vikliğine raihnen hu <lii~iim iı 
~:tt-med'i. 

Bu hadi eyi duyurn·ıı e:ı 
fasla teessür duyan. U trııırıca 
.Metrf'polidi rüthetlu Kcra:ıl· 
rnoff efendi olmu~tu. Çiinkii 
•Aya Naona> Manastırının 
bodrumlarında, Makedonya 
ihtilal cemi}etinin, gizli ve on 
d~rece mükemmel }lir hoınha 

uıangalııı küllerini karı~urı · 
) ordu. Kıı. yatağa giruıisti· 

Şevkin.in iiinden kazandığı
mız elli altına daha el ıürnıe· 
dim. Yarın Keısriyeye gidip be
~i Lir )erde yapuracağım, boy
nuna aı;arsın. 

- Çocuk... budala çocuk!. 
- Ni)e budala oluyor wu· 

~um, Herke6i.n karıbında var, 
:-en niçin takmıyacak..bın'( 

- Bak niçin takınıyacağun. 
llak. görmedin mi bunları? 

Kız dekolte gerdanında bal· 
!anan bir mavi boncuk diz'isi· 
ne parmağını takını~ O)"llUyor-

du· 
-- .Nereden taktın hunları 

Lubinska? 
- Söyleme.em ... 
- Söyle di) orunı ... ana . . . 

Birisi mi verdi yokfla? 
- Kı&kançlığa lüzum ) ok. 

Kim verebilir? 
- Ne bileyim ben~ Faraııı 

ben•imle tanıımadan Tane Ni • 
kolef'in v'erdiği bir hedS)ıe ol· 
ınaz. mı? 

Sarışın güzel güldü. 
- Hahhah hah ... İşte buna 

güldüm. Sonra birdenbire cid
dileşti ve hüzünlü bir sesle: 

- Köyden kaçtığımız gece.. 
ıı'in hatırası -dedi- bu boncuk· 
ları kır katırın semerinden 
söktüm. 

- l için? 
- Nazar deymesin Ali! İ4=im· 

den neler geçiriyor? Dü~ünüyo 
rum ki nıe- sen ne ben bu kadar 
bahtiyar -0lmak için yaratılım§ 
in~ anlar değiliz. Ben h'ir ihti • 
inici ailesinin kızıyım. Küçük
liiğümdenberi her hafta bir ta 
ıudığım ve her an bir akraba· 
nın matemini tuttwn. Sna ge
lince ne k'adar bozuk bir hah· 
tın olduğunu bilir:,fo! Okumu~ 
sun. okumu§ı;un, nihayet hir 
kaçak~ı olmu~~uo. 

( Dn lın rn,.) - - -----------

başlannda hep bir ağızdan sokak bayilerı, gereklie :Bazete sa 
nn;k, söyliyen al yanaklı fidan Mebuslar tan ki.içül:t esnaf, gazet~lerin yal-
royiu ıaçlannın örgüleri topuk- ' n 2 ~on say~.ın!. teşhir .~t:neğ:, 
l değen köy lazlan bu ku:- ç •• · ı • • bazıları da, j(unun en mühım .)l. 

t~:a oynatlık eden crenl~ omuz- orçı e ı tı ni at yasi .yaı.ıla~ını:ı_ ba.şl ... klarını ka-

l
a. l end endamh ,.en kahkaha- lın bı r mavı kagıtla ortuıeKe ba..~-
u, ev '" • ı f lam ·lard la köy delikanlıları, yüzleri gelin- ettı er ış .~r. . ' . 
'k · • i gibi pl! ı pırıl yanan 1 f Acık gozltiler ıse: «En nıü~m 

Cl ~ı~e~ocuklar ~aynız kuzula- havadisler ikinci sahifE'dedir; ya-
tom ul d""' b .. ' .. k '"rül' erinin Londrn; 11 (A. A.) - Avaın 'ızıh yaftalar geulirmekte, bu :.J-
rın me e ıgı uyu su 1 h • b" , l"'- l 

d 
k r ı ~ Jaülan kamarasının. harp malzemesi j. ret e USu.51 ır reK .. ına da yo 

br.§tn a ava ıy e sagır .. ı· . l h .. a"maktadırlar 
d"l etiren mes'ut çobanlaı·, gö- mn mııı ıs n ını ınuzakerc l'f. 1 ..,.... • 

•
1
• e g labildiği kadar yeşil vadi- miş ola ncelscsi reye miiracaat 

1 
Bu satı.ş tarzilc, vaziyet bir ka~· 

ıun a ıl l ak d d reler edilmeksizin kapannuştu·. ~ün iç1nde, gazete bayilerinin um 
er, 

1
fJ1r ,ırı r .~ turu e·ıd·tiı Miizakereler, harp ganetleriıdUkları gibi taınamile lehlerint" 

(:!'J1l arın d .. ıe ışıguz~ d serpbıahı i\"İ teskililtlandırıldıg~ ı t~kdirde 'ı dönmüştür. Bur.lardan biri, bu 
,pe!er, c..rt mevsım e ar • ~ ı. h kk d 1· .~'I.. 

·~ . • çl ! d 1 bah l harbi kazanmak mümkün olac~1 - ı mt-se e a ın a nll'l uınat a rrıill\ 
1 .... ı.1 1 aga ara o u çe er, . 'c:t , . b" .ı... • • t ' ....-. ı . da~ı . !!mı takdır etmişlerdir 1 e) t:-n ır mtuınrrıre, ~u ros:.ıı. 

_;enış harmon yer erı, ..... a~ gı- ,. .. . .. · te'M"ğ<le (!) bulunarak: 
l:i yükıelen altın renklı bugday Çorçıl nıuzakerel('re j <,tİr"k J 0 .. , , . 
1emetlcri ve içinde mes'ut bir etmiş ve mebusların tcnkidl('rİ. l -:-1 Uph'ima1nın (.) ıteşifl haı- ~d-

. A d ı k"' · t tt'.. ·· ··ı .. .. erı e ce ecen taarruz. arm uur. küme uı:ıan y~ıyau na o u oy oı no e ıgı goru ınustur. Bu. 1 d k 1 .. · 1 , . -~ 

teri 
hasn•kilin yııpılan knkid'ı:r~lNı c ~r tut k, nıdcu:n erınt. _a~ .w~;~.e 

• • • • - y • • • • • • ugra ı . _ .» em "· ve ~ın1 ;:.·:S.--
An~<loludan bahsede~ veya ıllıaın alnca~ı netıcesını y !rd ~•r ı rıM ilave etmi : · 

vak'3Jarı Anadoluda geç.en bir İ'>İn nu•husJıır reye müracaat t- _ E, t h b~. k . d k , l 
k .. ~''- b'k. l · d"I k · · l J d \C , ar ı azan ı cctıH ~ ·ok roma" ve uçım ı aye erı · ı me ·sızın a~·rı ınış ar n·. 1• , ki t.·ıı b ,, l"b" • . I .. ı d · b .. l ı r. '"'-ına, ınuı r u ..,a • ıyet 

