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Sene : 2 - No. 213 
Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 
n 

A . • n 1 
Perşembe 26 Haziran 1941 1 

İdarehane: Cağalo(lu, ;:,-:
oımaniye caddesi No: 36 ..._ Günnü en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 

Gazetemize ııönderilen mek- ı 
tupı... Batmubıırr:ir adresine 

önderilmelidir . 
KURUŞ 

Garib bir 
suale cevab: 

Şanlı Ordumuza 
Sen ey şu yer yüzüniin anlı şanlı ordusu: 
Şeref verip yüce yurdun taşile toprağına 
Silahla göklere çıktı ha ban, deden bir gün 

Tu"rkı'ye bogwazlar o. ·ay· ı.a yıldızı ?t~i~di, dikti bayrağına. 
9 

• A(ıp çevır oku tarıhını şu cfunyamn! 

I Çıkar semalara; zıra buyuk emanettır! 

Meksika 
~ 

icab 
ederse 

Demokrasilere da ki ha ... kı'm ı'yetı'nı· ~::~~n Y!f~~:inb~~;!~~;i~~:a;e~:i~l~et 
Montrö mukavelesi- HÜSEYİN RİFAf 

nin esaslarına 
dayamıştır 

j yardım için <ızılordunun az allr'atfı, tak at çok bomba alır dev tayyare Ierinden bırı: 
1 ~ a r b e ı' Sovyetler Birliğinin Sovyetler Birliği-Al-

\ __. 

g ı rece k ! 4 No. lı harp tebliği manya harbine ta-
L iv ov ile Brodi kaddüm eden bj( Bu mukavelenin hü

kümleri, daima, Tür
kiyenin menfaatleri
ne uygun bir tarzda 

tefsire müsaittir 

Nizamettin Nazif 1 

Bu karan, Devlet 
reisi bizzat ilan 

etti! 
l\fok.,ika 26 (A. A.) l\lek-

silrn devloL rem Villao(lf:OZ 
diiu u beyanatta lıulunnııı, -
tur: 

<!!.!!....sında yapılan 

yarma teşebbüsü 
durduruldu 

__ Londra ve Vaşingtonda, son 
dort giindenberi, yalnız şu su
•ller., cevap araştırılmaktadır: • 1 
1 1 - Sovyetler Birliğinin ne
•re ihtiyacı var? 

lı 2 - Bu ihtiyaçları biz nasıl Ba~vekilimlz Doktor Jtefik S.aydam Büyük Millet Meclisi 
ar~ılıyabileeeğiz? Jdlnü ıllnde 

l\fol< ika diğer de-ınokraoile
re yardım için, ~<:ap ederoe 
Lacp od:tcektir. 

Prut nehrini 
geçen Alman 
ve Rumenler 

esir edildi 
3 - Amerikan yardınıı hangi - ----------------------

t01dan ve ne derece_ . siir'atle Devlet reisi, demokra;ilere 
llfekıri.kanın sempati.bini izhar 
için yapılan Loplaııtılarıdan lıi· 
ı:'inde bu sözleri eöyle-miştir. ve 
çok alkıslaruuıştır. Btı ıco;-lan· 
tıcla biitün de' ll'tlerin miiıneı;
<ill~ri hazır bulumı)orlarclı · 

ovyetlere ulaştırılabıhr? 
~ ( - Sovyet orduları Besara'>
~ ve Lehistanda tutunamaz da. 
~ •nanya ile müttefikleri Kaf-

slnra varırlarsa Hindistanı 
111Üdataa için ne yapabiliriz 
n Verilen ilk kararlar ve bulu-
•n ilk cevaplar şunlardır: 

~ 1 - Sovyetlerin nelere ilıti. 
\;•ı oldnğnn!' tespit etmek için, 
1 °•kovaya, Ingiltereden heyet. 
•r gönderilecek. 
te 2 - Bu ihtiyaçlar öğrenildik. 
~ sonra icabı düşiiniilecek. 

d• - Anıerika, Sovyetlere ,·ar-
•tn · • 1\ . ı5in en emin ve kısa yoh• 

1.;•(ık'de görü:vor. Gönderdiğ' 
"•ıfare, tank \'e saireyi, Sov. 
ı.,1 .•re Viliidivostok Jimamnda 

4 ıın edebileceğini nmu~·or. 
•~r - Kafkasların Alnıan.rn ta
tcr~nd~n zaı>tı takdirinde İngil
llıek sımalı Irana a ·ker se,·ket
n1,, ıtıiimkün olabil&eğiııi sa-

.ror. 
ıı· 

tel 
1
'. k.ısıııı etrafındaki diisiin. 

dir~~~ı~ıızi diin. bu siitundu bil. 
diriı~J:"•tniz bu esaslara göz ge7. 
•d;ı ıbn.c~ vazivel şöyle hiili'1'n 

e •lır: 

n,;so1 v.ı:etıcr Birliğine yardım 
Ilı' se esı koınis:von~ havale edil t'lir.. . . 
bze'~n, hakim olduğu topraklar 
·· rınde b d · · b ' Otıeek· · un an yırını es :v ı 
lecek 1 ~eci devreyi hatırlatahi
llıi? hır teklifte lrnlunıılabilir 

l!' 
lizlea~ısı. kazakların, :varısı İngi-
ının~: ışgal, imtiyaz ve niifıız 
i;ine bası .. ha_linde bir İran te

"oru_ı: uguı.~ ınıki:n '.'·oktur sD11ı
~inıiy. Bugıınkii Iran milli Jı:i
tilizd .. et meselesi iizeriııde pek 

. ır. 

nıı~~:"c' hudutlarını anrak milli 
L. aasına d I" 111S.Setti'"'i Y.ar !Dl U.llUllUUtl 

••k d' g l:ıkdırde \ 'C yine an
L'l ıııergan ' • d '>ı tre..,.. b' •ugın nn eıııin ola. 
'%iı;~' •r ıııiittcfikc, belki 8 • 

1 'l'alırand 
nl\'İliz . a vap1lı11L(ı bildirilen 
'ltafınd·' c !'İ•l\")·et t-. ·lıbiisler' 
f{j!> ~·-'"' ~ahl'anın. lüz11n1 ""İİ · 
t"tli:ı ..... orıı~ı' rcci:ini bilnıedj~ .. i 
· • •"snıı · h ~ -°' 1lhdilik b ız.a atına intizorl'n 

londradan gelen ga
rip bir sual: 

Karade-
niz ve 
Boğaz ••. 
Sovyetlerin 
Baltık filosu 
Karadeniz
den geçebi

lir mi? 
• 

Karadenizde Rus 
donanmasına kar
şı Almanların elin
de kaç harp gemisi 

var? 

Yardım 
kafilesi 

Amerikadan kalkan 
gemiler SUveyşe 

vardı! 
Nevyork. 26 (A.A.) -World 

ı·elegram'ın Vaşingtondaki mu
habirinin bildirdiğine göre kira
lama ve ödünç verme kanunu 
mucibince Amerikadan sevkedil
mis olan külliyetli harp malze
mesi Süveyşe gelmektedir. 

Briıanya ve Frama namına 
,öz alan lıaıiplcr çok alk •lan
ını'ılardır. 

Finlandiyanın 1 No. lı 
resmi tebliği 
---o---

---,o---

Almanlar askerlerini 
sarhoş edip harbe 

sürüyorlar mıs 
Londra 26 <A. A.) - Kızıl· 

ordu lıa~kumaııdanlı~ı tarafın 
dıın hu sahalı n~rooilen teb
liğ: 

Çar~'unıha günü dü~an mo 
ıörlü kıtaları Volna, Vilna ve 
Barano''~ mıntakalarında ta • 
arruzlarııu genişleımiştir. Sov
yet tan-arelerinılen mürekkep 
kuvvetli lıava leiel.1:ülleri bn 
mıııtakadakı diisman tankları· 
na ınuvııtfakiyetle hiicuın et • 

(Devamı 3 üncüde) 

Bu sabahtan itibarne: 
''Çabuk ve 

kolay bir zafer 
ummayınız!,, 

Kızı/ordu 
hava akınla
rına şiddetle 
devam ediyor Finlandiya, 

k d . . "S en ını ov-Roma: 26 (A. A.) - İtalJ aı' 
·~azete]eri, Alınan ordusunun gj. 
rh•tiği yeni ınuharebede knrş1-
la'<acağı büyük zoı·lukları ,·aza. 
ralc halka ~cabuk ve kola~ bh 
zafer» hrklennteınesini t~vsivr 
etmektedir. · 

--o,----

lspanyada Sovyet
ler aleyhine nüma

Kotka ve yetlere karşı 
Porvo müdafaa ha

bomba- /inde~, adde-

1 d 
dıyor 

an ı 

yisıer devam ediyor Sovyet topcusu, Fin-
Barselon. 26 (A.A.) - Ste- ,.... d• t ki a 

fani ajaruıından: an ıya opra arın 
Bugün Ünİ\'ersite önünde Sov-

yetl.er Birliği aleyhinde nüınayi~ · at~ş ac mıştı r 
· r vapılmı~tır. vı 

' 

Bunun Türkçesi 
"harp halinde,, de· 
mektir • 

Helisiııki 26 (A.A.) - Finllln 
di;va resmi istib bar at ofisi aşa
ğıdaki tebliği ıu.·~rctnıistir: 

münakaşa: 
o 

Bu muharebeyi 
istememiş fakat ... 

Mareşal 
Fon Kay
tel iste
miş. 

Sovyetler, Alman
yanın her arzusuna 
boyun eğmeOe ha
zır bulunuyormuş 

Hltler'I, Sovyetlerle narbin bir 
zaruret olduğuna inandırdığı 

bildirilen Başkumandan: 
MAREŞAL FON KAYTEL 

Londra 26 (A.A.) - Reuter 
ajansının Avrupada bir mahalde 
bulunan muhabiri bildiriyor: 

İ:vi malumat alan Avrupa 
ıııuhfilleriııde bildirildiğine gö
re derhal Sovyetler Birliğim· 
lıiicum etmek bahsinde General 
Keitel'in noktai nazarı B. Rib
b..-ıtrop'unkiııe tercih edilnıis. 
tir .. 

(Dernıııı iiçiineiide) 

lsveç, harbı 
endişe ile 

takip ediyor 
Almanya ve Fin• 
lô.ndıya tarafından 
yapılan tazyikler 
üzerine 

Norveçteki Alman 
askerleri İsveç 

trenleri le 
nakledilecek 

Stokholm, 26 (A.A.) - Ste
lani ajansından: 

Jsveç parlamentosunun bugü 
)·aptığı toplantıdan sonra aşağı· 
daki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

cAlmanya ile Sovyeıler Birlı
• İ arasında zuhur eden muhareb~ 
dolayıaile hasıl olan istisnai vazi
yet, muharebe haricinde kalm?k 
ve istiklalini muhafaza etmek ıs· 
tiyen İsveç tarafından endi"e W.t> 
akip edilmektedir. Bu yeni V<ı· 

ziyet İsveç hükfunetini bazı m•· 
sel eler karşısında bırakmıştır· 

Filhakika Norveçten bizim de
miryollarunızdan j<1tifade ~ 11r~ti .. 
Jc Finlandiyaya transit olarak bir 
fırka asker nakli için Almanya ve 
Finlandiya tarafından bizden mii 
saade istenmektedir. lsveç hü
kumeti hakimiyetini koruyacak 
bütün tedbirleri almak ıuretiyle 
ve parlamentonun tasvibi ile bu 
talebe muvafakat etmiştir.> 

Akropol'e 
ita/yan bay
rağı çekildi 

Alman kumandan 
hğı salahiyetlerini 

ltalyanlara devretti 
Roma, 26 (A.A.) - Atin•• 

dan bildirildi(ine ııöre Alman 
kumandanlığı diio Akropolde me 
raıimle salahiyetlerini lıalyan ku
mandanlığına devretmiştir. fo.-1e .. 
raıimde, 1 3 iincü kolordu ku · 
mandanı general Bohıne, Atina 
mevki kumandanı gene:ral Schor
ner ve Atina mevki kumandanh
;iına tayin edilen genertıl Bera-r .. 
dı, İlalyan ve AJman rnaılahaı_; 
güzar1arı ve birçok ;<.evat hazır 
bulunmu lardır 

Merasimd~n sonra ltalyan kıt .. 
aları tarafından bir geçitresmi ya. 
oılmış ve 1talyen _ba~r~ğı Akıo
polün iizerine çt'kılmışhr. 

'•kat 11 ••heli bir k~nara bı-
ı nıv,. h .. 

~c•~n 1ı· uı:uıı Loııdrııdan 
' 1· ır sıınlc k f\ ını: ısaca cevap '-'C-

Loıulra 26 (A.A.) - Sö~ lcn
diğine göre. Karadcnizdeki So\·
yet filosu diğer denizlerdeki SO\' 
yet deniz ku,·,·etlcrine nazara11 
daha za:vıftır. Alınanlar ise Ka
radenizde 7 torpito muhribi. : 
torpido, 3 denizaltı ve nehirler 
de islemeğe mah"ıs miileaddiı 
gambotlardan mürekkep Roınc 
filosunda istifade edeceklerdir 
Alnıunların Run1e11 Ji111anlar1n 
bir ınıktar daha denizaltı grıtf 
rcrek Karad~ni7.df' bahri İ.İ'-.tiin. 
liik teıniu etrnrleri ıntiınkiind1ir 
Fakat bu iistüıılük ablukanın le
•İrini aza)hnıvacaktır. ('ünki: 
urtık So,·~·et ı:nıanlarından Kfi 
tf"nfl~) c )l('trol \·e buitcla~· tıftk 
lcdilmi) ecctir. Sovntler Biri' 
itinin d(' ntf'\'Cttf kanunl;lrc!n · 
istifade eılrrek Balhk fil•ı'lııı 
dan kiiçiik dcniıaltıları Karad• 
uize geçir.1nrlcri 1nul1tcn1cldir 
!lrr hııldc İııı:iliz So\')'et deni 
ı.-birliği Çanakkale boi(a,ını• 
vazivetine baj!Jıdır. Tiirkiyeniı 
hoğ~zları kapa!~P . kap~~nm a . 
ı·arrı nıalUm de~ıJdır. l\lntehas
sısİarın fikrine 'öre İnl.!iJizlerin 
Sov\'etJer Birli~inc )·apaca!!ı cr 
n1ü~ssir ,.at'dını hava hiicunı1a
rını garp. ceolıesi üzerine tck~if 
elınektir. l\Iütehassıslar l\losko
vava gidecek iugiliz askeri he
Yetinin h~rhin denize ait kısn11-
~1 ihn1ol ehni·yercğini iitnid cdi
\·orlar. 

