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Gazetemize ıönderilen mek- ı 
toplar Baımuharrir adresine 

önderilmelidir. 
KURUŞ 

-
Macar Millet Meclisi 

fevkalade bir 
toplanti ··apti 

re 
111 

r 
e 

...--o---

• 

-Başvekil Macarista
nuı "Sovyetler tara
fından taarruza uğ• Akdenizdc büyük kuvvetler biriktirmekte olduğu haber verilen İnıiliz donanmasının en büyijk gemilerinden t<Kinı Corc V» 

radığını,, söylüyo1 J ----------
Budapc:ı;tt', 28 (.ı\. \.) - Dikkatsizlik 

Ia(•ar telgraf njaıı ı lıildiri) or: 
.:\lcllmsaıı meı·l'i .. inin ıliinkii 

toılluntıst c-.ıın~ıııda l1a~' ekil 
llur.Jo:s:.y l\lar.ıri tanla So' )CI· 

fer llirliği ara mda harp lıuli 
tııevcuı olduğunu lıildirmiiıtir. 

E, vclil mel'li rci i SoYyct 
1<t))arcleri tarafımlnn her tiir
IU hukuku ,)ih ı·l kaidelerin hi
ı·r 11 ında )apılan homhardıınaıı· 
lar kor,..ı-ıncla hüıüu ınemle· 
kette ci"u)nlaıı iııfinlc tercii
•tıan olmuştur. 

i\1111uailc)lı lncar milleti 
nanııua hu tav if edilemez ta· 
a!rıızu tukbilı cımi 'e mecli
~1n taziyelerini hoıııbarchıııan· 
dan :r.ıırar gfö'enlı•r 'e uıflı·leril 
tıe l ·ı ı· · · ıı ı ırmı,.tır. 

Rundan -oııra öz alan Bu~· 
'tkiı 1 . . k" ı enııtlır ı: 

k - MeclL ı-ei"i lıer ı iirlii hu 
:tıku <lüvel l ni<leleı,i hiliıfına 
ov) etler Birliği tarafından ) a 

:1•lan tav:ıif Nlilcmrz taarruz~ 
<tt\ l)(~k haklı olıırak t.ul ... bilı el· 
ıui~1 iı·. taca kra lh cı Jıü~fı· 
llı .... • 

l ... ı Lu tıınrrm:lar clola} ı ile 
fl\')et fürliği ile lac·ari lan 

a1ra·ıııdu lıaqı hııli rne' cnt ol· 
t ıır.11 1 . l .. 
1 ? nu H') ım l'lııı ı~ 'c 111 "UZ· 
"tı . §11IJ1•1lc alkı-lunmı~tır. 

, İ lk Macar resmi 
tebliği : 
---- o -

Sevyet aske-
ti hedeflerini 
bombaladık! 

---u---

v o/ok ve Toronya 
da top ateşi açtık 

tlrBl~npeşte, 28 (A.A.) ..:M"a 

güzünden 

Bir yolcunun 
iki ayağı 
kesildi 

Bakırköyle } eşi/köy 
arasında feci bir kaza 

oldu 
Jlıı~iiıı sanı 4 le beş ara-İn· 

ela B:ı J,ırkö} le Y c.)lktiy araı;;ın. 
(fo i lı•) en Laııli}ci ırcııindc ft·· 
ci hir kaza olııııı~tur. llı·nüz 
tahkikine imkfııı Jmlaııııulığı· 
ıııız hir chcpletı cloln) ı Jıir n· 
dnm treu'İıı nltuuln knlıııı~tır. 
Bncııklım tanıamrıı lkt' ... ilııı i,_ı ir. 
Tren durnıu,. 'e ) olcul.ır heye· 
C'an içinde knlmı,.ur. Talıkika
tn i.lt'\cllll edilmektedir. 

----o·----
••• a. .... a if e 

bu saba 
gel i 

Alman resmi tebliği: İtalyan resmi tebliği lsveçten bildirildiği-

100 Sov· Tr~blusJ !1!e: 
yet tankı Bıngazı Sovyet

tahrip ve Gondar ler Lit
edı·ıdı· Bombardıman vanyayı 

edildi 
Bir Sovget • terket-

/zrkasz ve bir 4 lnl!iliz tay- mişlerd i r 
zırhlı alayı garesi düşü- --0 

__:_ 

mahvoldu rüldü ! Estonyada 
Bir Alrnan da/ i 
topu 75 R us ta-;;kz 
parçaladı 

Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. a-
jansına gelenhaberlere göre Al · 
, an kuvvet ri 26 haziranda şal'lt 
ta yaptı.klan muharebeler esna _ 
sında Sovyet hatlarının çok geri
lerine ni.i.fuz ederek Bolşevik 
tanklarına büyi.ik zayiat veıxlir
mişk:rdir. Tamamilc tahrip ı'tllcn 
tank da ele gcçiı·ilmtş.tiı'. Bir yer
de bir tdk Alman topu l!i Sov.) et 
tankını tnhrip etm:ştiı'. D:ğer 'bir 
yerde Bavyern dağ avcıları bir 
düşman zırhlı fıılkasına rastl:unış 
!ardır. Cereyan eden şiddetli mu. 
harebcler netıcesinde Bolşevik 
kuvvetleri dağıtılmış ve bir çok 
top iğtinam edilmiştir. Göğüs gi:>
güse yap lan şiddetli çarpışmalar 
esnasrnda dağ avcılarımıx 100 
den fazla düşman tankını tahrip 
etmislerdir. 
Diğer bir yerden bildirHdiğim.• 

göre, bir zırhlı lılayla tal...--viye c· 
dilmiş olan bir Sovyet fıı•knsı di. 
Jeı· Bol evik cüzü!amhırı ile irti
batı kaybetmiş ve c,;ok k•sa bır 
mesafeden yapılarrkanlJ ınulıare-

1 
beler esnasında tamamile imha c 
dilmiştir. Düşmanın bu muharc. 
bede verdigi agır zırhlı, tank, top 
\'e motörlü vas ta zayiatı bilha 'sa 
ağırdır. 

Uoıııa. 28 (A.A.) - İıah:ııı 
urcluları nınmni kar:ırgalıı.nııı 
:rna nuıııaralı tı·lıliği: 

\falla ii1.eriııdc Cl'rt.'\ nıı e· 
ılcıı ha, :ı rnıılı:ırelıclerr e~ııa· 
_ıııda R\ ta)} :ırelerinıiz ılürt 

lıı.=iliz tıı))lll'e4ıui dii-iirtııii • 
lcrdir. Ta)) nrclcdııı'ızdt•u iki· 
-i ii,]erine döıııııerni-lPrılir. .. 

Şiırıalı Afrikada Tolırıık ı•ı•p 
hı•,intle hillıa~~a foli) ı·ı gii-te· 
l'l'll IOpf;UlllllZ ıliİ~llllllllll lı';r 
ıııol(İrlii kolııııu ı:ılırip ı·ııııis

tir. 
Tıı)) ardı·riıııiz uıii,ıalıl e111 

llH'\ kii hoıııhıırdıuııııı ı•ılı·ı·ek 
) uııgmlar çıkarmıfl:ırchr. 

Mih' er t:n' :ırclcri ı•cre' 1111 
eden hir lıa,·a· nıulııırclıe~İ~ıtle 
ultı İn!!ili~ t:l\ ):ıre..,i clii~iirnıii-. 
len~ir.~ • • 

Dii:;ırn111 Tralılıı-, 'c lliııga· 
zi ii1.t>riıw lı;I\ n ııkııılıırı ) ap· 
1111;;1 11'· 

Şarki Afrikuıl:ı Galla . Siıl:ı· 
uıa ııımta1k:ı,.,ımlH 11111 lıun·lıc• 

~iddctlı· ""' :ıın etull'klı•ılir. 
Dii;;ıııaıı t:ı)) arclni Gcrn-

'1ar· ı homlınnhııııın ctıııiı;lcr· 

dir. 

ihtiıa.ı büyü-
müştür 
---oı---

Almanlar, Leningrad 
istikametinde iler

lemektedi r. 
Be sara by a-......!!,.E 
Karpatlarda ha .. 
kiıniyet Kızıl or· 
dudadır. 

Stokholm, 28 (.A.A.) - Sov
yet ordusunun bütün Litvanyayı 
terkettiği bildirilmekted İr. 

Bug mıntakasında, Pinek, 
Crodno, Suvnlki ve Brest Litovs 
kun garbında. 7İcat eden Sovyet 
kuvvetleri etrafındaki çember, 
l\Iinsk civarında kapanınakladır. 