;ni:.ı:de!: l ~ey.er :uma oy e ro- ----· ,.____ r.e kadar devam Lı.dt!ce.lctir'' 

mantik gör~lerle_ taı;"":ir edilm~~- R.uzveltı• n 1 Bi:t.lm bayiler. n de kui~i:.ları 
ir. Bu t:ıs'Vı:ler :ıayesınde, koy 1 :-ın:"ast n! ... 
ıü Ü göım.c~İf şeh~r çocukları HİKMt:l' ~1sA~ 
bu~ün tahı;:l nevo:.le~ınde ~~ıa?.o- d ~d· v • Jd f · ---
u ı,öyicr:r.ııı h p~ını b~pıun boy- e ı gı o u. ı 
e :ıanned.iyo; ve biliyor. Tabıil- Vı.şiıı~ton, 11 (A. A.) -- MiJlq Sim en fabrika 
.eti:ıi ilu •!ti e-d~rek hayat yoll~- mfıdafa; hesabına çalıs;. :ı ıııt:. t -
rmds ~cnç ve dınç omuzlanna •· . ·l d h" 1 .1· . il ı h•b• 

.. KÜnİ.İ Vı.o a karanlık di- essces ~r c, sa .•P ~~ 1 c 1 ~~ r.r arının sa J } 
:irırel yu .f Y .,..,... k aıasın<ı açıkan ıhtıJaflar, uzlus. 
mnğfc:r~ :"1aa1 :ı kıuıkr~.nul ya,:ıd~·~r ma komiı;yonu tarafmdau lısll~- ! •• ıd •• 1 
ı•azı esını nara oy ere I' .. · . . _: · ·· O U 
ken muhayyilelerinde h P bl dılcn.1cdıgı takdırde ı.ukt)mctfn . • 
romaPtik cd<.'biyahn renkli akis. fabrıkaya el koyması lmkkm
!eri canlanır ve ~airıme bir hayal daki kaımn teklifi. ınccl iı. tar:ı. 
süreceklerini üınit ederek seviniı iından 91 reye kar'.'iı l 70 rC'y ih 
dur u1~r. fakat anitanat rejimin reddedilmiştir. 
de yüz yıllarca ihmal kasırgaıına _ _..._ 
tutwır.uf Anadolu köylerinin ço·' . . . .. . . 
•m ht'ınen f,emen bambatka bir nın ı·t-nıı gıbı gul benızlerı aol-
~lemdir. Bıı ıeheple Anadoluda 1 nıv" genç lnzlar, yalnu ayak, tit 
va:.ı:ife alım iif'hiı· çocuklaruıda ço- k!U"mlı, .arı benizli .• çocuklar, Ye 
gu vakta ki hayallerindeki k(;y Dnmrın bitmiyen dertleri ve aoa
ycrine: ~u ~ ihti} açlariyle karşılqınca bu-

&rlin, 11 (A. A.) _: S' ıut'fol~ 
ınotör fabrika ları Sahibi' Kvi 
fon Simens, dün, 88 yaşında nt. 
duğu halde n fat ehni~tir. 

---o--.-, 

Londradaki Rus 
heyetinin temasları 

Londra, 11 (A.; A.) - &\:y~t 
askeri heyeti, Bahriye naur, .. ı\. 
leksander ile Hava nazırı Slnt.. 
ler'i ziyaret etmişlerdir. 

---o----

Com!ıı. pencereli, çamur darn· nalıy:>r ve tahayyül ettilderi cen
arı, kuru Jikenli çitlerle çevril- r.;!tİ bulamadıklarından yeisin 
mİf ağaçsı: ve susuz bahçeler, korkunç uçw·wnwıl.l yuvarlana
sıbrı.t yatağı ::azlı bataklıklar, ye· rak bedbin oluyorlar. Bu hisler
~iie hasret kıraç tepeler-, sapa.'1 le h<'mcn köyden uzakl;qmak ça-

. l l relerine bn•vııruyorlar. Bu scJı e Amerik.adan Mısıra yiizii ~cremmıy. taşlı tac a ar, aaç ~ 
'arı mihııeıthı dı::ğirmeninde ağar- realiznıanm sosyal hayatımızda ' I •• d · ıd i 
mı_ ıhtiyar bab;ılar, pamuk ve açtığı derin yaralan dü,ününce, 1 aç gon erı 
yiin cğirınektcn beli iki biiltlüın içi~dc~ ürp~rmiye.ıı v~ ~<al~inin Londra, 11 (A. A.) - AUMtl~ 
ıhl iynr nineler, genç yatında el- sız.::ldıgını h~sselmtyen bı:- ınsan ka Kızılhaçının hediye eltiil ~~ 
Zerinde elem!i mısralar sıralan. te•av\ ur '!dılernn.ll • \ yiiı bin dolarlık sıhhi ınah~ma 
mıf gelinler, başındaki yuması- :--ıACi G.ı\l.lf' ML\lra gelmiştir. 

İstiklal En Son H"avadis'in büyük zabıta romanı : 11 
Haymond başı ile taMlil et· 

ti: 

ır. ı:~ 

i.malithanesi vardı. G o R u N M E y E N 
Ge ler Selinikteki \akadan ı KA T İL 

- Ent ... yarınki trenle ;;··
lcccğimi biliyor ... Onun i(ııi 
ınot<>rü yarın gönderect>k. 

Diye cevap verdi. 
Clacbon-Perry bir otele bir 

de adaya baktı: 

,,onra işte burada yakılan bom 
balar<lan bir kı~ınını ve mü • ----·~ Tiirkçe_lJe Ç'eviren: Faruk Fenik 
hinı miktarda dinamiti Ust • 
rı.ımca) a nakletmek İç'in Ohri 
ye gelmiştt Aaaah . .. ah Kni 
bey i~ hu dalaverayı ke~fct • 
ıniş olsaydı. riitbetliı Melropo· 
lit efendinin kaloşları mutla 
ka ayaklarına dar gelirdi. 

· Ayın onbe}inci günü 

IJu~in ayın on he~i Lfıbin&· 
b ... Önümüzdeki ıt} ın on be
tinde 6en benim karım. ben ııe
~n kocan . . . 

Elinde bir · ma~a. hir MÇ 

hilir iniz .. . lla)<l'i ':inırli hun
ları hırakalım da, gidip bir Şt') 
ler yiyelim . .. Açlıktan öliiyo -
rum· 

Koluma girdi. Hafifçı· ıl.:· 
tı. Bu hakikaten gilmeııırlc• lıi ı 
mahzur bulmuyor ılenıekt'i. 

Yemek e:.na"ında. yolculuk 
tan hah~ettik. Ve derhal hazır· 
]anmağa ha~lamağı kararlaştır 

dık. 

Clarck5on Perry .. aa t ~ rıl İ· 

lıııçukta gelerçk beni aldı. Hay 
nıon<l hag:ıjları ile bf"'rahn arn 

lıaıla oturu)ordu· Ben de arka
ıla~ııııın yanına oturdum. Gii
Clar<•hon Pcrry maharetle o· 
zcl bir ilkbahar at..l-amı idi. .. 
tomohil kullanıyordu. Kenrliııı 

ılt> mektepten kaçan bir çoı·ul, 
~ cvhıci du)dum. Bir . aat ~onra 
Hamford'a \ armı~tık. Ooğrtt'-ll 
hıı ıne afcyi llir 5aatte katet · 
ınck bir me,,.ele di. Arka<la~ıını 
tehrik ettim· 

Sahil boyundaki Grand (). 
tde indik. Oradan Brodde -
han k 'ı n aıla~ı nıükennnt'l görii 

ııiiyordn. Şato 'c korkunt; ) ar· 
lar buradan iyi ~eçili) cmlu. 
Raynıond ilk defa gördüğü. ec 
dadının malikaneı:,foi alaka ile 
~f') rediyordu, Clarckson Per · 
ry hile alukaılar olnın~a hem:i 
yorrlu. 