KISACA 

Gösterecek başka 
nümune kalmadı mı? 

Bir müddet evvel, bir gazete 
hir meşhur dolandırıcının lıatı
ralarmı nc~re başlamıştı. Şinıd' 
de pol isi, ondan daha az yornıt
Yan bir diğeriniıı hatıralarını, 
ciddi~·eti ile tanınn1ıs bir sabah 
refikhniz neşre başlı;·or. 

llebiuki 26 (A.A.) - Bu ak. 
·,nın ;aat 22 de neşredilen yc::ı' 
lıir tebliğe nazaran Çarşaınlıa 
giinü ~ubah saat 7.1:5 de dörf 
Sovyt>t tan·aresi Pyterlahti kör 
tezini bombardıman etınistir. 
Hasar oln1am1stır. Bundan ba~
ka 20 So\·yct bombardıman tay. 
vnresi saat 10.30 da Kotka şclı
~inc hiicuın etıni~lerdir. Yapı
lnn boınbardtnıan neticesinilt 
yangınlar çıkmıştır. Öğleden 
sonra aynı şehir 12 Sovyet bonı
bardnnaıı tayyaresi tarafındo.nı 
tekrar bon1balanm1stır. Akşanı 
saat 6 de Poorvo civarına d~ · 
lıir kaç bomba alılııu~tır. Atılan 
boınbalaradn biri hir lınstaııc 

l\1chusan ıııec1isinin bu yi.inkii 
toplııntısınıla, D~vlet Nazırı B 
~langell, bu günkü \·azi~ eti "' 
bu vaziyeti doğurnıuş 0Ja11 ~cra 
iti anlatnustır. Dc,·lct Nazırı 
bu se~·uhattan beri Finlandiya. 
uın Son·et tccaviizlcriııe lıedt'f 

(Devamı Üçiincüde) 1-- -- = - - - Birkaç Satırla .•• 
Du suat t 

itine &(ir ... ~ .. k .. ondrada ~övJcudi-
1 ~ • nvd · ı · ''.'fa olıırak g~z ~ 1 e. hugiiıı. ilk 
Ôılcc«."~iniz bir e. enuzde oku, a. 
d aıans t 1 · 
a!ı çıkmaktadır. e grafm. 
lngilterede baıı 

~~ovyetlerin 1Jaltık 111 ~hfillcr. 
'l'-~radenize geçirın~k f~losunu 
, "-tkiye-nin miisaadc cdi l'itcr\C'• 
,,,, .... · ..... k ,., l'tnıi 
h.. gını o!.rl"enıne isti,· 1 -
··•111\, • Ot ar. 

ı ~u sual çaprasık değilse b'J 
"'• h ld . b' 1 

•• ~., a e garıp .. " s':'a~. Acaha 
~il 1 uıııuz ve ınuttefıkııniz İıı. 
'c~•renin merkezinde hıma bir 
)eı •n. hulııııaınanıış mı ki keyfi. 
lııhı~!anslarla dünyanın umumi 

'l'.'.1 •ııe arzedili:vor? 
kiııı~lrkiyenin B~ğazlardaki lıa
•sa$;:•ti .Montrö muahedesinin 
e,0,1 rı ıle mukan'ettir ve bu 
'1ıil);••ın her tefsiri Tiirkiyenin 
~akıa"'enfaatlarına uygu'n ol
aıt ıııılı'"kaneltir. Sovyetlere 
\~ı v '!< donanınasının deniz 
alkın •~len Baltık göliinden 

llas deniziui ve Akde-

Ne oln:vor Allabınızı severse
niz~ .. Yeni nesle. yakın tarihten 
~österi1ccck baska ni.inıunc rn' 
kalmadı?. 

Yakında yeni bir tefrikaya başlıyor: 

Görünmeyen katilr 
nizi dolasarak Egeden l\tarma. 
ray~ ve badehu Karadenize ge~
r.ncsı, geçebiJmesi bugüniin 
şar~!a~ı içinde, en ~üretkir ge~ 
n~cunın h~vsalasına sığ'mıyacak 
hır lıayaldır. Bir zamanlar son 
suz mabp~s kafilelerinin 'çalı~: 
tırılması ıle açıldığı sö:vlemni~ 
olan Baltık • Karadeniz kanalı 

ise bu ise ne derece~·e kad.ır 
yarayabilir? kestil'enıeyiz. 

Balada arzolunan esaslardan 
ıııiisteban olduğu iizere işbu ce
vap keyfiyetini uzatmak tara. 
fıınızdım lüzumsuz ve faideoiı 
göriildii. 

NİZAl\fF.Tl'İN NAZİF 

Ruzvelt 
şunu 

dedi= 
iizerine diisnıiisliir. Bir ~-nnı:ın '' - Sovyetlere Vilô.di-
çıknııssa d~ derhal söndüriil- k l d 
ınii~tü-r. Sovyetlcr tarafından vosfa İmanın an 
kiralannııs olan ııımlakada bu- yardım edilecek!., 
hman Banko etrafında Sov~et 
hava Caali~·eti çok hararetli ol- Va~ıngton, 26 (A.A.) - Bay 
nıns ,.c 20 Sov~·et tahriıı tayya. Ruzvclt,· gazt.:teci1cr toplantısın
T<'Sİ eivar adaları bon1bardıınan da fU beyanatta bulunmuştur: 
clmistir. SO\"\"et topçusu da Fin- c- Sovyetler Birliği - Al-
1fındiyn topraklarına kaTst ate~ manya arasındaki muharebeyi bl
acn1ıstır. Saat 8 e kadar Finliin- taraflık kanununun şümulü içine 
di~·a iizerindc ııçnn Sovyet Sa,-. almıyacağız. Bu kararımız, bi2e 
:varelerinden 21 i FinJandi\"a ha Amerikan gemilerinin Viladivos
~a kuvvetleri tarafından .dii<>İİ- tok'a gidebilmele"İ imki.nınt vf"
riilmiistiir. Bunlardan bas1<a da 1 recektir. Rusyaya göndereceğimiz 
fi balarvaları da 2 Sovyet ta~' - yardımlar için bu yolu kullana-
'.':uresi diisiirınii~lerdir. cağız. , 

Kehanet karşı
sında kayıd

sızlık 
Hômid Refik 

Tahmin ve kehanet aoytanlı
ğının pıri -siyasette kehanet ol
maz 1-, bozulan oyunlannın bi
c.>.bından suratına bir damla kı
zıllık aksetıuenıiı olarak, ııele
cekteki haı:l4ıolerin ihtimallerle 
dolu sahnesi üzerinde, çalakalem 
-yeni. tahminlerde bulıınmakta, 
ve hepsinden daha fecii, ııeçmil

teki hezimetlerinin boy kadar yı
ğını üstünde, ya1a.ncı bir pehlivan 
gururile, elinde bir de zafer bay 
rağı dalgalandırmaktadır 1 

Şarlonun Diktatör filmindeki 
gurur kumkumalanna atupldığı 
edecek mr-rtebt'de 2ahma ve 

mahmuz hizasına yükselmit ol
bu 100 numaralı Napolyon mu
kallidi, Taieryan bo:ıınaıı ve Şa
pur Çelebi artıgı kalem, her bü· 
lciilüı ve kırılıtında, bir bamb• 
esneyişi L.üstahlığı ile tekrat 
doğrularak, kariin sabır ve mü
samahası üstüne bir ıamar ıibi 
İniyor; ve sonra, uzun, paslı di· 
lini çıkartarak, nefretten d•lga 
halinde ürperen kalabalığa: • De
reedim mi?» diye ıoruyor! .. 

Dedin •ey• demedin! 
Ey, iasanlann, hazan bir zihİ· 

feyi ezmek ve öteyana geçmek
te velilik mertebesine yükıelebi· 
len ihtiraz ve metbametlerini, en 
teytani bir istismar ile, dehisın• 
basamak yapmak istiyen miiraba
hacı ruh! Ve ey, Mefiııtoı! .. De· 
din veya demedin... iyi bil ki, 
hepsi de bir kapıya (ıkacak olan 
demelerin veya dememelerin. ar· 
tık hiçbir ıey değil, sade, minen 
ölümlerin en fecii olan «kayıd 
sızlık» uyandırıyor. 

Çünkü hakketıin 1 



Sahife 1 

En Son HQfJ<Jdin'is 
Edebi Te/rikası-64-

~~ 

1 

'' A li hangi tarafa diş geçire
ceğini kesmemiyen bir karar- ' 
sız eşşek gibi yutkunuyordu.,, 

1 Müellifi : Nizamettin Nuif J 
Enesi alqam ular karanr ka 

rannaz kaJll vurulnm , LUbim 
ka iJc ~~ııkçı ..Ali <laıul\Wvc.r· 
mi§lercli. Tane nı• ynp:ıııı? )la
eeralarım dinlcuikleıı onra: 

müştü? 
- Hayır! 
- Öyle,) se niçiıı? N~ı;in? 

Kim 'unln kunlc~iıııi"! 

.... U IOIN HAVADlS 

CumhuriJet gazetesinin bu gbnkU bafmakalesindeki 
son fıkra11 okuduktan sonra karar verdik: 2 

Kehanet iddiasında 
bulunanlara bir de biz 

cetJap verelim ... 
1939 yllı temmuzunda yani, Sovyetterte Almanya arasındaki 

ant aşma yapılmadan ve Polonya muharebesinden 40 gün 
el val neşrettiğimiz su makaleyi lütfen okuyunuz: 

Tane, İ!_;""te, giinde be iıin , 

- PEBŞEMBE Z6 Haziran 1941 

! şehir ve_ Memleket] 
A n karadaki 

yangın 

iki ev beş dükkan 
yandı 

Vapur gezisi 
yerine konser 

' ----of--~~ 

Ankara, 26 (Tdefonla) -
Dün gece saat 24 te At pazarın 
da <Ahievreas camii yanında 
DÜ) ük hir yangın olnıu: dört 
düllin :Mr kah,·eJ:ane, iki C\" 

tamamen yaıwııştu. Yangının 
nereden ''e ~ şekilde çıktığı 
hakkıııda lıeııiiz malumat yok
tur. Yaııg:ıu iki :.aatten faı-la 
de\am etuıiştir. 

.Yeni San'at 
Okulları 

Merasime iki büyük 
san'atkar, Naşitle 
Münir Nureddin 
iştirak edecekler 
Cumhuriyet Halk Partisi Kü .. 

çükpazar nahiyeainin 26 terıı .. 
muzda yapacağı deniz gezisi. ba .. 
zı sebeplerden dolayı tehir edil· 
miştir. Gezi yerine, ayni günün 
akşamı saat yirmi birde, Cağa• 
loğlunda Çiftesar:ıylar bahçesin• 
de bir müsamere verilecektir. Mii 

- Ho gelc'tiniz, demi~ti. 

Ba:ı;ım ıiisıiinde ) eriniz 'ar. E' 
izindir, lmyurwmz. 

) alnız, liuin nasıl olup ta 
Lubin~ anın evi eh arında do
laı:;ahildiğinc JH~k aklı ) atma· 
•m:tı. Çünk,ii, jj k'iınlc.rle çar 
pı~uğıııı kızdan aklrum~tı. 

l"ız da li) i, ~ad ece yarnlı ola· 
r.ak bulduğunu Ö)li)ahibııiıı;tİ. 

de:fa sorulnıağa luı::lanan hu 11 1 

ale ce,ap Hroıek istemediği 
için h.1;:mı alıp c\den kaçınn· 
ğa ınec·hur kahm~lL 7..ira, kı· 
zm, ) ehteıı deli) e dönınii:o ol· 
ması onun 'kc)f•ıni, U)ku unu, 
rahatım kaçınnı .. u. 

O ahalı, b·ine~ <loğma<lnn 
ve c\ de killl c U) aıınıııdnn knlk 
wı , .giiriihü çrknrnıaııuığn ça
h .. arak acele acele gi) İumi~ti. 
Ve ... H:ıhntının, ke)finin, U)· 

kusun un kaçtığı :bu e\ den 'kcn· 
<l'isi de ikaçuııstı. 

