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N izamettin Nazif 

15 Temmuz 1941 
SAL 1 

rdarehane: Cağaloğlu, Nura
smani e caddesi No: 36 

Günün En Son Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi 

Gazetemiae aöndsilen mek
tuplar Bapnıııbanir adresine 

ıönderilmeliclir. 1 
KURUŞ 

~ Londranın intikamını alma ğa memur edildiği bildirilen İngiliz tanarckrinden biri 

lnomz hava akınları ı Rus RE s Mı ı Akdenizde harp: 
~- L TEBLIGI _J • - -
7000 tonluk 

2 
I lngiliz deniz 

bir gemi man alblan kuş 
batb muhribi, uçurtmuyor 

~odos, Singazi 3 iman lstanbutd:n kalkan 
ve Derne liye s200 tonluk 

b b ı d • • Strombo gemisi 
om a an 1 emısı batlrıldı 

Mora, Girid batınldı 

tle Eğe adala- TAl l ,. _, b. k man a agı 
znua, ır ço ile 100 tank 

ta.ggare mey- . h d·ıd· 
ım a e ı ı 

dan/arı tah-
rip edildi 

l(ahire, 15 (A.A.) - Orta''k İngiliz hava kuvvetleri umu
ltıı . karargahınm dünkü tebliği: 

---oı---

Düşman cephenin 
her noktasında 

büyük telefat 
veriyor ve 

püskürtülüyor 

Londra 15 (A. A.) - Ami· 
rallık resmen 1ebliğ ediyor: 

Denizaltı1arııııızın Akdeniz 
deki faaliyeti etrafında ) eni rn 
porlar alınmı~tır. Bun lardaıı 
b'iri ervvelce torpillenip İı..tan · 
bul limanına iltica etıni~ iken. 
tamir edilmek üzere İta1l·a) r 
doğru yola çıkarılım~ olan 
5200 tonluk Stromho petrol ge 
mi~ini torpilleyip batırmıştır. 

Diğer bir denizaltımız 5500 
tonluk hir ia~ gemiı..ini batır· 
Ml!tlr. 

Ege denizinde düşman kıta· 
u n malzeme ta~ıyan bir bü· 
yük yelkenli batırılmıştır. 

Diğer bir denizaltımız, Ak· 
den'izde u~un müddet dolaştık 

\ lngiliz bombardıman tayyarc
trj dünkü pazar günü Trablus
~lltp açıklarında bir düşman ka
ıl~aine muvaffakiyetle hücum et 
ltı~ılerdir. 7.000 tonluk bir ge-
ll:ı.ı k h. d'l • tir ~e ateş verilere ta rıp e ı ~~ş 
1\ı · Gemiden muazzam duman au-

tıları yükseliyordu. 
~· Üç direkli bir petrol veya ~ü
~llllrnat gemisine de bomba .. ~
'b- t etmiş ve 1 00 tonluk kuçuk 

Londra, 15 (B.B.C.) - Sov- tan sonra 'batıracak gemi hula· 
yet resmi tebliği; Min.a~'in pr- mayınca Binıgazi limanına hü· 
kında ve cenubu §arkısınde sok. wn etmiş ve demirli gemiler· 
tiddetli muharebeler devam et.! cd h' . '] h' b lıkrı ,.eni.· -j. 
mektedir. Alman motörlü kuv- en ın 1 e ır 8 ~ " l:ı-

t~t Vapur da yanarken görülmüş-

vetleri, durmadan taarrozlannı ni top atefi ileı batrnnı~tır. 
yenilemekte ve çok şiddetli a-

lır .,.. • • d 
\ı • ı rablusgarp lima:r.ının ıçm e 
~\tttan bir vapur üzerine de mü 

ddit bombalar atılml§tır. 
) lrıgiJiz ağır bombardıman tay
;:eleri cuma gecesi Bingazi li
~ Ilı ile Demede hava meydan-

tıllı bombardıman etmişlerdi:ı. 
':t.~8 tipinde bir Yunker cumar· 
\ıi/ ~Ünü Libya sahili açıkları.~~.a 
t'll İ~giliz avcısı tarafından duşu-

lllı.ıııtür. 

kınlar yapmaktadır. Fakat Kızıl· 
ordu bütün bu hücurnlan, düş
mana çok müthiş zayiat verdire
rek püskiirtmektedir. 

Dün öğleden sonra, yüz ka
dar Alman tankı tahrip edilmiş
tir. Bu, bir boğaza hücum etme
ğe cür'et etmiıt bir Alman mo
törlü kolu idi ki beraberinde bu
lunan ÜÇ bin kiıilik bir Alman pi 
yade kuvvetile birlikte imha e
dilmiştir. 

tj Ağır bombardıman tayyarele-
'ıtı~rnartesi gecesi Rodos ada- * 
tı ""ki dü11man hava meydanla- Resmi tebliğin bu noktasında 
tık bomba.rdıman etmişlerdir. İngiliz radyosu ıu ilavede bulu-
~ llfatoda iniş meydanlan.na, nuyor: •V• 

rafbalar düşerek yangın ve ın- cR~s .teblıg~v_?l~n~aka ve ıehir 
~lar vukua getirilmiştir. adı bıldırmcdıgı ıçın harekatın 

~! aritzada hava meydanının bi- hangi sahalarda cereyan ettiği 
qt: btı ve hangarları alevler için- anlaııılamamaktadır.> 
"ıı'- 1rakılınııı ve tıiddetli infilaklar t * 

it\{" • ·1 . . y d d w 

~~ b' getırı mı~tır. er e agı- Sovyet resmi tebliği §Öyle de-
tııı l<ırr .~aldc bulunan ta,yyarele- ı d 'yor: 
~ır thrıp edildiği zannedilmekte- vamT e ı relerimiz devam} d J 
~· · dııv d k d ayay • ı a ga 
'o a mey anının şar ın a- 1 h l ' d hücumlarına d l tllla ) . • ld k ar a ın e evam 
\tı n, tayyare erımız ayrı ı • d k Alman hattı gerilerind -
ı}•nıan yanmakta idi. e ere • d 1 ek 

ı... l\.iıtt . d d ki tayyare mey an arına ve tan 
·~ııg avıa hava meydanın a a .. ktalarına bombalar 
tilıtı · •tı ve inEilaklar vukua geti- taha~sut no 

Q1§li r, atmaktadır. 
! •. \t har kA tt • b"t"' t - Sovvet donanması, 12 temmuz .. t1.._. c a an u un ayyare -< d b ' b'" ··k 
'~imen dönmüşlerdir. da, Baltık denizin e ır uyu 
2 Alman kafilesini yakalamışt.ır .. 

4lman bombardı- Bu kafileye birkaç muhrıp ıle 
bir iki torpido refakat etm~kte'>'.-

111.an tayyaresi di. Kızıl donanmanın ate.şı~ \e_tı-
düşiirüfdü J ceııindc iki Alman muhrıbı ıle 

lo 1 3 nakliye gemisi batırılmış ve 

1 
c~ıt tıdra, 15 (A.A.) - Hava bir Alman muhribi ağır surette 

~ıı ı;b;İı~in dün akııam ncşrcdi- yaralanmıııtır. Sovyet donanma· 
ll\t .. •gı: ısının en ufak bir kaybı olmamış-

'.: trıı~llıt İngiliz sahili açıklarında tır. 
~~' v:~rla dü'iman. tayya~esi _uç' Bu Sovyet te~liği, Kızılordu-
\ıfı.ı~ ~ınlardan bırkaçı ıçerıye nun kahramanlısından bahsede-

~tıJrna ct.rn;'ı:se de hiçbir bomba rek nihayet bulmaktadır. 
~lll rn ııtır. Öğleden sonra iki 

1~htit>lltı boınbc.rdıman tayyaresi 
t•.1ak

0 
edılrni,tir. Bunlardan bi

~1 hav \:Yanın şark sahili üzerinde 
I ilrı, da .. d~fi bataryaları tarafın
~tıtıdaı~erı de Galles sahili açık
tl.i~İ.i§t'~"c.ılar tarafından düşü-

llr. 

Macar rssmi 
tebliği 

Buda peşte, 1 S ( A.A.) - T eb 
liğ: Macar kıt'aları düşmanı ta
kibe devam etmi§lerdir. 

Atlantikte harpl.. 
6000 tonluk 
bir Alman 

• • 
gemısı 

babnldı! 
-01----

7 Alman ve 6 
lngiliz tayyaresi 

düştü 
Londra, 15 (A.A.) -· İngiliz 

tayyareleri dünkü pazartesi gÜ· 
nü Cherbourg ve Havre' da dok· 
ları ve vapurları bombardıman 
etmişlerdir. 

Şerburg' da 6.000 tonluk ~ir 
vapura isabet kaydedilmiştir. Ke
za dokların cenubundaki dernir
yolu garı ile lokomotif depoları
na ve bir fabrikaya da tam isa
betler kaydedilmistir . 

Daha sonra avc7lar refakatin-
de diğer bir Blenheim tetckkülü 
Har:zebrouck' da demiryolu de
polarına hücum ctmiıılerdir. He
defe bir çok bomba a~lvoları düş 
müştür. 

Yedi dfüman avcısı tahrip e
dilmiştir. İki İngiliz bombardıman 
tayyaresi ile dört İngiliz avcıcı 
kayıptır. 

DiKJ(ATLER 
Düre kadar Hitler hakkında 

mütemadiy.en hakaretli kelimele.r 
kullanan lngiliz radyoları. Al
man-Rus harbinin baş!angıcın
danberi, hep cefend;ce> bir liıan 
la, sadece cBay Hitler> diye hah 
setmeğe bae}amışlardır. 

Siyasi dildeki bu dcğiıikliiin 
acaba sebebi nedir)! .• 

Bu şehir. 
Halebde büyük bir panik oldu. 
Hatay otelleri ktzabasa dolmuştur. 

Smolenskin 
160 kilometre 
şarkındadır 

Pa1tik <>snasrnda ahalisinin he men. yüzde yirmisi, llala\' ı-ila yetimize iltiCfl <'fmi~ olan .C\11111 
.-:chrind.en bir görünii.~ 

(Yazısı dC.;rdüncü sa!l "fdr · 

Beykozlu Dülger Salih ... 
Wt IMeM 

Taşla anasını, kazma i!e 
Çör~lin. tehditlerine nasıl 

•11uk-0bele edeceği hili1tenıej<'1I 
B. IIİ1'LER 

oğlQnu yere serdi! 
Londra, 15 •B. B. C.• - Bay 

>;Jitlerin umumi karargahından 
'>il diriliyor: 

Smolen:ıık'den 160 kilometre 
mesafede bulunan Molihcf şehri 
~aptedilmiştir. 

FİN RESl\1İ 
TEBLİGI -. -

Ladoga ve 
Kareli 

cephesinde 
---o,__ __ 

Kızılordu 60 kilo
metre geriledi 

Helsinki, 15 (A.A.} - Fin 
>rduları Ba,kumandanlığının tf'b
ği: Kıt'alarımı:z 1 O temmuzda 
opçu hazırlığından sonra düş
llanın Ladoga-Kareli bölgesinde 
1tuv· ... etli surette tahkim edilmis 
Sulunan mevzilerine hücum ede: 
•ek düşman mevzilerini birçok 

Amerikada 
askeri hizmet 

müddeti 
artfırıl acak! 
Vaşington, 15 (B. B. C. - Re

isicümhur Rw:velt, kongreden, 
askeri hizmetin bir yıldan ziya. 
de arttırılmasını istiyeccktir. 

Irak - Suriya demir 
yollarında müna· 

kal at başladı 
Londra, 15 •B. B. C.• - Irak 

ile Suriye arasındaki münaka. 
lat, Şama kadar, normal ~eklini 
almıştır. . 

Ba]!daddan kalkan ilk treTI, 
tam zamanındı\ Şama ~elmiştir. 

Ruslar, Moskovayı 
tahliye etmiyor

lar mış 
loktalardan yarmı~lardır. Kıt'a- Londra 15 •B. B. C.• - Bren
'arınuz bu muvaffakiyetten isti- den bildirildiğine 2öre, halk. 
:ade ederek bazı yerlerde ~imdi- 1 Moskovadan ı;ıkarılmamşıtır. 
:i huduttan 60 kilometre kadar Sovyet hükumetinin Moskova:n 
leri girmişlerdir. İleri hareket de 1 tahliye etmek niyetinde olma. 
·ıam etmektedir. dt~ da ilave ediliyor. 

YARIN: 
Yakın tarihden bir sahne: 

Kremlin Sarayında 
bir gece ••• 

Yazan: 
~l _____ !Vıi_za_m __ e_tt_in ___ f± __ a_z~if,__ __ \ 

Başmuharrimiz, 1917 ihtila
linden sonra kurulan Sov.'·et
ler Birliği devletini yani bu
günkü Rusyavı iyi tanıyan 
ender insanlardan biridir. 
Sovyet Rusyda bulunmuştur; 
Kre.ınlin saravında bir (ok 
günler geçirmiştir. O şimdi 
Stalin karargahı olan ve Hit-

)erin zaptetmek niyetini güt. 
tiii{ii bu sarayda yntmıştır bi
le ... 

Herkeste esrarengiz b!r ıne. 
rak uyandıran bu sarayı iyi. 
ce tanımak, köşesini bucağını 
gezmek, içinde yaşıyanları an
lamak isterseniz bu yazıyı ya. 
rın okursunuz. 

Beykozda dülger Salih adında 
bir~ komşusu Bayan Hatkc
nin, kendi bah<:csinden geçme. 
sine sinirlenerek eline gcdrdi. 
ği taşları başına savurmak su. 
retile kadınca~zı muhtelif ma
hallerinden :raralamı~hr. Hati. 
cenin oğlu Hüsnü ismindeki genç 

Samatya 
açıklarında 

Bir çocuk 
boğuldu 

anncı;inin imdadına ko~mU$. fa. 
kat öfkesini alamı:ran Salih bir 
kazmayla ona da hiicuın ederek. 
genci başından nğır ve tehlikeli 
surette yaralamıştır. Hüsnünün 
hayatı tehlikededir. Tahkikata 
hn::lanmıştır. 