- Belki de biraz :-ıkıııtılı 
yer ama. dedi. Çok ta fena rlı·· 
ğil gihi görünÜ)Or . .AğabP-yİ11İ7. 
motörii yarın ~ahalı göndere -
cek değil mi?· Ö)lt' i"e gecP~'İ 
hu giizel otel<le gt>çircct>ğiz, el·· 
mektir. 

- Deniz o kadar &akin ki ... 
Ddedi... Gölden farkı yok. 11· 

daya kadar ıkürekle mükemmel 
gi<l'ilebilir. Ağabeyinize de gü· 
ıel bir sürpriz olur. Haydi ço· 
ruklar, bu gece bize lazım olıı· 

cak e~yalarımızı küçük bir t""l 
çantasına dolduralım. üst tara· 
f ını burada hırakalını: ., yaruı 
mot<irü .gönderir kalanları • it· 
dınrız1 o tomobili de garaja ~ 
kalanı, biz de },ir anıfa l ilraııı" 
ğa çİkulı ııı. • _ 

·- · · ( DPvamı ı·m·) 

bahscdec.."'t:.rı. ul.3tryıu.J, , ""'~""'"\.,; 6uu.... ., -· - · ·· -"C'--- - o- --

rince karımı orada bturmuş Ray
mond Brocklebank ile gevezelik 
ediyordu. Raymond genç bir ban
ka memurudur. O da erkek klilr-

•' " ' '- 1.4 &aa' L(tlJ Cl J 1. .l&C.I • ıC 1'- V l.&A ,.,. .. .., • •• - . .. ,. .. '- ... v•• ---3 -·- .. " .... .... -- --,; ------dim. Şu da!kikada yanımda birisi
nin bulunmasını, ve enciiselerimc 
gülmesini o kadar arzu ediyorum 
ki... 

nto)a gitti. 
rkurla ,..ım nlfıkadar olıırn .. • 

tll: 

ynknrak: 
- O halı le 'a-h ı•hınıııı> 'az - . 

mı~ olacak. D di. 

e tlı·r~iniz hu teklife? 
Göz ııcu ilı• Clarkson Par· 

r) "ye 'c karima haktim· İki ~e· 

flcdim. 
- Peki ... Öyle i ... e ... Gide· 

L . . ·- • (Devami var> 

• 
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İSTANBUL DÖRJJUNCU İCRA 
M.1'.:MURLUGUNDAN 

Emlak ve Eytam Bruıkası T .A.Ş. 
ne birinci derecede ve sırada ipo
tekli olup tamruruna üç yeminli eh
li vukuf marifctile (12395) on iki 
hin üç yüz doksan beş lira kıymet 
takdir edilen Kılıç Ali paşa vak
fındnn Galatndn Kılıç Ali Paşa ma
hallesinde eski çöpluk iskelesı yem 
I<arn .'\'Iustafa paşa caddesinde sağ 
tarafı çöplı.ik iskcfosi sokağı, sol ta
rafı Frenkynn hanı, arkası Frenk. 
Yan mnğaznları, cephesi Kanıka§ 
~USUıfopnşa caddesilc mahdut esk. 
18, yeni 229 ve 1/22'J No.lu dükkiın 
deponun evsafı: 

1 Ahmet Ateş ı- Bize göre:-Parasızküçük ·-- -'- Hala açıkta denize 

ilanlar servisi K a ·r y 0 1 a ve M 0 b i 1 y a giriliyor 
Hala halk için 

açıyoruz• S a t ı ş E v ı· d · " enize gırme,, ---o'---
İş arayanlar, iş ve• İst: Nuruosmaniye Ç=ı hun karşlsında yerleri yok! 
ren/er ve evlenmek Her sene, yaz mevsiminin baı· 

lamasından önce, iki ıeyin yapı. 

229 No.lu mahal. çöplük iskelesi 
sokağının köşesinde 26 1\12 üzerine 
bir katlı kagir olarak inşa cdilmi~ 
olup halen aşçı dükkan olarak kul
lruulm.1ktadır. Köşesinde vaki ke· 
Pcnkll, camlı kapısından içeri giri
lir. Zemini çini döşeli ve bir cephe· 
si kristal camlı ve istor kepenkli ve; 
diğer tarafı crun.sız ve istor kepenk· 
li üstü demir putrelli ve voltalıdır. 
Ayda kırk lira kira getirmektedir. 

istiyenler için ... 
Bundan ~onra İ§ ve i§· 

çi arayanlarla evlenmek 
i tiyenlcrin gönderecek· 
leri 'küçük ilanları neşret 
meğe knrnr verdik. 

Biz, diğer gazetelerde 
olduğu gibi gömlcrikcek 

ilanlara bir de kupon ya· 
pı§tırılmasına lüzum gör· 
müyoruz· Karilerimiz yal· 
nız eıılenme teklif Zerine, 
okwuıklı bir yazı ile ısa· 
rih adreslcrir.i ko}maları 
şarttır. Citldi addcdilemi
yecek teklif Zeri Mşrelme
mek hakkını muhafaza e· 
d;.yorıız. 

Mektup gönderecek o· 
larıuır, lıahlannda azami 
bir lwtumiyct mulıa/azcı 

edileccirine inanabilirler. 

Her nevi karyola ve mobilyelerinizi buradan ucw ve 
1&2'lam olarak tedarik ede bilirsiniz. Tavsiye ederiz .. 

....... - ..................... 11!:1! ........ ~ 

Nafıa Vekaletinden: 
23/7/941 çarşamba günü saat 16 da An.karada Nafıa Veka

leti binll.!ı içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Mal. 
zcme eksiltme komisyonunda 17253 lira muhammen bedellı 
•900· ton Portland çimentonun kapalı zarf usulile eksiltmesi 
Y'apılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1293 lira 98 kuruştur. 
İs~eklilerin teklü mektuplarını, muvakkat teminat ve şart. 

namesınde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadaı 
mezkur komisyona makbuz mukabilinde vermeelri lazımdır. 

c4045• c5529ı 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat : 1 ankası 

lacağı ilan edilir ve bu iki ıey 
yapılmaz: Biri, açıkta denize ııir · 
menin rnenedileceği, diğeıi, halk 
ıçin bedava denize girme yetle· 
leri açılacağı. ~ 

Netekim, iki ay önceki tuih· 
terden itibaren gazete kolekıiyon 
.arını karıştırırsantz, bu mevzu
da ne bol vaadlere raıtlaraınız 1 
Buna rağmen halk hala kolaylık
la ve rahatça denize girmek im· 
ıtanları bulamamakta ; tehlikeli 
veya sıhhate muzıy yerlerde de
nize girerek, isteristemez birçok 
tazaların ve hastalıkların zuhuru· 
na sebebiyet vermektedir. Bu, 
.1eden ileri geliyor} İş yapmak 
.lususundaki hüsnüniyetimizden 
;üpheye mahal yok. Fakat neden 
ıüsnüniyetimiz başarıcılığa inkı-
ap edemiyor} Bunda, bütçe en· 