Harp ~oııu tliin~a ıum dur. Rapalloyu bir tehdit olnrak yayı bırakmak, Almanyanın har
ihütün Jıidi€eJeı~ni m~aktan görenler Almnnyada ınufrit sağ be devam kabiliyetini artırmilk 

cenahı kuvvetlendırdiler. Günün demektir. 
'C ajan:; 1ta1Jcrlt•riııdcıı değil birinde bu anlaşma ile milli men- Ohalde Almanya Rapallo mu-
yakınclan 'c knhrnınaııları faatlerini rencide edılmiş sayan- ahedesini niçin yırtmışbr} Bun
ara ında :bulunarak Jik1~ntle !ardan birınin bir kurşunu mua- dan büyük bir siyasi hata oluT 

• takip etıni o}ınamı. 1939 hedeyi imzalıyan Rus diploma- mu l 

d 
l ld w tının ı;e Alman)'ada bir Pancer- Olmaz şüphesiz. Fakat Alman-

a, lı~csi.u npı"'ıp n ıgı manist ku~un da muahedeyi Al- yada Rapalloyu tatbik edilemez 
hir devirde biz bir takını manya namına jmzalamış olan hnle sokanlar, gizli müttcfiklerin-

bari{ ek.aleti önümüzde· 
iki yıJ ııınhteJif v:iliyetlercle ye
ni dört in:.; at usta okulu .~be~ 

samerenin çok zengin programın· 
dan başka, üstad Münir Nured· 
din1e, büyük halk san'atkarı Na .. 
şidin jştirakleri de temin edilmiş· ak m mı"at okulu, i'ki kız en:ı 

titii~ü açmak üzere tetkiklere tir. 
ba~lamı tır. clırimr.zde Bof;n

Belediye cezaları zın Rumeli ikıyıruıda hir ak~aııı 
an'at okun açılacaktır. 

Tane Mkoloff, G truına nelı 
rinc hakim tepeler nra ıutlaki 
hu evi iy'i Lilcnlerden<li. Ora , 
hangi j tikuınc.Ucn giderse git
iİn lıiç hir yolcu) a uğrak ola· 
mazclı· Zate,tı lnmun için değil 
nı'idir '.ki Uflruınca cİ\Tarında 
dola,;an Bulgar tetclcri, yedek 
ceplıancleriııi ora) a aklıyor • 
!ardı. 

.Liahlfilkayı, ora) a !kendi eli 
ile götürüp bırakmııotı. 

'için? 
Zira OO) le bir ) enle zeki Ye 

e.ıniıı ibi.r ar.k.adıı§J.n huluı.ııııası 
lizwı gelıni-ti. Su Meryem • 
na yüzlü kıZl!l kıymetini an· 
cak T:ınc bilil'di. 

Lfihiıı ka ınünen er bir 'kız 
Jı. Tah~ ·linı Bulgar Cinınula· 
.rııKlan lıidnde ) apuıı~, Filibe
deki kız rüşdi} e ( 1) mek.te

binde Tiir'k~ öğrenınişti. 
Sonrıı Ohriııin Ustruga kö· 

_yüne da·ıkalit~ (2) olmıı tu. 
Fak t güzcl kızın, çocukları 
yel'i timı.eklen zi~ ade milletle· 
ri hnrek(!te getirmekten zevk 
nlan hir ) aradıh:;:ı vardı. 11\ite· 
kiın hu istidat çok gecikmeclen 
kcndnıi bi ottimıi ti: 

l\Iakedonya dam na hiya· 
net eden n'i anlı ıuı endi ta
b nen ıile tcpc1C111i:o :bir Bal
kan ılazıydı tU. 

Sonra, «U trugn> dau kaç
ml§, doğru Tnne'nin kÖ)Üne 
gelmifti· 1'ane·nin a•ası, onun 
Le)ze&İ elu)onlu. Bir müdJet 
birlikte oturmu§lardı. l"ihayet 
Lir giia, ho§ otumab.ta cam 
AWlaıt;.!ı; gidi eephueriği 
~ıt& •aziieaai Utiyen* 
ü~rine a1"'nşıtı. 

Htt ne hat ise ... işıe o da· 
kikadan itibaren Tane Niko· 
lef iıı c' de imralı&t ~Dl"ııiioe 
imlk:iD kalmaınqtı. 

tahminlcrde buhmnuık cc. a Hariciye nazınnı yere serdi. den yardımı, bu muahedeyi y:ırt-
retini '\enniı.t'ir. * mak pahasına alabilmiJ}erdi. 

llfı<li ler, hu talıminlert: Rapallo devam edebilir miy· Bugün Rusya ile anlaşmak ci-
tanınınile :İnlihnk etti. ilıa- <li? . hctine gitmeleri gerek kendileri-

Çıkar bir yol muydu"} nin, gerek Almanya dışında bu-

A'l rıoa hır çok 'iliyctlerde 
~ı'ar çırak ol..-ulları da açılu

ca ctır. Bunların tedrisat müd
deti 6 a)dır. 

yct, So\) otler Birliği ile Al Bir siyasi teşebbüs tecrübe e- lunan eski müttefiklerinin hiribi-
man} a ara nıla harp le hu~ dilmeden nasıl bir n~tice doğura- rile yalnız pek siyasi anda (Cauııe Müteferrik : 
hıılı. cağı yüzde yü2 sarnhatle a11larP- Com~e) yapabilmiş o1mala-

Bugünlenle. bir çok mu· labilir mi? Anlaşılamaz ~üphesiz. rındandır. 'Edebiyata Cedide,, 
Liı'.binl&a, !nı hale bir kat lınrrirler, kelıaııetleriıulen Bütün siyasi teşebbüsler (evdeki Bugünkü Almanyaym yapmak •• • 

dalıa i~e.rleıu•;~ İ· Arıı'k La tan h 1 _]ıkl hes::ıb) a benzer ve çok defa (çar- istiyenler mevkii iktidara çıkmak muzeSI 
b • . ıı. ilı . . --~ dem ~ınnağıı a;ı ao . arı şıdaki hesab) a -uymaz.. k Al f ik 

a a 5l.Dır ·a.e nı"tı . .m.ana .. ız için, 1939 ".ılı temmuzun<la Yalıuz bilivoruz kı· dünya bu istiyorlar ve bugün ü manya- l\laari V dkilliği, Tevfik F. · 
h ı l k ~ yı begv enmeleri ve sevmeleri asla · R lil · d •L • 

se ep ere tutu U) or, iZi) or, Tan gazetesinde ne:out.ıııi~ :rejim münafereti biıcürcsine gel- mukadder olmıyanlar Rapallonun retııı • me ıısann ıuı.."'l apya-
bir kö~ere çekilip uatlcrce e:- olduğunı !bu makaleyi. ],ir mezden önce Almanya ne zaman İ!lliyememesini temine çalışıyor- nıııı b'ir cdebi).aU cedide ınü-
siz sada ıg otunıy~rou. Sonrn, , esı'1ta olarak t"'-Tar siitlln· şuurla idare edılmişse, mutlaka, larclı. /. i haline koynnya k~rar ver· 
hiç heklenmedik tbir .zamanda, Moskova ile iyi gcçımni tir. Bie- Vaymar kanunu esasisine da- ıııi::-tir. Uuı•iiıı Lir he\; et lli a· 

Jar.mıııa -geçirdik. Y.azının _ı_ 1 ""'- b-•L ·~ · R • o- ~ birdenibirc yerinden fırh~or, marK po i~asının ~emıgı, u:ı yanım rejimin yıkılmasile iki taraf ra ~iclerek tetkiklerde lmlun · 
nir kısmı dün çıkmıştı. Son yanın Fransa ile birleımeme ·ne da muradına nail olunca artık an-

haykırıyor<lu: kı.:.nını da blııııriin verİ)'O • dı·ı_ı__t etmek cleöil mi .. ·di? ımı:;tnr· 
Geb 

~· ı O kı """ ~- tUUı <> J laşmamazlık tarafı kalmadı. 
- ertecegım. nn ya· Fransa, Rusyaya karşı ayni Eceiibad Geldi 

nı vehertecAllVn 1 ruz. )J dikkati göstermedigi zamanlarda Almanya yine Rapallodan ev- Deniı." olları ~·dare::-inin İn • 
c ~- velki çıkmaza girdi. Bugün o çık- " 
o kadar çılgın naralar atı· bnı;~ gelen belalardan müte- mazdan çıkılacak yegane tarihi gilterc) e ıs111arlaihğı 800 tmı-

yorou ki Lôla hımın boş l.ınlu- 1 - Aimanyayı )~zlıktan neb ih olduğu için değil midir ki yola sapmak için çırpınıyor. Am· luk anha '\ apuru dün limanı· 
. d l . kurtarıyordu. daima Moskovayn Almanyadan .dd" d·ı bT k" b l k . "in . . E ~ı d 

DU}Or, yerm en zıp a}l\ e.rJ) or 2 - Büyük Alman endüstrisi- önce gitmek zekasını göstermiştir. ma 1 ıa c ı e ı ır ı u yo ço - nııza gt'tırı 11 ıotır. 'ea lfi mev 
du. ne Rusyayı pazar yapıyordu. Büyük Napol) on Ruıl) anın tan kapanmıştır. t•ut araLa 'apurlanmızın t•n 

fih d ba R · l\1oskovanın kellesini, inmek 
laama • e'\ e günün zı 3 - .A.tmanyayn usynnın ıp- doctluğµnu lcazanam. dığı ıçın, hü' iir•iidür. 

·d ~ dd · ı·w d . istiycn keskin bir bıçağa uz.atma- J -e 

2 araba sürücüsü, 1 3 şoför. 
3 otomobil eah1bi, 35 muhtelif es .. 
naf, tramvaydan atlıyan 1 1 yol• 
cu, Belediye nizamlanna aykıtJ 
haı·ekettcn ceı:alanduılmışlardır. 

-01----

Beşiktaş karakolu 
yıkıllyor 

Beşiktaş karakolunun yıkd• 
ması 7 temmuzda ihale edilecek· 
tir. 

arasızküçü 
ilanlar servisi 

. 
açıyoruz~ 
---o---

iş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istigenler için .•• 
saatle.ri ne. e'i geçi}ordu. 'Fa· tı a1 ma e z:cngın ıgını nrze ı- Rusyayı Alm.nn prensciklcrilc sı gnrip olur. Et fi atı lr!tkik edilece1• 
raza, giine~in batma na ) a'kın, yordu. birleştiren sebeplen ) aratmak J<i) at l\luraknhe Komi )ODU Bundan sonra iş ve i.· 

ı . l I k.. 4 - Bd.Jd bir gün Lchistanın ahmaklığmdı:ı bulunduğu ıçın l kt çi ara) ınlnrln evlenmek 
A ı, on __ nrı }anına a l}Or, O}· yeniden parçalnnnıası müm~ün mahvolmamış mıdır? Yahut 9000 tonluk bir bugün tal..'T'ar top anaca ır. 
d b. kl 1 _ _] B l . _1 l · ·ı i th. enlerin ı?Öııdcrccek· 

en ır:ız uza n~I} or nnıı. olabileceği ürnidi::ı ı bahşediyor- mahvolmasında bunun tesiri az u top antıua et nıe.sc esı 1 e ~ 
Kırların onhaharı, Liıbin n- du. mıdır? Alman gem isi çimento 'thtikfırının görü~iile • lı ri 'küçük füınları ne;:rcl 
uın keder.mi, kim hilir neden, 5 - Dr. ŞtTezonnnn ka1111 Üçı.incü poh onu c1ah .. eden battı 1 ceği t. lıuıin edilmektedir. ıııeğc karar '\erdik. 
hirdeıibi.re sifücriy<rr, güzel müfrit sol cenahın tehditlerini bir şey, yine, bu Rusya ihmali değil (11iı'ersite Bıılı~esi Biz, diğt>r gazetelerde 

1• dill .J"'k k k parça nzaltJyordu. mid"r? Kırun ıharbinio muz..-ı(fer- Nevyork, 26 (AA) - At- ·· olduj;rıı 11ibi ı•önderilecefr 
kız tat~ . er ~ ere onu;- Ve, böyle bir muahedenin bo- !erinden olan Üçüncü Napolyon, !antikte bir de.niz.altınuz. Harbin UniHT,..İte Laiıçe inin ) alnız " 0 

w .:ı_ ı d B .~A · Al · ·· · · ı·ı h··· l ilu11lara bir de l:urıoıı )·a· maga :JJB 1) or u. a ..... a ara~ı- 2ulmasdçin lngiltcrede.n ve Frıın- 18 70 .ele Rusyaıun müttefiki ve- adlı 9 bin tonluk bi:r man gcmı- \Dll' t•r ıte ı e.re la ınS O unıua-
ra han 'nzofun bazı parça- saclan müsait teklifler alabilmek ya (müzahcretini temin etmiş bir sini babnmştır. Bu geminin Büı- ına rnğıut•ıı halıçe)c )abancı· Pl§tırılnucııuı lüzıım gör· 
tarını okud'ııc:Tu dn olu) ordu. ve pazarlıklara yol açmak imkan· dostu) olsaydı Sedan' da yere vu- murk zırhlısına levazım temin <'- l.ır ,c hazı U)g.ıınsuz klınseler milyoruz· Km·ilerimi= yal· 

Ali, Bulgarca .hilmodiği için lannı tahmin ettirmiyordu. rulur .muydu) den gcır..i!crden biri olduğu tah- (le gelmekteılir. Bu lıusmt.ı ruz evle11nıe tekliflerine, 

b 
.... k . . demek . d~ Sovyet Rusya ise, yıne riva- Şu anda mevcut Rus - Fnm~ min edilmektedir. Bu takdirde ük ) 1 _u_ olmrur.hlı bir )·azı ile sa· 
uyu. aınn ne • 1 te . yeti.ere göre şöyle müteselli olu- ittifakı bu mantığın eseri değil l larbin. Bismark zuhhsının batı- Re.ktörJ" azıuıge en teşm..1üı 

w • • ı..:ııah· lı' ı' 0 du l 1 ı ) t rilı (lt/reslt>rmi k0.)7111l1arJ ırmı, ~ ı an .am.; ı: · yo-_Jn.· mı·dı"r? _J_ • . 11 k er( e ıu uıımu ur. c R; şıncuıın sonra tor;pı:.:enen :se izinci C "d ı· dd d ·ı · 
Fakat .Liabiııiika'Dm inde 1 - Vaymar Alm•nyası, de- Sağ cenaha mensup Franmz Alman levaz:mı .gemisidir. l'eııi yapılacak yo/for şarttır. •1 

l 
1 a e 1 €nıı· 

LiıbiJlalkaaıu :için! anlatan Ö)le vamlı dahili buhranlara dayana- gazetelerinin biitiin jddialarm" ve ---o~--- Bu ) ıl ) apılıacak yollar tcs- yccek teküjleri nep-etn1e· 
kavvedi müfW&ir, Ö}le insani mayıp .göçecek ve mevcut mna- hücumlarına rağmen, i.te Halk 1 .1• bil ed.inı.i~r:. uazuaıum piina ındı '/ıuJJ;ını mulıj/azn e-