Sovyctler, Lehistanın parça
lanmasından hisselerine isabet 
etmiş olan toprakların hepsini 
terkeLtikten başka, asıl Sovyct 
topraklarında da muhıelif nokta
larda gerilemişlerdiı. 

(De,·aını iiciinciidt•) 

Alman kaynakla nn
dan bildiriliyor : 

ov ye 
ta kı 
ÜCU a 

al mış 
1 avcı filomuz 
taarruz etti ve 
46 sını tahrip 

ettik! 
Bcrlin 28 ( \, A.) - O. •. 

B. liilclirİ} or: 

Öğn·ııilıliğine gön· 2~ hnzi· 
rau giinii bir çok So\' ,ı tankı 
Alıııau ilt-ri lıart'kt•ti i~ın <'lıl'ın° 
ıııİ) eli lıniz hnlnuaıı llir yol ı·İ 
\ :ırınıla ki ornrn ular i~iuılt> Hcr
lcıııcktc olun \iman kll:ıla ı mn 
lıiicum tr~ehbii·iimlc lbuluıı · .. 
ıııu~tıır· Fakat :tihrct kazan· 
ıııb Alınan :n cı t:n \ nre f ilolu 
rıııdmı Liri, lıurekt:;,.. geçıııi:ı; 
lnıluııan :;o,) et tnnklarıııı 1-:<'ı; 
fcdcrck lıuıılnrın iizeriııt> lıü -
l'Ullla gı•çıui 11

:,. Buraı1aki So\ • 

) rl lnnklıırı 70 ~,adar 'of ılı. 
Dıııılar hu <':.ııacl:ı ıııt-\ zııu lıu
lıi· hii) iik ) 11lclım Lir kaç ) iiz 
ıııt:lrt' 111ı•:ıafrde hıılııııuıı \l . 
111uıılar:ı lıiic•unı etııu•k İİ1.<'rı• 
lıııhıını)orlarılı. Sm)ı'I ımıkla 

rı .ığıı!ı:lcır m.ı .. ııııla 't') ;c Ca\ • 

li.ıı· wrlnl:ırma -nklaııuııı~a ':ı· 
K.İI bulııı.ıcl.w :\1ıııan :1\ ı·ı uıyn· 
releri IJ11nların iiıt·riııı lıuıı)!,n 
l,ır 'c otom:ıl.. s.iliilılurla Lii· 
t·ııuı etmişlerdir. Bir ku~ dnki· 
k:ı oıırn urındn <luuıunlar iç'in 
lı· } mıan hir. tnıık-ı ığuımın ım 
i..azıııılaıı ha~ka hir C) kııJmıı· 
ıııı;;:ll. Kedilerini hii<·umılaıı 
kıırtunııağ;• lllll\ affak olan ha· 
zı Hıı- tu111...lurı kiıçük lıir hÖ) ı 
~t·kilıııi ,lcr .. ı· de ilkinc·i lıir Al· 
ıııan :n l'l f'ilo,u ) ı-ti:;ı•r-ck lııın· 
lnrıu Ü1.eriııe lh· honılı:ı ~ ıı~rlır 
nıı~lnnhr. 

lloııılıalnr 5o') ı'l tıuıklnrı · 
ııın tauı orta-ın:ı düi:nıii: 'P ge 
rck ınnkl:ır gerek köy toz 'e du 
ıııaıı lıulu1lar1 altında ha) Lol· 
ııı uı; ı ur. B ıı ınuiıarelw llt"'l ice • 
inde ın<'•lıur Alman ha\ n n' cı 
fi)o,unu~ ı·eınaıı 16 So') d t:ın 
kıuı talırip eıti~i lı>,lıit edilmii 

tir. 
oı-----

Portekiz ve İngiltere 
Liı:bon 28 (A.A.) - Ba ve

. ıl B. Salaznr dün akşam İngiliz 
Bü.> ük Elçisi Sir Ronal Camp
bell'i kabul etmıştir. 

lrlanda 
-A • 

rı 

1 
---o~--

Ruzvelt; '' r
landa Alman

ya ile harp 
edeceğini 

taahhüt etme-
1 idir,. diyor 

İrlandaya yardım için bazı 
f&rtlıı.r süren 
RUZVELT 

Vnşington, 28 (AA.) 
Ruzvelt, ·İrlaııdanın sif ~h 'c nıiı 
himınnt istediğini, Amerikanın 
lrlrı •• dayn sı!ah gönderebileceğl
ni, foknt mühimmat gönderemi
VPCeğini, zira askeri fabriknlıı.mı, 
mevcut ihtiyaçları güçlükle knr
şılayabildiğinı söylemi tir. Ru:ır.
velt sözlerine Ö.> le devam tt

miştir: 

«- İrlandalılar silahtan ba<'• 
kn birçok şeyle, de istemektedır
lcr. Bizce yardımdan evvel dii l.İ• 
rıülecek şey, İrlanda hükfımetinin 
muht'enıel Alman hücumu karşı• 
sında milli bir müdafauyı krıbul 
edeceğine dair resmi bir tnahhiit.
te bulunmayı kabul etmireccğin
dedir.• 

. Ruz\ elt, bu beyanııtı esnasında 
harp endüstrisinde alümınvom 
noksnnı hıssedildiğıni de if a 
ctmıştir. 

---~c••-0 l:. k<;_lgraf ajansı bildiriyor: 
l~i·r -anıharbiye Riyasetinin teb
~-n· ;;vyet tayyareleri tarafın
tail /6 tarilıindc :rnpılo.n hava 
~er ~:z.lnrırıa mukabele olmak üta: a

1
ha çok miktarda Macar 

... ,,are · ll!Jc . erı cuma sabahı Sovyet 
en hedcfl · · .. · tc b erını muessır auıet-

hcd:f~b~rdıman etmişlerdir. Bu 
haıa er._ e Yangınlar çıkmı!I ve 

1\1 o arif Vekili 
HASAN Al.I YÜCEi. 

l\Inarif Vekili Hasan Ali Yü
cel bu sabah Ankarndan ehrimi
ze gelmiş, Hayda.rpaşada Maarif 
Müdürü Tevfik, Üniversite Rek
törü Cemil ve diğer maarif er
kanı ve dostları tarafından kar
ııılanmıştır. 

D İKKATLE"'R 
Bugün iki İstanbul gzetcsinde 

çıkan iki resme dikkat -ettiniz 
mi?. 

Birinci resim başları kalpaklı 
~erleri göstermektedir ki a1tı
na (Macar askerleri) yn1:11mı~tır. 
Ha1buki bunlar (Mütevaffa valdc 
kra~.iç: Mnri) tarafından teşkil 
ve unifoıunaları tcsbit edilmiş Ro 
• 11 ı:11 hassa askerleridir. 

Bakırköyünde feci 
cinayet işlendi ••• 

lngilterede adam 
başı na ver i len et 

arttlrıllyor 

Londra 28 (.A. A.) -- la~ 
!ıcz~re1İniıı hildirdiğitH' güro 
lugıltered~ ııı:ı r t ::om1111l a 11 Lcıi 
atlam hıı§ına h~r hafta nri 1 -
nıckte olan bir silin klik el 'e-

H
rat ıo;aydedilmiştir. . 

, , uJudun b' k 
Volok ve T 11 aç noktaaında 
karıısı.ıda s~ronya mevkilerinin 
l • VYellı:r nt 
ltdır. f arafımı:z.d Cf açmlŞ-
l:n1.ıkabeJe edil mı-~n top ateşiyle 

«ıllr. 

) s_ovyet tayyar~leri cuma .. .. 
~nıden Macar hnvnlarınd guı~_u 
'b lltnü;ıleıdir. Fakat hiçbt go: 
ttı01llbnrdımana muvaffak ~I yerı 
t tılar ve tayyare defi bataryam1a-
'ttıı:z. . k d tl a. l'll ın ate~ı arşısın a kaçın k 
tcburiyctinde kalmışlardır. n 

Macar TayYarelerinin 

Vekil, pazartesi günü şehrimiz
de tetkiklere başlıyacnk, bu yıl 
yeniden yapılan mektepler hak
kında al· kadarlnrdan izahat all
caktır. 

I~incı resim Cümlıuriycttedir. 
Amıral Horti'nin bir teftişi diye 
büyük kiliselerle dolu bir şehir 
resmi konulmuştur. 

Dikkat edelim. 