Aynı tapu scnedile tasarruf olu
tıan ittisalindeki 11~9 No. lu Vl 

143 1\12 üzerine mebni depo, galva
niz saçlı ve demirli ve çift sürmel 
kapı ile ve ayrıca camekanlı kap 
ile içeriye girilir. Zemini çimentı 
döşeli geniş bir arziyenin arka köşl 
l>inde bir abdeshane ve yıknnnu 
ınahallini muhtevidir. Geniş ::ıhşaı 
hir merdivenle girilir. Zemini çi 
rnento döşeli geniş bir arzi:rcnin ar· 
kn köşesinde bir abdeshane ve yı. 
ltanma mahallini muhtevidir. Geni. 
<ıhşap bir merdivenle üst kata çı· 
kılmaktadır. Üst k.'.ıtın döşemesi dt 
ınir putrel üstüne teşkil edilmiş ah 
şap d~cme olup, tavanı ahşap v< 
~rsilya kiremidi ile mestur v< 
ı>ençereled demirdendir. Bir kap 
tle ittisalindeki 229 No. lu dükka 
nın üstündckı taraçaya çıkılmak· 

tadır. 1/22!) No.lu işbu depo haleı 
F'ilips şirketine aycla doksan lir: 
rrnıkabilinde kiraya verilmiş bulu• 
rnaktachr. 2G M2 üzerine mebni 22 

İkrnımyeli bilmecele
rin ne§rine ba~lıyoruz 
Bunlardan her on tanebi 
ni doğru halledip bize 
gönderenler, lıazırladığl -
mız hediye tokundan İ~· 

tif acic cdcce'klerd\r. 

Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Jişelerinin ve diğer reımi forma.· 
itelerin b irer «yasak:. taıı ha· 
inde karşımıza dikildiği ma· 
um. Fak.at yegane mlni bunlar 
1eğil. Bize kalına, iki eaaolı ekıik 
ığimiz var: Biri, bir iıi pratik ta
afından görememek ve daima 
Jerin nazariyata boğulmak; di-

l 
~eri, takip fikrinin azlıiı. Bu iki 
~j deri yendiğimiz gÜn, iılerin 
;endi kendine yola girdiği görü
ecektir. 

Fakat ihtiyaçlar durmaz; tat· 
nin ister. Onun için, müzmin bir 
lert halinde sürüp giden bu ild 

~o.lu dükkanın binasına 630 ve 14' 
~ üzerine mebni deponun bina 
sına 5005.- ve her iki gayri menku· 
liin 169 M2 olan zeminlerine de 674' 
liraki cem'an heyeti mecmuasım 
12395. on ikl b1n üç yiiz doksan be 
lira kıymet takdir edilen dükkfır 
\c deponun tamamı. 

l - İşbu gayri menkulün attır 
~ şartnamesi .10/6/941 tıırihindcr 
itibaren 934/924 No. ile İstanbu 
Dördüncü icra dairesinin munyyc• 
numarasında herkesin görcbilmes 
için nçıktır. İlanda yazılı olanlardar 
!azla malilmnt almak isteyenler iş· 
hu şarbıameye ve 934/924 dosy: 
numara.sile mcmuriyctimizc müra
C<uıt etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ıçin yu· 
karıdn yazılı kıymetin yüzde 7,5 nh 
betinde pey veya milli bir Banka
nın temınat. mektubu tevdi cdilc
CC>ktir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarlıı 
diğer alukadarlann ve irtifak hak· 
lu sahiplerinin gayri menkul üze
l'indeki haklarını hususile faiz ve 
Iİlasrnfa dair olan iddinlannı işbu 
Ufı.n tarihinden itibaren yirmi gün 
IÇindc '<!vrakı mi.isbitcleıile birlik· 
~ ınemuriyeLiınize bildirmeleri i· 
Cap t!der. Aksi halde haklan tapu 
Sicili ile snbit olmadıkça satış bede· 
linın paylnşmasınd:ın hariç kııhrlar. 

f lk bilnıeceyi 
bekleyiniz 

SiNEMALAR 
BEŞİKTAŞ BAIIÇESİ 

2 Film Birden 
l -.- To-un Pa§a Türkçe 
2 - Güzel Esire 

Be~il•m~ Suat Park 
Sinemasuıda 

2 Film Birden 

1 - Lorel ve Hardi 
2 - Esir Tüccarlar 

Beyoğlu 
Halk sinemasında 

3. - TENCERE YUV ARLA:..~D 
Komedi. 

Matine 11 de gece 8.30 dıı 
1. - GUNCADtN. Türkçe sö:ılii 
.?. - GÜNDÜZ İNSAN GECE 

KURT. 

* ~eJllhe.rlitaş Sinemasında 
12 .Maskeliler 

31 Kısım B1irdeıı 

Sahip \'e Batimuha.rriri: 
NİZAl\f:ETTİN ~AZİF 

Ne riynt nirekförü· 
ŞÜKRÜ SARAÇOGLU 4 - Gösterilen günde arttırma-

Ya işU-1• cd-- 1-- ....... ·-uı şartnn· B ld .r... Ülk · • ....,., 't:ıın.:ı· ... ~...... ası ı,... yer: u Bnsım~vi 
'llesini okumuş ve lüzumlu nuılfı· 
~t o.lnuş v~ }>unları temamen ka· olmaz vey.:ı bulunmazsa hemen on 

Ul etmiş ad ve itibar olunurlar be ·· lidd u 
5 - Salış Eınüık ve Eytam Ban· ş gun m e :e arttırmaya çıka-
~ 844 N hı k h"'k"m· rılıp en çok artt.ırana ihale edilir. 
~l'inc tabi ldo._ dannnunzk~ ~ -ı İki ihale arasındaki fark ve geçen 

o ugun me ur n .. 1 · · yu"zde be..+n~ h 
llUn,,n 15 in i d..ı,.. . t fik gun er 1çın 'Jil"""4' esap o-.. c ma u~sıne ev :ın · d -ıltincı b' ılmak luruıc:ık faız ve iger uınırlnr ay-

ır arttırma yap sızın h"'k ha t kalmak 
&ııyti menkul 19/8/9U tariliind< "1c:ı . u. m~ ce sı~ mc- , 
~ günü saat 14 den 16 ya kadaı murıyetumzcc alıcıdan tahsıl olu-
tlanbul d" d.. .. İ d . d nur. (Madde 133) or uncu cra aırcsın e 
~Pılacak arttırma neticesinde ü~ 7 - Alıcı nrttırma bedeli hal'icin- ı 
~~fa bağnldıktnn sonra satışa rüc- d~ o~rak y~lnız tapu fc~ağ harc~n'. 
''<Ul.ı olan diğer alacaklıların bu yırmı senelik vakıf tavız bcdel~ı 
&al'ıi menkul'.ile temin edilmiş ala- ve ihale karor pullannı vermege 
Caltları mecmuundan fozla olm3k mecburdur. Müterakim vergiler, 
~'.1-ılı:? en çok arıt.ırana ihale edılir. tenvirat ve tanzifat ve de~laliye ııes-
1 °~lc bir bedel elde edilme?.Se ilın· mindrtn mütevellit Beledıyc rusum 
c Yapılmaz ve satış talebi düşer. ve müterakim vakıf icarcsi alıcya 
~ - Gayri menkul kendisine ı- ait olmayıp arttırma .bedelinden te~ 
l'i} e olunan kimse derhal veya ve- zıl olunur. İşbu gayrı menkul Y~.3 
• en mUhl:et içinde parayı vermez- ncla gösterilen tarihte İstanbul dor
~luı.Ic karon fesh olunarak ken· düncü icra memurluğu odasında 
bu den evvıel en yüksek teklifte işbu .iltın ve gösterilen arttırma 
d 1unan kimse orz ebniş olduğu be- ~rtnn'!\_esi dairesinde salılacağı i-
cUc nlınağa ralJ olursa ona, razı lan olunur. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile ~-afıdaki pl.na göre Ucranıiye dağıtılacaktır: 
' adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
-' ıt 500 > 2.000 , 100 adet 50 LlraLı.k 5,000 Lira 