üad d 
L! 'l.--ı hede :iktid•r mevkünc geçmesi CepheEi sıfıra indiği halde. İspan- ngı ızler, Şamın •3• -'-'-' dı·v~···. f,ir · e var ı ~ ~ anıyor· d ı ld ırüre, di!Cıuıy C.Ö} Ü ., .. ru ;i~: J..,., ,,_ 

mev·ut müfrit sol cenah siyasileri vada FTanlco kaı:an ığı ıa e, 19 k' I t • ' I'- ı.- Y M k d 1c 
da. İçinde hir terlerin kahar- tara.Emdan .işletilecek. .Bolşevik 81uın iktidar mevkıinden m:ak- ı ome re şıma- :o~. c;~atarla kalafa~lar caa e tup llön erecc "" 
djuıı, yiirejüldıe bir yerin, bir Almanya ile iboltcVik bir Rus- laştmı.Liı halde Daladiye asla bu 1 İne kadar İ lerl İ- tlı• i adi kaldırım, Galatada laufur, ha/iUırında tu.IUU'i 
zaman zaman cCızzz !• <li} e ya arasında ayrı gnyrı olmıyacağı sol cenah dtst!riydine dayanma- lloğo ...... d\ağı parke, Şişli Sınan bir ketimUyet rnıJuı/fdll 
Yandı.,.ını hissedivordu. için Almanya lebiae gözüken bü- dığı halde Ruıı - Fraıaız ittifakı yebi idiler ı· F ·ı ·· B _ıı. 11·· etÜl«eğiae inaıusbil.irler· 

'1' J tün vaitler ( Moskovaya kazanıl. devam ediyor. Muahede yırtıla- } eme 1
' t en-.oy, 0-ıırt, ur İkramiwelt bilmeet:l • 

Lôlia~ya ,gelinee o, VawCun mış 70 milyon yeni arkadaş) le- mıyor, niÇ"in? Londn1, 26 (A.A.) - Suri- riyeti clJ.edi~c yolları ızose, Tak ~ 
jii.rinde-a de,, Veli~o~an ı:ıı· hine yerine getirilm.iı olacak. Zira, bu muabed~. sol cer~- yedek.i .müttefik. kuvvetJer, timdi ::-İm Fi~ at gar.ajı yolu. par'ke, dan her on tanesini doifı 
~~cm de bir şey ~awl.)'Drd.u. 2 - Letı Tamponu ortadan yanların Sovyet sempııtisindc>.u Ş....mın on dakuz lciloıııetre fima· Cihangir, Tüfekçi Salih, Batar hazırlaılığımız hediye et 
OoiiDden geçtikleri bir ağaç kalkacak. dcgil, Fransız "Büyült &kinılıar- line kadar ilerlemiş bulunmakta- , a , c Altmbilc.zik ı;obklarile İikram•iyeli h&Mcel~ 
kadar, !.alınt iiı;tiine @turduk- 3 - Dost ve müttefik Alman- biye.sinin Rusu '1esaba katmıunn- dır. Taliınlıane . Tah~ caddeleri rin ~şrine haşl:ryoru~ 

L-ı.ı: ...ı_ 'B /.kl . f . lan lbir kaya !kadar, bu ırüzel yada fikir hareketlerine kalkış· dan doğrnll§ bir siyasi v~dır -----0---- k l k . _.:ı·ı k . Bımlardan her on tllflesı 
uınn~~a, ~ 61 acıye • J· cı mak, propagandaya girişmek, da ondan. Petrol levazım par e o ara ıaşa <t:Ul ece tır· 

kmıHı öldünlüğünü ogre.nmek ahenkli ve çok özlü sözlere, düJman bir Almanyada ayni ha- Eğer, bir Cihan Harbi mukad- Blmdan ıbaşb., Beyoğlu mın ni doğru haUooip bize 
İl;tİ}ordu. Çünkü Baklaciyef, önünden ~eç.ıikleri .bir a,ğ.aç .b rckcti yapmaktan 'kolay olacak. derse, hiç olmazsa, mutlaka Gene şefliği tııka-mda Tiirl<heyi, Kurdda, gönilercnler, hazırladığı • 
l..Ui>iub'nıa, ana lbaha bir, dar, yahut üstüne otul"dukları 4 - Para vermeden, ayniyat ral Cami~ d~recctıinde bir ask~- T~I\ ukçn Fethi, Pangah.t<Lı oıı.z hediye nol..-ııudan it;-

mi~ .kudefiydi. Karlı, fırtı. bir kaya kadar dıiıJguııruz ve w- ile mübadele tarikile. Rusyayı en- ri ehemmiyetle harp .1ah11elerinde İstanbul 25 in.ci mektep baş- Ta) yareci Felwıi. İsket soka'k· tilade edeoe1ler«14r. 
nah ve ölfımlü lJal\anlanu wR• ğır knlı) ordu. aüstrileştirmek mümkün olacak... gözükeceğine şüphe edilmemesi öj!rctmeni Bay lsmet İstanbul lıırı §Mt! 'e idi kalchrun ola- ilk bilmeceyi yarı'fl 

n_ d k l Fa'"'at onra, h...jr de onun ilh... icap eden General Weygand·ın, Pdr l -Ofisi levazım şefliğine ta-
pa ;uir .D-0\tasın a i giz i cep- & l" Ba muahedenin beynelmilel bana dediği .gibi: v ·'miştir. Kı}·mctli idare- rak. 1 apılma-ı muvafık görül· neşreeecetiz 
Ja,aııe1ikte ~en ınace.raallll ... ----~(D~e:'~:aııı~ı~v~a~r!) __ _::a!k.ıııü~·~·ı!arne!!!~ll~e~ri~n!e~o:l~d~u~ğn~m:!a~lu~·m::.-__ _:~~ım:a~n~'~a~nı~n~k~u~c!a!ğ~ın~a~R~u:s-:..;r:,_ ______ ~1:c~~~:-i:,.:~·:ı:~:··~A:•~ı~::~ __ _!,:•~n~ii~-~ti~ir~ .... ----------------.J~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:'.,.. 
.anlattıktan .sonra T..ane 'yi ko· • ~ 
!undan kavııamış: Bu, lallkibten, kırk yaılarmda Fakat, Minyon, kalJllannda, f Fakat bütün bu gürüUül~ria tvklannm önünde, tekrar e~ 

- Kardeşilui öldii.nnü ler! bdar görünen ufak tefelk çirkinf parmağile dada"larmda ıüküt j. stiklil - EnSonHavadis'in Edebi Tefrikası üstünde, perdenin açılmak üzere bakmıyorlardı. Salon ,imdi ·~ 
• w • • kadın, çok uzun boyun u; zayı tareti ,.•pıyordu. Ve Lüei'nin bir bulwıduğunu bildiren zil aadau i- alara gömiilmiqtii. KuVYetli "":. 

dı) e hagır.mışu... Onu kimw çehresi. .kalın fakat son derece suali İilterine, ıeçen bir delikanlıyı ıitild.i. Caddelere kadar tqan bir ili 1ıı• öldüııdiiPünü bili or DlUSUll ~ ~-LL-- __., canlı, ..... L ·~.t daclak- gö .......... --... • N A A lar, b ur i.meyi, tavandaıı .. ı;.. ~ _..,. - .,..-a ~ _...,..,.,_ velvele yük,eldi: «Zil çaldı! Zil d v b" · ı~ı ·bal" de""" 
Komheci, h. 1 ite bir 1Hdik larla gerilmİf, Lüsi SttıVert idi. - Nana'nın dostu! çaldı! .. » ve itifip ka.luımalar olu- ogru ır zıya ,e a esı ın 1' 

i.,areti yapmı§n. O zaman gü Re.fıılr;atind.e. •iuk bir ıüzeıliği Diye mırıldandı. yor, herkes geçmek iatiyor. hal· lriilen turuncu ve pembe '~• 
ıel kız, :bir ;1ruc1 kaplan gibi, olan ~arc:*n Heke il.~· ~ek vakın: Hepsi ona baktılar. Sevim- • 4 • l Türkçe .. ·c .-,iren: buki kontTol memurlarınm gitgi- den mürekkep bir ıtık tuf .il"' 
. l .. ıikaı l l . il rlı çebrelı ve lıimpk yuzlu annesı liydi. Foıeri onu tanıdı: Bu, ka- "' ~ de !ayısı artıyordu. Minyon, Ros- boğuyoı-clu. Koltaklarm ~-M" 
ıç erı ın 11 a ev en e pa vardı. dınlarla üwüz bin &uık yiyen ve ~HAMiD iREfiK un kostümünü görmiye ıitmemiı difelcri, kumw ve siyah.. ...-~. 
yan .,özlerim gö&Wri:o.e elik- Lüıi Stevert, Foıeriye: timdi, çarşıda ufaktefek alıp sata- ikisi de birininki mavi, diğerinin- deden içeriye giriyorlardı. olan Steneryi, meyus bir tavırla, renk iltivalan İçİDcle bir.ı.ıt --MI 
mıj : - Bizimle birlikte gel, sana rak kazancile yine onların çiçek ki pembe, kasnaklı etekJiklerile Islık çalarak gelen bir külhan nihayet alıp götürdü. du. T.avan111 çjy Mltkleri ~ • 

- Kim? -d~· adını söy 7er a}'.11'~ dedi ve aruıra akıam yemeği paraları- yolları tıkıyor ve dudakları Nana beyi, kapıda, bir afİ!İn önünde Lafalois, i11ıc 2il darbesini mü- altın nakıılann panltısını lı~ 
le' Foıerı: nı öc:liyen O.gene idi. Lliıi ıözle- ismini o kadar keıkin bir surette •plamp kaJdJ, ve içkiden kwl- teakip, Foteı-i'yi de birlikte sü- tU)'.İnabDta eti1imfrak ll'dll1 -

' Hiçbir ıey gönneme'k için mi? rini beiend.i. Ve: teliffu ediyordu ki, berk es oaila. raıı bir sesle: «T1lyanassmı be! rükliyerek, perdenin açıl14ı ea- 'Y ""'""' 
......... Dünyada ıelmem! Ön sırada -·Ahi iıte Blanş! -diye hay- rı dinliyordu. Fakat. §İmdi, Nana. Nana!» diye haykırdıktan sonra, nasında gecikmemek için. luı- ı.ı.,tınyonla. Salmeain ~· 

- Jaadamıalar mi? oturmavo te11-1 eden·m. kırd,.. N••• ile -t..m .. , L--- o b. , __ ! ..ı_ ib. •nt• ·1 '- al--L -•· aJ'-- •-'.La1JW '- tilnaiı olan ön-lamı..Jan, ff' 

C 
1b. ıı;;ın • -- J- ... - - ır an.usa .... ıı ı ve ı ızar ı e ..... y ,_..yar_ ve post ...-mı ıiirü- MAV cı yaranıa ilerilemi§li. Hal. nia, .yaldıdv akmda ~ _114 

••·••••·•••• eca anı verdL söylemitti. ' baran bir arzu halinde, dehlizin yerek, yolaauı dn-am etti. lnn ba isticali Uisi SteYerl'i lnz- _.a.fıl,..· 
- Bigimlri}er mi yoba? Uisi aiicenmiJti. Acaba kendi· Güzel yüzü ablaklaJmlJJlf ıit· dört kö1esinde daha yüksek per- Efendi kılıklı adamlar tekrarla- dırdı. t,te kadınlan itip kakııtı- va.lan ıröriinen daYU ~ .. ~ tff 
_ Evet. 111e birlikte ıörünııüye cesaret mi man saı ... ın bir kız olan Blanı Dö- dedea çmlıyordu. Hala batlamı- dalar.· « .. , ___ '· .... .,_ ..... nı L-! lcM,e • 1.........e v L_ıw halfttde.., muhitin fa.bile te'P'-" __ d 

d • rd ? S · • ..... d k"b b.. ··k ~ ... - .. --~ '"' ""' !Mlllll'l{I' • e ~. kil eden ve efsanm bir ~-
- ~çin Vlll'dular? e emıyo a onra, ansazm sa- uvn, son erece ı ar, uyu yaw mıydı? Erkekler satlerine Nana!» Karolin Helrıe n annaile birlik- '1~ .,. 

- ...... ,. ..... . 
- Bir h.iya•eti mi 

(J) Eskideıı orıa mektepl.e
r~ verilen aJ. 