! n~ate 
~er bir 

bber! 
Londra 15 •B. B. C.• - UZUN 

MÜDDETTENBERI. Londrada 
Kocamustafapaşada. .illi Fa. İngiliz Genelkurma~·ı ile teınas 

k:h ınahallesinde 16 yasında w ındukere halinde bulunan 
Turgut, arkadaşlarından. Sühe- iki Sovyct Generah. raporla~~nı 
vl ile beraber sandalcı Mehmet. vcrJne kiiıere l\losko\•aya don-
t k" ı d ki muşlerdir. 
en ıra a ı arı sandalla Sa. Jk' r ı t krar ı~ondn,·a 

t ı J J •• v • 1 ,.enera e ,, 
ma ~·a a<'I ; artnGa :\'lt:t.mc .... "'C gıt. I 1 ki d' . · gc ece er ı,... 
nıder. Bu eğlence esnasında . 

"l'ur~t hoğularak ölmüştiir. ------------
Tahkikat ~·apılmaktadır. 

. Birkaç 

Beşeri haysiy-
• • • 

yetımızı yere 
seren bıçak! 

Hamid Refik -----
Ruba aid sefaletlerin en. ko

yusu katilin, pıbtılafllllf ınsan 
kan.:U. bulanmıt btçağında top
lanır: Yıktca kuvvetlerin, üstün. 
de cirid aynadığı bu bıçak, bir 
çelik parçası olmaktan ibaret bü
viyyetile karıunıza çıkar; bir kı
zıl yara ağzında ya bir morar
mıf çizgi üstünde, maddeye de 
ruha da tam bir ihaneti temsil 
dab haline koyan bütün bir · kıy
en cana1acak noktamızdan, be
teri büyük tesellimiz olan 
«a§k» muzdan vurur! ••• 

Bu halile, bıçak, sade bir ba
yatın değil; qyanm renkleri si· 
bi tekillerini de deiif tiren, onları 
en müstesna pzellilder içinde 
yeniden yaratan ; ka11>i, ilahi bir 
nefha ile, basit bir. kan tulumbeaı 
olmaktuı çıkararak, biılerin, be-

Satırla ... 
yecanların, ümicilerin ve sukutu
hayallerin çarptftığı u11ii bir gir. 
dab haline koyan biitün bir kı;\'• 
metler iılcminnı de yıkıcısıdır! 
Bıçak, bu tdlcdirde, canı cam· 
:nızdan aziz, hayab sevgisi ka
dar kıymetli canunmızı, ölürken 
bile dudaklan aııkane terennüm. 
ler içinde kımıldıyan sevgilimizi 
yere serer; sevgimizi yerlerin di
bine geçirir .•. 

Bir sevgili göğsünde kıvranan 
bıçak, iki kat nefrete layık bir 
katildir! Ona aid kin ve husume
timiz, ıon çelik zerrelerinin ha
vaya savrulduğu güne kadar de
ğil, nefretinin hatırası içimizde 
yaıadığı müddetçe devam eder ••• 

Büyük utancuntz, ne fundan 
ne bundan, sevgi dininin mibedi 
içinde bile cinayet ifliyebilecek 
kadar gaddar, korkunç ve çılım 
olmamızdandır!. •• 

Ve asla affedilemiyecek SÜ· 
nahunız, bize bayat ve ekmek 
veren toprağm terkibine, aade 
hemcinsi:niz olarak değil, ansi· 
limiz olarak bir insan bmnın im
tisas kabul ebnez damlalarım b
rııhnnq olmamızdır. 

«Sultanahmet cineyetİ» .... 
bunlan batart.ltı. 
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hi Okyar •• 
fttihad ve Terakki 
Fırkasına nasıl girmişti? 

- - -- --- -
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'EN SON iıA VAöis . 15 Temınm lN.1 sAıa 

Bir G""zel Kadın ve Tarihten Yapraklar 1 
--ı 

ASP 
Venüs mi 
güzeır .. 
, taha 

n•• Uzaktan gelen 
misafir 

Çeviren: Yazan: ed·nde insanların 
imalarına Celal Tevfik Sayman Guy deMaupassant 

l\brteu ailesin'iıı e\ i dcııiz ğıııı. Herifi bekli~ eceğim. ~e Z d i kenarında yalnı~ ba::ına dalga- ~stediğini anlanz elbette. 
• • • tarın ~esini dinliyordu' Bu i!\• ert~ gü ııadaının tek.raJ' 

f( esriye gölüne gözlerini daldırdıkça, At. , -lı--------.l---.--J--k-.-.- k k de Lalrığa ~ıkan kocasıının hı· gelip evi gözetlediğini ha.bd 
nıafden Slralarının hulyalarını hasre le lnQ lllll arp geml. erl ue Ure çe en ruktığı )C<lek ağJa b'Ökiik yer· ' 'erdikleri ulcit, Leveok yayıll" 

I" b [ ıcri iiuıikleweklc ıııe~gul olan dan fırhyan ok gibi evden çık· iz andut irisi Afrikalı esir er' zincirlerini mıuJam .Marten, a)lH zımıırnda u. Dilenci kıyafetli, derbeder hatırladığı dakikalar az deOildi ... 

' Müellifi : Nizamettin Nazif 
Tegınc n haklıydı. lakedon- tlalın daralmııktadır. İ:;te kiila· 

yalı ~htil;Uci gcııç, crkek!;c öl· ha Leırziyen bü)le 1>ir toprak 
ıniiı;tü • ) ığmının üstüne erpilnıi,. ve 

Amerikanın Kolombİ) a iinİ· hep i kötü kalfa elinden çık
H'r ite inde o )<ıloji tahsil et- ıııtl'i e\lcrle bı1ktlıııı)a Lakılıııı. 
ti~ten onra, kendi ku) iine dö- ) a .. yabaııiJ,.e~mİ§ bir kaç ağacı 
nen Dinıitri) eff, .bir ) rldanberi görenleır K~ri} e fehrine g-el
köy köy dola.ıuış, gece giindüz diklcriııi anlarlardı. 
ihtiliil tezlerini, dağlıların ) a· Bu fehrin en tepesinde-, 'e 
, an kaafJarma sokmu§lU. ~ehrc lepffinden baktığı için 

O~ınanh imparatorluğu için g-OrÜnÜ§ÜUdek-i .çirJ..in}igi anla. 
bu ı;cnç bütün Makedonya ko- } anıaıııak aadetinc ulıtı;ınış bir 
rnitt'lcrine bedel bir 'kuvvetti· evde, bir avcı taburunun, .Fect.
Bunun diri ölii ele geçirilmesi hi bey «Pirlep~ künyesi ile a
t" ıunumi müfett Ik, ~ağı. r.u· ııılan lıir ) üzha.M oturuyor
~in lbir tabur asker sevkıtt'ır· <lu· 
mi~ti. Ev, gölün dLr11gun sulaı-mı, 

Doğdu~u köy maliımdur.,. · gölü çevir-en toprakları ve Ö· 

ile ini dıerke tanıyordu. 'Yal- hür evlerden görülmeyen uzak 
nız ana. aruııılan ~encin. k en- O\ aları, tıpkı Lir derehe) i ka· 
di oğlu olduğunu bir türlii ~r }cs•inin mazsalları gi'bi göW-
lemi\ ordu. ııüudc 1.ulU) ordu. 

B~ıigar 1-iö) liilcri onu, ora· Yiizhu~ı, hu fehire piyade 
elan nra)a buradan §uraya kaçı tajını )Bpn:ı.ıık jçin gal.ni.ti. 
rn ka4.:ıra tnııı bir) ıl salklıyahil- Kaliıuı Ley «Köpriilii» e;ilıi oe r
mi,.ler<li. Nihaym hu gece Kt•::. kamlıarbi;c tah-silini yapmı~ 
rh :. ei\ arındaki ihtilal kom.İl~- bir uha) <lı· Bu ınıb ) iik e • 
i;ıin. ,bir ) ıldanbcri ınu\·affa. lece.k 011 merhalede .bulunu

ki)ı·tlc tutMk cttıği plan. kötü yor<lu. 
br fal o ppmıştt. Civar dağ- Hani llah için 'hlı merhale 
lardan tekerle-ne~ '.;İ6 gibi inen de büyiik bir dmida.ı ta gö ter· 
Lıir ınüfr~1.c, ihtilalci doktoru ınişti. Edkıinıharp olacak Lir 
Zaı;oriş kö) Ü muhtarının e'\in uha), ancak bu derece tnm·af. 
de. ni, anh ı 5lc ibir odada ıkıı.· fa ki) tl'ii>ir piyade taj ) apa • 
tırı" crnıi ti. Lilird'i. 

k 
.J d Lc~ikLeki çocuğunu uyutmakht Lir ihtiyarla kar~ıla§tı· 

şa ırdataral~ y atak odası.nua dol aşıyor u ıııc~ul olU)Or, öteki kızlarına İlköııcc, «hunun nea~ 
ocaktaki yemek lıakkıııda tali- korkmu:..lar?» diye ~a§ll. Soır 

-1-
Deniz ma mavidir; rnı ... rmer

ler bembeyaz. İnce altın Eıiciın
lerle gökten inen güne~, eeri11 
la)ıklarda şakala::an kızların 
) ~-il gözlerinde yakamoilanı· 
yor. UzakWln bakınca ziiınrüt 
l'epderc ) a la nan hem1>e) az ev 
lerile fehir, kemerleri 'e göğiis 
lcri tıkarılmış •jri ve olgun Pal· 
mira •kadınlarını lıatırlatıyor. 

A 
'rl 1 • Lih}alı esirler, zincirlerini ı;a mat vc11iyordu. ru, «c,~mi neden göı.lüyor?' spasya U3 nası r kırdat~ f.~~1rdata yatak od.: ı· Bu aralık Lüyük kız: . diye düfiindü ,kızdı: 

•h • ? ~ 1 ııa setırdıgı halde bu A pa ı) a· - Anne -d'1) e hağrrdı· 1 tc - llabaltk -dedi· dercliJl s nl r \far 1 1 ası ) ı ~evııı~:ti. . ~ ine o adam karıııdan hep Li· ne'! .. lli:Cııu ~ocuklardaıı llC İli" 

b
• •h • ı h ilk gunlerde Atına lı ıı ııa Li ııı O\'C doğru bakıyor. lİ) orı:uıı·~ 
1 r Slnrt varaı uU çok ha~ret ~tmi~Ü· I~p art u.:ı ... Anne, ı:okak kapısuıı al"ala- ,Adauı hiç cevap \'ermedi. 

Lu Se\ sı Alınanın ahlak ı hııı. tı. u adauıı gör<lü. Ayın ı:dil - Neı·cJen .gcliyoreun ?. 

kadının ki. o ı· rı· künlii~üne.) E~'i. lı ir . mhıal ol~ 1' afetle .nvnı tCC'C " ii~ ile 011• - Uzaktan. 
rak go terılmı~ı. Mermer u ' 1 · ' .. Jd • · ? .. ,nr:ı ıa'kı)ordu· Görü iiijiinii - Lnıin ne 6cnın •• 

Yapılı Ber'ıklBS tunların gölı;~cri l e ~atraııçla· 111· • edince ilerlemeğc La:ladı. - .Marten· 
lll n an a\•lufarda giizclli~iudc11 a· Ja,.mı onlardan tarafa hiç çc- Balıkı;ı cvHla anlamadı: 

\UÇ <t\uç <lagıı ar ak ıt.ıLıuı4ltıı İ· .. ~ rıııcdt-n uzakla_tı, '~a)lıolup - Han{1i l\Iarten '! 
riısi Afri1'alı kölelerin adı:!ın. · ·· 1'f B de :ı; ..., _;i ttı. - Ogü t ~l arlen. . . u ev Nasırada İ a lıenüz doğma· Yazan : 

anıştır. A ) a,. Küçük AS')~, Mı· Ensari BU lent 
sır Hind 'e Iran henüz J ken· =---------·-- gideren lm kadın Pcrih.h"'•i ::ialıihlcki ka~abadan ol<luk· oturan cocukarın bahası. 

~öhretiui rok 1 ı altalamı':'.t ır. k L k b .. k' 'dd ı· b' ar 
deri tanııuamt tır. Roı.!.ıa bu 
dün)anm ortasında n li helir
siılerfo )eni yeni sığındıkları 
aJı anılmaz J,ir köy diir. 

* 

• 1 • 
raman bileği bulunmadığı için 
Küçük A6)a. nasıl Ard .Jrc 110· 
)UD eğıni§ bulunuyor a, baıı;ka 
ı;ehir1er de kadın gözlerine hu 
ilahi manayı 'eren &%irli kud· 
retin sırrına ula§amadıkları i· 
çin hu )ıeşil gözlü kadınlari) le 
Foça, a rın hiitiin gönüllerine 
lıakiJnclir. 