' • 250 > 1.000 , 120 • 40 > t,800 > 
40 • 100 • 4.000 > 160 > 20 11 3,200 > 

DİKKAT: Heeeplarındakl paralar bir sene içinde 50 lire. 
dan ~atı dilfIDiyenlere ikramiye çıktı&ı takdirde % 20 fa.ı. 

j 
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylfil, il BlrincikAnun, ll 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

i 

f 

'I:anıdığınız, tanımadığınız birçok tiplere 

Herkes kendi hayatını yaşar 
Adlı kitapatki 6 büyük hikayede rastge
lecek, onların bütün İncelikleri;,,e, hususi• 

yet/erine yakından vakıf olacaksınız. 
Yazan : Bekir Sıtkı Kunt 

Kitapçınızdan arayınız. 50 kuruş 

ENSON HAVADiS 
tLAN FİYA'l'LARI Kuruş 

Başlık maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 ~ > • 200 
3 > > » 75 
4 lt > > 50 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senellk 
Alu aylık 
Üç &ylıl: 
Ayla.k 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
27~ 
100 

-1700 
1000 
500 

TIYATROLA!__j 

VEDAD ÜRFİ YAZ 
TEMSİLLERİ 

7 Temmuz Pazartesi Akşamı 
Suadiye Şenyol Çınardibi 

Tiyatrosunda 
11 Temmuz Perşembe günü 

Ak,amı 

ALTINTEPE TİYATROSUNDA 
Bii:rük Temsil 

Kan! .. 
Komedi Dramatik S perde 

Film Bejisöril E!erİn Mubaniri 
VEDAD 'ÔRFt 
Bizzat Perdede 

,_., 
m ·

1 
d R c r i k'in kudretli ka- ıeu:.ıu ............ · . h 

alacaktır.> 

ıoktayı, Belediye, en kestirme 
101lardan giderek halletmeli ve 
>u sahil şehri halkını, biran ev
rel, denize ve sıhhate kavuıtur· 
nalı dır. 

-Bu,böyledirl-

Amerika 
donanması 
ateş açacak 

Londra, 1 O cB.B.C.> - Va. 
iİngtondan bildirildiğine ııöre. 
:\merika Bahriye Nazın Albay 
(noks'a, İzlandanın iıgali etra· 
iında verdiği bir mill&katta ou 
~ual sorulmu§tur: 

- Ada denizden veya hava· 
.:ian bir taarruza uğradıiı takdir
le, Amerika donanmaıı ateı aça· 
:ak mıdır} 

Bahriye Nazırı fU cevabı ver· 
mittir: 

- Yapılması icap eden şeyler 
hakkında, ıüpheye mahal yok· 
turl 

Emlak ahm satam-
Her muhitte aatılık aparta· 

man, ev, ana iırlyenler ve em
lak aatmak diliyenlere yısıhı· 
nem.izde asımı kolaylık göıte. 
rilir. 

Fatih parkı ka1111mdı DUl· 
gerzade Camii üıtünde KAmil 
P•!• ıokak No. 6 

ENVER GtlmlAN 

İSTANBUL ASLİYE 12 el HU
KUK MAHKEMESİNDEN: 

Müddei: Merkeze. 
?tfüddeialeyh: Eyyüp: Rami Ye

ni mahallede Glil ağa sokak No, 
18 d~. 

Müddei Merkeze tarafından müd
deilcyh Eyyüp al~yhİ!'t! asılan ~
sayet senedinin iptali dııvası için 
müddeialeyhin 9/7 /941 çarşamba 
günü saat (9,30) da mahkememizde 
hazır bulunması lüzumu ilAnen teb
liğ l.'dilmesi üzerine mumaileyhin o 
gün gelm~mesi veya bir vekil gön· 
dermemesine mebni hakkında gıyap 
karan ittihaz olunmuş ve imliı kı· 
lınan bu karara ait ihbarnamenin 
bir nüshası da mahkeme divanhiı· 
nesine asılm4 ve keyfiyetin on be~ 
gün müddetle il!nı için tahklkntın 
24/9/941 çarşamba günü saat (14) 
de 'bırakılmış olduğu tebliğ yerine 
geçmek Uzere ilAn olunur. 

{ 9'1/101 

•a C\O!JUıyıt.n U~Ulwu .... ., . ..... ----
lcınile çok titiz bir dikkat ve ~~:. cı ı bombalannııştır. Tayyarecilerimiz 

.. l · dd• bir mahiyetı aız de-ı ı Jamahdaıtı luyyau: ıue, .......... 

itinn ile 'isanımım tercüme gı ş!j. h""k• ti ancak bu §art· bu meydana pike bir hücum ya
edilmiş olan bu beynelmilel l d 1 1k. u ~~e 'k gayretlere ioti- . parak pek aşağılara inmiılcr ve 

e.i; 24 ~tahrip r:dilmitlİT. 
Bu hücumlar esnasında iki tay 

yare kaybettik. Bunlardan birinin 
pilotu ile rasıdı kurtanlmıttır. 

rüzg!ırlarile d'lldurmaktadır. Oku 
yucuda ferahlık yerine ürperti 
ve gazele bayıiyyetine hür~ 
rnetaizlik uyandıran bu yılltık ve 

e....,,ri bnaün ypnj battan VCr• a tr ı mU§ ere b'l •1t• v· • • • tah • t • ..... - ...,. rnk etmeğe hazır olduğunu ı • lı ıd . ı~ıBtayyareı·sını dnp Ve ~ıt-

ımaeiİğme.lbiia!İİİİİlıİiıy!loilru•z•.•••••lild' k d. er ır. eyruı ımanm • ıııye ırme te ır. ~ 

şal Peten 
z teklifini 
!ddetti 

~riye ve Lüb· 
ı istiklalini 
umıyacak! 
, ı 2 (AA.) - lngil· 
Cimeti, Vaşingtondaki 
isi vaııtasile Amerikan 
le bir nota tevdi etmiı
ilcanın Vişideki büyük 
tasile Vişi hükUınetine 
si istenmiş olan bir no· 
ıları şunlardır: 
ıuriyede müttefik ordu 
\ava üılerinin Almanlar 
nlar tarafından kullanıl
çin harbetmektedir. 
ngiltere Arap halkına 
olan ~stiklal taahhütleri· 
bulunmakta ve General 
rafından bildirilmi§ olan 
!lrtlarına iotiralc etmekte-

Müttefiklerle birlikte Su· 
hubctmekte olan hür 
lr için tam bir af ilan e· 

Suriyt!de Viıi ernrile har· 
ku.vvetlerden müttefikler 
a i~tirak etrr.ek iatiyenle· 
1are1'etlerine müsaade e. 
• lıtemiyenler nilelerilc 
memleketlerine gönderile 