(2) Kadın öğretmen. ~ 

lôritqerek, bafka bir mevzua ıeç- bir itina ile giyinmİf zarif bir ada· bakıyor, ıeç kalanlar, durmasına Binbirayak IMrayak üstüneydi. te en seriye kaldı. DeJJiz ltopl. yakqır tnr ~ aney t1ll""' 
ti: nnn refakatinde geliyordu. beklemeden arabalarından atlı- Giıelerin önünde kav{a kopuyor; mlfb; nihayet.de. cadde, mü- lfUVU\İ ap kuroefPU tııl1lf .,_,-

- N.na')'I t.ııdtiuu niçin ba- Foıeri, Dölafalois'in kulağına: yorlar; dııanaakiler, gelip ıreçea- ve şu hayvani ruh sadme\erinden temadi laonaltusuna muluılarada yordu. Dm fimdiden -~ ,r 
na eöylernedin? - Kont Ksavye Dövandövr, lerin, havagaznun yaymakta ol- biri ve yığınlara mahsus kaba teh- devam ediyordu. IDlfh. Çala-ıcılar, .küniileriode:._.. .. 
-N-t Ona hiç görmedim. diye fınldadL duğu ve fİmdi botalan aydınlık Yetperestlik içinde, Nana'yı çağı- Lüsi, merdi,,ealeri ~: tua .., Prültiileri ....-M P" 

- Hakikaten .ahi mi? .• Onun- Kont, gazeteci ile el dn,ıdcen, tabakasım usulca katederek, tiyat- ran, Nana'yı istiyen seslerin uiul· - Sanki piyesleri ~ boiaa; flütJerin Wif ~ 
~ ct..n.hezmıt Oldağanmu ye- Liisi ile Blant 1U'allllda da bara- ronun içerisini ıörmek Üzere bo- tusundan hasıl olma bir sulırale _::.ı::-A-::.. gilai! ..1!-0hfu. bor.ı.. bo::...L L_ı_-Lhflo_ 
....._ ...... temin .tmiflerdi. retli bir münakqa seçmekteydi. yanlarmı uzatarak baktıkları, cad yiibe)iyorda. ·~e F•loi::7 •loeda, kol- -•-De:-;;-· 

\'e 
le 
ha ... 
l{ı 

r 



Londranın 
bir iddiası 

Alman resmi teb
liğlerinde düşürü
len tayyarelere ait 
rakamlar yanhştlr 

Londra: !G {A. A.) - Reuter: 
Son Alman iebliğlerinde tayya
re kayıpları hakkındaki rakam
ları tersine vermek bahsinde 
kullanılan Alman usulü, ge(en 
sonbaharda İngiltere muhal"Cbe
sinde de daimi surette tatbik e
'1ihni ti. Salahi:vettar Londra 
ınahfillerinde biİdirildiwne gii
re, o zaman, bu enteresan ma
nevranın ga~·esinin ingiliz kuv
\'etlerinin Alma nha\'D km•\•et
lennc verdirdii!i ~ayint Alman 
halkından gizlemek te kil etti
ği sarihti. 

Alman milletinin gözünii bo. 

Birleşik Amerika 

lngiltere tica~eti : 

Bir ayda 128 
milyon dolar ! 
Vaşin,gton: 26 {A. A.) - ., 'i

san ayında Aınerikaclaıı ingilte
reye 126.000.000 dolar kıyme
tinde ihracnt yapılmışttt. Son 2() 

sene içinde İngiltcrcye bu kadar 
mnl sevkednmediği gibi bu mik 
tar geçen sene nisanında yapı
lan ihracatın iki buçuk mislidir. 
Yine .nisan nyı için\le Aınerika
dan Ingiltereye 246.000.000 do
lar kıymetinde ihracat )·apıl
mışt.ır. Bu miktar bütün Ame
rika ilırac::ıtınm yÜzde 61 ini teş
kil etmektedir. 

Kral, Mosko
vadaki sefirini 

takdir etti! 

Sovyet resmi 
tebliği 

(Başi birinci sahifede) 
mi§le.rdir. Gündüz cereyan e • 
den muharrihe esna1'ındu mün
ferit bir diişnan uuık grubu 
Vilna ve Mwüanv mıntaka • 
!'-ında lbir ged'ik a~~ıağa ıııın·af 
fak olmlll'-ıur· Kara .l..-uvvetleri 
ııı.iz hu iupla ayni istikamette 
harekat ~pan dii._.<mUm piyade
sinin irti:hutını ltesmi ler '\ c a
nudane ımıkavemct g(ictermi'I'· 
lerdir. Brody ve Lwow .unuta· 
kalarılli'fa ccplıe)'İ ynrmnlk ınıık 
sa<.lile düşman tarafından yapı 
lan t~eb'bü muk::dıil taarruza 
geçen Kızılo'Nlu kıtaau111n mu 
:ıvcmctile kar~ılnşmı:.tır. Ha-

EN SON HAV ADtS 

1 Biz0ıtgöre: 
' Ram işe otobüs niçin 

işlemiyor ? 

lstanbuldan veril-
diği söylenen bir 
haber: 

Vişi, Sunye
deki 4 gene
rali azletmiş 

Londra. 26 (A.A.) - Müs
takil Fransız ajansının lstanbul 
muhabirinin bil(lirdiğine göre 
Vichy hük\ımeti Suriyedcki ku
mandanlardan dört generali de
ği:ltirmiştir. Muhabir Suriyeden 
hicretin devam ettiğini ve 1 S O 
kadar Almanla İtalyanın İstan
bula geldiğini ilave etmektedir. 

Finlindiya 
ve harp 

Şehre pek yakın 6.000 nü
fuslu bir nahiye olan Ramzi'e 
otobüs :işlememesinden &iki
yet edilmektedir. Evvelce bu
rası köy!ken günde 12 otobüs 
iŞlediği halde şimdi ancak 
tek bir tane işliyormuş! 

Orada oturanlarda.il bir~-
i!unun şehiroe işgüç sahibi 1 
oldukları düşüürilürse şika-
yetin hZtlı ve ·yerinde olduğu 
anlaşılır. 

Buraya otobüs işlememesı
nin üç sebebi olabilir: 

l) Teşebbüs noksanı, 2) 
Yolsuzluk, 3) Kar ihtimali
nin azlığı. 

Birinci sebep, bir teşvik 
, fiskesi ile .ortadan kaldınla-

bilir. Yolsuzluli, Belediyenin 

l 
-:ı,'ahut da Hususi idarenin -
J:alli!le mecbur oldu,ğu bir iş
tır. Üçüncü sebebe gelince ... 
- Zannediyoruz ki hakiki se-
bep budur ve işte asıl mesele 
<le burada! - Unutmamak Ja. 
zımdır ki şeh.'irde «vesaiti 
nakliye işletmesi• asla bır 
'kar müessesesi değild ir; bu, 
daha çok bir camme hizmeti... 

Ph'BŞEMBE 2' Haziran lMl 

l 

Yanınk hususunda ayni mccba
tiyf't bugiin tle me~cuttur. Fil. 
hakika, buı:ün Almnnlann csns. 
lı endişesi. hnvn kuvvetlerinin 
Şarkn giinrlcrilnıi olm~smın, 
gaTptn Alman tcdnfiti kudretini 
eiddi surette nzaltmadı~ 'hissi
l'li vermektir. Binncticc, sis1e. 
lttatik hu .valıın ncş-rirat yapıl
blakta Ye bu :ralınz giinaiiz ha. 
l'atına inhisar etmemektedir. 

J..ondre: 26 (A. A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, İngı1te:renin 
Mo ko'-a büyük elçisi sir Staf -
ford Cripps'e müşavirihas iin
vanı verilmiştir. 

' a ku' ·etleri,ıniz kara kuvvet
leninıize müe .. ir ınüzalıeretler 
de bulunmuştur. Düşman m<r 

törlü kıtalnrile cereyan ooen 
ınuharehelcrde dü§Jnnıın ağır 
ıa\ iat verdirilmiştir. Kıtaatı · 
m~z .eri b'ir mukabil hücumlıı 
'leyml civanmfa PaU!'lllllysl'i 
istirdat etnıi:lcrclir. Cernautil 
mınt.alkasında PrtJt'u geçmeğe 
t~elıhüs eden düşmanın ı§İd • 

detli hücumları püsldirtülın~ 
tür. Besarahya ceı>hesinde Kı
zılordu ku\-vetleri Pnıt"un şuk 
.sahilinddki meyzÇlerini s~ı bir 
t.ureUe tutma(? l"O nehri g~ 
mek için düşmaıı taraiıııdan 
yapılan dıir çok t~e'bbüsleri 
muvaffaki~'etle piisküııtnrekte 
dirler. 

dir ki bariz vasfı cdevamh
lıb dır. Şavet bu hat hususi 
teşebbQsleri alakalandırmı
yorsa, amme hizmetlerinin 
devamını temin ile mükellef 
olanlar, şu veya bu türlü yar
dımla.rla, hatta bizzat işi ele 
alaııak, teşebbüsü fiile çıka-