B Mukabil Hücumlan p 
t, 1.ıdapeıte, ıs (A.A.) - Ma azartesigünü yeni tefrikaya başllyor. 
~ l elgraf ajansı bildiriyor ı • 

'-tttıb"Yet hava kuvvetlerinin per Go·· ru·· n mey en katı· ı· 
tı t c günü mükerreren yaptıkla • 
~ .. ''rruzlara bir mukabele olmak 

"re '"' ] . ~ ıvıacar hava kuvvet erı cu- T .. d F- k F . k ~c11'it~nhı Sovyet arazisinde~i a~- ercume e en : aru enı 
'1tın1 dcflrr üzerine pek muessır Siz• h ~lic~r YaPrnıolardrr. Yapılan bu 

1
• eyecandan heyecana götürecek 

~~a.r rl tıı.arruz.dan sonra bütün hır zabıta ve sergüzeşt ronmanı 
tr~ir~ erimiz üıl,.,rine dönrnüı- •••••••••••••.;;.. • ..;~---••••• 

Resneli Osman 
, 
ın • :ı: • 

rıne 7 tcınınu~rlan itibaren hir 

oğluiıu vurdular 
-----------------~------

:'ilin iki pen)lib.; et «lnğıtılac 
tır. 

ÇucukJnr11 da lrnfıa 6 ~ı·riııe 
7 pen lik et wrilccektir. 

Re:;neli Osmanın Bukırkö- !erden bnzı~ı tarafından ağır su
yiindeki muazzam çıftlıği dola- rette yaralanmıştır. 

yısile, yerli halkltı aralarında, .Mahmut Çamlı fade veremi
scnelerdenbeıi devam e<len ihti- yecck bir halele hastnnc) e knl
lafın, çiftliğin istimlak edilerek dırılmı-. faıllcı:den lıitkaçı ya-.. , 
halka dağıtılması suretinde hü- kalatımıstır. 
kfunetin t:.wassutilc hnlkın lehi-
ne halledildiğini yazmı~tık. Ha
dise bu şekilde bitmis sanılıııkcn 
yine ayni meseleden dolayı, 

Resncli Osmanm oğlu Mahmut 
Çanlar ile köylü arasında bu 
sabah geçen bir münakaşa so
nunda müessif bir netıce hasıl 

A nkara 28 [hususi} 
Büyük Millet lvleclisi 
pazartesi günü topla
nacaktır. 

olmuş, Mahmut Çamlar köyli.l- -------

Şark barbarlı- Sovyetler Finlan-

gv ına karşı bir diyayı d ün gece 
hırpalamadılar 

şimal Cephesi Helsinki, 28 (A.A.) - Bu-
gün Finlandiya toprakları üze-

kurul m UŞ riııde Sovyct hava kuvvetleri C;> 
• hemrniyetli akınlar yapmamı~lar-

Stokholm 28 (A.A.) - Dcyna 1 dır. Resmi ietihbarat idaresinin 
~agligt Aulehanda gazetesi c!iyor j bildirdiğine göre saat 17 ye k~
kı: Şark lıarbarlıgınn k .. rsı bır şL dar yalnız saat 1 O dil E.leneıııı a 
mal cephesi kurulın~tur. Sovyet karşı bir hücum yapılmıı ve iki 
- Fin mücadelesi ,köklerim basit düşmaıı tayya'tesi ıehıe sekiz 
siyasi ihtiluflnr<lan d<!gil çok daha bomba almıştır. Rir kişi ölmüş ''e 
derinlerden alan bir şimal kav- birkaç bnraka ile birkaç r.v de 
g.1sıd1r. yıkılmı~tır. 

' 



• 

Sahife2 • ---------------------------- EN 90N HAVADlS • Cumarte•i 28 H•zitan 1941 

· En Son Havadis'in Valilerin tet
kik seyahatı 

Sanayi sergisi 
lzmir fuarından 

evvel açılıp 
kapanacak 

Yeni bir emir Halis Kahve .. ~ Edebi Tefrikası-66 

~-i4&-.0~~~~~--:11 
Emekli, Eytam ve 

Eramil maaşları alan 
lar yeniden kayıd 

yapdıracaklar 

Liibinska, Aliye atlan gösterdi: 

Her yıl mıntakala· 
rında tetkika 

çıkmaları bildirildi 
Dahiliye Vekiletinden vilil.ye· 

te gönderilen bir emirle valilerin 

1941 Milli sanayi sergisi ha 
zırhldanna devam ed1ilnıekte· 
dir. 

Mülki ve askeri tekaütlerin 
yoklama muameleleri utulünün 
değiıtiTilme•i münasebetile, Def. 
terdarlılr. bu oabah Malmüdürlük
lerine gönderdiği bir tamimle 
tekmil enıekli. eytam ve erami
tin nüfus cüzdanları ve reımi ae
neılerile birlikte ağuatos niha· 
yetine kadar mensup oldukları 
Mal müdürlüklerine müracaatla lr.a 
yıtlarını yaptırmalarının mecburi 
olduiunu bildirmiştir. 

Gazetemizin neşriyatı üze
rine, ilkönce halka, Pazarte
sinden itibaren dağıhlacak! '' H d" d •• •• f T N" badema her yıl vilayet hudutları - ay ı, uşunme. ane ı- dahilinde muayyen zamanlarda 

'I 1 ff k ~ •• 1 sık sık tehiJ_ve. t.eıkik_..,yahatleri 
KO e aptanın bana ne goz e J yaı:ıına~arı bı~dırıl'"'.'"tu._ _vahleT 

bu teftıılerının netıcelerını munta 

baktıgı" nı hiç farketmedin mi?,, ı~şz.jet;1T~ ~~~~)~~ 
TALEBE ALINACAK 

---ı 

Dün tu maksatla toplanan 
İstanbul milli sauayi birliği i· 
dare heyeti, eerginin açılmaoı
na karar vermi§tir. 

Müellifi : Nizametti~~az!.!__[ 
Maarif Vekaleti alakadarlara 

~öndcrdiii bir tamimde inp.•t 
lısta okWlat1na bu ıene de para
sız yatılı talebe ahnmasını bildir
miştir. Talebeler Milli Müdafaa 
Vekaleti hesabına paraoız olarak 
okuyacaklardrr. 

Bir çok sanayiciler, sana)'ı 
birliğine müracaat ederek ser 
giye iştirak etmek istediklerini 
~imdiden lbSldinneğe ba§lamı§ 
lardır-

Aiustoa nihayetine kadar ka-

Tevziat, sıra numarasına 
göre K urukahveci dükkan-

1 arında yapılacak 
yıt muamele•ini yaptırrnıyanların Gazetemizde yaptığımız neşti- nan paketler içinde kahvelerini 

satın alabileceklerdir. - Kimfa adı 
dığım L\ı.bin-ka '? 

idi 

- Lt>pi,kanın mı? 
- Hayır, 

- Lıilanın mı? 

- llaa,ır!. 
- Ya kimin? 
- lleuim ... 

sapl..la-

Bu cevap Aliyi çok >e' indir 
nıi~ti. 

llir deli gibi bağırdı: 
- Öyleyse Liıbiıı.ka ~imdi 

wyl~ı eyim, söylememi beJ.ledi· 
i;ini.· Seni oe\'Jyorum Lılbiıı.
ka !, Seni se\iyoruın Lılbinoka. 
l.,;ıldırıyorum .-enin için. 

Kıza •lllliıkı ,arıldı· Ağız
lan hirle:;ıi. li'1r oaııiı e içinde 
o derece kendilerinden geçmiş 
!erdi ki hacaldarında tahılın· 

uıül kalmadı. Kasırgaya daya· 
ırnınamı~ bir çınar gibi de\ ril
diler, kere..ete yu"\'arla.ndılar. 
Alimn parmakları çözüldü. 
:\laner yer<let ... i kebe Ü.tüne 
d~ıü. 

Lılbin l..a ile Alinin kendi
lerine gelmeleri için epey u· 
zııo bir ıııüdılet ge~ıne.ıi lazım 
ttclu'ı. Doğrulup aı ağa kalkar· 
hn Ali: 

- Se' gilim, -eledi- artık he 
ni senden hiç bir kunet aı ıra
ınaz· Lepı.k.ıyı benim ölullrme 
dıguni >t"11Ue bilıyur•uıı. 111.ılı· 

k<m ı r ele git.ek ulacagııııız 

k.ırar beraettir. 
Fakat LuLin,l..a hu fikre i,

tinl. etıııt'!li: 
- OlıııaL. Derhal buradan 

;:iııneliı il. Lôla bu ııır-e,ry i 
lıcr lıaltlc l aneye haber H'rııı'.; 
bıılunuıaktaılır. 