· Suriycdeki liman tesian· 
m olarak teılimi . 
· Suriyedeki harp gemilerı 
.a enterne • edilecek ve 
' sonra, birleımiş Fransa 
etine teslim edilecel<tir. 
- Suriyedeki Alman ve l
ar enterne edilecektir. 
VİŞİ'NİN CEVABI 
hükumeti buna verdiği ce· 
şu 6a9lan ileriye ailrmÜ§· 

- F ran a, Suriycye ait tisah 
ni nasıl yerine getireceiini 

- İngiltere hük<lmetinin Su
e Lübnan istiklaline ait be
nı Fransa keenlemyekün 
er. 
- Katru ve Dögol iibi va· 
ıinleri hakkında bir umumi 
lifini şiddetle reddederiz. 
eketlerine hıyanet edenleri 
ıek Fransanın ıetefine pek 
bir teklif olur. 

numi karargahından tebli~ 
:>r: 
lesti petıol mıntakası tekrar 
>ardıman edilmİ§tİr. 9 ve 1 O 
anqa l 79 düşman ta)·yoresi 
rülınüştür. 

~::liiiiılı.-ıııı..-~~YoıöJR.aıı 

atırla ... 
------....... ~ ....... - ... _ ... ~111 

ş k iıraf, Koordinnsyon Ha)·· 
n yerbd.! bir karan ve Baı
Jetb tereddüdtüı: laıvihile 
dan kalkJnak W:ere pulunu· 

ıyle :u.ıınııderim ki hu knranıı 
ınuındım c. ıl sevinecek olan 
cfü. Gözl~rir.i n "'Öıd~ri ka· 
beynini lilzums~· bir yor

luktan k\ırtaracak ol&n bu 
Ü in, onll.n dikkat "melek~ini 

lçıl..ınaUa le iri L:iyük oln· 
lır; kari, bununla inbiktc.n f:C'· 
!rniş ve t eksif < Jilm"~ f;kir ve 
ua sembolleri delaletile, ctec
• in büyük ıımna kaVUfma 
Jı:inlarını da «;ide etm.it o1a
khr. Fakut kart kaış11ında mu. 
rriTm de derlenip to.planması 
vo bir •nevi fikir ve ıöz tepi. 

Ah kalıbı i~İl'e ginneıine, yin~ 
bu tedbir, isteriatemez mÜe5'.İt 
olacaktır. 

Bu itibarla ' onu allafl&niilkta 
gecikmiyeliın. 

" 
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Hikaye 

Seyahatte 
Çeviren: Yazan: 

Celal Saymen Guy de Maupassant 
Tren •Kan• dan kalkarken yoktu. Sinirleri ayakta idi. Ka

kompartımanımız adan1akıl11 ranhk, yeisilvcr düşiineeler bey. 
dolmuştu. İnsan kalabalığı için- nini adamakıllı rahatsız ediyor
de birbirini tanıyanlar çok ola- du. 
caktı. Herkes birbirile konıışu- Çantasını açtı. Jl.lulıte' iyntm • 
yor, görüşüyor, yolculuk miid- olduğu gibi iki dizinin arasın" 
detlnce havadan sudan mııha- boşalttı. Fakat ayni saııi)·e için
verelerle vakit geçiriyordu. Ta- de yüziinılen soğuk bir riizgiirm 
raskonu geçince bir aralık biri: hafifce geçtiğini hissetti. Başı -

- İşte - dedi - cinayetler hep nı kaldırınca kompartıman ka-
burada oluyor. pısının açıldığını ve aralıkta,· 

Herkes bu esrarengiz cinayet- birinin, hiç tanımadığı bir sah
Jerden bahsetmiye ba~Jadı. Ha- sln başını uzatarak baktığını 
kikatte iki senedenbcri buradan gördli. İlk ürkeklik içinde kadın 
geçen trenlere biri arız olınus, parasının üzerini bir c;al ile ört 
fırsat buldukça, bir yolcuyu ül·- tü. Bir kaç saniye, şaşkııı şa~ 
dürüyordu. Herkes tahminlerde kııı, adanını yiiziine baktı. Ilc
bulıınuyordu. Kadınlar pence- rifin J'Üzüııde vahşi bir endise. 
lerdcn gecenin karanlığını kor- nin gölgesi vardı. Parmağı ya. 
kudan titriyerek seyrediyor, kor ralı idi ve kanlar akıyordu. 
kunç katilin kapıyı açıp gelme- Korkudan bayılacak hale gel
sini bekliyen bir endişe du;:ı:- nıi~ti. Bir miiddct olduğu )er-
yorlardı. de dondu kaldı. 

Bu katil bir deli, bir nıiitel'cd- Herif: 
di olmalıydı. İnsan kanı nkıt- - Korkmayın Madam - diye 
maktan zevk duyuyordu. Cina- söze başladı - , benden korkına
yetini hiç bir para hırsı. bir hır- yın! 

sızlık kasdile yapıruyor; sadece Kadın hiç cevap vermedi. E
kurbamnın başına ağır bir ci,iın saseıı ağzını çacak takalı kalnı·-
indi:rmek, yahut sessizce bıçak- t n11ş ı. 

lamakla hakkmdan geliyor, aka- (Daha rar) 
binde sıvışıp kaçıyordu. ı -------------

Yolculardan biri bu ıııiinase- M"lf- Ç" Af 
betle deliliğin çeşidleriııaen 1 1 ın, manya 
bahsetti. Bunlarııı bir !akınla- ile alakas ı nl kesti 
rile her gün yiiz yüze geldiğ' mi
•i anlattı. Berfin: 11 (A. A.) - Çunkiııı: 

Çin hüklımetinin Almayna neı
dindeki biiyiik elçisi B. Şcnsen 
diin nkşanı elçilik ıncmurlnrı ilC' 
birlikte Berlindeıı hareket et-
mi~tir. 

12 temmuz cumartesi ak>'amı saat 10 da 

BüYüKOERE BAYAZ PARK'da e~~:~:e~~i 
MÜNİR NUREDDİN 

''Harbe 
. ı· . ' gırme ıyız.,, 

il ve arkadaşlarının ilk yaz konseri "Zira bu harp bizim 
harbimizdir,, 

Birleşik Amerika 
derhal Almanyaya 

harp açmalıdır 
'

Gece İstanbul ve civar köylere oto\ıüs servisleri teı_nın edı.1-ı 
mıştır. DİKKAT: Pazar günü öğleden sonra MUALLA. Kema

ni SADi ve arka?aşlari."' •••••• 

Nevyork, l1 (A. ı\.) - Ne,·
york Post gazetesi, yazdıf(ı hir 
başmakalede Birle~ik Amerif,•
ntn derhal Ahnanyaya harp a<;
ınasmı istiyor ve di~·or ki: 

Kısa 

Haberler 

* Önümüzdekı pazat' günün
den itibaren, at vurı~ları bitin\!e· 
ve kadar, Sirkecı - Yesilköy hal
tında her hafta ilave seferler ya
ptlac&ktır. 