/ngiliz donanması 

f ngiıtere üzerinde Alman hn. 
''n tnnlTUZi lınreketle"rinin de 
hakikatta olduğundnn cok dnh:ı 
hiiyiik ııisheffe ~·np1ld1ğı hissi dr 
Verilmeğc calıs1lmaktndır. l\te. 
~la Southampton'a son zaman. 
lardn )'apılan tnarnız. Almanlar 
tal'afmdan hiiyiik bir tayyare 
feşe'kkiilii tarafından icra edil. 
llıiş \'e bu esnada iki bin ton 
bomba ntılımş ıribi gösterilmek
~~~lir. Halbuki o ırece hakikatte 

Ufiin cenup sahilleri iizerinde 
117.nnıi elli kadnr tnvvnre ııcmu.
\·c hasar ve zn~·iat,. yirmi toı• 
ltnttar bombanın ;\-'nptıi:ı hasar 
Ve zayiatı geçmemiştir. 

---------0---------
So 'YBI, Alrfianva 
harbine takaddüm 
eden bir münakasa 

(Başı 1 inci sayfnda) 
t Söylendil:lııc göre, B. Ribbc.n 
l'op ve Alman Harici:re Naza-r . . 
;tınin bazı erknm Sovxeileı 
t 1r.lii{ilc muslihane bir hal su
~!1 bulmak tnrcıfnıı itfrıam et
.... ~lerdir. Bu zcvatm z:ınnctü. 
ltlrıe _göre, 
tı .. 1- Sovl'eflcr Birliği harbin ö. 
~ınc ge.çmck için geniş ta\•izat 

t• bulunmnğa rızn gösterecek. 
ır. 

ltı? - Diğer i. ğal altına alınan 
l'" en1Ieketlerde olduğu gibi Soı -
~opraklarının işgalile Sovyet 

3 
İslihsalitı av.alacaktır. 

~ - 10 milyon Almanın sefer
'-~' t>dilmiş olması Alman ikii
....;Yatı iizerinde <:ok mü~sir 
il a\tadıs. 

lt~ı un~ra 111uka'bit ~nemi Jte. 

1 
şu ıddiaları ileri sürmüşfür: 

ltu t- ~vyet1er Biı-U~i orduro-
9"' e:rhts etmeie hi~ bir 2aman 
• 

1~•fakat etmiyecektir. Bu oT

~~e Almanya ıcın daimi bir 
Starıttir. 7.aman bınlnfmıa B 
llİd ın ordusunu tamamile ~·e Y" 
~. en tensik etmek için \'nkit le~ 
~•t'liktll', Ve A1mımva 'iki cer 
ele. k~.,. etmek mecburiyetin-

Z aktır. 
tar~nnedildiğinc göre Amerika 
farı ;:~;n Dcm~krasilere ~·apı
<\trı~'k ınun 1?ıttilc<:e artması. 
'ttıa]· 1 anan harbe girmek ihti
• 1 Ve Alma · · · ıstila t n)·unm Ingıltcreyı 
l'llak i~lı:'~k. t~schhiisüne kalkış
(lın-1nın hı d:k\lz hazır bulunma. 
lcrinin nokt~· edOmesi ordu sef 
tirnıi .. tir. 

1 '1117.annı 1crcih et 

, Bu tercihe dil:'cr . 
1 ı.:nJ altında hulu hır sebcb de 
halkında giin J!ett~\ıucDllcket 
~1uk1ağun artnıası~ hoşn.ut-
1),;ıtlanın tekibe.ttiği rr. ~mıral 
};-r,,- d ki f _e • SIYase1 

Tobruk 
dayanıyor! 
Bcrlin: 26 (A. A.) - D. N. B. 

Tobruk etrafındaki çemberi git
tikçe darn1tmaktn olan Alman -
İtalsan kıtnlan, halen hükiim 
süren şiddetli sıcaklara rağmen, 
topçu faaliyetini arttırmışlar ve 
İngilizleri mevzilerinde bazı de
ğişiklikler icrasına nıecbu.r bı
rakmıilnrdır. 

lsveç kıyılarında 
top sesleri 

Stokbohn: 26 (A. A.) - ~\jy. 
lendiğinc göre, Stokholm'un dı~ 
adalarından dün top sesleri işi. 

dilmiştir. Gnrb sahili açıkların
da da top sesleri isidilm~tir. 

-----oı-----

Üç 1taıyan tayya· 
resi düşürüldü 1 
falta: ıG (A. A.) - Resmi 

tebliğ: 
Çarşamba giinü cereyan eden 

hav.a muharebesi ~""Dasında 3 İ
talyan a\cı tay~·aresi düşiirül-
müş, bir italyan bombardıman 
ta~·yare i ele ağır hasara ıuğra
tılınıştır. 

ltalyan kabinesi 
Roma: !6 (A. A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, İtalyan na
urlal' heyeti, 5 temmuzda top
lanacaktır. 

---------0>----
B irle şi k Amerika 
dona11ması için~ -------

2236 tayyare ve 19 
yardımcı uemi 

yapılacak! 
Vaşington 26 {A.A.) - Donan 

maya ayrıca 2236 tayyare imal 
ve 19 yardımcı gemi iu ası ,.e 
donanmanın knnı hizınctleriıı · 
kol::ıvln tırmak i(,'.İn sarfcdilecck 
89!.Öoo.ooo dolnrhk tııhsi ota ait 
kanun projesi Çnrşnmba giinü 
mcbus::ın meclisi t::ırafından ka
bul cailerek ayan mcc1isine sevk 
edilmiştir. Bu tahsisat ile yedi 
uakliyc gemisi de inşa edilecek
tir. 

----o~--

Bir intihal davası 

Skuleki mıntakaeında dü~ • 
man ilerlemek te~elA>üsünde 
bulunmu~:oa dn biiyük lbir ınu
vaffakiyetSizliğe uğııaını§ ve 
Prut'u geçıneğe muvaI(!k olan 
Alınan \'e Uoın.anler ~ edil .. 
uıişler<lir· 

Hava kuvvetlerimiz Finlan· 
diyadaki Alınan hava meydan
larına tebriı:ılk.ar darl>eler indir 
misler ve 1\1.enıel'de ~un.'ın 
,.im.alinde 'e K .. teııttıde pet· 
;ol yüldü gemileri bombardt· 
man etıni~lcrdir. 

Çar§aınlıu günii lıavn ınuhn 
tehelcrincle ve tnyyarc clafi ba 
tarvalara lar.afımlan 76 clüş • 
ma~ wyyaresi diiıı.üriiJon~tür. 
Tayynreleriauizden 17 si üelcri 
ne d<imneu1i:ştir. 

So"-x,.,et - Finlandiya hndu • 
dundn erir edilen 'Bir Alman 
pilotu <leıuiştir ki: 

Sovy-etler Birlif,ri ile döYÜ§ 

.ınt> k istemi) orm . .Med>ur edil· 
diğinıia için lıari>ediyorm. 
Harpten yorulduk. Niçin har
beuiğ'imiu bilmiyoruz. 

Cephenin bir yermde Al -
manlar sarlıoş o1nrak ibir ileri 
hurekıe!i ynpaıı)ar ve eğır za· 
yial vermi§lc.ııd'i.r· Alınan Al • 
man harp esit"leri muharebeye 
11evkedilmcden ~·~I 'kendileri 
ne ' 'otka verildiğini s<iylc:mi;;
lerdir. Cercpıı etlen 'bir ha~a 
mnharebesfodc donamnnya 
me.n:mp 1an·arderiınfa on t.lüi: 
m..ın tayıyar j dÜfjÜrınÜ lenlir. 

Sovyet ordusu. mü
kemmel bir taktik 
ile harp ediyormuş 

le .... sa a ccı \'azıyetj dü 1 d llı~iştir. Kominist Prop zc • 
ı·~ı Fransadn artmaktadır ~n 
t'" 'J:.ı için saıicdilcn ga)'l'cfle:~ 
~~en Avrupnda mahsul ihti. 
i ~ 10 milyon toa noksan o. 
\>~aktır. Ot ve samanla her ne. 
l~1Yai stokları giinden güne a. 

lttaktadrr. 

Bugiın Asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde bir intihal da
vasına bakllaca1ctır. Davacı. Ba
ba Vefa Karatay, (Sana Akan 
Cağlıyan) şiirinin K-emal Irmak 

tarafından sahte imza ıkullanıl
mak su:rctile Zu-aat mecmuasın
da neşrecıildij(ı iddiasile açmış
tır. 

Loııura, 2{> (A.A.) - Şar · 
cephesinde cereyan eden muha
rebeyi gözlerile gören 1..-imsdcrin 
çarşamba gÜoü Alman radyola
rında anlattıklarına göre Alman
lar ilcrliyebilmck için çok çetin 
muharebeler yapmnk mecburiye
tinde lw.lmışlardır. Ayni müşahit
ler Ruslann muannidane muka
vemet ettiklerini ve Rwı sevkul
ceyş usullerinin Almanların tah
min ettiğinden üstün• ol<l~"'unu 
teslim etmektedirler. 

Alman radyolmı Husları .. muh 
telif noktalarda, inkar edilemiyc
cek kadar müessir bir oekilde hü
cumlar yaptıklı:ırıru da itiraf et
mektedirler. ~a başlıy~ 

• 
1 intikam 
~Yük Roman 

. Da~acmın iddiasına f!,.Öre. ha
d'lSCnın asıl şayanı dikkat• tarafı 
da, aslen bir sevgiliye yazılmış 
olan bu şfü·in Kemal I~ak ta
rafından Atatiir.kün manevi 
ruhlarına ithaf edilmiş olması
dır. 

---oı----

Bir Alman Tayyare Meydanı 
Bombalandı 

Londra, 26 {A.A.) - C:ır· 
pmba günü şimali FTD.nsnyn -kar
şı yapılan hava hücumlrm esna
sında Saint Omcr civarında Lon-

rabilirler. 
KaJ.dı ki. ihtiyaç vardır, 

rağbet de olacaktır. 

-Bu, böyledir!~ 
Yeni bir fabrika ... 
Ayda 2000 bom
bardıman tayya

resi yapacak Avustralya kabine
sinde üç yeni 

Vekalet 
Vaşington 26 (A.A.) Fonl nı"' 

e sesesi gibi a)·da 2000 bombar-

Londra, 26 (A.A.) _ Avus- dıman 1ayynresi imal edecek 
tralya Başvdcili Bay Mcnzi, ka· kudrette bir tayyare fabrikası 
binesinde bazı aeğişik1ikler ya- ctsis edilmiştir Bu fabrikanın 

pacağını bildirmiştir. Y cniden üç tam faaliyette bulunduğu :zn. 
vekalet ihdas edilecektir. Bunlar- .. n 000 · • ı. 11 ~ 

b
. · T k"ı . ) man .,.,. ış~ı ,.u nnac:ar.ı ,.c 

dan ın c ayyare ve aıetı-. o a- .k h'" -k t 
__ ı. B d ~·-:ı.ıik h Amerı ·anın en uyu a ·ynTe 
~tır. u egı~ arp gny- • ~ • • 
retinin arttırılmasına dair veril-1 fabrıknsı o~ncagı tahmın edıl-

General Mannerhagm 
Baiı Birincide 

teşkil ettiğini ve Sovyetler Bir
liğinin Finlandiyaya karşı has-
mane hareketlerde bulunduiu-
nu ka)·detmlştv. Bunun içindir 
ki Finlandiya, memleketi müd.a 
faa i~iıı bütün askeri tedbirleri 

miş o1an karnnn bir neticesidir. nıektcdir. 

l İstanbul Levazım amirliğinden verileni 
harici asker kıtaatı ilanları 

İhale bcdelı üzerinden r~ 15teminat alınmak üzere 5000 ıki
lo Sabun ve hikemi evsaf dahilinde 2500 li.ralık sade raf! alına 
caktır. Pazarlığı 24/6/941 Salıgümi saat 14 de Hadımköy civa
rında Muha köyünde askeri sa tın alma komisyonunda yapıla
caktır. İste'klilerı~n belli va'kıttf' komısyona ~elmeleri. *64-5011 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 2250 lira o!an 3000 kilo Sülyen 7/1/1941 

pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahi· 
!indeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle.r~ 337 lira 50 kuruşluk katı teminat 
ve kanunun tayin ettiği ~esaiklc birlikte pazrlık günü saatine 
kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu iaşe ait _şartname1cr komisyondn parasız olarak dağıtılmakta. 
dır. (4858) 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tar.ihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

ŞUbe ve Ajans adedi: 265 

almıştır. · 1 
Devlet . Nanrının beyanatını 

müteakip, mebusan :meclisi, lhü
kiımetc müttclikan itim dım 
bil dirmi~tir. 

Zirai ~ l'ieart her Dfti banka mgemeleleri. 
Para biriktirenlere 28.300 lira lkramiye veriyor 

Londra, 2 6 ( A.A.) -- f inlan 
diyada Lahti 'radyo istasyonu çar
şamba akşamı yaptığı neşriyatta 
Sovyet1er tarafından Finlandiya 
topraklarına ve Malmoya tayyaf'e 
meydanlarına karşı yapılan hü
cumlar esnasında çarşanıba günii 
saat 13 e kadar 20 Sovyet tay-
yaresi düşürüldüğü ve bir tayya-
re ele geçirildiği bildirilmektedir. 
Ayni radyo 24 Sovyct bombardı-
man tayyaresi tarafından bir 1:
mana karşı yapılan bir hücumdan 
bahsetmekte ve bombardunan 
neticesinde birkaç yangın çıktı
ğını ve sivil halk arasında yarala
nanlar olduğunu söylemektedir. 

Helsinkide iiç hava tehlike i-
arcti verilmi~tir. Hangödeki Sov

yct topçusunun ela Finlandiya top 
raklarma .karşı ate§ açtığı bildiril
mektedir. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar.ruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara dcnede 4 def:a ~ecek lkur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

... d t ı nn/\ Liralık 4.000 Lr. \ .. a e .vvv 100 adet 50 L' alıık 5 000 L" 
4 7) 500 > 2.000 > ır , ıra 
4 lt 250 > 1.000 • 120 ıt 40 > 4,800 > 

40 .. 100 lt 4.000 > 160 > 20 • 3,200 • > 

[)IK.KAT: Hesaplanndnki paralar bir sene içinde 50 lira
dan aşağı du~•Lyen ere ıkramiye çıktığı 'takdirde 70 20 faz. 

gueness<::· deki Almnn 
meydanı bomb3l"dıman 
ve hangarlarln binalara 
ittıyd edil mi.ıtir. 

tayyarf! fosile verilecektir. 
edilmi ~ Kuralar senede 4 <icfa 11 Eyltll, 11 Birincikinun. ll 

isabetleı J~ Man ve 11 Hn-ıirnn ur hl rinde çekilecektir. 
~ • .... ~ l!l"!l.!l'"l~tıı:rte~ı •••=•••-

lngiliz 
donan 
ması 

Cebelütarık'a bir 
filo daha geldi 

Elcczirc, 26 (A. A.) - Dün 
öğ eden sonra A.tlnntikten Ce
belöttuık'n bir zırhlı, bir kru
vnzür bir tan·.are gcmiı;i, bir ' .. 
denizaltı, yedi toljflito gdınıstir. 
Liııınuda -Oahn cv\"clden 1 zırh· 
h, 1 lrruyr.ı:ör, 1 tayyare ı:cmi
si, 5 torpito '\'C 3 denizaltı bu· 
ıl nmnkta idi. Bundan ba ka Ce 

lüttarık'dn 3 harp gemisi ta· 
mir görnıcktedir. Cceblüttarık 
koyunda ::ıyrıcn 8 tic:arct \ npunı 
acmirlidir. 

---oı----

Alman 
limanfa·rı 
bombalandı 
Londra, 26 (A.A.) - Lon

drada öğrenildiğine göre dün ge
ce lngiliz bombardıman tayyare
leri Almanyanın ~imali garbisin· 
deki limanları bombardıman et• 
mişlerdir. 

moiliz hava tebliği 
Londra. 26 (A.A.) - lngiliz 

hava ve dahili emniyet nezare~
leri tarafından bu sabah neşredı
len tebliğ: 

Dün geocki düıman hava faa-
liyeti büyük mikyaata olmallllf': 
br Bazı mahallere bilhuA i .. 
k~nU'I fimali p.rka.inde b!r 
yerle İngjltcrcnin cenubu prkı
sine bombalar atilmı~tır. Bir mik
tar hasar olmuştur. insanca za-
yiabn az af duiu bildirilm~kt~~~· 
Gece bir dliJman tayyarcaı düşu• 
rülnı\iftür. ---o----

Harp ve Fen 
Ncvyork, 26 (A.A.) - N.,._ 

york' da Schenectady· de 20 y .. 
şında bulunan Ro'bert Lyle, ln
gilterede v.izli radyolann yerleri• 
ni tayin etmek vcsair hup fenn1 
ter)uzat işlerinde çallflD8k içiıa 
ılinı ve fen adamlarından mürek· 
kep yeni t~1ata ilk Amerikan 
gönüllüsü o\ank kabul edilmiş· 
tir. 

BİR TÜRK GENCi tş ARI~OR 

l Uzun 7.3.Jllall ticaretle alfika
daT resmi dairede memurluk et
mıs her türlii müteahhit ve ti-
caretle is yapabilir. Ayrıca fo. 
toğra:f ve !ilimcilik işlerinde lh· 
tisası vardır. 

Son Telgraf gazeetsinde Bay 
Hasana müracaat. 

ZAYİ 

Sarıyer kavma'kamlıi?mdıın 
aldığım nüfus tezkeremi znyi 
ettim, eııisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Refik ol!lu Muhtar 



-- . ~-----------=- -.. ""::.. ~ 
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l zmir Haberleri: Kısa -~ ~- ----------------- ı 
16 yaşında ==-~Haberler SANİ N Diş Macunu İle 

katı·ı ·' ihd'!'. ~;~;iıiü~":0le~::z~~~;~:~ Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
bone kartları 1 temmuzdan iti- sonra günde 3 

• 
Sevdiği kızın bir 
vuruşta beynini 

akıttı 
lırntir 2;; ( llu..u,i) - Ber· 

t1aıwı ~aza-uıın Dündar kö 
yüntle frci bir lıad~-c olmuş 