-- Lôla)a ne olu~orl 
- Bilmem •!üiçük Parİ•• 

köylüleri •eni öltliirnwğe zaten 
J..arar ,·erıniı;ler. 

fakat Tane Nilolof kapta -
nın evinde misafir olduğum i· 
tin d~ünın~ler, ta1ınmı::lar, 
bu sahalı Lôlliya gddiler. Ben 
de yaJJlarıııda idim· 

- Eeeeen? • 
- Dediler ki •Tane kapta-

na haber ver>;niz, >bu i~in irabı 
na baksın. Onun eviuıle elimi
~ kana bulamak i.tew~yoruz.• 
Bunun üzerine Lôlii uerlıal bir 
ata hindi Ben de ırl..a.ından. 
Yolda ç ' yalnrdım. 

«- Bu işi kaptana ,ö)le • 
ıııe!• dedim. fakat ılinlrıeıne· 
dim. 

- Pe!..'ihe kuzum ... Kaptan 
Tane de in.an değil midir'! 

Laf anlamaz mı? 

- Sen ve Lôlii, o geceyi be 
nim e,-de gtçird.iğimi söyleıli· 
ııiz mi me,ele kalmaz. 

- Öıle deme. Lepi<kaııın 
koıııitece kıyme~i bü} üktiir. O 
nu öldüreni komite öldürme· 
ğe ıııecburrlur. 

\li tekrar kızın ) anına olur 
du: 

dikkat ettin mi? Tane, lapta 
oın hana ne gözle baktığını an 
lı}amadın mı? Ben seni Nasıl 
Lôliidan kı.kanıyor•am, o da 
beni oenden Ö) le kı,kanıyor. 

Fır>at bu fı!'.attır der ve seni. 
Ali, sın.g>ıfüiuin heline sarıl 

dı. 

- Ve heni bem.i öldürür a 
tna ben eni bırakıp §liracık • 
tan şuracığa kımıldamam. 

- Ya 'ben de seninle bera· 
ber gdir•em? 

- O zaman dünyanın ölür 
U<:una kadar gideriz. Lubins • 
.k.a ••• 

- Öyle i.e, hayıli çabuk ol. 
Lôla gelmeden kö) den çıkını~ 
bulunalım. 

Bahçede eğerli bir at kişni· 
yordu. Alıudan kır Vir at çı • 
kardılar. Ba ka eğer yo' tıı· De 
likanlı buna bir kalır semeri 
\'Urup kızı üzerine yerleştirdi. 
Sonra kenıfui de atına atladı. 

İki sevgili akibeti meçhul 
bir sergüşez~in yolunu tuttu · 
(ar. 

GİZLİ BİR CE'ı.!.İYET DAHA 

D11güıılerile, Seli\nikte bir 
kaç ki;i, birhirlerile pek •ıkı 

r~:a ılii;iip kalkmağa ba:lamı~ 

larılı. 

Bazen ya'ılarrla Baron Hir· 
fııı lıa,ıalıan e -i ci\arııırlaki e\ 
lad n bırindr J,fr ak~am ziya· 
frıi 'rriliı or vr bıı adamların 
lıqı.i ornıla ıl.11 etli ol.ırak bu· 
lunuıorlardı. Uep-i a:;:ağı yıJ

karı aı ııi ) a,ıa ohııı bu adam 
lar, grnçtilf"r. 

Acalıa çol'ukluk arkada:ı m1 
iıliler ? 

YARIM GUNLOK TEDRiSAT 
KALDIRILIYOR 

Ankara, lstanbul ve lzmirden 
gayri bazı vilayetlerde yapılmak
ta olan yarım günlük tedrisatın 
bu yıl tamamen ve mümkün ol
madığı takdirde kısmen kaldırıl
ması ve bunun yerine 5 ıaatlik 
normal günlük tedrisat ikame e
dilme•İ kararlaşrmı ve icap eden 
tetkiklere ba,lanmıştır. 

DEPO KİRALARI 
Son günlerde bazı depo ve ar· 

diye sahiplerinin tacirlerden tea
mül harici tüksek fiyat talep et
tikleri hakkında alakadar makam 
!ara şikayetler yapılmıştır. Mın· 
taka Ticaret Müdürü bu hususta 
tahkikata baslamıstır. 

APOLYOND GÖLUNDE TFSl-
SA T Y APIUYOR 

Apolyond gölüne yarım mil
yon lirn sarfile tesisat yapılacak 
ve göl sularının ta~ması önlene
cektir. inşaat kışa kadar biıirile
cektir. 

ALMANY ADAN GETIRİLE· 
CEK OTOBÜSLER 

Satın alınacak olan ıehir dahi
li otobüsler için Almanlarla baı
lanan müzakereler müsbet bir şe
kilde devam etmektedir. Alman
ann otobüsler mukabilinde mem 
leketimizden a1acakları malla1 
tf'fıbit edilmektedir. 
tesbit edilmektedir. Anla~ma ya
kında jmzalanacaktır. 

Gramer tedrisatı 
T enımuzda Ankarada 
bir toplantı yapılaca/.. 

Diğer taraftan İzmir fuarı_n 
da bu sene kurulacak olan I~ 
banka ı pavyonunun geçen se 
nekilerinkine nazaran daha 
miikemmel olması için bir mü 
•abaka açılmıştı. Bu mii>aba· 
kayı dekoratörYedat Ar -kazan 
mı;:tır. ~ 

Vedet, İzmir fuan l:banka· 
sı parycmunun dekora.yonunu 
yapara tir. 

Balıkçı diikkiinlar'ının yPııi 
ıekli 

Belediye reisl1iği §ehrimi· 
zin muhtelif semtlerindeki bn 
lıkçı dükkanlarının yeni zalıı
tai belediye talimatname•inde
ki hükümlere uygun olmawıı 
dün kaymakamlıklara tebliğ et 
mİ§tİr. 

Bıı hükiimlere ı;öre. el~ 
kanların zenı'ini, duvarları par 
ke veya ınozayik parke olarak 
balıklar fütleri caıu\ı, kapalı 
kaplarda •nlllacaktır. 

Bu l1ükiiınler için nınayven 
hir müılet Yerilecektir. Miidde 
tin hitamında ek,ik ,-e no"~·•n 
!arı tamauılamıyanların dük -
k1i-nları kapaıılacaktır. 

Varidatı 
arttırmak için 

Tetkiklere başlan
dı. Sebze fiyatları 
Jıergür. bildirilecek 

maaşla;ı verilmiyecektir. yat üzerine, İstanbul Valiliğince 
E.mla~ ve Eytam Bankaıın~an yapılacak kahve tevziatının önce 

iskonto ıle maaş alanlar da agu•ı memurlara yapılmasından vaz
toı nihayetine kadar kayıt mua- geçilerek herkesten ve herşey
melelerini yaptırmağa mecbur- den evveİ halka dağıtılmasına ka-
durlar. rar verilmiştir. 

V ALI Bw:!Ş~~I iŞE Tevziata pazartesi günü baş· 
"' . lanacak.tır. 

Bir müddettenberı me~u':' bu- Tevzi şu şekilde olacaktır: 
lunan İstanbul Vah muavını Ah- H h il ·· ·ıı··· ·· . • er ma a e mumessı ıgı, nu-
met Kını~ b~ sabah Vılayete ge- fus baıına 250 gram he.abile, 
lerek vazıfe!'>Ine başlamıl'\ltr. kendi mıntakalannda kahve ala .. 

YENi EKMEK ÇEŞNiSi cak kimselerin birer cetvellerini 
Belediye yeni çeşnı ekmek hak h 1 hı· "d" 1 il 

1 
azır amış ve na ye mu ur er e 

\unda ~eni karar ar vermek ~~e- kaymakamlıklara göndermjştir. 
·e tecriibeler yapa'7~lır. Tecruh_e Bir taraftan da istihkak oahiple
lerden ıonra .e~meg~n yarı~ kı- ri kaymakamJık ve nahiye mü
loluk imal edıhp edılmemesı hak dürlüklerinc müracaata davet e· 
kında k~t"i karar verilecektir. dilmiştir. Bu .gibiler, buralardan 
Ayrıca hı; çuval ~~dan kaç e~- dlacakları birer müracaat ııra 
mek çıktıgı da kat ı olarak tesbıt " il az te 1· .. . numaraSJru nam en, p ar s 
edilip buna gore fıyat konulacak- ~ününden itibaren, mıntakaların-
tır. daki kuru kahvecilere müracaat 

ederek, 2 5 O ser ıı:ramlık hazırla-

Kavrulmuş ve çekilrnit olarak. 
bu suretle, kuru k.ahvecilerden S."" 

lınabilecek olan bu kahvenin ki• 
lo•u (280) kuruş: 250 gramlık 
paketler ( 70) kuruş mukabilind• 
alınabilecektir. 