Birle~ik Amerika filen harp 
halindeı'.ir. llarpteyiz ı:iinkii 
diinyay1 zaptrtmeğc az1netn1io:; 

olan hürriyet ic;indc ıncvrudiyc. 
tinıizi bile bir hakaret telıtkki 

eden adantın l'·olu 'tize.rinde du
ruyor. Millet iitbariylc nıu\'1U- '" 
dcratnnıııo bu barbjn ncticr:-")i· 
ne bağlı olduğunu goru~·nr!17. 
Artık sulh ile harp arasım'a. 

bunlardan birini in ti hah ct11ıd< 1 
hakkına malik değiliz. Keııdimİ7 
ic;in ın3suniyet arayamayız . Bn 
harp bizim harbimizdir. Nazi rr
jilni düşman1n11zdır. * Taksimdeki su depolarının * Sdhrimizre lamba $İsesi dar

vrkı! :nası etrafında tetkikler ya- lıgı çekilmektedir. Halbuki all\ka 
pıimaktadır. darlarda büyük mıkyasta sişe sto * Lo<an ~ünü için üniversite ku vardır. Bu is etrafında tetkik
rektörlüğü büyük 'bir proğram !ere baslanınıştır. 

l\faden1ki bu bizin1 harlıiın :z_ 
tlir, harp etmeliyiz. Biz ya[ıuz 
harp malzemesi verip İngilizler
den kanlarını döknıclcrini b,f,.._ 
ıne111ız namuslu bir hareket ol. 

ha<ır !amaktadır. * Afyon HaJokevi temsil kolu. 

n1az. 
* Dün mektep müdürleri top. yakında İstanbul, Ankara ve Es

lanarak ikmal kurslarının proğ- kişchirde temsiller verecektir. 
ramlarını lesbit elmLslerdir. * Sefere çıkacak yolcu ve yük 

P "f•k k ı Yercbatan sarayının etra - vapurladnda, tahlisiye vasıtala
aSI l ıyı a- rıncla yeni ın~aata müsaade edil- rının iyi bir vazivettt, n!masına 

ıni.wceklir. dikkat edilecek, her vapJrda "flllda endişe?! * Şelı:rde mühim bir yekun dam adedine göre talıl:sive vak 
tutan ahşap evlerin kaldırılması tası bulundurulacaktır. Tahlisiye 

Birfeşi k Amerika cı:afında tetkik'.orc başlar.ımş - vasıta.sı eksik veya cür~ık gem·ıe. 
ur. Fazla paraya lüzum gösteren re sefer müsaadesi veriirııiyecf"k

San Fransisko "u ısin yıllara taksimile faaliyete tir. 
ı · :e(·ilmesi dü<ünülmektedir. * Oduncular, fia\laruı serbe;c 
ımanına mayın * Edebiyat fakültesı tngıliz btrakılmasını istemi,ledir. Fial 

döktü. profesörlü;{ünc. Livcrpul üniver- Murakabe Komisyonu bu talcbj 
s}te~indc ayni dersi ,.c-rcn profc· tetkik ctıneğe ·başlamıştır. 

Korku ve endişeden gcrilıni' 
iısab içinde ekseriyet anlatılan
ları azami bir dikkatle dinli\'Or
du. Omuzlarının arasında kii~ük 
bi:r baş taşıyan, bir yolcu otur
duğu yerden kıpırdanmağa lii 
zum görmeden yavaş yavas ~ÖY
ie bir hikaye anlattı: 

- Bir vakitler bir Bayan ta
ntdun. Bi rtrcn ~eyahati '-'"na. 
.ında başından korkunç oldıı/;<tı 
kadar acayip bir macera gc(:tni~. 
Bıı kadın hastalarımdan bir Rw. 
tu. Madam ~lari Baranov ... Fe, -
kalade giizeldi. İnce lıurunlari
le zarif ağzile, zünırüd gözlerHc 
Rusarın ne kadar giizel oldulda
rını bilirsiniz, Onlarda ~·aklaşır 
kaçan bir hal vardı ki in·;anı 

hem cezbcder, hem de hicldct
lcndirir. İste öyle bir kadın ... 
Senelcrdenbcri ciğer hastalığın
dttn ınuztaripti. Fransanın cc~ 
ııup sahilindeki hol güne~ten is
tifadeye siddetli ihtiyacı vardı. 
~''l!lat kadın Rusyayı tcrkcdiı> 
burala_ra gelmeye bir tiirlü ra7.ı 
olntuyordu. Sıhhatinin ünıicisi7. 
liğe doğr ugittiği ileri süriilrrek 
bütün <1oktorlar Madam B:ıra
tov'un kocasına bu lüzu1nln sc
)-ahati ta,ısiye ettiler. Adanı ka. 
rısına derhal yola çıkmayı em
retti. 

Vaşington, 11 (A. A.) - ı:vh- sör kabul edilmistir. , * Karabük fabrikası çivilik cu 
riyc nezareti San Fransisko ho- * Francala tevziatı hrtkkında jbuk imaline başlamı&tır. Çubuk
yuna ıua)·n döküldüğünü rı:-s. bir c.ok ~ikftyctler yapılınakta _ lar, yerli çivi fabrika~ar 1 na göre 

----ı men bildirn1İ!o:tİr. Gcn1ilcrin bt dır. Fırıncıların, fırancalayı sa. hazırlanmaktadır. * Tb fakültesinde mezuniyet mıutakaya girınelcri ıncnefHl. atinde vermiyerek mil$terilıeri * Mer~inde bulunan 5 bin ton 

Haber alındığına göre büyiiJ, 
elçi ilk fırsatta Amerika ~·olu ilr 
Çunking'c dönnıck i.izere İs\'İ('
re~ e gitmektedir. 

Hastayı trene bindirdiler. 
Kompartımanına yerle~tirdilcr. 

Aksi gibi burası bombostu. Ka. 
dın fena halde iizüliiyordu. Pen
ceresinden dağları. bayırlar1 
seyrediyor, dünya yüziinde ken
dini tekbaşına kalmıs zannede
rek yeisleniyordu. Çorukları. 
kocası, sevdikleri hep uzakta 
kalmışlardı. Belki de 01111 hir 
kimse clüsünmüyordu. Hele ko
cası onu hastahaneye yatırılan 

basta bir usak gibi uzaklastır
nııştı. Bu biikmii de birdenbire 
vermek istcmİy'>rdu. Çünkü zn. 
vallı da mbu seyahati birlik!~ 
- onmak için hazırlanmış. hatta 
oasaııortunu bile birlikte yap. 
tırınıstı. Sonra bir cok ınllniler 
kocasını alıkoymııs, kendisi tck
ba!'\ına yola ~ıkn11~tı. 

Gece olmuştu. Tren olanca 
siir'atile ilcrli~·or, yol üzcrindP. 
ver ver kövler. ormanlar ,·ak
laşıp. uzaklasıyorlardı. Bir ·a ra
lık 1\-fari Baratov çantasın<laki 
p•ra,·ı savma~ı diisiindii. Yola 
r1karken korası onn bir sürii 
para \'ermişti. Hazır uykusu da 

ikmal imtihan larına 150 kisi isti- 111i~tir. l\layinlcrin ~a)·ri nıuay. beklettikleri sövlenmektcdir. Be- ~eker pazarte~;i şehrımıze gelecek 
rak elmislir. Fakülte yaz devre- yen bir ıniiddet dökiilii knhroi". lediye bu hus~sta tedbirler al - ve mer'i fiatlarla satılmak üzere 
sinde 200 mezun vermiştir. anlaşılmaktadır. ' :naktad;r te\'zi edilccelotir. 