tur. 

Hü.'t)iıı oğlıı 16 ya ında 
)lıL•tafa Kiraz, !\Ielunet kızı 
20 ya~ında J\Iery euıi kaçırınak 
i..teuıi~tir. )lcryem razı olma· 
yınca aralarında mücadele ba• 
lamıı, .\lıı-tafa yerden aldıtı 

bir ta, la ~Ierı emin ha~ına vur 
ın~tur._ Beyni alı.an J\Iery em 
derhal ölnıii~ \C çocuk katil tu 
tnlııı u.-t ur. 

" Y,\\L\.\LAR h.. UIPI 
AÇILIYOR 

baren halka satılacaktır. * Evlerdeki çorap makinde· defa dişlerinizi 
rinin mühürlenmesi işı bitmiştir. f ırçalayınız 
İplık tevziatı bundan sonra bu e-
saslara göre yapı)acaktır. \. \·, \. ' \ \ \ \ '-* Dün ıehrimizden 800 bin 
liralık ihracat yapılmıştır. * İstanbul çöplerinin denize 
dö~ülmesi altı ay müddetle müte
ahhide ihale edilmiştir. * Seyyar fotoiirafçıların Bele. 
diyece tescil olunarak birer vesi
ka verilmesi kaymakamlıklara 
bildirilmiştir. * Kapalıçarşıda yapılacak ta
mirat için, dünden itibaren ma
hallinde ölçülere başlanmıştır. * Posta ve T elgral idaresine 
alınacak memurların imtihanJarı 
dün bitmiştir. İmtihana 154 kişı 
iştirak etmiştir. Bunların arasında 
kız ve kadınlar da vardır. Netice
ler, bir iki güne kadar ilin edile
tcktir. * Bu yıl, Büyükadada, bir A
da bayramı yapılacaktır. Bunun 
için tetkiklere başlanmıştır. Bay .. 
ramda yarışlar, çiçek müsabaka
ları tertip edilecektir. * Fiyat Mürakabe Müdürü 
Mahmut Soyda dün akşam Anka- 1 
raya gitmiştir. 

Yemeklerin l.ırıntıları, •al 
yanın ifraz ettiği m•ikroplar, 
dı~arıdaıı alınan muzir ıne· 
vat k'l!şblnda diiler ve d~ 
etleri e,ğer miitemamyen te· 
mizlrnnıe.zse bozuLnııya çii· 
rüıni) e nıahkiundnr· Çüriik 
cli-ler mitle ve har-ak ilıli· • • 
lıit.larıııdan zatiirrieye kadar 
her ne\'i hastalığa yol~aça· 

bilir. 

DiŞ MACUNU iLE 

T. llJ BANKASI 
i KUçUk Taaa.rrof llesaplan 

\ 1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIOELER: ~ Şubat, 2 Mayıs, 

/

' l Agııstos, 3 lkınciletrin 
tarıhlerlnde yJtpıln-. 

J 941 ihıımiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- t... 
3 • 1000 • ı::: 3000.- • 
2 • 750 • =1500.-. 

•' • 
8 • 

35 • 
80 • 

300 • 

500 
250 
100 

50 
20 

• • • • 
.ı 

;2000.-. 
'.-2000.- -
== 3500.-· • 
=4000.-. 
::;6000.-. 

Askerlik işleri 

lllARHİııİ 8İlll 1$ UNICASINDA 
İK~YELi H l!!!IA!" AÇA.R 

İstanbul Defterdarlığından : 
Do.sya No. !\ıiuhAmınen 

Nev'i B<'del 
3l2277 Büyükderede Kuyu So. E: 6 Y· 12 No.lı 70 73 

M2 arsanın 2/16 hissesi 
52301 12531 Beyoğlu e~ki ve yeni Ka1nerhatun ınah. 

,eski Dalyan yeni Tutkalcı So. E: 20 Y: 
2·1 No. lı ev. 

55100 '4366 Sarıyer Büyükderede Dcı·eiçi wkagıııda 
E: 32, 34 Y: 3812 No. lı 50 M2 ar>a 

52301 12452 Unkapanında Kasap Demirhun mah. Un
kapaıu caddesinde E: 18, Y: 26 No. lı 
dükkanın 43 '48 Hissesı. 

11164·1 Mahmutpaşada Süruri mah. Camii ..,l'if , 
So. E: 13 Y: 40 No. lı 76 M2 odalı dük
kanın 3180 hissesi. 

52301 1852 Beyazıtta Mercanağa mah. Uzunç.rş1 

cadde. inde E: 344 Y: 85 No.lı kagir dük
kanın 378155376 hissesi. 

2101 

75 

2580 

5li2 

6,75 

600 

Teıni. 

5,75 

180 

5.7> 

193 

42,2J 

45 

İzmir. 26 (Ilmu,i) - • lz· 
ıııir \ ertıııı .\Iücaddc Cemiyeti 
tarafından her •ene açılmalı.ta 
olan Yamanlar Kampı hazırlık 
!arı bitmek iizcredir- Kanıp hu 
) ıl daha itinalı olarak hazırlan 
maktadır. Kar;ıy akadan Ya· 
manlarn giden ) olun tamiratı 
bir haftaya kadar ikmal eclile
reğintlcn kampın Teınıiıuzun 
ilk haita-ında açılması mukar
rerdir. 1000 rakımlı bir tepe 
iizeriııde te is edilıuis olan 
lııı kamp harn-ı, ııyu v; ınan· 
zarasmıu güzelliği ile her seııe 
b~yük. bir ra~bet görmeıkte.!ir. 

* Altın fiyatı düşmekte de· 
vam ediyor. Dün bir altın 2 4 lira Muhakkak sabah, Öf! le ve akşam ve her ye• 

mekten sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

5230112440 Fenerde eski Üskiiplü yeni Haraççı Ka· 
ramehmed mah. Hisaralh So. E: 40 Y: 
44 No. lı 211 M2 ahm havi arsa 

IL\IlR EGITME.'<LERP..E 
ZİRAAT ALETLERİ 

DAGITILDI 
İzmir, 26 (Hu;u i) - .Mek 

tip.iz löylerde çiftçi köyliiye 
ziraat ıısullerini Ulllıııni olara\. 
göstermekte olan Eğihnenlere 
.-erihnek üzere Ziraat Vekaleti 
tara1ı ndaıı İzmir viliiyet'İne 34 
pulluk, on beı aşı çakısı ve 
on bal makası gönderilmiştir. 
\füiyetiıniz ziraat ve maarif 
müclürli\kleri Vekaleti taraiın 
dan gönderilen bu ziraat alet· 
!erini Ödemiş, ~Ienemen ve 
Bcrgam.o; kazalarına giindermi~ 
tir. ı 

ENSON HAVADiS 
İLAN FİYATLARI 

Başlık maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 
2 • • • 
3 • • • " . . . 

Kuru.J 

500 
300 
200 

75 
50 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı ayl 
Üç aylık 
Aymk 

için 
Kr. 

1000 
550 
275 
100 

için 
Kr. 

1700 
1000 
500 

50 kuruştu. * Şişhane yokuşundaki asker
lik binasının yıkılmasına karar ve
rilmiştir. ihale 4 temmuzda ya
pılacaktır. * Üniversiteliler için yapıla
cak lokanta meselesi yakında hal
ledilecektir. * Fatih ve Beyazıt Belediye 
tahsil şubelerinin geri kalan in
ıaatı yakında ikmal edilecektir. * Yüksekkaldırımın tamiri işi 
bugijn ihale edilmiştir. * Ortaköy iskele civarının a
çılması için yapılan istimlakler 
son safhaya ermi~tir. Yakında en
kazın kaldırılmasına batlanacak
hr. * Darülace~ye yardım için 
bir cemiyet kurulmuştur. Cemiyet 
l 5 müe .. eaenin teıebbüsile kurul
mu§, ve idare heyeti dün ıeçilmiş
tir. * Devlet Havayolları lstanbul 
-Ankara-lzmir hattı üzerinde tay
yare 1eferlerine yeniden başlıya
caktır. Bu hususta Ankaradan e
mir beklemektedir. * Beyoğlu, Kadıköy ve Üs· 
küdarda yapılacak çöp fırınları
nın inşaatı ahı ay içinğ,e tamam
lanacakıır. Bu müddet zarfında 
bitmezse ihale alh ay daha uzatı
lacaktır. 

Erzalıaııelerle büı ük ıtriyat mağazalarında bulunur. 

lstanbul Belediyesi ilanları : 
Büyükadada Sakarya, Lalııhat un, Heylıeliadada Kuyuba.ıı Bele

diye ve Hen sokaklarının katranh şose ve adi kaldırun ve Burgaz ada
sında Rıhlım caddesinde beton yol in~atı kapalı zarf usulile eksi:tnıe
ye konmuştur. Ke;jif bedeli 10691 lı r a 56 kuruş ve ilk teminatı 801 lira 
87 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
!ennt şartnameleri proje ke.şif hülıi. sasile buna müteferri diğer evrak 
54 kuruş mukabilinde Belediye Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 
İhale 30/6.'941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılıı
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mcktuplaıı, ihale tarihin
den sekiz gün evvel &lcdiye Fen İşleri müdürlüğüne müracaatla alc,
eakları fcrm.i ehliyeti, 941 yılına ait Ticaret odası vesikaları, imzalı 
şartname ve kanunen ibrazı lD.zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı 
kanunun tarifalı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lizımdır 4740 

Polis Kollejine 
memur alınıyor 

Emniyet amiri yetişıirııırk 

makoadile yül.•ek derecel•i An· 

kara pjllis kollciine li>e H or· 

ta mel.tep mczunıı memurlar 

alınacak, hunlar kollejde ınes· 

\ Si NEMALAR 
l\1aitne 11 de gece 8 de 

3 Biiyük F ilm Birden 
1. - Ali Baba - Ilarun Reşit 

Türkçe 
2. - Franken ŞtaJııın Nisaıılısı 
3. - Tabanca Kanunu Kol' Boy 

BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
İki Film Birden 

1. - Şehvet Kurbnm. Tiirkçe * 1 temmuzdan itibaren baş
lıyacak olan asker ailelerine yar- le'ki ders ve stajlarını ikmal et-

2 - Şahane Çılgınlıklar. Reukli. 
BEŞİKTAŞ SUAT P ARK 

SİNEl\IASL'llDA dım için nakil vasıtalarına yapıla· 
cak zamların iki tekle göre teş
kilatlandırılması hakkında ala
kadarlara tebligat yapılmıştır. 

tikten sonra memleketimizin 

muhtelif yerlerine tayin edile· 

ce'kleroir. 

İki Film Birden 
1. - Emil Zola 
2. - Tatlı H ayal. 

1 - 337 doğumlu ve bu do· 
ğumlularla muayeneye tabi (okur 
lar. sıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlula<a ıerkedilmiş) olanların 
son yoklamaları 1 temmuz 941 
tarihinde başlıyarak 30 ağustos 
94 1 tarihinde sona erecektir. 

2 - Yoklamaya gelecekler nü
fus cüzdanı, mektep vesikasile 
muayyen günlerde saat 9 dan 1 2 
ve kadar şubemizde toplanacak 
Askerlik Mecli•indo yoklamaları
nı yaphracaklaTdır. 

3 - Yoklamaya gelecekler a
_ ağıda yazılı günlerde gelmeleri 
18.zımdır: 

A - Eminönü merkez nahiye
:iİ: 2. 4. 8 tem UZ-

B - Kumkapı nahiyesi: 1 O, 
14, 22 temmuz. 

C -Alemdar nahiyesi: 18. 
l2, 24 temmuz. 

D - Beyazıt nahiyesi: 28, 30 
temmuzda. 

E - Küçükpazar nahiye~_i: 4 1 

6 ağustosta. 
4 - Temmuz ve ağustos ayla

rında bilii mazeret yoklamalarını 
yaptırmıyanlar 1 11 1 No. lı askeT
lik kanununun 84 ve 85 inci mad 
deleri hükümlerine tabi tutula· 
caklardır. 

* 
Be,ikta~ Askerlik Şubesinden : 
133 7 doğumlular ve bunlarla 

muayt""n.eye tibi bi\tün erlerin son 
yoklamalarına 1 temmuz 94 1 gü-
nünde başlanacak 30 ağustos 941 

llJll!!l!l!lll••••••••••••••••••••••••••••••llll!lllll••••••ı l tarihinde hitam verilecektir. Yok-
ü mer • Müdürİ• lamaya gelecekler ellerinde bulu-

Bank YER L 1 MALLAR PAZARLAR 1 yetinden: nan nüfus hüviyet cüzdanı vesarr 

B S 1 k 
vesikalarile (cumartesi, pazar) 

asma atış arı Ha kında Hallun Nazarı Dikkatine: ha·iç diğer günlerde öğleden ev-

Sümer Bank Fahri kal arı Basmaları Türkiyenin her tarafınd a 

NAZiLLi TiPi KAYS.f.R/ TlPl 
Toptan metresi 33.25 Toptan metresi 35.50 
Perakende ,, 36.50 Perakende ,, 38.75 kuruşa 

veı Beiİkta~ Şube binasına müra
caatları. 

Sahip ve Baııırnuharriri: 
NİZAllIETI'iN NAZİF 

I 

İı.taa'bulda &hçekapıda Birinci V:tl...ıf iıanında\j İs tauhul mağazamızla Kaılıkö
yüudek.i lbağazaınızda satılınaktadı r. Keyfiyet in say ın halka ıbild!!iı· ve daha y iik~e'k fi. 

'iiiiiıiiİİİıİİİİİıİİİİİıİİİİİıİİİİİıİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİİİİ lhıl••• .. ••••••ııiııİımıtmlamrmlmaııııii8amtmımniııİİamlımıımamınliiia mlamrmınİİİıı mi•liiıiiiıiı•emdmemrmiiz.İıılı•••--•ı•• ...... llll!I 

H ariç ıubc mıntakasında olan
lar da bulundukları mahal asker
lik şubele rine müracaatları ve bu 
zamanlarda yoklamaya gelmiyen
ler yoklama kaçağı addedilerek 
haklarında Aı. kanununun mah
sus maddeleri mucibınce cezalan
dırı lacakları ehemmiyetle ilin o
Junur. 

Sıra l 102 Beyoğlunda Kamerhatun yeni Çükur 
malı. Karnaval So. E: 66, 66 mükerrer 
Y: 84 19 No. lı altında dükkanı olan ev. 

52301 12·148 Fatih Sofular mah. Saraçhane So. E: 74 
Y: 24 No. lı dükkanın 112 hisse•i. 

52301 12664 Büyükada Ni.ıamettın mah. Fıanko So. 
9 No. lı 439 M2 arsa . 

115128 Eminönü Ahıçelebi mah. Lımon iskelesi 
So. 46 No. lı dükkanın 601120 hissesi. 

116236 Kumkapı Nişancı Melımetpaşa mah. es
ki Havuzlu bostan yeni Yenisokak E' 1 
mükeı-rer Y: 5 No. 1ı ev. 

52301l2204 Samatya Kürkciibaşı malı Küçüklan~a 
caddesinde E: 158 Y: 162 No. ·lı 40 M2 
fırın arsasının 1/3 his...;;;esi. 

3, 3708 Beyoğlu eski Kamerhalun yeni Çukur 
mah. eski İkikuyulu Y: Dernil'bas So. E: 
10 Y: 8 No. lı kagir ev 

3/5781 Beyoğlu Karnerhatun Kalyoncu kulluğu 
malı. Kömürcü Zeynel ve Turun(' So. E; 
10 Y: 10, 9 No. lı kagir evin 1/4 hL<;.<;esi 

52301 191 Mercanda Kilit han alt katında eski ve 
yeni 28 No. lı kagir dükkfının 32164 hisse i 

52151169 Fatihte Sancaktar Hayre(t.in mah. Koca
mustarapaşa caddesinde eskı \'-e yeni 251, 
2ö3, 255 No. 1ı 136 M2 arsa. 

51196/19 Harbi Umumt senelerinde BojaıJcinde 
Uınurycri Ue Sütli."ıce arasında batık Re~ 
kabel romorkörü.. 

2160 

45 

121.70 

13i2,50 

720 

2i 

:!600 

6i0 

110 

272 

6M 

162 

3,50 

9,25 

10'! 

51 

2,25 

2ô0 

51 

8."''l 

ıo.;,u 

45 

Yukarda yazılı emval 7/ 71041 pazarte•i glinli saat 15 d,. M,lli E,,,. 
lfık müdürlüğünde müteşekkil kon1i:-:yonda a~·rı ayrı ve açık a"ll. 'fflB 

ile ~atılacaktır. Fazla iı.ahat için Milli Eınl:lk 4 Uncü kaleıuine nıiir;:ı~ 
caat. 4958 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

Taahhüt gerisi 24679 kilo matbaa kU'J>ınh kağıdı 11 ıeını~u1. ı~ll 
cuma l(Ünü saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat tc:ni .. 
nalı 18,51 liradır. Şartname muhasebcmizden verilir. isteklilerin ay
ni gün ve saatt~ idaremizde mülesekkll komisyonda hazır bllluı: 1ı:~ .. 
!arı lazımdır. 51?3 

Kütahya Vilayetinden 
Kütahya Merkez hast.ahanesin in 941 yılı ilaç ihlıyacı açık eksili· 

meye konulmuştur. 
1 - İlaçların muhammen bede l.i 3991 l.iradJr. 
2 - Muvakkat teminat 299 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.7.941 cuma günü saat 15 de Kütahya viliıyeti o.ı· 

imi encümeni huzurw1da yapılacak ve teklif eclilecek bedel liıyık h;ıd 
görüldüğü takdirde ihale olunacaktır. 

4 - Şartnanı~ ve ilıiç listeleı·lıı den bire!' nüshası İst.a.nbul vil;"_ı,ret 
Sılıhat müdürlilğüne gönderilmiştir. Görmek isteyenleı: meıkfır 11)ii .. 

dürlü;;.C' müracaat edebildikleri gibi Kütahı•a Daimi cnciimenindcn ete . ,. 
isteycbiLl'lc-r 51 