Halk.a tevziat bittikten sonra. 
perşembe gününden itibaren. da" 
ire ve müesseselerce hazırlanaJ"l 
listeler dahilinde. İstanbul Bele· 
d.jyesi Memurlar Kooperatifince. 
ayni nisbet dahilinde, memurla• 
ra ve bu meyanda matbuat men
suplarına da tevziat yapılacaktır· 
Belediye matbuat müntesiplerine 
ait kahvenin, Basın Birliği vası .. 
tasile tevziini değil, doğrudan 
doğruya her gazetenin kendisine 
vermeyi muvafık bulmuştur. Ya .. 
kında, halkın mütebaki ihtiyacını 
karşılamak üzeTe daha 500 çuval 
kahve gelecektir. Bu kahvele! 
Mersinden yola çıkarılmı§tır. 

/zmir Haberleri: 

Sarhoşluk 
yüzünden 

Tecil Sahtekarlığı 

Bir canbaz iki arka· 
daşını yaraladı, 
birini de öldürdü 
İzmir. 2 7 (Hususi) - At cam 

•.Jazı Demir meslektaşlarından 
7ülfikar, Mehmet Ali ve Rama
""n ile hep beraber rakı ic;mekte

Emniyet Müdürlüğünde bu işle meşgul 
olmak üzere bir büro kuruldu 

Ba:n fabrikalardaki işçil~ ·in te eilıneyenleri takibe başlamışlar• 
cil muameleleri etrafınd• yapılan dır. Ayrıca bazı faıbrikaların ba• 
volsuzl;ukları takip etmek üzere zı iı;çilerini sebepsiz yere çıkarıv 
Emniyet Müdürlüğünde ymı bir rak yerlerine tanıd!!klarını ve ,.]<.. 
büro kurulmuştur. Biiro memur- b 1 aı~·'-1 b etle 
ı v·" t s 1 be l'k M"d .. 1 .. ra a arını ..,.. arı ve u sur .an ıJ..C:tye e er r ı L! ur u . . : 1 -lıe ; .. "l , 
ğü ile işbirliği yaparak hareke- bW.U~ı te<:il ettinl= r. guru 
le geçmcşler ve .fabrikalarda ça· muştur. 
' ~madıkları halde, çalı~Jr gibi Bunlar bakk.ında da sıkı bir şe• 
•österikı·ek tecil edilenlerle, iş • )<ilde takibata devam olunmakta• 
en Ç'kt klan halde tecilleri iptal dır. 

. r iken Ramazan, Zülfikar ve 
vt~h:net Ali aralarında gizli ola
~ak bir şeyler görü~müşlerdir. J 
5arhoslukla buna kızan Demir :O 
!:açek!~ hücum etr.ıiş ve her üçü
ı ü de a2ır surette yara!:ımıştır. 
., mcızan ald·?ı ılerjn yaraların 

irile b iraz ş-0r,;ra ölmÜ$ ve di
Selıze hiilinin rnridatını art 

1
· ~er yaralılar hastaneye kaldırıl

Orta mektep türkçe muallim- !Irmak iiıert' Lt'letlı)C tl'tki1-IP I mı~tır. 
lerinin gramer tedrisatının neti- .,, ] . · Suçlu yakalanarak adl,veye les 
celeri hakkında Maarıf Vekaleti· re ba~lam~~tır · (,e~!'fn ) ıl_ '"

1 
~ı- · lim edilrni~ıiT. . 

ne birer rapor veTmeleri isıenil- ılat 7.d bııı rna-:ırı le ' ıııı SITI.1A MÜCADELI:SI 
mi~ti. Muallimler raporlarını ha· lira iı)i. Şıııuli)t' kadar lwlrdi- hmir, 27 (Husu•İ) - Sehrin 

Bunu iddia edt·l•ilınrk 'iın .. zırlıyarak noktai nazarlarını Ve- ve ikth•at j.:leri ıniicliir!ii~_liıır muhtelif mıntakal:ırında Belediye 
kfin.ızdı. Yahut inıkiın.ız de· kaleıe .bildiTmişlerdir. İ,a~lı olarak çalı;'n lıiil mü . tarafından Sıtma. Mücad•.!e faali· 
ğihe bilı· p~k giiçtii. Zira lıım· YenJ ders yılında gramere ve 1 .. ]""" 1 el· lı'•eıe lı·ı«lı ola· yetine devam edılmektedır. lzmır 

k il .• k d . .1 c ur ugu ' cı • ·,,, . .. 
}arın kin1i~i Edirneli, kimibj le m tur çe te rısatına verı e- k .. k'l b.~ ·· 1 .. l"k lı· ve Kar"'ıyakada MaLot tevzıı mun 

Z TESI, 1 

o mera ı iki 
a başlıyor 

Meşhur Kadın Avcısı 
İstanbulun Kazanovası 

k 1 h · b' k ı ra mıı-ta ı ır muı ur u a 1 k 
B 1 1 d Ari "'c o an veç eyı tes ıt etme ve L tazaman yapı ma ta, cadde ve 

ur·a 1 
ve ara arın a apa· okutulacak gramer kitabını ha- liude çalı~nıaol kararla~tırılınıı •okaklarda bulunan su menfez· 

zarda dogbnu>. olanı da İ>tan - k b ı .zırlama üzere temmuz aş arın- tır. lerine de mazotlanarak \izeri ka-
bul çoeuğu olanı ıla V'ardı. da Ankarada bir toplantı yaprl- Şehir dıılıilincleki '<'bzecilı•- oatılmak suretiyle sivrisineklerin 
Bunların ıncr .. trp ar'karla§t ola ması kararla~tırılmıştır. rin '-f•lıze ~at ı';ları da kontrol ··remesine meydan bırakmamak-
\J 1 ki · l "dd' d"I Toplantıya şehrimizden de tuadır. • ece nı < e ı ıa e ı eınez- edilec~ktir. Hal ıniiıliirlii~ii lıer 
di. Zira'"· ni •elıirde ,-ıllardan· muallimler, mütehassıslar İştirak .. , .. , f' ) , YOL VE KÖPRÜ TAMiRAT! 

, , edeceklerdir gumrn s<>rıze "t" ıat arını te. 1· . 27 (H ·ı Vil· 
b · t ) ki ) ) 1 1 · · zmır. ususı - ayet 
erı o unu arı ıa ı e, ara ıı- AÇIK MEMURİYET lıit edere'.. kaımakamlıklara da.imi encümeni, Ödemiş _ Ada U f M l 

rındaki dostluk pt'k yakında ŞehTirniz Belediyesi Sular ida- bildirecektir. Bıı oureıle !.ay . ı yolunun 6 ııcı kilometresinde bu- 1 rı aya ı ve acera arı 
ba,.l.ımı-.a benziı·ordu. k 1 ki k ,. 1 · 1 ı k'" ·· .. 7097 ı· b d l 1 resi Fen Servisi için 60 lira aylık ma am ı · ar "e'UUI """' erın< "! unan opTunun ıra e e · 

Faraza b uıı~az, kara saç- ücretle bir katip alınacaktır. İm- oafl~ yapan ;ebzerilerin satı~ j le ~ksiltmeye çıbrılmasına, ~o~· 1 iNi BELKiDE GÖROÜGw ÜNÜZ 
lı genç, po•la teJgra! müılürlii tihan ayrn 30 uııcu pazarte•İ gü- fiatlarını hu e,a>a göre kont • 1daııı :_ S:'ldılıh yolunkun 7 _ıncı. ~1ı- f LM ... 
ğünde ha~ katipti· Sonra, bu nü saat 10 da icra olunacaktır. rol eclrceklerclir. ;:~e;~i::~e:~:~~ d~~~?~~ ~i~ Malak '1 Ka d 1 n 
uzunca hı}r'.lı si\ il pek hara- PERAKENDE UN SATIŞI Şel~rimizde limon bo/l''.·!~)'OT ra k.esifle emaneten yaptırılması- a 1 •• 
reıl.i hararetli koııu,uyordu c. DURDURULDU Iıahaclan \f ernııp ,ılaıet na karar vermi•tİT. 
ma yanmdakileı·e kar~ı eıı u - .T~~aret Vekaletinden gelen e~ lerimi;,ılrn liıııoıı g~lnıei(e ha~· 
fak bir ~rkarla< liiiihaliliği bile omıfr uzBerıknke llTopcTak. Mıahsullerı lamı~tır. Fakat a-ıl mii}riın par 

• ısı a a ar emıye ıne pe· ] 1 
gö,termiy ordu. Hele hu gözlük ı rakende un oatışınrn durduruldu· ıileriıı yolda olcluğu ııı ıer •-

Daha var ğunu bildirmi~tir. lınmı~tır. 