::; ~ ~ıı uza ir ) erde, le · a ı-ına Leve e şı el ı ır ~ l 
Oh ! Perikleee hir budala ÜMk .,.a lıııı~ olun lm Jrnhkçı kulü- kınlık arız olmu~u. Dcrb• 
r olü oynatı\; orılu. Ei!er A~1·m d h' l d · ı · d' k • h k 1ı' 

J ..., ..>Cı.'.n e ır aç giin cnerı Jtr eve dön ü, arı ına ay · ırcı · 
i)uyı tse\n hir J>a .. ku 1 o l adı d ' l ··k·· . .. J p · B d · 1~· 1 '1' .. ' il ı§C ıu um sfrnıyorc u. cı· - u a anı senın es~·ı ~ 
Yunanın hütiin ,,eJ1ir1eri11i sa '" u iir dc k,yafetli, dii:::kün ve ilı- caıunıs yahu! •• 
:rsn nmuıni n efret onu ııı utl:ı · d k ı._ d .l-~ıJ ~İ ) ar }ııı r a aın, buraya ya m Sonra, ·lctITar a ama oveı· 
ka altederd'i· Fu'kat P eril,le ıı bir ) crt• gelerek ısrar ile bek- "'idcrek onu kolundan tutl · 
yalnız hü) Ü'k b ir hatip, "ulnı ,, ı 1 l " kl b Jr 

J i) or, ku iihe) i göııet iyort ıı. fa e <loğru sürü eme) e a~ 
zeki hir ııİ) ıt~i \ "C ynlııız lıi ı h .rl iı · J, jm ... c una ne i~in ura) a dı. 
hcırp adauıt d~ldi; Atiıınıın gcllp }Jcklct~.ğ.ini ~oratlll) or, Kadın, <lolışet içinde kııl· 
'fı'e Ilellas·ın J.ıii·vı'i'k ıuin11el in .e· ı ı· 

'J hatta sadaka Hrmck gtbi Lir un tı. Bu ) ıt~lı hiLıkin, .eetı .. 
kaıimnıt§ bir J,üv. itk ıunirıılu 1 . ı ı o •·· dtJ y ardıma bi c cesaret euenıiyor- dwm, onun ı:tngi i ğiibLUY 
<la oğluydu. Aspa '.iyaııın rcza lıı. Karlın ve çocukları izah ha! Çocu'klıırınııı babası ()

Milattan tam dört )Üz altı ıetlerile HeHa şchi~Jeııiuin <' il •dilcmeı; bir korku iı:: tiHi. t>l· gü l. Ne kadar <la hozuluııt>'I 
)ıl önce'ki hu sonbahar güııiin· kandığı günL~de hii\;iik aınirıı · · h ı ' 

• J .m~tı. arap o mu~hı. 

-2-

~' on heıı; }U ındnn kırk Yatı• Kısımtipin lranlılara ı.ıırşı ka Nihayet bir ak§aın balıktan Onu, geınhile beraber ytJ' 
na kadar bütiin Jı,oçn kadınları znndığı zafer lıeniiz ıımrtıılınn döniince olup biteni e'\ in er • tun dalgalar .denizin dibiade 
birer gelin g.lıi sii lenıui:Jerdi. ınıstı' ~ira IleJla ın l>ü) ük dii ... eğine aıılatuıağa karar , erdi- saçlarını ağartıp )iizünü hu ~,.e 
Zira ıııalıe.de gelen ) eni Veııüs, ınaııı Iran, hiilıi. Küçük A ) a er. le .getirdikten ısonra mı Eab.il 
lıafka bugün gÖtı1erilcc~kti. Bu yı dinde tutu)or, hiila Ege kı Kadının kocası , imdi Le- ıjr:'p bırakın ~lanh?. Yok=' 

Fa'kat Makcdony alı n1ünev-
\'er. esir fflileınemifti. ferdi· 
'enlt"rde ba amak ha amak ve 
) atak oda~ında karıs ıkar~, ken 
dini müdafa'.-t etm~ti. Sonra1 

lanı yakalanacağı ırada. kırk 
be Kalibrelik Lir ku11unla ııi
~aı;lı ınuı ıhc) nini patla tını~ ~ c 
bir kur:.:un da kendine ıııknıı:;· 

iıe)k l Atimıdan ~clmişti. (1) darında hulunuy<ır ve Akdeı · cske i nünde bir balık<.;ı idi. 0 zaıııaıulan'heri geçen on ı:eJJe"\ 
Pcrikleı;İn stn gil'ısi Asp asi) a zin farkındaM ülkeleri ka ı lk kocası }lartin, bundan on lik zaman bir rüya mıydı? 

Bölü~, Kewriye,;e geldigwi f d lı d' d 'lı · t' k b ı· d · l 
..., J tara ın an e 1) e e ı nt§ ı· °"uran u rnnm enıı er< ·ene evvel bir ~abııh balığa ~ık- Üürktü: 

rründenLeri uyku uvuyabildiği 1 ·· ı ,,_ E d l ' ·D' 0 
' AFpa iya Kü~ük Asyalıydı. ı u <ınetıa ıl\.' • ge a a arını ını ı ım, bir daha dönmemi~L1. Gc· Şimdi, Lüyiik facia, etlki " 

t?:ecelcr, narrnakla -sayılabilirdi. l tın k P~ k k • ... ı 
" ,. l\lilet ~ehrindu doğıııuı;tu. Çok e e · "-'6eım arfı ıısırıa rnisi11in kaza,_•a uğrayı-p lıatıı· casilo yeni koca ının araeıv 
Faraza ,biluw.m lıatBPi a) ın lic.11 ' ld k · · f ı' 

-co kıvrak bir vireudü 'e helkenıi· as a sa ımı~ı ıçın ırtial 0l'i:ıııa dııir herkeste tam Lir ka· Jıulmak için u~ra~ırken kol' 
hanı'i ge-eesi {alan yerde, veya 'lı !!-1d d·~ · } · ı· · J .... 

D r..iııden daha rok 1 rvrnk Mr ze· · c ıgı n ın•) or u.. •ıaal ha~ıl olmu~tu. caktı. . .. 
ha) r•ıımlan hu kadar gi.in ev· F ı l d c - ır r .. oça ı ,a ın . .. kası olduğu öyleniroi. Kiıııl,i- \.lSnntipiıı za cı'.l İİtıtiinı1c11 :Madam .Marten, iki l-ıızılc C ... ocuklarııı<lan bancileri_fl1. 
vel, falan Balkundan döndü- lk h ka k' h ~ l ..., .. ~..kı 

Ona İ 8 11 anır ı, u lirhanrri rüzgar onu Atinayu at tam yetıuiı: ii~ ) 1 e;;~mi ti. Bu beraber bir kaç ~ene, zaruretin baba ıııı feda etmeliydi? v;-sü zaman, tabur kumandanı. e- h h l d ı:ı- • .. l J> 'kl · l o' eım eyaz mermer er araı:ıın a mı~tı . .Mileften Atin av. n nuı::ıl ) etmı uç yı ' erı e::.ın ıaha peıııçc inde ıztırap çektikten kooa, ) eni kocanın koltuğuJJ . 
ğer bu ge~ subaya, ~uurla bir h ) k k'' l d' ~ ] j 1 ] 1 ,dl· n. dii:;;maıı · k etınt\'l\i i~teşe)<li o. ir la., a u çc mcnner ır. gittiği, orada geç'ı.rdiği ilk a}· ~ınc an raııııı ne 'e t§et i Lir ııonra §';uıdiki koca:ıı Levc k'c olduğu halde evden 'içeri ,;i ~ 

BedbabL lhlilitkinin, talih- bundan daha ralıat:ıız, daha Fakat bu mermer külçeyıe da· ların maceraları 'e Perikle~Ie &ille ycd'~ini apuçıık gö:ıteri) or· vıırmı!:tı. Bu da namuaiu, ~a· Madam ve mÖ ... )Ö ~iarten kıt 
iz doğdu!u anla~ıh}or<lu. Çün tehlikeli bir mc,kii bulanıaz· lan göz onda )C"H omak'itlen na ıl tanı.tığı meçhuldü. Yal· du. O ~ok kanlı , çok çetin h:.ırp lı~kan .cesaretli b~1ıalık~ı idi. karsıya gelince kadın: . f 

kü Mana tır <takip kuH etleri· ~ki benek gönn ktc ge ·ikınez. nız herke J>ili} orilu ki tina· {;ünii iyon) anın arp ''C kaya· Bli) iik adulc.H cib:-ıe:ıine rağ· - Ogüst ne Jıale ı;elmiti111 
ne mensu1> Akoaraylı :Mülazim dı · iki) il ]>enek ki l•'oça)ı aran ırI ... lı kıyılarında. 1ıfikal Jnırııu men 'lmıu~ak h~lu, sakin -tlire ordu.. .., 

'.l 1\1 r· · ~ıll' hu lli'kl 1 · ' -'kJ · ·ı · nın büyük hakimi Peri:klıes, .. d 11... .. 1 J 11, İrfan, nereyi ha· uış oba kar· aama ı, ın an °S ... )e§İ ı oe n eıı ııı.ııı <:unıı~ 1 ı önun e uutun ı onanmasının ruhlu 'e dürüwttü. Çocuklar, yılandan iirklll _ 
Nerdero al•?"az: nalere alı~ •• <l l J'b.d' Aspasiya) ı ta nıdıktan wOnru hved'ld'W• . .. d' k 1 1 .... ~t ına cıkanlar M-in bu kanlı a- .. :;.... · anı a "'ı ı ır; ıua. ı ıgı.nı gur ti ·ten son· Sabahları, erkenden ha ığa ser~eler g'ihi paniğe tutu J1'.l ;.. 

-~ '> A pn~iyanın lıiiknıii al tına g'ir- J ı k <l ,.,,.. 
l..ibct dalına ıuukadderdi. maz. Nemlidir; ra r:m c ·rur en:zlcre arı!· gidiyor; ak~am goç vakit e,·ine lurılı. Bu korkunç yabancı .... 

Askerlik mcslegwini di~er i- ııı i :ti. Evet, o inatçı Perikles, k c r 1· · k d' d h 1 · -" ı' I:;·rnt, bu güler ) üzlü scnç, ~ Bir incir apruğı üzerinde ıuıı t ' a e ını ll ın 1 u unıı· ılöııii) o.rdu· I~pey zumandaıı- balJHhırı olduğuna inannı.-
Hasan '!'o un ıbe)in balı ettiii l>öliiınlerrnden ayıran en bü· kalmı~ hir damla u ııa~ıı hir 0 kavgacı ve ert P erik les. göz- ordu . Bu ) Üz<ten Atina Akde- heri e'lendikleri halde, hatta temiyorlardı. .ı.. 

v. ilk \H ıf ma~akkata tahiuu· l 11 lerı' o"nu''nde ıı n 'ı.l0rı ı' l ,. o·· ı)u·· ~ · ı· t' ,, 1 )k t tJ" TeP-ıneın Jrfun 'di. },akat «Var :.. 1i ür gihi giine.i ı :.ıldatır a, J>... ' · .,· ııız ıcare ımn Je emiğini '<· liir <le çot•ukları olduğu lıaldt', Nihayet, icak bir siit 'l4i 
'O' mi.il 'e bitmez tiikeuınez lıir 1 •1_,. 1 l tiig-iinii !!Örcliifili hnldt>, Ati ııa ı · d t t \' -d · \ d b ııel• daf Günc~i A po,tulıt, na ıl olu nı ı~·, ) e-;i benek 1c tıpl,ı Ö) e ~· ~ ııı e n U)''Or· ı '1\ t'nıziıı .., v nt· kıırı:ıınıı lıcrketi hala nıa anı len sonra, korkunç ya ~ _..t 
d d l -ı- ,? J. B 1,_ hi~ ve dü~üııce, foragatı de· geL"'•ı z.ı',;a"ı ""ner. sonra onıı harı> !!çınileriııdc k iirek çeken a .Aya ,e AfrJ·k ~- ıl l l\l .ı· - ı d A' .. M. • l Lt G JJJilP' , or u a uı a, J.. euıce a .. an· .... • • .._. , ~ p ' ~ a ıs.ıy arlJI( u arleıı u:ıye çagır yor u. ı· serguze~.mı an a ı. e ısı' 

J l:il midir?, b k 1 k 1 At' I k ·ı k l )arında a rk ataLili}ordu ? - bir a a ate e., hir baııı a i· ıep manın crmanı o unu· lenin ismi Marten er ·a ınıştı. Lııtınaını , yalnız. fırtına r .. * Or<lıı lıayatma ) eni giren hirle karı tırarak pü~kfüür. (J) Esld Yunanda Atinatım , oriln. Dört enedenheri hu aile. Le- fİddeti ile sahilden uza1'1• 
Namlu u mor ınene,iJi Na lıer arkada§ giM, o da Lir Bu ) C§il benekler, Foçalı ka büük clcvlet adamlarından . Si- · P erik1es hiitiin <ledikodnla· ve:.kl'in çah:;:kanılı~ı ayea!inde mıştı. 

gant taban<:a, yerine kılıfından müddet, iç.inde isyanlar du)• dının gözleridir. Gözlerin böy· saın adasını ve Mora'ycı biti§ih ra rağmen ınuvdfaki) etel mu biraz nhata kan~nu~tu. Şi- Fransa sahillerinde ıut~ 
çıktı. C etleri ba ırlara sardı- mu~, lllektep ıralarıooa geçen le renklisi, hö)le ı ddıYanı 'e gibi duran Öbc adasını :aptet- vaffnkiyete koşınuş Mr adamı· mal dcn'lzinin azgın dalgaları· ınuıuı§lar<lı. İspanya sah~lı;ll" 
larö. luı,ıbo 'e lıülyah dakikaları lıöy1e ate~ açanı bir La .. ka d1

:. mi5 11e gü;:cl san'aılara, edebi· Biitiiı:t N'znletleriııe rağmen As na kar§ı kurulmuı hu fakir sa- geçniişler, bOnra .Afrikaya ov:-, 
· talrneı.ürle annıı-tı. Fakat, or- k d d 1 ıl b" '! 1 d l l _,. ı k · l ·1 k b d 1\1 .. l d' O d h' k b')~Jt' Suhah yine müfreze::inın yaruı ·a ının n Jl unıımaz. yata uyıuı: yccr ım arı n 71lll§· ptır:'.Jyııy sevme tc ı wrar etmesı rı ·a!!a asın a, arten zama· lnUf er ı. ra a, ır a ı ı.-