~~~~~~~~~~------~~~----~~----~----------------------~----------.... ----~~~~~~~~~~--"~~~~~-___.,. 
Biilün dikkatini ı;iizhdbek· 

lerinde topladı, acılar içinde 
~ ;·~n dama baktı, o, iul~di.k
çe, •Su! Su!• diye yalvardılça 
kalbi ferahlıyor, memnun O· 

in} ordu. 
- Sn!. Su!. 
Yaralının, bu •e-ini, kiutlar 

llr se boğdu: 

- Al sana m!· 
Sonra, .ivri bir hançer a· 

J,uncağızm kalbine indi, Bu 
sefer, darbenin te.iri görüldü. 
Adamcağız kıı>a bir ıztrap ni
da•ından .onra, öldii. Göğsün· 
don fışkıran kanlar, bit; {!•kıye 
gilıi, ll1artenin yüzüne serp'ildi, 
etrafa dağıldı. 

Fakaı ölünün gözleri açık 
kııımı~tı, MarteL, bundan eİ· 
nirlendi, hakı~larında şu ma· 
naları okudu: 

- Katil herifi Hm.ız adam! 
O zaman, yanına çömeldi, 

parmaklarilc gii• kapaklarını 
kapadı,' fakat gooler, tekrar a
çıldı. Bu hale tahammül ede
medi, hu iefer bıçağı gözleri· 
ne sapladı. 

Sonra ölıülerin ceplttini a
radı, ilWıitadeıı üc Din frank 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 34 

IKANLI LOKANT ~ 
kadar ~ılı.ıı . Fetİiın hl•sesine 
güm~ kö leğiu ~e aatin biri· 
.ıı.i verdi. 

Ceoetle.ri ;>arçaltyara1< tıı
vallara koydular. Çuvalın bliri· 
nı Marten, ötekini de Fetİ§ 
ınrtlayıp lokantadan çıktılar. 
Piyeııl.ıilden bir saat kadar u· 

zakta, derince bir çukur kazdı· 
lar, çuvalları toprağın doymak 
bilınez ağzına fırlatıp attılar. 

Lokantaya döndükleri za· 
ınan, §araplarıııı içerlerken, 
lllarten bir teklifte bıılundu: 

- Aruk adam öldürıııek i
şine fasıla vere~im· Çıık §İİkür 
bize yetişecek kadar paramız 
var. Bu vaziyette hıılunan a· 
damların ellerini kanla bulaş
tırması doğru değil... 

l\~adam ~Iarten kocasının 
sözlerini hayretle dinliyor, bn 
ani deği i\liğe bir mana vere· 
ıriiyordıı. Fetişe gelince, o hiç 
&e& çıkanrnyor, lllarten in tek· 
lifini tamp edelı bir tavtrla 

j _ _ Çeviren : . 1 

~ S. Çapanog~_J 
başım sallıyord ıı. 

D edlkler i gibi de yaptılar. 
Lokantaya bir çok yoku geldi· 
ği h alde, ne şaraplarına zf'hir, 
ne U} utııcu ilaç karı~tırılılar, 

ne ele ellertini 'kolla rını bağla· 
yıp ağı4\;ırına sıcak zeytinıağı 
akıttılar. Adaın öldiirmedilcr, 
balta ile parçalay ıp fırınd'a 
yakmadılar, SO)matlı lar, para
larıııı alınadılar. Bu >iiküt dev 
ri uzun sürdü· Aylarca ellerine 
kıan bıılasınadı, feryat, ağlama, 
yalvarma: inihi, ıztırap oe-.Jcri 
lokantanlll boşlııklarını dol· 
durmadı. 

* Aylar ve günler lıiidi-e<iz 
geçnıh~i. Ne :oyulan oldu, ıı<' 
öldiirülen. KatillH, mazinin 
kanlı giinlf'rini unulmağa ça
lı~ık, b ir viı:ıdan ta;fiye n 

mürakaJ:ıas ı içinde ya~ad ılar. 
Fakat, bu da çok siirıncdi. B ir 
gün, vicdanlaTına kar~ı verdiJ.... 
leri •ö~dı•n ca)ll ılur, Eski hal
lerine baJladüar. Yine atlaıu 
ölcliirdi!ler, yine yolcuları ~Qy· 
tlıılar, nıasmu yaVT.ular ı Logdıı 
lar, 

1830 yılının hirincite:rini 
idi. !lava çok soğuktu. Kar ) a· 
ğıyoNlu. O lıazin \'I' ıııclfılb 
da~ ak.-amları haslaııH,, gt•ce. o ~ ,,. . 
dağların bepzlıklarıııı •iı alı 
bir örtii gil.ıi örtnıü~tii. 

Lokantaııııı kapı,ı vıırıılılıı. 
Feti~, kApıyı açtı. Gelen, '". 
kallı Lir adamdı· Kıı afeti pe
ri~:ıııdı., Ay ağında kunduralar 
patlaıııı~, parırnıkları pndan 
fırlaıııı-tı. Elinde uzun lıir •O· 
pa, '1rt;ııda yamalı bir lıolıça 
\'ardı. 

İ,m•i Loran Şajdı hu aıl.ı • 
mın ... O havalicle herkı·' 01111 

laııını ıyau yoktn. Kiiy köy cl-0· 

la';ır, dilen'ir, böyle geçinird i. 
Arap, di l f rı oiye, ocağı ıı ba· 

~ıııtla bir ye r vcrıli. J\Iarıenlc 
karı;ı ,.e yeni ald ıkları hizmet 
çi Mari .'um an, bir ·1.ö;cdc o· 
turu) orlard ı · Öte tarafta, lıir 
yolcu \'ardı . Ba~ını öniine (•ğ· 

mi; çorba i~i}ordıı . 
Bir aNılık ha;ını kulı lı rtl ı , 

~lar tene sc•leııtl'i: 
- Bir taba k çorha tla l ıa 

gönder llfarteıı ! 
Ge~irilen çor1huyı da içti. 

Daha Lıı;k a yuıııekler ıt .. yedi. 
•onra kalktı, Feti~e Sl"•lt·ııtli: 

- Alıbap! Uıkııııı glıli, o· 
dauu gÖ'-ler. 

Feti~ ıolnıyıı oıla-nıa çı
kardı Ye a:ağı inin,·e~ ~larte~ 

nin ~·anına gifl, ,-t>k kula~ına 

fMldaılı: t 

- Herif }iiklü ... So) ıınıır
kcn giirdiiın. Kı•-e,•i alıııı ılo· 
lu. Ayrıca da l onıar tnıııar 

han\.ııot rnr ii•tiinde ... llı-p·İ 

ni la:--ııgı111ıı altına ko~ dıı· 
~larteıı sf'!rt !-(•rl -.ordu: 
- l'le yapalıııı 'ar,a'! .. 
- Yapt1iu·al.. i-:i hilıniyor 

n1u .. uıı? ı\ınına ı•ah:lli -tf'H ~P· 

liıor,ıın lıa? 

- Herifi öldürüp soyalım 
mı? .. Onu mıı demek İs tiyor

sun? 
- H:ı •ıınıı bileydin. 
- Ilaıı'i hu i~i artık yapınl· 

pcnkuk? .. 
- Kim tled·i sana onu? 
- Aram ızda konıışıuacl ı k 

1111 ? .. 
- Evet konıı~ınuştuk. Fa· 

kat Lir aıı için yapnııyalım, 
tlPılik. Y ol.>a Liitiin hiil üne 
vazgcçıııcğe karar vermeıl ik. 
Bu kadar itmak kafi. Ayağa 
gelen nimet, böyle yağlı bir 
kuyruk tepilir. bırakılı r mı?. 

lll:ırtrnlt' Fı·tİ§ konu:urlar-
1.eıı, ılil<"nı'i :ı j , göz urııy le 
onlara lıak ı }or, ne konıı~tııklıı· 
rmı aıılaınıya çah~ıyordıı. Fa· 
kat iki arkJda:- o kaılar ):l\il' 
koıııı,ııvorlarılı ki, bir J...clinır 
Lilı· i-:iııni;ordu. 

\Iartcn, ) olcuPırn ke•l'>iııin 
<tol~un oldn~untı du~un<·a }U· 

nııı·ar gilıi oldu Hele altınlar 
hii-1,iititıı aklını çrlıli. e.kıi ka
tilliği. rann,·arlı;!ı llrı>rendi; 
~onra Fı:tl~c <lfinert>k: 

l'.e \apa?ıııı, clrdi. Kı• -
nı<'l bul...adaı 1111~. Senı;u dedi-

gın oloun. 
Madam Marteıı, kocasik ,ı · 

raılıın gizli gizli bir şey !er ı.w 
nu;tuklarını göriince kızılı , İ<' 
yan etti : 

- Fisko,Jarıııız nP Ö)le ! " 
Yine beni mi çeki<ıtiriıore ıt' 
nuz? .• 

lllarten : 

e ıniiua elıet! d'i"e r ll" 

vap vereli· Seni ne diye 
0

çeJ.. if 
tirelim. Eski giinler<lcıı bnb'I!" 
diyoruz. 

- · li;ı;ki güııler !.. Oulard,311 

hah.•etın ek ııc budalalık ... J ıt' 
•an bunları hatırlad1kça acı ılı• 
ya r . Ne) se, geçelim Lıınlar ı · · 
Loran Şaja ycnıek \crıııt' :f' i 11' ... 
nuttuk. Kızım Mari, ona Ç(1 

ha falan getir. .• 
Hizmetçi kız, blir iki t\ir~'.ı 

yenıck getirdi, dilencinin öııll ' 
Y ıl' 

11 ~ koydu· fılartcn karı'1oııı 
nına olurıı.r1'"en: 

Iari, dedi. Vakit ep•l' 
' or· olein. Srıı de aı-ıık git yal- . 

talığı salıahlcyb tnııizlcr•ı 1': 
$:ıj yeıneğiııi yesin, biı de 11 

yuyacagıL J 
·ıır (l>Pvarrıı 1 