İtalyadan gelerek olan parti 
nin 10 vagon kadar olduğu aıı 

laıılmı:tır. 

Türkçeye çeviren 

Rezzan A. E. Yalman 

----~--~~--~~~--~-
Poker oynuı orlardı. Onları - Çok iyi ettin•iz ... -Dedik·• uzattıktan sonra ilave etti: kalktı Oyun nuısasıııın bn1ıı1' 

- Kısa ke,iniz Ye herke,in giderek: masa ba~ında kaz.ınçla kayıp a Oyuna devam ettiğiniz miid -
rn>1nda bocalayan heyecanları detçe kaybınızın çoğalacağın • 
içinde se)retınek Lir haı li dan §Üphe yolktu· 

Bir Poker hikayesi 

§erefile oynauıayınız. - Deminki hadiseden dol~ 
Feci bir vaziyete doğru git· yı özür dilerim -dedi- ~iııııl~ 

mesi miimkiin olan sahnenin yedilileri koıunıız da dört I.iı• 
höylece kapanması Hepimizde baş'baljil ciddi 'bir oyun oınaY' 
iyi bir tesir yaptı. Deminki ka !un. Olmaz mı? 

zeykJi idi· l\Iüteıuadiıen ıwıhip Öteki oyun<:ular yedililer, 
dei;iıt'iren on liralıkların, elli çıkarıp üç ki~i oyuna de, a111 et 
liralıkların oyuncudan oyuncu miglerdi. Belli idi ki saat başı 
ya gelip gituıe,i dı~arıdan ba • olmadan ına>a)ı terkeımi}ecek 
l..anlarıa da hw.noi bir heyecan !erdi. Hararetle kart dağıtııor, 

- Peki be c.'ınıın !katil ben rel'ns d' l n · d H d a · e ıyor ar. irb'.rlerile 
değilim ki. Katili bul•unlar öl verıyor \I· ep,inin e acar o ı- . f 1 d k 

Nakleden: Celal Tevfik Sayman 
ı ıplı şimdi paraları ciizdanın~ Ma•adııki hareketlerden te~ 
yerl~tirmeye çalışarak yanımı lif memnuniyetle kabul edilıl1 

za 'geliyordu. Neticeden o da ği anlaşılıyordu. 
memnundu. Yerine oturduğu Oyunun neticesini gönnelı 

du .. r.u"nler. yuncu olduğu belli idi. e a!J e er e ere yerli yer,iz 
kahkahalar atıyorlardı. Biz ka 

Ltibimka aya"· kalktı· Ali· blöften yılıyorlardı. Ne de re~t -''-' .1 1ı· 
.,.. l · · ~· k b" d yıptıruu oyuııcu ı e ır kö,eye 

"i a•ag-ı ile dürtıü. erını ve.ır en ır acı uyu • kil k 1 b f • 
' ' 1 d y in · 1 · d b' çe ere - on arı u •e er uzak 

- Oturma! Ben bildikleri- yor ar ı. a ız ıç erın en ı· tan seyrediyorduk. Şıın>.ız a • 
mi iyi bilirim. Tane, beJl..i, 6e. rinin menhus bir §an~ız1ığa, dam: 
nin katil olmadığına inanır. tutuldu~ anlaşılıyordu. iki ~~ _ Bu baııma hiç gelmemiş 
ama bu fırıwıttan i.tifade etme- fa flo~. hır defa ~are çıkar·d· ıg .. ı ti -ıliyordu- Bu!!l.,.İn kağıtlarım 
ği de ılüşiinür. halde J..ar~ısındaki daha buy u- bir türlü i~lemedi. Kumar hu· 

Del'i.kanlı hala, mavzeri elin ğiinü çıkartarak para.-ıuı al • İn,,anın ıalii her zaman bir ol 
de ayakta duruyordu. Kız, onu mıştı. Zavallının oe blöfü pa· maz elbette ... 
arkasından ite ite merdivenden ra ediyordu, hatta ne de fulle· Oradakilerdeıı biri yanımı· 
indirdi. _ • • r'i... _ za sokuldu. Ba:kalarmın ıluy· 

Bahçe l.apuının önünde eor Neticede parasının bittiğini masını i•temediği bir sesle giz 
du: ı söyliyerek masadan kalkti. lice: 

- Sen ooun gözlerine hiç Biz .1.eyiı-.:iler hepimiz: - Siz -ıledi· kayı1Hnızı ta· 

sizliğiııizden haika oebeplere 
ııtf etııı e !isiniz. 

- l\Ieoela? ! 
- Hi,,etmediniz mi lıerif • 

ler mütemadiyen hile ıaptılar. 
Kağıt ı'apıp paralarınızı çekti 
ler. 

Bu >-Ozler y amındakiniu İİ· 
zerinde e-rarenııiz bir te>-ir 
yaptı. Yerinden bir ok gibi fır 
layaralk ma ... anın ba~ına J...o~Lu. 
Sıktığı yumrui;'llllu tanareden 
dii~ınüJ bir infilak bomha•ı gi 
bi masaıa indirdikten sonra: 

- Rezalet! -diye baj;'lrdı· 
kurduğunuz tuıakla beni ın ılı 

\ettiniz. Paralarımı geriye veri 
niz. Yoksa her yerde foyanız· 
dan bamedeceğiııı. 

Salonun içinde patla)an 
yumruk hoıubaoından ooıırıı Lu 
sözler herkesin nazarı dikka· 
tini ccllietti. Ilepirniz merakla 
işin netice.ine bakıyorduk O• 
n.ınrular itidallerini hiç bowıa 
ı~ışlarclı. İ~lerinclen hiri: 

- Ilile mi -dedi- lıiz bu i ~· 
ten hiç anlamayız. Fakat oİz 
paranızı geri alıııak isıiyor-a· 
nız buvurunua· 

Ve ~ünden bir ürü on Ji. 
ralıkla lıir kaç ellilik nı ırarak 

vakit yavaşça: merakını zorla yenerek saloJJ11 

- Hile yaptıkları mulrnk • terkettiıu. So~akta, hileci ol • 
kak ... Öyle olrııasaıdı paraı 1 duklarına ~üphe olmıyan kirıt' 
geriye verirler mi idi? İ~in et· selerle oturup bile bile parıı' 1 

rafta duyulmasını i,teın .. zler nı tehlikeye sokan bu oyunc~· 
elbette ... -diye >Öyleniyordu.· mııı ruhundaki iptil3y1 düiıJ' 

Kar~ıki ma~ada poker hii • nüyorduıu. E(Lesi gün ayui '' 
tiiıı bararetile deva metti. Kab damın. dört saatlik y,eni bir ıı•' 
kalınlar ara•ında taarruzlar, ceradan sonra bir sürii de bofÇ 
tenkitler, takdirler gırla gidi· !anarak o ma•adan kalkıığıll 1 

duydugıun· vakit hiç hayret et yorılu. Yanııudakinin gözleri 
de hu sahneden bir tiirlü ayrıl· medim., ,,,. 

ınak istem.iyordu· Nihayet da- NA N A terikamıt 
yanamadı. Kimsenin reyine d 
müracaata hacet görmeden 3 ncü sayfamızda ıf 
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Çorbada Tuz 

Tufeyliler ve 
müz'içler 

Yılan gıbi, akrep gibi hayvan
lar, hiç şüphesiz teh~ikeli ve kor
kunç mahluklardır. içlerinde, her 
Şeyden evvel, zarar vermek, ze
hirlemek ve sokmak insiyakı var
dır. Filhakika, aslan ve kaplan 
da zararlı bir hayvandır. Fakat 

Amerika 
yardımı 

---,o---
onların hücumlarında. atılışların- Bazı m-addelerı·n 
da hir ruh biç olmazsa bir adale 
asaleti göze çarç::.~. 