En Son Havadisin Cinayet ve Mace,_ Tefrikası: 47 na yeınrk götiirdii. Jenej i•t<'
nırdiği lıaldc zorla ) cd'irdi. 

li<ANLI LOKA Şarlo da kapının öniine o -
turdu. lıir ip gihi uzayan yolıt 
"'l reı!İ}Or, bir taraftan da Mar 
teıı·le kızı arasındaki kavf!;H} ı 
rlof;uran !k>llebi ke~feımrğr r:a 
lıııyorclıı. 

Sanki ,jzılı· vok nııı '! Bi-
rikıirılij!iniz paralar nc• oldu? 

- Sa11a Jıe:-.ap vernıeğ<· ııı<1'r 
hur nıtr~urn? 

Jenej tehdit "' ioıaıı ılol11 
bir 'r•le haykırdı: 

Sakladığın p;ıralarıla !11· 
•ıim ılr ı,•izin kadar hakkını '" 
Bıı parayı almadan giınıi)O('C

t!inı. i~itjyor ınu .... u11? 

- Sen payıııı aldııı . 

- Bıırada yaptığım rlaha 
doğru:-.u zorla ~ aptırdığınız i~· 
lerr kar~ı alclığı ın para lıiçtir. 

- Miinaof'bet•iz <;(izlrri hı-

rak. 'öini kr'; yalıııt hııradaıı 
ılrfol git! 

- Beni konıyor ınıı>tın? 
Scn'İ ko\.ınadını. ~U" di· 

yorum. ÇocııJ..larını al hurarla 
otur dedik yn 1 

- Evlatlarınıi hir lıatııkhıı-
nede biiyiit111ek, onlar:ı cin:ı • 
yel Ye '")'gurırııluk der,i öğrrt 
mel.. İ>lrınenı. Onları ela krndi-
11iz l!İlıi mi yapmak. bir katil 
olarak mı ycti,tirmek i•Iİyor-ıı 
nu? Hu 011111, .. nrak :-ev 1i1'ite!. . . . . ~ . 
, i\IarL<·nin ,olgun benzi lıir 
ölii rengini ıılılı, Tokatlamak i
çin kızının iizer'İne doğru hii -
rıım elli. Madam Marten, ko
ca.inın lııı hareketine mani ol
du. Öııiinr grçer'ek kolımdan 
tııllıı. Durdu. 

Jrrnj yerinden kimildaına-

Çeviren: 
M. S. Çapanoğlu 

ılı bile. Sinirli ve kindar. 
- O kanlı para hana lazım 

dedi. ı\.lıııadan şuradan ~uraya 
giımem anla<lımz mı? 

- Bo~una \lrlınn1a santiın 
rnrıııem. Sen de anladın mı? 

Sonra kin w gayz dolu hir 
gözle kızına bakara!.. oradan 
uzakla~ıı. 

Jernj ok~aıııa !..adar çocuk 
hık ve genç kızlık giinlcrfoi gc· 
ı;irdiği odasmdnn çıkmaclı. '\!.. 
~anı lenıeğinc de aşağı inıncdi -

Balıa Martenin biclclrti gc·ı; 
ıı~emi~ti. Sonuırtkan 'e :-.erlt'j. 
Gecr mezarlardan ölii f,ıl..aran 
sırtlanlar kaılur vah~i bir laHı 
'ardı. Ba,ının ağrıdığını bahn
ıw cdi)'ordıı ama. Şarlo buna 
iuaıınıadı. Hele Jervejin ye -
ıneğe inıneın~iae hir çok nıa· 
nalar ,•rrcli, halın ile kızın aro
sında bir ~eyler grçtiğiıır lıiiJ..

n1ett'İ. 

Jenej Şarlonun ho~una git
ını~tı. e giizeL ne raıııı yakın 
ınahliıktu O· Sesinde nr tatlı 

hir alıenk, gözleriud~ ne derin 
bir renk vardı: Kadife gihi yıı 
mujak ve giine şdamlaları vur
mu~ bir ~arap clamla•ı gibi ~e: 
faf parlak hir unk. Öyle h'ir 

~arap claıııla" ki. rengi in•ıının 
ha~ını döncliiriiı or, sarhos edi
yor. 

Kendi,ini katil yapan elini 
!..ana bulamıııa sebep olan kız
dan rnnra. Jrnej için ruhi bir 
tt"'ına) iil hi~selt'jğini anlı}-ordu. 
Ondan 'oııra ilk defa olarak 

böyle kabuğundan yeni çıkını) 
gihi dipdiri tııptazc bir fınclık'a 
lwnziyrn genç. kıvrak u pilr
i1ıilıa bir kadınla kar~ılaşıyor
du. 

Kendi kenılinc: 
- Baba,•ile kU\ gıı elliği an

lu~ılıyor. dledi. j, alevleııecc7•c . ., 
ılt- benziyor. Bundan İstifade et 
ml•k lazım· 

O ak~am lokantaya ı olrıı 
gelınccli. Marlenle Feti~ dağ yo 
lıınun '1k kestanelerle gölge -

leıııııiş ~eşil köşelerindr siga
ralarını tiittiiriip dertle~meğe 
gitıiler. MacJem Martcn. kızı-

- Kafa patlat1p dii~iiıuneiC 
le ıır mfına ,·ar? Diyordu. i, 
ııırydaııcla ve gaı rl lıa-it: Jı·r -
uj babasından para i•tecli. o 
da >rrnıed'i. aralarında k.-g;ı. 

giiriiltii kopln· Şimdi hunclıııı 
i'tifade etmek liizım: Hiem kı· 
zıı yaranmalı. hem de ekmek çı 
!.armalı! 

Uzun •aatler cliişiiııılü kafa 
) onlu, lıir takım pliinlnr hazır· 
!adı. Fakat tasarladığı planı tat 
bik mevkiine koymak için. lo
kantadakilerin yatmalarııı1 

beklemek liizımdı. 
Mar~rnle Feti~ al..~aıu ye : 

ıneklerini )'İyip, bir iki partı 
domino oynadıktan sonra ocls· 
!arına çekildiler. Madam Mar· 
Len de nmtbak işlerini bitirip 
kora.ının ,-anına gitti. 

• (Deramı ,.nrl 

~----------------~--- ----

K arilerimize 
Kağıt lasarrufu mecburiyeti karşı 
sında sayfalarımızı küçültmeğe 

mecbur olduk 
Koordinasyon Heyetinin bir kararı ile yakında beş kuruşlu~ 

gazeteler. altı sa~ifcden dört sahifeye ineceklc~dir.. Bu"~ı· 
için 3 kurusluk hır gnzett eb'a.dmı almak mecburı~·etınde!! 1;,.. 
i~ - • 

- _.,___ _.,.. ,,, ............. 1.1...n. 

ediyordu. Raymond genç bir ban- i\rkııtla~ını alakadar olmıı: -
ka memurudur O d" erkl'k k~r- tıı: 

-· O hulde \a . ..,iyrtııan1t> ,az 
' '" cter-ıııız bu teklife? 
Göz uru ile Clar~son Par• 

rı "ye v~ kar ima haktİm· İki . e• 

dedim. 

- Peki Öyle ise ... Gide· 
(Devanıi vor> 

1111~ olacak. Dedi. . -