Laşına geçti~ H, kuıl kı.ıvı1cıın· du, Ö) le bir ummandır ki içi- Bu Ö) le tıl:ıımlı bir kudret· tur. Aıirıayı. bir çok güzel c1bi· ona bir şey kaybettirmemişti. nındaki i:tiyadını bulmıı~, kii- elinde, bir müddet e::.ir kaJdl r 
lar avuran me~'ale alevlene 1 ( Dcı•amı var) tir ki. İrana kar ı I .. oyııcak kalı. tleforle süslemişti. (Devamı dördüncü ıayfada) çiik ev ,dağılm.aınt~tı. tan fionra ka~mı)ardı· .ı\r~ 
al~eno karanlıhlara daldı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sencl~w~iu~arı~s~ dqlarmın~p~~m~t~'~ 
htc 0 zanıan, ~1akedon) alı a· kırçıl bir ıakalla çeıoçevelenmiş lernekte olduğunu hatırlatarak, kıHı. te'k şey, İ!fıe', bir ' kaç giin- di i nasılsa bir lngi.li:6 get0'

1
, 

uanrn yüziioo hakan muhtar, banher Stener'i kolunda aürükli- omuzlarını kaldırdı. ctiir evleTinin itjraz ile(.lnde btir ue atlıyahilniiş "e FraJJ61 

0 
granit matın Knrım1um• ycrek, kalabalık ortaımd• ltlr yol Lafalois, Foıeri'ye: yerde durup mütemadiyen on· cJönmüı>tü. 

l d ~ açmtya çalqııyordu. - Baki Lüşi orada! Arah•dan ları gö·zetliyen hu esrarengiz a· Levesk de-Oi ki· 'I 
dan göz) a:; arı ız ı~nı göre- Bordönav, bankere: ' • ııı·• 
bildi. _ A canım! dün ona dairem- l= ti iniyor. daın olmu;u. - Eh, timdi ne ycıpac» ;.-

Yinuinc.i a rın ilk ) ılların- de rutladmızdı. Türkçeye çeviren: E Dedi. Kendilttinden ne İe'tİ) Or• Senin çocukların ,!:imdi }teJS 
ı __ HAMİD REFİJ{ lJ d ? kl ld 1 <la, ~htilitl için ölen oğlunun Dedi. = ı u • ~ocu arım o u ar. 

ed d hi M k d ......Stener· c•J Hanım Ve bey tabirlerini Hır nı mtvdı? Marten: ,_ .... 1' 
ces i ka111~ın a r a e on- _ Ah.I 0 muy~u, cli,e hay- terniyor«iu. Halkın -kontrol eı- dıreamıyordu; ve ndece onu te. kulla.nma. klı;;ım, asla" bı'r gerı'lı'k y · I :L k " .. ... 

1 h .. J wl dı a d b ı ffu eki h lk 1 . ... oba can arına 11;a!tetmt - - Bilivorum- dedi· ) a ı ana, O) C aı; ar · kırdı. Şüphe de etmiıtim. Yalnıa, nuuı •· iribirini çipıediii iQ· i z etm · e a neş'e enıve- zihnıyetı mahsulu addedilmeme- • 
• 1-&- ld rülüyor · · d N · · · t riyor, munis bir çocu;a dönüyor- ı · E ı ı d istiyen bir deli miydi? katıabada .övlemi ... .;lerd'i. ..., ... • · ·· · · · · ..... · · • l o ıırerken i»en çılnnaın• o u- , ıçın e ana ısmını er- "' ıdir. ser n as ın a cune dame> · ' !'•" 

............... ğumdan, ,öyle hayal mayal ıö· kib eden iki ahenkli h.cenin çan- du. Halkı, sıcak bir cinnet buhra- «un 111onsi~ur> deniyor. Bunlar; Ak§a molunca dertlerini - Şimdi ne )apacağıı? 
Erttsi gün, bu hüzüniü ge· rür a:lbi olci~ . . • ladığı bir ıes ıürilltüıünün yük. nı tiddeti ~yan nevinden ve sırf aynen veya bay, brıyan tabirleri- Levesk'c anlattılar. YorID,t~ ri benim zevcemdir. ıJJJ' 

ce) i tı)ku~uz seçiren Lfıbin::ka . M~Y?~~ ıöal~ı yerde, ırı tqlı seldiği işitiliyordu. Afi§lerin Parise mahsus, b ir tecessüs hum. le tercüme etmeyi ııunun için doi hahkıçt ıcak çor hasını her za- _ Evet ben de Li)İ)or1 

. Al..i } l bır yuıua.::, asabı aaabt puma- o" nünde ııaplamp kalan erkekJ .. r, ma11 sarmaktaydı. Bir hanımın -ru bulmuyorum: Aynen almak, nk' rrı'hı' "akt' k' · · N 
1 1 J ıı ar ... .. ma ı " " n ::-a ın ıçıyor e_ ... apacai!ı~ '? .J:i.o 1 c , ıa~ oırını a ıı :. ' iında çeviriyordu. Mevıuubaba kelimeleri heceliyerek, yüksek etek iği yırtıldı, bir bey şapkasını türkçede bunlara l:arşılık m~fhum k l · } J o • " 

S le k.. .. d k ı l r 1 d k ı k L • ' ' l l 1 d v h. ve .sıın 'İ ııç ıir ~ey du) muy<>r- iki bulık~ı Lir ıı1it.J.dc. t .;,.ı' d' mor< ıı Q) un en a~m ~ a • olanan Nana o dujunu anlam-.ta. sesle bu a ı te rar ıyorlar; diğer- ay11eth ı. • ar o ma ıgı ısı;ini verebilir. l> ~ 
dı. Ve Bordönav, Nana'11an, banke- leri, istifhamkir bir mana tatı- Bordönav, kendisini suallere Halbuki vardır. Alelıtlak «kadın> 11111 ~ gibi dinliyordu. ..üıı<lüler. Bu karı~ık 1>111 bit 

• 1 i · 1 t b' · · 1 f l t lard K k' k k '- Bihiik kız: den na ıl rıkacaklarıııı ,-" FETH.j OKY \R İTTİHAT' E rın cöz e~~ı par .. •.~n ır ~ımını yan bakıı ar ır • ıyor ı. a- boğan blı- yirmi kadar ımıeye: Yahut ( er e » Kelimelerini kul- · :.. .. ~" 
TER KKi FIRKASI rA ona ~erdıgını gorunce, mudaha- dınlar ise, endiıeli ve mütebeı- - Eb! Çok sordunuzl Sırası lanmak da doğru ve yerinde de- - Üç giindür -diyordu. ne türlii kcstiremed'i.ler . .. ~e'ı,ıJ• 

'1"' ".clL Girua-ıf<::TJ"ı le etli: sim, bir sürpriz ifadesi içinde, gelince rört!rslinüz ... Ben km· ğ "ldir. Çünkü bunlar mücımet ) e<Hğiınizi biliyoruz ne ictiğı· J>~ntalonunun ön taraf. ın.11' 
11 .ı.ı;,.. 

ı~ J>..:J lJ. 'S • B k · · llab k ' b · · k I l d B ki' en] · ta avvurlara delalet eder. Hal- · · K k <l k k "" - U'a azızım, a &§ &M. yavqça u ıımı tc rar ıyor ar ı. yorum. e ıy erım var. mızı·. or u an oka · apı ı- luuan ceplerine ellerını 1. ::.Joİİ~ 
Suları burnu ile ite ite u~an 

nıı§ , e uLırın ortasına yaslan. 
mı- 'bir toprak ) lğuu tahay 
yül cdinia ki kara ile b'irlefliği 
)"er, geçen her .giin bir pu~a 

-dedi. ııürtiiiün biri! Halk tanla- Kimıe Nana'yı tanınuyordu. Na- Diyerek, yanınn• bü bütün kö- buki müellifin bize tanıtmak iste.· k k k'l' ı· S · .. '"" •- h 1 nı ı · ı ı ı ı ıt ıyoruz. en'ın der parnıagwıı .sokmuş, .. ,.1' 
ıutYla onu dehliyecek . . . Stener, na nereden eamiıti? Ve türlü ri· rüklemekten mahzuı, ıözden diği c;;e re er, muayyen vaaıfları l k r .. ,. 
a~ biliyorıunaz ki karuıı lo- vayetler dolwyor, kulaktan ku- kayboldu. haiz kimselerdir: onlar da, an.. ha 1 tan dönmeni bekliyoruz. odanın içinde. yalpa "

11
• ,r-

cumda ait.i bekliyor. laia m\tıip f111ltılar yayılıyordu. Minyon, Stener'e, Roı'un bi- cnk -zaruretten- kullandığım bu Levesk bir lıayli düşündü. geni~ adımlarla döieıne)l 
Ahp ıöttlnnek iatffl. Fakat Bu okpyı<:ı isim, küçücük öyle rinci perdede giyecoii kostümü tabirlerle ifade edilebilir. Tercü .. NiJııı) et !Öyle dedi: :ı;ınhyor<lu. d•) 

Stener l!kwci&.a.'du a,...lmak İl- bir addı ki, hiçbir aiu onu ya- göstermek üzere kcndiıini bele· - Devaırıı ver - - Yarın balıi?a çrk:mıya<:a· (Devamı 4 iincü sayfa 
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l~ Temmuı ıuu SJiLI - EJ.'i SON HAVADİS----------------------------------.__._ 
-.na ' 

f(JRINTILAR, KIRPINTILAR -
ce açı t p 

1 Yazan : Hüseyin Rıfat 1 

Genç vatandaşım, 

1 
Siıe traınvayda tesadüf etmiştim; bir arkada~-ınııla bl· 

alUTdan birinde oturuyordunuz. Ben, ayakta duruyordum. 
Tramvayın gcçti!i yollarda soğh sollu bir ok horap 

teşnı.eler görülüyordu. Siz, bunları işaret ederek arkada 1• 
tllLa !iÖylc demi Uoir.: 
h -. ~uz~m, dedelerimiz de delirmişler mi ne? l\IemJc. 
k 8l~ı· ışı nıı bulamamışlar. r.c olınn ? ... 
ctın her tarafını çcınnclcrle doldurmu Iar ... Başka :yapacak 

b Tramvayda muhıı,·ereııizc karışmak istemedim. Fakat 
ur da ize söylemekten kendimi alamıyorum. 

J\ziz çocuğum; 
bo Bundan seksen. yiiz yı~ önce, bugün şehirlerim.izi su a 
, kan terko::. tesisatı vcırmı~·dı? Yoktu tabii. Bir asır önce 
n; da~_a ~~kJ zamanlorda demir boru olmadığı İ«:in, atalar.ı-
1 ız bu:ruk emek ve bol para harcıyarak, suyolları \'C ke
L~erlcr ,-n~ı~1;ile uz~ bendlerdcn gc!~rd~~lcri suları, adını. 
1 Şnıda hır ınşa ctmı~ olduklarını gordu~ünüz bu (esme. 
e~c akıtnnş1ardır. işte Belgrad ormanı bendleri! İste İz. 
ltıırdcki akedoklar! işte Boıdoğon kemeri! V c işte ııihayet 
61ta sıra çc~meler! ... 

. • F~at sakın bu ~eşmele.~ s~c •bdc t almak• ı:ibi 
:•nı hır ma satl.?' ınşa edıldild~rı!li zannetmeyin! Bunlar 
d aba (Ok, mnunu sıhhat ,.e temızlık isleri diişiinülerek bir 
c nefis san'ot eserlerinin. su kador berrak su kadar ~kıcı 

01malllnna dikkat edilerek Yücudc getiril~ bcdialnrına 
~ermerdcn oyulmuş birer kunt mııbfaza teşkil etsin diye 
•na edilmişlerdir. ' 

Sade o kadar nu ya? Dedelerimiz dnha neler neler vü. 
Ctıdc ı.:etirnıişkrdir. J{öprüler. imarethaneler, ki>y misafir 
~daları. dul e\.·leri, ilkokul, kütüphane ve hastnneler ... Bu. 
ıınla da knlmaınışlor, f. kir kızlara ~eyiz, borçluları hapis

ten kurtarma. mahalle ve köy ahali&inin ''ergilminc yardım 
~le \'e istihkam )'&pılması, dcnizfcne.ri in nsı. bahnrdn c;o: 
b<:_u~larm hava alına~ın ın~sa~ meydan ve bahçe - hnni ~u 
hZlın «çoc!fk ~a~çe~ı· dedıgımız şey! • vücude getirmek gibi 
ayntın bınbır ıhtıyacına cevap \'eren eserler ortaya koy. 

ttıu:şJardır. Bunların hepsi de, •\'aklf• denilen hnvırkiır 
!~üessesenin bafl'ından. doğmuştur; o vakıf ki. eski TÜrklc. 

1 
•n ruhundan kopma hır ~efkat kaYll \'e bir yardım ko-
t.ıdur. 

Ve size daha garibini söyliyeyim mi, çocuiium, atalar 
c~_ddeye tükürenlerin tükürüklerini külle örtme, Devlet bU. 
luk adamlarının oturmadığı ı:ıemt soknklnnnı tnmir fonliy. 
~etlerini b arıcı orijinal t~kilat vümde getirmişlerdir. 
f unlara, bir de, Van gölünde gemi i letilıncsi ,-ak. 
U,ı ilave ederseniz. atalanınızın nthunu knplıyan yardım, 
Şefkat n (alışkanlık deryasının geııişliğini anlamış ohırsu
lluz! 

....__ Baki, scvci. <:ocuğum ... 

za 

Edirneli bedbaht Muzaffe-
rin katili bakınız ne diyor: 

O, vurmamış •• Bıçak 
e iliğinden girmiş! 

Dün, Sultanahmcttc, Babı Ilü. bak, çorabım bile yok, ccmişttr. lcnmc kağıtlarımız askıya ko:ı . 
mayaCın caddesindeki cvlendcn Bu sözlere kızan marangoz Bch tnuştu. Bir müddet evvch Edir· 
oırınde kanlı bir cinayet 'Olmuş .. <.at evden çıkıp gitmiştir. Nihı.:.· neden İstanıbula geldik. Burada 
tur. Bir hiç yüzünden çıkan ve yet evvelıki giln Behzat Sultanah. e .. renecektik. Dün misafir olarak 
bir ~enç kızın öltimilnc ve bir de mette Muzafferin yofunu bekle- M'Uzafferlerin evine gittim. Kız 
delikanlının .mahvolmasına sebep miştir. Kız tam yanan Adliye bi- elinden yüzüğünü çıkarmıştı. Ba. 
Jlan ibu hadıse şudur: nasının arkasını geçerken Beh- na karşı da sert bir eda takınını . 