Alman endü
stri merkez
leri yeniden 
ve ~iddetle 
bombalandı J,,~-~csr da böyle değil midir? ı·ma" ıı·nde azam"ı ran-

Onlann da iyileri, küçüklüklere 
tenezzül etmeyip gururların asa- d 1 
let ve heybeti içinde ya~yanları Londra, 28 {A.A.) - Haber tınan a ınamıyor 

ld • alındı -ına göre İngiliz hava kuv-h · uğu gibi, yılan gibi, akrep gı- \'etleri cuma gecesi Alm6lnyamn N'evyork. 28 (A.A.) - B. 
.ı ıokup zehirlemek, yüze gülüp, 
tıyakarane el sıkıp arkadan vur- deniz üslerine ve ağır endüstri ;{uzvelt, Sovyetler BiTli~ine ya. 
inak istiyenleri de vatdır. . merkezlerine kar§ı taanuzlarına Jılacak yardım hakkında dün ~a-

Bunlara tufeyli ve müz'içlcri de\'am etmişlerdir. ı:etccilere beyanatta bulunarak 
d ' IA d b·ı· · T f ı·ı Kiel' de doklar ve in .. aat tez- .>U meııde üzerinde evv~lisi aün e ı ave e e ı ırız. u ey ı er, ,.. ., 
b11şkalarının terile geçinmek ister gahları şiddetle bombardıman e- ~ovyet Büyük Elçisi B. Umanski 
lı:r. Biz, ekmeğimizi taştan çıkar- dilmiştir. Rhin'de başlıca taarruz .le görüşmüş olan Hariciye Müs
tın.: . Onlar bizim sayimizden çı- laT Kolonya ve Dusseldorfun eşarı 8. Sumner \'\.'ellcs'le görü-
lt11 l endüstri mahalleleri üzerinde tek- ece;;inı bıldirmictir. ınuya savaşır ar. • .., ~ 
. Çatışmayı sevmezler, uğraşmak .. if. edilmiştir. Amerikanın ne znman külli-
laterrıczler, kafa yorup hayatları- işgal nltındnki topraklarda yetli harp malzemesi imnl ede-
tıı kazanmaktan hoşlanmazlar. bulunan tayyare meydanları da cPği sualıne kar ı da B. Ruzvet 
Ç~nkü, bunlar için uğraşmak ve bombardıman edilmiştir. Bır in- hanr;i maddenin bahis mevzuu 
lıılhasııa nkıl meşguliyeti insanı ..,iliz bombardıman tayyaresi ken olduğu tasrıh edılmediği için bu 
Çl\buk usandıran bir ~cydir. Bu dine tannuz eden bir düşman ktıdar umumi bir suale cevap ve
tıun ıçindir ki :uhları, bütün kuv av tayyaresini düşürmüştür. . remiyeceğıni söylemiş ve bazı 
ketile tek bir §eye sarılmıştır: Baş Bütün bu harekattan iki lngi- maddelerin imalinde nzami rari-
l\larının sırtından geçinmiyc... liz tayyaresi dönmemiştir. dım .. n haddine ''arıldığını \'e di-

l Hele müz"i;!er~ İşte nsıl bun- ----o ğer bazı maddelerin azami ran
~r bi-:- Ielfıkettir. Yılandnn dn, ı • ı • 1 F • 1 .- d • dımanının i e belki 6, bdki 8 ay 
~ıtrcptf'n de korkunçhır bunlar. ngı iZ er, -ın an E· veya bir sene sonra temin edile-

Bunlarm biıisile ahbap oldu- yanın Demokrasi- ceğini kaydctm~~~ir_. __ 
ıı11z d - ·· d'" N ..,... · ınu yan ıgınız gun ur. ere-
j1e :raetlasnnız yakanızı bırakma?- lere bağlthğına ı• •ı• ) A 
!~~·kırk yıllık dostunuzmuş gibı inanmak istiyorlar ngı ız er me. 

Sovyet elçisi Alman resmi tebliği 
memleketine Bir süvari 

dönerse.. alayı büyük 
F inlandigadaki gö
nüllü /ngilizler de, 

onunla birlikte Rus• 
yaya geçeceklermiş 

Helsinki, 28 (A.A.) - Sov
yetler Birliği ile olan gerginliğe 
ra;;men Sovyet Elçisi hala burada 
bulunmaktadır. Sovyet Elçisi 
memleketine döndüğü takdirde, 
Sovyet - Finlandiya muharebesi 
esnasında Fin ordusuna gön~~ü 
.-.elmiş olan İngilizler de, kendı
;ile birlikte Rusyaya gidecekler
dir. Almanlar, arııdn mevcut mu
kavelelerden istifade ederek Fin
!nndiyayı bir hnreket üssü olarak 
kullandıklarından Alman askeri 
makamatı Fin - Sovyet hududun
da bazı tedbirler almaktadırlaT. 
Finlandiya devlet adamlarından 
biri; cAlmanlar tarafından alı
nan tedbirlerin Fin hükumetine 
bildirilmemekte olduğunu> söy
lemiştir. 

Sovyetler Litvanya
yı terketmislerdir 

bir kahra
manlık gös

terdi! 
Ber'in, 28 (A.A.) - D.N.B. 

ajar.ı.ı bildiriyor: 
Eski Potonya Ukranyasında 

cereyan eden muharebelerde bir 
Alman süvari alayı çok müşkül 
şartlar altında yaptığı bir taar
ruzla tema} üz etmiştir. 

Bir tümenin vardığı bir mevki
den daha ileri gidebilmek için 
çok bntaklık bir sahadan geçme
si lazımgeliyordu. 2 5 haziran ak
t1amı il;gal edilen bu me\'ki çalı
lıklarla çevrili idi. Nehire giden 
tek bir yol vardı. Nehrin beri ta
rafı piyadenin ve tankların geç
mesine kat°iyyen müsait olmıyan 
derin bataklıklarla çevrili idi. Yo 
lun ötesinde bulunan köprü ise 
beton bir istihkam ile müdafafl 
ediliyordu. Binaenaleyh taarruzu 
ancak süvari yapabilcoek ve yolu 
ancak o açabilecekti. Süvari yo
lu açıncıya kadar da iki tank da
fi topu istihkamı dövmesi lazım 
geliyordu. 

<itıba]i bir lisanla konuşurlaT. Va-
llUtda, tramvayda, tünelde ya- Londra, 28 (A.A.) - Reuter •kada b•• •• k Başı Birincide 

SPOR 
Milli Küme Maçları 

Mühim karşılaşma yarın Beşiktaş • Ga
latasaray arasında yapılacak 

:l h ·k· t k·ma nıuvaffa~iyet. 
Yarınki ~illi küme maçlarının 1: a ~r ı. 1 a •· 

en mühimi Istar.bulun iki kuvvet lıer dılerım. 
li htkımı arasında olacaktır. O. y AZICloGLU 

A'.l·Lh~Zl\I pURlı~ 
BiRiNCiUIUXBl 

Bugün Fenerbahçe ~~dız:da 
Türkiye atletizm gurup bırınCJlik 
ler yapılmıştır. 

Mı.l!i küme maçlarının baş1n -
danbcrı B~iktaş talmnı bütün 
gayre-ti ile bu seneki şampiyonlu 
ğu kazanmak emelindedir. Şimdi 
ye kadar yaptı~ m:ıçlaııdll: puan 
itıbarilc en ıl"rı vazıyettedır. Ya.. 
rın Beşi:cta~l lar Galatasa. ay ile 
berabere dahi kalsa1klr mım kiı- Atletizm birincilikleri 
nıe şampiyonluğunu garanti et-
m~ oluyorlar. . 

Şimdi gelelim t~kımların vazı-
yetme .seş.k'-..a.ş kalede Me~et 
Aliyi oynatmak ii~ hata edıyor 
zaımecliyoruın. Zira son z.~na.~
laı~a bu ovuncu formdan duşmuş 
bir vaziyeitedır. B~iktaş idarec. 
!erine geçen hafta'kı yazımda da 
ihtar ettiğim gibi bu hafta du 
tekrarlıyorum. Kaleye genç ele -
man Faruğu kaysalar daha iyi O· 

luyor zannındayım. . 
Bok hattında Yavuz ve Feyzı 

vasattır. Haf h.:ttı iyi ve enerjik 
tirler. Forlara gelince denilebilir 
ki. Tüı•kıye takımlarının en yırtı
cı forları olarak gösterebiliriz. 

Gelelim Galatasaraya: 
Kalede (Osman} .şanslı blr gü.. 

nünde olursa ne mutlu. Ben (Sa
imi) tercih ederim. Müdafaa ve 
haf hattı takımın en iyi yeri. For 
hattında Arifin yerine Cemili oy. 
natsalar belki daha iyi bir derece 
alabilirler. İşte bu vaziyet altın-

Ankara, 28 (Hususi) - Af
yon, Ankara, Bolu sporcuları a
rasındaki atletizm birincilikleri 
müsabakalan bugün 19 Mayıs 
ı:taclyomunda yapılmı~tır. Şimdi 
final müsabakaları yapılmakta
dır. 