Behzat İlker adında bir maran· zat önüne gcQmiş ve aralarında tı_.. ~en elinde yüzüğü olmadığını 
,:oz, Edirneli Mclrmet kızı Mu- ~·caıiden bir münakaşa başlamış- gorunce: . 
.:afferi öldürmüştür. Muzaffer tU. tır. Münakaşa esnasında Muuıf- - Kız Ytizilk ne oldu? dcdhn. 
·· d ı...._ d · 'lik t ekt f _,.:ı~ g· ·· 1 arfett'~-...ı .... n O bana: un epo,a.ı-m a ışçı e m · c· er ~ a l1" soz er s ı~........ Se r b k 

ı:Ur. Bthzcrt dayanamamış ve bıçağını - n e ıme a ~a, ayağıma 
Marangoz, iki yıldanberi bu kı- cekerek kızın üzerine yürümüş - dbakl K• c;oızdraımbıme·-~-ok, dkryte cevap vker 

L · t·~.l · vuen cı - ım ve Ya ·a 
ıın nışan ~ır. tür. Bıçağı gören 'kız kaçmak is- ntinü karşıl•><:ın ' k 1 

M ff u...ı.. __ ..:ı • ., • d Beh ,.. ......, ca Yanına so u • 
uz~ c_r, .uı:ıı=uı sov_~~;or. m~. t:mışsc c zat ıu-kasından_Y~· dum. Barışmak is1edim. Kcndisi-

Sunu iddıa etmek mu kiildtir. tışerck uzun bıçağını kl7Al sırtı· ni korkutmak maksadilc yanıma 
Zira marangoz hem gayet çirkin na, sapina kadar saplami~ir. bıçak almıştım. Fakat rniinakaşa 
ve kaba bir adamdır. Hem de Muzaffer olduğu yere yığtlı.nıı5 boğuşmağa dönünce beraıber ye· 
pek kavgacıdır. Yalnız, rivayete ve d~hal ölmüştür. Etraftan kı. re düştük. Bu sırada bıcak kızın 
Jörc bir parça kazancı y~rindc • zın sesini duyanlar vak'a mahalli. sırtına ı;apl.anmı • demişÜr. 
dl~ ve Mtrzaffer onun kendi::>ine ne gelerek Bethıadı ş skuı bir ha• Mcllkeme katiL Behl.adın tevki· 
yı bakacağını sanmaktadır. de ve genç kızı yüzü koyun sır .. fine karar vermiştir. Behzadııı 

Bundan •bir rntiddet eY'·cl Mu. tında bıçak olduğu hal<ie bulm~ muhakeme6inin bugün ciirmU 
ıaf.fer ailesi ile birlikte lstanbula !ardır. meşhut olarak yapılma:.ı muhtc -
ıı,elmislcr, bir mtiddet sonra da Cesedi muayene eden adli;yc meklir. 
.ıki seııedcnbcırl nişanlısı olan ma doktoru Hikmet Tümer defnine Dün sort:;udan sonra Adliye 
(~ng<>z Behzat şehrimize ~c~iş. ruhsat vermiştir. kiridorunda otura~. B~hzatla ko-
.ıı·. Fc.'kat istanbula geııdıkten Y<lkalanan katil Bchzat dün tm .. an bir mUharrırım~ katil: 
ıonr~ evlenme kağıtları. askıda Adlıyeye verilmiştir. Sultanah • _Ah aşk, demiştir. Insanın gö 
.,ıdugu halde Muzaffer nı§anlısın met birinci sulh cezada muhake- zünü bürüyor. . 
dan yüz çevirmiş ve n~n yü· mesi esnasında BUıuıt: Katil tevkif olunarak Istanbul 
~üğilnü parmağından çıkarmış • - İki senedir nişanlı idik. Ev- tevkifihanesl11e göndf'rilmiştir. 
tır. Cumartesi günü Behzal ni • 
.ı:anlısmın evine gttmi~ ve oturur
.arken Muzafferin parmağınd:ı 
1iizi.lk olmadığını görmıJ .. tür. Bu· 
nun ii-zerine Muzaffere: 

- Elindeki yüzUk ne oldu, di. 
re sorunca, kız hiddetle cevap 
vermiş ve: 

- Sen elime bakme. ayai!ın.o 

Kısa 

Bütün Suriye Yahudileri 
Hataya kaçmış .• ~ 

İııkendeı-un 14 (Hu:ıu i) -
limanımıza 'iltica etmis olan ,. 

<lir. Gelenler muntazam pa~a· 
portları hamil olan Sur'iycli 'e 
Lübnanlı ailelerdir. Araların· 
da mühim miktar.da mfü:e, i de 
'ardır. 

l 

s·r tren memuru, vagon ar 
tın a ka 1 

Haberler 
* Öniimiizdeki der ) ılın· 

· da biitiin o'lmllardn Pneif ko • 

Fransız bemilcrinin enterne o

diltıı zabitan 'e mürettebatı 
,·arın İskenderundan nakledi· 
İeccklerdir. Gc.uıilerhı silahla
rından tecridi iefı ikmal edildi, 
cephaneleri karaya ta~ındı. 

ilifhtan tecrit i:.:.lcri Fran:ııı; 
ların tahmin etti~i müddetten 
çok evvel hii) ük bir ~üratle ) il 
pıhnıi>tır. 

Gf'lenlerin anlauıklurına gö 
re Halebin ~ defa bouihanh· 
wanı çok ani ve §İddetli olım19 
ı.: n i lck t·adaeler 'e nalıalfo • .. 

Ilı İtro.ir, 14 (Hususi) - Dün Ke. mışhr. 'Üzerinden tekerlekler runına tcı.~Iatı tak\ İ) c edile • 
Ilı ttde fed bir tren kazası ol. geçen Ho1il Giinay parça part:ıı cektir. 
~tur. olmuş ve feci bir ekilde ölmüş. 1: İzmitte kurulan ikinc'i ka· 

i 1°evlet Dcmiryolları Sekizinci tiir. ğıt fabrika.ı ) akında faali) ete 
l ~tr11e idıne inin Kemer istas. En Son Havadis: Dün ilk sa. 
a 0llttnda katar 'agonlarını mu. hifcmiıde bu habere ait serJo\P. geçecektir. 
~~eye memur Süleyman oğlu hayı ne retmicıtik. 1'"'nkat ha nıii- * İlk okul talebelerini ik • 
~~ıl GUney, 1366 ~ayılı katar rettip, telgraf haberini iieüneü mal im~ihanlarına ha:tırlMma 1< 
Ilı.! 8Yonunda hnif surette yü. sahifeye koymayı unutmu~. ö. iç'in, dört "ehrinıizdc 12 tatil 

ş \·e vaaonun altına yuvarla. zür dileriz. k ı -......__:__ __ .. _________ ursu açı mıştır. 

1'- r'.i ----------- * Şehrimizde hulunan l\Ia· 
lab Deri !iratlarındaki say 

1 l~rPJ 1 arif V;e.kili, dün maarif •i !erile .ı ii ) iikseli o mnni olnıak için N Q ~~o "et' d h") U me.;gul olmu:ııtur. Bu gün de 
tq· 1tı.in ticarot ıhoreasına . a 1 

· bazı tetkikler yapacal\:tır. 
1lı.ı1e1:1ine karnr vcrilıııiştır. I k ı ..ı... • 1 Tıp a ·ii telerinin mewni· 

'' "(" Miiuhal bulunan Istanbu 15 Temmuz - Salı 
~•nt k ı··.... 1_?,30 Pro'"""--, Saat .!ıuan, J?_,33 net ikmal imtihanları hngiin "''· .a. n Ticaret müdür ugune ~ "'. ....... ~ 

'111;.1 Türlcçe p1iıklı?!r, 14.45 AJ"ans ha- bitnnşt.ir. 
t.''4 \tr ıniiı:ıaviri Nocnıett.ln Me b 11.....: 
,, 1 ~ er~,.;n, 13.00 Türkçe plaklar. * Şdhrimi'Zdeki tarihi e eırlc 

11Yin e<lilınh.tir. 1315/14 00 K ..ı... • • • ansık proııı·am ri talıldk v-0 tc hit i!.;İn bir ko· 
~ ~ Ellerinde b~ yüzden fa~· (Pi) · . 
) ~U\ul bulunduranların 'be • 18.00 Program saat ayarı. 18.03 mıS)*·o~~ ~urudlım:~l·~ır. l .J 

t~'111e.ınc vermeleri kararla tı· Rixlyo salon orkestrası, 18.30 1 a -~ıı u '~ ayet crnc te· 

l
.N tıııştır. Be) anııanıcler Ü" ııiin Memleık~t Postası, 18.40 Radyo! !Jc.>ke ttw·wttıııa ha~hınt1<'ıtkıır. 
~ıt ıı;.... salon ork{'Str ı, 19.00 (YU\"8 Sa. llk olarak ihti) acın)' iizde otuı 

)'~ ~ <le Ticaret Müdürlüğüne ati), 1~.15 Radyo salon ol1kestra. farkı ni helinde teneke <lağıtı· 
t-~c ktir. sıbe'rı1er9·ı,?O ~9 ~1 aFy.anl, Ajans

2
ha- lacak, hundan onra ikind hir 

le.. Mısır !;&r~ı~ının tamir i~ · ası &821, 0.15 . "A 
<'ne Lu aı. dan itibaren başla- Radyo gazetesi, 20.45 Ne 'eli tevzıat yapılacaktır. l'Ieın)e}.e· 
""taktır. " parQ lar (Pl.) 21.00 Zraat ~- timize kiifti dereeede ten~e it· 
~ vm, 21.10 Saz eserleri taksimler hal ·edilmiştir. 

\ i Re} di) e Caınhca tepeein ve ovun hav~lan, ~.l.30 Konuş- * Üç yılda inşa ı 1amaın1a• 
n a,- k ı·xı· 1 ı e _,., 21.45 Ki· Ik Türk mu "k" · . . ~:(' • n arar Yf'r< 10 1 o e ' ....... amı 22 30 Saat sı ~ı nacak olnn Gazı Buh·armnı 'hı 

h 
1?1)Yu "imdilik ) apt1nna~ • progr · · avarı, A- · · 1_ } ı k 

•t • 1· ns }'ıabnlE'T'İ. 22 54 Cazband rıncı .ıu~mının i ın e~ İ J,ı;r ·ııç 
l:ıt '.a?:."'ernıi tir. Bunun .::ebebi k k el k ~1 -o 1~ • (Pl.) 22.55 Yarın i prowarn ve giine a ar miinu ·a aya konıı· 

Gemilerin 'ihica ·ı ~iylc ol· 
ınu tur: Evvela Fransız bandı
ralı iki harp gemisinin 1karasu 
lanmtzı ta'kiben ilerledikleri 
3üveydiyeden görülınü~ '\'C 

bunların Re!!ülhmrirdeıı it'iba
baren rotalarını deği~tirip de
ği .tinniyecekleri takip e<lilmi~ 
tir. hu torpitoları d'~f;e~led ta· 
kip etmiı: ve hopsinin I kemle 
rım limanına iltica.ı çarfamba 
:ıahahmdan itibaren ertesi gü
ne kadar devauı etıni tir. 

1 O H~n tonluk pmol gemi i 
Bı>) rut limanında bombardı .. 
ıuana uğrayarak Lir torpil ye 
diğinden prahdır. Torpil iki 
hölıııe) i Jıa,..ara uğratmı~ur. Fa 
kut di~er 'bölmeler gemi) i bat .. 
nıaktan muhafaza etmi~ yara • 
lı l/ir halde yoluna devam ed& 
re~ İ:,kMıderuna kadar gelıni. • 
tir. 

Cenup hudutlarımıza Hata· 
ya akın etmi:; olanlar heniis 
yerle~tikleri otellerdedir. Bu 
suretle İskcndenm~ Antakya. 
Reyılıaniye ile ~oğnkolnk otel· 
!erinde ho o<la kahnanll§ gibi· 

lerle i tas)onun civarı hoınba· 
lawnıctır. B'ilha~a UuleLin 
Şam Ltasyomt tamamen harap 
olmtı!tur. Şehirde panik olmtı§ 
Iakir aileler l.ırlarda geceleme 
ğe mt>chur kalını~, zenginler • 
den bir çoğu memleketimizin 
volunn tutmu,.tur. . .. 

KISACA: 

Şairi<izam ve eski 
istambolin 

Hii~eyin Rıfatin, dün. gazete. 
mizdc çıkan ve AbdiiJhak ırn. 
micle dair olan fıkrasında 5i)y. 
le bir nokta '\'&rd1: 

HAmidin tam bir para sıkın
tısı idnde ya~adığt de\·irlcrdo. 
paraca sıkıntısı ondan asaiı ol. 
mad1~1 anl~ılan Keçeci Za le İ:t;. 
zet I•'uat paşa, gayet kunt bir 
kuma~tan mamul •stanbuJln.,i
ni on liraya satılığa çıko.rnıış ••. 
Anla ılan. Hamid, o aralık, btı 
cefıike~ libaııı satın alıp, bozdu. 
rarak. bundan kendisine bir re. 
din~t yaptmnağı dü ünınüs ... 
Fakat, redin.ıota ihtiyacına nis
betle parası kıt olan •Sniriazam• 
ne bu on lirayı bu1abilmi , ne 
bu eski liba~ı satm alabilmi ! 

Evet! Şairia:ıam ve güyeye. 
nikli istanbulin! O irtifaa göre 
bu sukut ne hazin Yarabbi! ... 

j HADİSELER, İNSANLAR ve C ZETELER .. 
Lokman He im mi, yoksa 

ikinci bir Mu amı? 
İngiltere mi. Rusyaya yardım..!!f.:. 
mektedir, Rusya mı İngiltereye?-_________ ....;. ____ ~ ..... ------~~----------
Dünkü gazetemizin bir ha~ı 

1 
Yazan: 

Kara Davut 

Kim kime gar-
~-

dım ediyor? -
Diiu ltu.:ı ) a ile İngiltere a· 

f<l6l!Hla,ki ıuılatıııa) a dair olan 
haberlerin ii tüne, \'atuıı n·fl~
kimiz Çörçirin ~ocamun Lir 
re mini ) erl'C~irnıi:. \ e allına 
§U satırları ) aımıı:; 

«So') etlere ) ardım ' au cueıı 
B. Çör~il.» 

' atan refikimizin lıu idd'iası 
uıe' cut bü1iiıı hakikntlerc a)· 
kırıdır. Zira ortada Lir ) ardıuı 
gören 'anıa İnj;iltcredir. Düne 
kndar, Birl~ik Amcrikadun 
para, <·nak, 6emi, ('Cphnııc; 
top, tiif c'k, tayyare alıyortlu· 
Dugiin ~O\) etlerden <likcligi 
kadar t'an alı~ or. 

General Va' el bile: 
- Ilu i~ bize ncfe:ı altimh ! 
D erli. Bunu sağır Mıllan 1,i}e 

dtı) du, Le nrctlik ! 

* Kendimize de bir 
~ğne batıralım ... 

Dün, .gaı;eteuıfain ilk eahi· 
fesinde hü) ii'.k ) a:tılurla, iiç 
siituu dizilnıJ~ :;u kocnıııan ::er
le\ ha vardı: 

«B'ir tren memuru, rıl) lar al
uııdn kaldı. par~ıı.landı!:ı> 

Altıua .u kayıt ili~ e edil• 
mi~ti: 

(1.' ıtJ;l:ıl 3 Üncü ~ayfaınızda) 
Hemen iiçüncü 1:1ahifoyi a· 

çıp bu korkunç facia)a ait taf
silmı o ·umak isledim. Fakat 
ko)dunsa 

0

.lıut! 
Ne üı:iincü sayfada, ne ikin

ci ayfada, ne de dördüncü 
~a)fada hu hadi:ıcden bahse· 
den te'k kel'inıc var. 

'f ela~Ia tahrir rniidürüne .. 
ko~lluıı: 

- Yahu! Serlevha) ı ko)
mu~ unuz, ) azı~ını koynıawı-t 
ınıı. 

Hidtletli hiddetli homurdan 
dı: 

ııiıı nwmurlarındarı Sü/cy. 
mmı oğlu llalil Güney, ı·a 

gonları muayene ederken. 
tren birdcubire /ıarehet el• 
111 iş ve ra)·lar ii.:<•rine d ü.~'·ıı. 
talihsiz uuwıur, batıra ba· 
ğırcı par~"(Lfaıumı;, f cci bir 
SLll'Cl/e ölmü§tiir. 

Lokman Hekim 
ıni, ikinci bir 
Musa mı? 

'fao'ın clüııkü sayı ında Lok 
men Hekim knrilerindcn ÖJiÜr 
dili) ordu. 

Meğer, lıazret, havaların 
},ira:JJ ı:ıındıtını görünce, mille
te. pl8jlardan, kotralardan, 
giinc§ luınyolarından bah:ıl'dip 
'Luzı na ihııtlar vcrweğc kalkı.' 
uıı~. Derken, ha\ alar hozm er
miıı;, ) azın orta:ıındn berbat bir 

ı baı;lawlı.· 
Lokt!_ıan Hekiın di) or k'i: 
- Hn' a i§lerinin niizını ı 

her kim i c, onunla aramız a
~ılınış olacak ;alil>a. Temmuz 
a)ınıla kı geri -gelir gibi oldu. 1 

Deruze girmek i ~İ)t"ıılct.in lkey 1 
Ii kaçtı. liunll l"hep, mutlaka 
benim yazılarımdır· Sa) ın O· 

kuvm·ul arıın lıeni nffet:.-inlcr. 
Lokman Hcl imin lm ~özleri 

ilk hakı:;tn hir te\ azfı ı;ibi ~ii· 
'Ziikii) or da biraz dikkat e • 
dinee, in mı. lıazerctin. ıken 
dini, pek na' i ve ilahi 
mertebelere ) akın lıi :etiği an· 
la;; ılıyor. 

caha Lokman Hekinı Lir 
ikinci Mu-aoır da biz nıi far· 
ıkın da değ'iliz? 
ws """- '===--~==,_,=-

Basın Birliği 
mensuplarına 

'J ;irh· Bn m Wrf:~i İ<ilanl>Ul 
Mıntalmsı R<!isliffendrtı : 
Birl'ıkııc a~a oLun olmo ın, 

hütiin Ba ın ve itlaresi men up 
ları için l\lerk<>z lıeyetince 1<' },.. 

ı>dilcn dM•ro yardımuıa i:tfırak 
Unutulmu~. Sermüret- rniidtfotinin l 5 Temmuzda bitc

tihin ma~a ı ii~iinde duru) or. t'eği hildirilıni _ı~. 
- Ynrın ko~ alnn hıırİ· Bu miiddet) arıdan onra Lu 
- Oluıaz !. Onun kıymeti giin hitmcktedir. 

bugündii. Yarın modn ı geı;er. Bir ıln re için bir liradan iba 
Baktım ki ı rardan hir fay- ret olan hu ) .ırdımı lırniiz yol

da ~ılcmıyaC'ak. Feci hadis~) i lamnmı~ ve ıııuka' ele i ile ona 
taf iHitındnn ı:ıyırıp huliLa lıağlı mrkııfüu imzalH}l~' gilı1· ' 
halinde ol nn, kcm~i ı;iitıınum- nernıenıi~ olun :ırkadıt!'ilarıım· 
da n~retmeğe k~r 'erdim. :ta bu miicldı•t'm ı; !:İri im eme· 
Belki hu ~metle. 'kendi hi ·eme ini rica edh oruz. 
tliiı;en m 'uli) etten ~ıy;rılnııf İ ey enler. i bu ka5anm 
olunun. merkez nıüdürliiğiindc açılınıı. 

V nk" a §Ö> le olan 2381 nmıuıralı Le:ıaha 
tir: ~ vkolunmn'k iizere hu parayı ' 

«Evvelki giin İ::m.frdo. hura u'b ine de yatırabilirler 
"Aydın hattı üzerinde bir 

1 
fınta'ka biiro~ıı da bu hu u • 

ban~ö i~tasyonu olem Ke· da ıizmete ve icahe<len izalılıı· 
merde, Devlet Demir.yolla· j rı ve.mıeye amade hulunrnak
rı, seki:.in.ci işlfllme idare i· tndtr. 

--~~----------------..-.--------_...--.......... --,.._--------...... -
~ ınhmmama ıdır. Kapa.ııış. caktır. 

~ 
ı>.~ı c·· 
'~lil' U.tnleleri kulağıma kadar 
tı tfdtı. 
'ar~son Parry: 

•eı~ lt 'tt\eler i ittiğin.izi, hiç bir 
, ...._ ~Utınedan,' tekrarlayınız .• 

t'll 'lld ert !)es diyordu ki •• ,, Tj. 

~lt uğu siıin nenize liııım?• 
tt\llbı ~eorge'nin bqna verdiği 
'<i~ı ....... } iteınediın. Cok 'l'ava t ..... , • ~ 
t~ Ştı. Yine o es tehdit ede 
~~ hi;Siıi. öldüreceğim, dedi. si
~~tıı dakıka mti ıuıde ediyormn 
'lll11~:· ·apın.• Sir George: 
~tıinı k~ak alay ediyorsunuz7. 

lı iti sı:cc ne fenalığını dokun
~ !tı~''' d dl. Öte!ti: •Sizin ya. 

11haıılt hile affedilmez bir ka· 
~Clctillı '· Buraya siiz öldürmcğc 
1 ~ıa,k: dedi. 
~ttı"1a 0 n • t'arry kadının an. 
ı-· dinıftu biiyiik bir nlaka f. 
'tı~ h~~rdu. Dikkatle, gözle
' · atak: 

~llİtj~~i hatırladığınıza emin 
ltad · dye sordu· 
' 1!\: • 

b ~ .. :~llbii, tab'ı"ı D d' ~ ...... mosyo.. e ı, 
t.tıı. oto.~ halıi kulnklanmda 

_ Öyle ise devam ediniz.. İ 
Dili ile kuruyan duda'k!nrını stiklal - En Son Havadis'in büyük zabıta romanı :13 

ıslattı: ?!!:11!!!1111!1.'!~!lllll!l:m:ım::!!!••••mmm:ıımamn••••••••••••••••r. -Ben oradtı, çaltı;m a oda. ~ 
sının kapı 1 öniiodc kal kaim • 
tun. Sir Gcorge':re ynrnlnn bu 
müthi tehditleri duyuyordum YE KATIL 
fakat o kadar heyecana kapıl. llılll•••ma 
mıştım, o kadar ko~km~ştıun -
ki, ne yapnc~ın1a dnır hır ka
rar vermekten acizdim: Kapı~·· 
tetkik ediniz mösyö.. Üzcrındc 
Ynle kilidi , ardır. İçeriden ko· 
laylılda açılabilir fakat dı ·ardan 
ac;mnk için muhnkknk bir ıınnh· 
tara ihtiyaç \'ardır. Anahtarhı· 
.rın biri Sir Gcorgc'dc bir_i d_c 
kocamdadır. Kocanı da aksı gı· 
bi giderken anaht r1 bana wr
ınemişti. Bunun esasen hiç bir 
mahzuru da yoktu. Ben kapıyı 
vururdum. Sir George de bana 
lcapısını acardı. BunlnrJ size i
ccriye nlcin ı;rirmedi~imi anlat
mak için söylüyorum. Yok5a 
her telılikeyl göze nlır, efendimi 
kurtarmak için muhnkknk içeri 
girerdim. Muhakkak olan bir 
şey var l i, onun saçının her te-

Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 
linj h.Utün ''arlığımla mUdafaa 
cderduıı .Buna emin olunuz 
nıi>syö .• 

Charkson • Parry ~ı.ıdccc: 
- . Buna eminim, dl~·c cevap 

\'erdı. 
Kadının a~tk, mert yiiziine 

hakarak, 011a inıuınıakta, arka. 
da1ıımı haklı buldum, dedi. 

- Cn~~n sonru, ınö yö. sanki 
odanın lemdeki e ya ult ü t o. 
Iur gibi oldu, milthiş bir gürül. 
tü koptu. O güriiltü arasında 
bir tabanca patladı. Derken or. 
tahğa derin bir se sizlik çöktü. 
Yalnız bir hırıltı duyuluyordu. 
Ağır bir cisim yere YU\'ar1andı. 
Ondan sonra da her taraf bir 
mezar sessizliğine biiründü. 

Keodi kalbimin at~ini kendim 
duyuyordum. .o anda hissetti 
i:iın he~ ecanı imkanı yok tarif 
edemem. 
Şimdi artık o]an olınu tu, her 

şey bitmi ti. Ne yapmalı idim? 
l!:.limdeki tepıiyi )'ere bıraktım. 
Hem ba~rı)·or, hem de kapıyl 
) umrukluyordmn. Sesime, <'e· 

vap veren olmadı. Birden 1ridip 
kocamı çağınnal< aklıma geldi. 
Tam o sırada da kapı aı:ıldı. Ko
cam gelmişti. 
Kadın susmu:ıtu. Lattiıner an

latnıağa başladı: 
- l{arımın yiizünden, müthiş 

bir eylerin nıku bulduğunu 
anladım. Bana da, size an]attık
larını anlath. llrn ele c·alısma o. 

dasınnı kapısını ;\'umruklamaia 
ha ladım. Tabii yine ses \·eren 
olınatlı. Gidip odamdan ro\'elve· 
rimi alnıaita , ·c ondan sonra ka
PI;\'I anahtarla ac;arak içeri gir. 
mcğe karal' verdim. Ne olur ne 
olmaz silahımı olarak o odaya 
girmek istemiyordum. 

Ro,·eh·eı·imi odada hulama 
dını. inip ınutbaktan ağır bir 
demir alarak, yukarı «:ıktım. 
!\lutbaktaki saatin ileri gittiii
nin de o vakit fukına vardım. 
Karım kapının önünde beni bek 
li:rordu. 

Şimdi, mösyö, hikayenin bu 
kısmına dikkatinizi bilha~sa 
celbederim. Size söyliycceğiın 
c;rvin doğru olduğuna, biitiin 

mukaddesatım iizerine ycınin ·e· 
derim. Sofe tarafmdaki kapıyı 
açtım. Elimdeki iır demiri hıı
' aya :kaldırmıştım. Katil oda· 
dan dı arı t:ıkmak ister c kaf~
sına indireccktinı. Falmt . hıç 
kiınse çıkmadı. O :ı::ıman hır ~
dım içeri ,::lrdiın: Z vallı Sır 
Georırc'nin "csedı, yerde up u
zun yatıyoı:du. '~e ~ada ondan 
başka hit ama bıç kımse l'oktu. 

__ Öyle ise katil kaçmıs ola. 
(•ak .. 
1mkinsız, Mösyö .. 
- Pencereden atlamıstır bel

ki de .. 
. - Pencereler, hattn pancorlar 

bılc sıınsıkı kapalı idi. • 
- Ya sömine!. 
- O k~dar dardır ki bir ke· 

dinin bile tırmanmasına imkln 
yok. 

- O halde k til odada gizlen. 
rnistir. 

- GizJennıcğe mlisait hiç bir 
yer yoktur. 

- Hıın!! .. Öyle ise deminki 
heyecanınızı anlıyorum. &n de 
;:n11·iimde. bö,·lc " .. , ., .... ., 'nl "· 

Ju\'eren hir katile hic rastlama. 
dını. Olur şey değil.: Bu usul, 
ahp :\'lirüyccek olursa, cinayet 
tnhki atları cidden ço1· müşkül-
1 ir. Ne ise .. Siz, 6onra ne ~·ap
tınız?. 

- Bir zaman. şa~kın :ı skın 
'knlakn1dım. Kapının eşi~inclc 

nki biitün bi tınc kabili •e. 
tim yo olmu gibi kalmı tım. 
Her ey, burada bir mücadele ce 
:reyon ettiğini gô tcrh·ordu. E • 
yalar devrilml , hah bozulmuıs .. 
Sonra Sir Gr,orgc'un yerde uza
nan cesedi .. Ve işte hepsi buıı
dan ibaretti. Peki $ir Georı:e bu 
uzun nılicadel yi kiminle ııtmiş • 
ti. Onu .kiın öldürmüstii?. Orta. 
da hiç .. hiç kinıı;e l oktu. 1 

Biz, 1 arıınla ikimiı, bn \'aıi
yettc daha ne kııdar kaldık, bil
miyorum, işte o sırada siz kapı. 
yı çaldınız, Lizzie'Ye •Haydi git 
ac!» dedim. Harekete geçmek 
'İçin büyük bir ga 1ret sarf etti. 
Ben biraz daha orada kaldım, 
sonra dı nrı (,'Il hm ve sizinle 
ı 'tT ı 1., f, • ..., ( n "f' ' • ' ,, '\ 
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Aspasiga ... 
(Başı ikinci sayfada) den c'lek ıoudan gelinci ye kadar 

ro dayak yemeyi ıhile ... Atinanın 
A pnsıyada ne Hrdİ!1'.;ı ,;eohirleri Perikles'in sevgili:ıini 

bir Eıihri vardı bu kadının ıki o «Küçük A yada canlanıp Atina 
erkek yapılı Pıerikles. bütün ya gelnıi:. olan Venü:ı'> diye te
.At:ina kadınlarını çıldırtan o rennünı edivorlardı. 
güzel general, o ce_ ur politi· İ~te Foça~a böyle bir V cnüs 
kacı, o at~ dilli lıat'~p durma· :hediye 'Cden A:-pa-.İ) a böyle bir 
dan aldatılan bir budala a:;ık Aspa~i) a id'i. Şimdi, 0 da, Pe· 
rolü O) na maktan 1ıknll}Ordu '! rilde:) de tarihe karı~mı~ bulu· 
Bunu ,pasiyanın ve Perikle:- nuyorlardı. Aspa iya Küçük 

in )a~adıf;t d evirde kim::ıe anlı Asyalı olduğu i~in doğduğu di· 
yanıadı. A pa~iya yalnız ona de prın bütün büyük ~elıirlerin. 
6il, d Tinin bütün bü)iik a· de kendini ebedile;;tirmek iste· 
daml:.ırına da, ilimde ,~au"atta m.i':; Hella. ın -en .me:;hur he)· 
ve harple kazanılmış bütün hü- keltra;:larına çıplak he) kelleı~j. 
) ü..k ~öhretlerine de dizleri di- ni yaptınııt~ ve bunları Kü~ük 
•hinde Loyun eğdirdi 1ıcp ini hi Asya şehirlerinin Venü~ ma-
1 er köpek gibi kullandı. hcdlrrine hediye etmek arzu-

nu köpekkrin en sadıkların sunu gö:ıotC'J'Jlli!;lİ. İran ho) un· 
dan biri de .Aristo değil ııı'İ)di '! durduğundan kurtulmak için 
Herkese hicivleriıiin ~ehrini a• can atan Küçük A ya :";elı'irleri 
kıtan me:;hur Sokrat onun )a· hu teklifi evin~le kabul chni~· 
nında dün~ anın en ywnuı:ak a. 

EN SON HAV AI>ns 

---Müjde!--
Litvanyadan yeni gelen müte,hassıs kimyager tahta kurust• 

Pire, güve, hamam böcekleri, Sivrisinek ce sair hasaratı im-
ha eder çok müessir bir ilaç icat etmiştir. ~ 
25 - 50 kuruşla, DEZENFEK TÖR, ı.izi tabtakuruları.ndan, 
50 - 100 kurusla. ASEPTOL tahtakuruları ve pirelerden, 
100 kunışla, bir litre ilaç tah takuruı;u, ~üve, sivrisinek n 

bilumum haşaratı imha eder. 
25 kuruşla BLATTOL, sizi hamamböccklerinden kurtarabilir. 

Stanislav Korolkeviç imalathanesin 
den tedarik edebilirsiniz! 

Komisyoncular aramaktayız 
Beyoğlu Galatasaray Büyiik Bayram sokak No. 44 

---Ahmet Ateş--• .,... =· 
Karyola veMobilya 

Satış Evi 
-=-* b :ın 

İst: Nuruosmaniye Çuhacı han karşısında 

-~ ·- -- - . -- ------: - ~~ 
-- ---- --- -- -- -

İLE 
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SABAH ~ OGLE VE" AKŞAM 
' 1 ....... ,. • • , .. 

fier yemekten sonra tunde uç de(a uıuııtazaın61»' 
~işlerinizi fırçala~ ' 
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Türkiye Cumhuriyeti 

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

Zirai ve Ticari her nev: banu muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

15 Temmuz 1941 SALT 

Parasız küçük 
ilanlar servisi 

açıyoruz. 

İş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan sonra i~ ve i~· 

~i arayanlarla evlenmek 
k.tiyenlerin gönderecek
leri 'küçük ilanları neşret 
meğe karar verdik. 

danu, olmam~ mı_)'m? Deh~etli }erdi. Bu heykellerden bir ~o-
Lir kılıbık old~ bilinen bu a· ğu .A'Spa:-iyamn lıayattnda İra· Her nevi karyola ve mobilyelcrinizi buradan ucuz ve 1 
li A d 

na kar~ı duvulan dü,manlı<rın sağlam olarak tedarik edebilirsiniz. Tavsiye ederiz .. 
m pa .. iyanın yanın a bir ge _. • _. o 4iita•r:mı6'laıım~msalSli;m;~~ı:mıaı.-zaaaaıı;:mema~ . k . . h . .. bir sembolü gibi mabetlere~ er- &WiSWr*' R!C\HWM?JZf/!Aa++::ı;:s;:n oc:as ..:?' 

Biz, diğer gazetekrcl.e 
olduğu gibi gönderil.ecek 
ilônlara bir de kupon ya· 
pıştırılma.sına lüzum gör• 
müyoruz· Karilerimiz yal· 
ru.: evlenme teklif leriıı.e, 
okunaklı bir yazı ile ı.sa· 
rilı adreslerid koymaları 
şarttır. Ciddi aıldedil.emi· 
yocek tekli/kri ne.~retme• 
mek hak!.ını mulıafa::cı e
diyoruz. 

Mektup gönderecek <>· 
Zanlar, hrıklarında azanıi 
bir ketumiyet muhaf a::a 
edikceğine inanabilir"/Rr. 

ce .geçınııe ıçın er .e) ı gozc ; l - -
alırdı. Hatt':t karısı .K15antipis- leştirihni:ti. Fakat Foçanınk.i, 
---------- i~tc ancak ölümünden he;; yıl 'ıo;TANBUL LEVAZll\1 AMİR- Emlak ahm satım 

sonra mabede konulab'ilmi:;ti. t.tGi ~ATINALI\IA KOl\'IİS. İkram'iyeli bilmeeele· 
rin neşrine ha~hyoruı 
Bunlardan her on taneı.i 

Uzaktan gelen 
misafir 

(Başı ilcinıci sayfada) 

.Marten ise _andal)e:ıinin Ü· 

1 zcrüıde mılılanmı~ gibi duru
yor, <en küçük hir öz söylemek 
İ!;in hile ağzııu açnıl)'Ordu. 

Ne ~ apacaklardı ~ 
N ihayct Le\•esk "in aklına bir 

fikir geldi; 
- Papaza gidelim. ·dcdi

Ka:ıahanın rahibi, bize elbette 
·m doğru ·yolu ;ö terir, dedi. 

Marten kabul etti: 
- Gıldelinı .. 

* Kasabanın rahil)i vaziyeti' 
pek karı~ık buldu. Bu i;;i na ıl 
bir lıal ~ekline ba6lamalı)"dı ~ 

1 Tereddüde dü:.tii .Bu i~in so· 
nurnla, ruhani lıay:ıiyctini kay
betmek tehlikesi de vardı- Ta
nıdıklarından biri imdada ) e
li:; ti. 

Kaı-aLada bir kadın daha 
vardı ki koca ı uzun zaman· 
danbcri denizden dönmcmi)i. 
Onun da herkes batıp öldüğü· 
uü m~a'kkak addediyordu. 

- !kinci izdivacı feshedip 
Le"eske bu kadını nikihlasa
ız na ıl olur mı.dıterem pe· 

der'! -dedi-. 
Bu fikir, papa a mülayim 

"eldi. Lc,·esk'i "\'e kadını ra°'ır· ~ ~ o 
ılı: 

- Sen fİmdiden _onra bu 
kadının koca_ı olacak.ın ... de 
di. 

V c kadına döndü: 
- Bu da senin, hundan 

bö) le nikahlı kocandır. 
Levcs'k, itiraz etmedi. Ve 

?tlartenin karıııından doğan ço
cu1darını alıp yeni karıı:ının 

e' 'iııc ta:;ındı. 

* Balık a;larını l\larlene hı· 
rnkıııı:;ll. Çünkü yeni kan:-ının 
m inde, e~i koca~ından kalını~ 
sağlam a~lar hulmu~tu. 

Celtil T eııf ik Saymau 

BaLa l\larlen, kan ı. Jen·ej 
c_ki ~arapla abalı ke)fini ~· -
kanııağa ha !adılar. Bu aleme 
F~i~lc Şarlo da i~tirak etti. 

Bö> le eğlenceli bir kaç ı:.aat 
geçirdiler. heır.:i de memnun
du. Ne'c foindc !di: farten kı-

~ .. 
zına para nrip gönliinü aldı-
ğınılan. -nrlo paranın )erini 
ke:oF ttiğindcıı. Feti~ lo onlar 
fla ;örılüğü ~•'' intten dolayı 
memnun olıırn,tu. 

Öğle ycmeğfncien sonra J er· 
Vl'j lokantadan auıldı· Veda r
dcrlerken, J n'!Cj ümit dolu 
!bir gözle Şarloya Laktı. Şarl'() 
da vaitkar hir bakı. la D)ukahc 
le etti. 

Marten arabanın arkasın • 
dan bağırıyordu. 

- Torunlarunın ~enim frin 
gözle.r'inden, tombul hacakl; • 
rından öp eıni? ... Biraz da on
ları gı(lıkla !.. . Sen de bizi u· 

-3-
YONU İLANLARI: Her muhitte satılık apartı 

47 kalem göz aleti alınacakt.ır. man, ev, ar~a ist'iyenler ve em 
Öğle :ııcağı .geçtikten sonra. !>azarlıkJa eksiltmesi 16/7 /941 çar- 1 l k d ıh 

h ba .. .. t 15 d T ha -.:ı a~ satma · iliyenlere yaz a 
irer gelin .gibi tiÜ. lenen kızlar ıım gunu saa e 0 P n .. -uc · 

1 
ni doğru halledip biıe 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye ı:tokundan is-

Sv. Amirliği satınalma komisyo- nemizdc azami kolaylık göı.tı· 
ve kadınl.ar evlerinden Lircr hi 1 tunda yapılacaktır. Hepsinin tah- rilir . 
rer çıkmı)a ab~ladılar. Bun· nin bedeli 3616 lira 90 kuruş kat'i 1 F t'h ark k . d Dü1 
ların herhirinin peşine evlrri ..cıninatı 542 lir:ı 55 kuruştur. a 1 P 

1 arııısın a 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· tifade edeeeklerd{r. 

r~da en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekfü~cek kur' ı• . llk b 'l . 
a ıle aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır; l meceyz 
: adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. \ 100 adet 50 Liralıık 5,000 Lira 

1 

, bekleyiniz 4 

aran bahçelerdeki körpe deli· Aletlerin cins ve mikdarı komis- gerzade Camii fütünde Karni ' 
kanhlardaırı .güçlü km-vetli ''i· 'onda görülür. istckliler'.n belli va- Pa;a &okak No. 6 
mllerden biri taktldı. ilerid e-. üttc komi~yona gelmeleri. 
o· • ~ (85-57~6) ENVER GÜR.l\L\N 4 > 500 > 2.000 > 120 » 40 > 4,800 > ' ;1•1111•••1111J!lil••••--.... 
denizin eıı ma\i renk verdiği 
yerde, mermer gövde~i göze \ "U· 

ran mabede yollandılar. 
(Daluı ı:ar) 

İSTANBUL 
SATIN ALMA 
iLANLARI: 

KOMUTANLIC'.'i ' 
KOMİSYON\. 

Aşağıda cıns ve mikdaı·ları ya· 
ı.ıh 6 kalem yaş sebzeye talıp çık 
madığınd:m 16/7 /941 günü saat 11 
de pazarlıkla salm alınacaktır. Şart 
namesi her gün komisyonda sörü· 
lebllir. Muhammen bc<reli c27575 
üra 25 kuruş olup kat'i teminat 
4106 lira 24 kuruştur. Anadolu v 
Rumeli cihetine ait sebzeler a)'l' 
yn talipl-ere de ihale cdiJ.ebiJı. 

İsteklilerin belit gün '~ saatte Fır. 
dlklıda satınalma komisyonuna gel 
melcri. (5755) 
Cinsi Miktarı Muhan' 

Ton men B 
L ira K:-

Taze fasulye 105 11550 o 
> kabak 35 2100 o 

Patlıcan 80 7200 o 
Taze biber 10 6000 c 
Kırmız.ı domates 80 481)0 O' 
Bamya 7,5 1123 (){ ,,. 

Aşağıda cins ve mikdarları ya:al 
5 kalem sebzeye talip çıkmad1ğın 
dan 16/7/941 günü saat 11,30 c 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnr 
mesi her gün komL~·onda göı-üle 
bilir. Muhammen bedeli 31550 im 
olup kat'i teminatı 4732 lira 50 ku 
ruştur. Şartnamesine göre Anadoh 
ve Rumeli ci~tinc ait sebzeler ay 
n ayrı talipl~c de ihale edilebilir 
İsteklilerin ıbclli gün ve saatte Fm 
dıkhda satınalma komisyonuna ge? 
melerl. (5756) 
Cinsi Miktan Muham 

Kilo men B 

Ayşcltadm afsulyc 130000 
Pallıcao 130000 
Bam)Ul 25000 
Y-eşil biber 18000 
Domates 75000 

nutma, sık.stk gel... 

Lira K-
13000.0' 
10400.0( 
3;;()().f'l' 
9000.cır 

3i50 0' 

Herkes odalarına !:ekildi, lo 
kantada el, ayak ke:.ildi. Gece 
~iyah kollarile piycrbili kucak 

lamı~tı. 

* Gece tam ı-aat },irdi. Şarlo, 
oda ından cıktı. merdi\cıtlcr • 
den üzüldÜ. lokantanın holün 
den geçerek ~arap ınahzıenfoe 
indi. Elindeki lambayı bir kc· 
nara ko)dU· l\larlcnin yaptığı 
gibi, _on ha~anıağı bir !:ekmece 
gibi ~ekri meydana <lcrinco hir 
~ııkur çıktı. I<;eri inde kiiçiik 
mc:;in torbalar, kapaklı lıü) ük 
cc bakır hir tencere vertlı. 

.l\fo~n torbalardan Lirin'İn 
ağzını çözdü, meydana ~ıkan 
altınlar gözlerini kanıa~tır<lı. 
elini altınların İ<;İDl} sokup bir 
~ocuk ıgibi oynaIJla) a ba...Judı. 
Tencere ağzına kadar mücev· 

* • 
250 

> 
1·

000 
• 160 > 20 • a,200 . S ı NEMALAR 

40 ) 100 » 4.000 > > 

100 adet Kevgir 
100 adet karavana 

·----Foto----· DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içind~ 50 lira. Beyoğlu 

daı:ı aşağı düşmiyenlere ikramıye ~uttığı takcı.ira.e % 20 faz. ! LJa/k sı·nemasın Ja 
100 adet kapaklı yemek bak- KAZ BEK ı lasıle verilecektir. nı aı 

t Kuralar seınede 4 defa 11 EylCıl, 11 Birinci.kanun, ll J. _ TENCERE YUV ARL~pf ra~ 

100 acet çaydanlık 
100 adet Buyük kep~e 
100 adet küçük kepçe 
100 adet et bıçağı l Beyoğlu İstiklil Cad. No. Si 

Milyon kişe yanı 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. Komedi. 

~ Matine 11 d~ gece 8,30 ~~;ıl~ 
n-=---1--t-D~ • l I "I" 1 1. - GUNliADIN. Türkçe So '-

100 adet sebze bıçağı uev e em ı ryo arı ı an arı ·!. _ GONDüz iNsAN GJ:'"' 
5 adet el kıyma ınakin,.si 

~ ukanda cins ve mikdarı yazılı 
'okuz kalem eşya 16/Teınmuz 911 
nı~mba silnü saat 15 de pazarlık
alınacaktır. 
İsteklilerin ~klif edecekleri fiat-

ıra gorc yüzde on beş nisbetindc 
:afi temin.at mektup wya vezne 
nakbuz.u He birlikte belli gün ve 
aatte Kasımpa.~ada bulunan komis 

------------------------

Beşiktaş askeri i k 
şubesinden: 

1- Beşiktaş şubesinre kayıt 

1ı malül subay ve eratla şehit ye 
timlerinin tütün ikramiyeleriniı 

Muhammen bedeli (1798) lira ol'Bn muhtelif eb'atta 680 a~t Rako! 
şırıngası ile :?O adet Foşcr tüpü 3117 /941 perşembe günü saat (11) on 
!:ıirde Haydarpa.c:ada Gar bioosı dahılindeki Komisyon t.:ırafından açık 
eksiltme usulil~ ı;atın ıalınacak1ır. 

Bu ise gl.rtr.ek istiyenlerln (134) lira (85) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ett:ği ve_· ikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar Komisyona müracaatleri laz.ımdır. 

Bu ise ait şartnameler Komisyondan para.sız olarak dağılılınak-
tadtr. (5818) 

• • • 
onda haı.ır bulunmaları. 

(576L) aşağıda yazılı tarihlerde Beşik 
____________ ,taş kazası kaymakamlığında ver 

15 Ağustos 1941 iarihinden itibarM: 
1 - Banlıyö yolcu tnrifelel'i ile zahire tarifesi hariç olmak üzere, 

df!miryollan esas tarlfelermin c:6 olan emsali, nakil ücetlerine münha
sır olmak ve tarife vahitleri ile hasıl zarbından çıkacak santim kesirle
ri SGntime iblağ cd1lm~k şart.il{? c6, 3, e çıkarıhcakt.ıı·. 

!ecektir. 

V • ç ~ .f/ •k 2 - j;>rlıhan~:ı sebchi··c.t ve . 
L enl lj l ·p rilmemck üzere herkesin cüzda· 

S O T H A r.ı E s ,. nında yazılt numaralara göre ı,vır 
2 - Anahal tarifelerinden D. D.: 9, lOı 11, 14, 15, 16.17, 18; 19; 101; 

102, 109, 112, 201, 202, 203, 204, 205: 20G; 208; 211; 212; 213; 215; 
217, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. 

cl\'f..aktu ücııetlcrc ait 111 üncü kısma> 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
iV t 9 dan 12 ye kadar cllerindek 

V • St mevcut tütün ikramiye tevzi nü 
anı amos us hüviyet cüzdanları ile 3 ade· 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251 252 254. 255. 256. 257, 258, 259, 

Mudanya - Bursa tarifelerinden: M. B. 1. 3, 4, 5, No. 194 vesikaltk fotoğraf ile kaymakam 
w m .ığa müracaat etmeleri. 

Samsur. - Carşanıba tarıfclcrL.-ıden: S. S. 1, 2, 3, 4, 5, 
M 

3 - Bundan sonra müracaa' 
günlerinin cumartesi salı çar 

Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20., 2ı' 
numaralı hususi ve tenzilli tarife!-crc gö1'C her mesafe için tahakkuk 
edecek nakil ücretlerine ı;0 5 zam yapılacaktır. Fazla tafsilat için stas-

samba ve cuma günleririr. 

'1 4 - Tarih tevziden itibareı· 
bu tc\'Zi müddeti 4 ay dahilin • 

B. oğlu istiklal cad 11 dedir. 

FOTO 

SÜMER 
yonlara müracaat edilmesi. (4280) 

Nafıa Vekaletinden: 
23/7/941 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Nafıa Veka

leti binası içinde Malzeme MüdürlüRü odasında toplanan Mal
zeme eksiltme komisyonunda 17253 lira muhammen bedelli 
c900» ton Portland çimentonun kapalı zarl usulile eksiltmesi 
yapılacaktır. 1. No. 111 Biıi!!.ci kat 1

1

'. ~~~~~r41 Cumartesi maırtıl 
Eksiltme şartnamesi \'e teferrüatı bedelsb~ olarak Malzeme 

müdürlüğünden alınabilir. 
Sa~ip \•e Başmuharr!ri: 
NIZAMETTİN NAZiF 
Neşriyat Direktörü: 

ŞÜKRÜ SARAÇOCLU 
Vatan matbaası 

15/7/941 Salı günü şehit yet 
imleri 

lG/7/941 Çarşamba malul 

18/7/941 Cuma $Chit yetimle 
rı. 

~favakkat teminat 1293 lira 98 kuruştur. 
Iste'klilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat ve şart

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

c4045> c5529> 

En Son Havadisin Cinayet ve lvfıcera. Tefrik2st: 57 geçiyorlardı. Rüzgar, püfür pÜ· 
für e:ıiyor, ipek nefoslerile a -
hnlarını, yanaklarını yelpaze· 
liordu. 

herle dolu itli. Elmas yüıüklıe~ 
rin küpelerin, gcrdenhl~Iarın 
ara::ıfüla altın 'c giiınü~ aatlcr 
(le 'ardı. 

Elmu \c :::ıatlerdı•n lı'ir ~"Y 
almadı. Torbaların hii) iiklerin 
den ikıi tancı.ini aldı. Bir kii • 
<;iik torhanın içind•e-ki altınları 
<la ceplerim~ takı.im etti. Sonra 
ta:ııı tekrar y<•rinc ko}ar:ık oıJa 
ı:ına döndü. Ve yatağına kını· 
na "'İren 'oreun lıir kılı ne ı::ilı'i e * L • ,. 

uzandı. Fakat hir tiirlii gö:ıı:lcri 
ni kapayumadı, uykunun dam
la ı ginne<li gözüne. Dü)inii • 
) or. buradan kaçmadan, güzel· 
Jikle l>ir yolunu kolayını bulup 
ayrılmak için !:areler arıordu. 

==- kendine: 

·• - Ah! dedi okuvacnk bir 
1 ' • 

! ~ey ol~aydı ! Kitap U) ktı)a. n e 
..,.üzcl ue lıire lhir ilartır u"·ku· 
" ~ J 

Çeviren: 
S Çapanoğlu 

'----
fv!. 

Dii~iindiikc_;ıc U) kuwu adam a ) a ... 
kıTlı Löliindü. balla taınaruile Sonra krndi arzu::ıuna. vinc 
kal'll, lrnfa.ın ı 'iizLiıılerec 'Sİ· kendi cevap verdi. · 
ıwk , ızıltı ::ına benzi yen aea'İp, - Tam:ıın ı:ingrnc C\ inde 
tuhaf: hıı~sız, wn~uı; dü~üncc- nnı:::andıra ... 
ler ralı;ıt::.ız etti. Sineklere «kış * 
k'l~!» dedi ama, )İne gözüne uy Şarlo ~ahaha kar~1 daldı-
ku girmedi· . ğı için, Uykudan biraz i;cç kalk 

U)ku,.u kac:mca kalktı, hir tı. Yata_ğınclan hiç Mr giin bö)· 
sigara LÜLLiirdii, lıa;Iadı püfpr· le nc~e ile, sıhhatle kall~tığıaı 
detmiye sigara bitim·e Lir tane hilıni)ordu. Doh'l"ll soluğu a~a
daha yaktı, arb~ından bir da ğıda ~arlenlc Feti İn yanında 
ha. nafile, U) ku hazretleri, göz aldı. iki kafadar lokanta kapı· 
kapaklarına oturmadı kend1 :,ıom öııüno oturum~lar gır 

Ü~ arkadaş dereden tepeden 
konuı•nıa:!a haı-ladılar. Fakat, .. .... .. 
özlerinin üZ<fo doksanı kaç za 
mandır kesat giden i;er te~k!il 
ediyordu. 

I<'ilhakika dıert yanmakta, ı:i 
kiiyet etmekte hakları vard~. 
Huftalardaııberi, lokantaya 
~öyle )ağlı bir olcu gelip gece 

kalmamı~tı. Uğrayanlar günlük 
gelip g~ioi ınü..tcrilerdi. Bun
lar, yorgunluk dinlendirmek 
•j~in ~öyle yarım saat, bir saat 
mola ,,eriyorlar: hu arada da 
lbir kaç kadeh farapla, bir iki 
tabak yemek yi) ip gid'iyorlar 
dı. 

Bunun için l\Iartenle Feti~ 
memnun değillerdi. Hallerinde 
bir ne~eb1izlik, bir durgunluk 

KURT. 

* BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
2 Filin Birden 

1 - Tosun Paşa Tür~( 
2 - Güzel Eı:ıire 

Be~ikta§ Suat Park 
Siııerruuında 

2 Film Birden 
1 - Lorel ve Hardi 
2 - Esir Tüccarlar ,,. 
Çemberlita~ Sinemasıııd• 

12 Maskeliler 
31 Kısım B'irden 

Başlık maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 
2 > > • 
3 > > » 
4 » > > 

/_bone Şartları: ~ye a~ 
ıçm -p· 
Kr. /. 

1000 l~ Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Ayhk 

550 l5o1 
275 
100 ~ 

ve nıemnunietsizlik vardı· 
Marl!e:n dedi ki: ,~· 
- Acaba ~öyle bir a'' ç Jı 

k k . . . 1 k 111•' sa , ısmetıruızı, o antıı 

~ında arasak nabıl olur? 
Fct!is itiraz etti: . L.:t ... b P'• 
- Olamaz, ·bu tehlike 

. ' ~ ı~. ,~· 

- Et<kiden az mı y:J~1 ıı· 
1 ı,

Puru kurup, yolcu bek t>~ 
dam soymadık mı? At8d·1 

N ., ·/ 
e çabuk unuttun· d 1ııı· 

öldürdüklerimiz de ohtıll f 9].-11 

- Evet, çok yaptık· .. ,ıı· 
.. tk11 ( o ,...ünkü .-artlarla bu~oı Jıı 

~ .. " ~:ıo 
ziyet ara~ında dağlar J.;iıt1 

• (lcıt • fark var. O zaman bıı l1' ı,ı· 
ae şüphelenmiyordu. Jlıı ,or ' 
. . . d ıutıı, ;J 

zı sevıy·or ıan arma ·, ... ' . ,11· 
du. Fakat bugün öyle 1111 

• ııııl~ 
Jandarma fır:.at kolltıY0r. 
. .k -r ıse tetı · te... .• G" 

Bizim için dı:;arıdll ı, ,,.of) 
(Oafıa 