MaçlaTa yarın öğleden sonra 
devam edilecektir. 

[Harp Ansik/;;;Jis_D 
Riga, Lemberg, 

M insk, Libau 
Son günlerde, harp vaziyetini 

bildıren resmi tebliğlerde bazı 
memleket isimlerinden 51k sık 
bahseditnıektcdir. Bu yerlerin 
coğrafi ve ekonomik vaziyetleri. 
ni yaz:yoruz: 

Riga _ Letonyada Riga körfe ... 
v.inin cenup ucunda ve dahiH ~a
nallarla Dnieper ve Volga neJıır
lerilc iltisak peyda eden Gal"ht 

ıı~ıııza sokulurlar, sokakta peşini- ajansının diplomatik muharriri rl Il UYU 24 saattenberi, Finlandiya, 
~ı bırakmazlar, otomobile girer- yazıyor: ki• Slovakya ve Macar ordularının 
lcen, bir gölge gibi takip edip ya Haber aldığıma göre, Finlan- na tye tayya• harbe iştiraki üzerine Sovyet cep 
tıınıu. otururlar. diye Reisicumhurunun geçen ak- hesinde muhtelif delikler açıl-

26 haziran günü şafakla bera
ber tank dafi topları Sovyet be
ton istihkamına şiddetli ateş açtı. 
Ayni zamanda Alman süvarileri s 1 
de nehri atları ile bi_rlikte yüze- ovyet er' 
rek geçmek üzere ilerı atıldılar ve • 

Dv. ·· tünde b!r liman ve Le. 
ına us S .. ka.. 

tonyanm medtezidir. anayn 
ğıt, kereste hamuru, sellil!P%, ki? 
rit pamuk ve keten eşyadır. Rı
ga: 1158 de Bremen tacirleri tar~ 
f ın1lan depo şehri olarak kurul
muştur. 

tı · Bunların vicdanlarında bir de- şam radyoda söyledıği nutkun releri• SatJD mıştrr. Henüz kafi derecede ma-
ıkodu hnlitnsı vardır. Herkesin resmi metni henüz İngiliz harici- lumat alınmamıştır. Fakat ııimal-

?ıı1h b • • b" L k. d S h t l' zına göre ııer et vermesını 1- ye nezaretine gelmemiştır. ld J den mer11.eze a ar ovyet a -
ırler. Musallat oldukları Ama- Öyle anla!'lılıyor ki bu nutuk, a J ar tının bertarafında taarruz devam 

isti~~amın at~şine, ~üfek ve m~t-ıırana yenı· hır· 
ralyoz ateşlerıne ragmen. nehrın 
öte sahiline vaTmışlar ve sırsıklam ) • •• d -
bir halde dörtnala. So'VJ'.et piya- e ÇI gon e
desine hücum etmışlerdır. Sovyet 

Lemberg (Lwow - PolonY?· 
nın G~Jiçya eyaletinin merke7.ly 
di. 1784 de kurulmuş bir üni~r
sitesi vardır. Başlıca mamfilatı 
makine, tuğla ve mumdur. 1914. 
15 de Rusl:arla Alınan • Avustu
ralya kuvvetleri arasında büyük 
çarp~m~lara sa-hne olmuştur. Nii 
fusu 316,177 dir. 

\'tıtaa Kral Zogo' dan, Arnavut perşembe günü Finlandiya elçisı etmektedir. Estonya şehirlerinin 
~eıı~averliğinden bahsederler. Ru lngiliz hariciye nazın B. Edepi Vasington, 28 (A.A.Y - Bü- sokaklarında Sovyet ordusu He 
~Un Yanında, Elen milletini gök- ziyaret ettikten sonra söylenmiş- yiik hava nakliyat şirketlerinden Sovyetlere karşı kıyam etmiş o
Qcre çıkarırlar. E.rmeninin yanın- tir. biri elindeki 24 tayyarenin İngil- )anlar arasında pek kanlı ve anu-

piyadesini ric'ate mecbu~ etmiş riyorlar 
ve çok uzaklara kadar takıp et-

1\ aair Beşiktaşlıyandan dem Bu nutuk üzerine Finlandiya- tereye teslim edildiğini bildir- dane muharebeler olmuştur. 
\'ururlar. nın mukadderatı hususunda Lon- miştir. lngilizler bu tayyareleri Cenupta, bilhassa Romanya 

mek surctile bir köprübaşı kur
muştur. Bu köprübe.şı sayesinde 
Alman tümeni köprüyü geçebil
miş ve ileri yürüyüıüne devam 
etmiştir. 

---'o---

~Ürrınıadığmız yerde knrşınıza drnda büyük bir endişe hfısıl ol-ı Ortaşarkta usker nakliyatında kul cephesinde Sovyet ordusu İyi. bir 
~1 llrlar, söze siyasetten başlar- muştur. Çünkü Almanların l· in- lanaeaklnrdır. Amerikada hava mukavemet göstermektedir. Bu 
;r, edebiynttan, ekonomıden landiyayı zorla hnrba sokmak i- nakliyatı ılc uğraşnn 16 Ameri- tarafta Sovyet hava kuvvetleri 
eın \rurup, Sişlide bir poker ma- çin elinden geleni yaptığına şüp- ı kan şirketinin eli e 358 büyük çok büyük faaliyet gösteriyor. Ka Hava akınları 
~1ndaki fevkalade bir (ku} ile he yoktur. Keza Finlandiyanın nak.li)·e tayyaresı v dır. Bunların radeniz kıyısındaki Rumen liman
rJ~1ritJcr. Falan bayanın s_cvgilisi, Alman iğfallerine k pılnrak de- da lngiltere:> e teslim edileceği sa- brı ve Romanyanın dahildeki 
tıı cın bayın metresi, tüccar bil- mokrnsilerdcn ayrılacağına dair nılmaktadır. Şimdiye kadar in- bir~ok şehirleri defeat ile bom
lıı trn kimin iflas etmek üzere bu- bazı alfımetler vardır. Halbuki giltere Amerıl-ndnn 103 büyf._ bardıman edilmiştir. Fakat yu
k nrnl\sı, bunlar ic;ın hep birer Finhı.ndiyanın refahı sıkı sıkıya nakliye tan nresi satın al. .mış- karıda da söylediğimiz gibi en 
onu§ına mevzuudur. dcmokr silerin menfontlerinc bağ tır. şiddetli muharebeler oimnlde ve 

la Ayrılmak isterseniz bırakmaz- Iıdır. --~o şimali garbide cereyan etmekte-
/• mühim bir işiniz olduğunu o B '/ dir. Halbuki bu cihet ilk tah-
hOYleraeniz: cAnlatncaklarım da- ~ ı d b• eneş e Qr• minlerin hilafındadır. Alman 
b \ tni.ihiml> der gibi yüzünüze a ~ r s an a 1 r 1 harp planının doğrudan doğru-
•,t 1

1> sözlerine devam ederler. U • 
1 

k ada Ş / Q r l ç e-. .ra Ukranyaya yürümek olacağı 

:~~~~~u~~~~~na;~r:;~c~~ ):::~~ petrol fasfıyehanesı k l k ı~:~~~c~f.d~~ze~e~rye;en~~~:s~:1:~ 
rıca l'!dcrler: d ' os ova ya- nan bir zırhlı kapının, memlekı:t 

~ - Üç lira verir misiniz? Bir- yan 1 içine doğru açılmasını andırmak-
lç iilıı sonra iade ederim. 1 da ı•htı•/a"'/ Çl• tadır .. Bö:,:lel~kle cephe yarılma-

lıı .
1 

* . Budnpcştc, 28 (A.A.) - Ste- dan şımalı duşmana açmaktadır. 
bu t~ı terede, adamcağızın birı, ni ajansından: k ..., Almanların Leningrad üzerine 
..,,_11

1>'~~~~ tufeylilerle, çene k~- Budapeşteye i>O kilometrelik Qrmaga ÇQ- yaptıkları ilerleyiş şimdi mer-
t!~·· ll'ıuz ıçlerden illallah demış, mceafede kain Alman F uzite' da kezde Slovaklarla Macarlar tara-
ltıu unrrıüş, ta§ınmış. Kafa yor- Vacum ıirketine aid petrol tasfi- / zşzgor/ar fından .. yapılan .taarruzlarla yar-
tu ~ Yegane kurtuluş çaresmi yehaneleriııde bu sabah büyük dım gormektedır. 
te~ k hulmu§: Anonim bir şir- bir yangın çıkmıştır. Londra 28 (A. .) _ Çe . Alınanlar Finlandiya dehl~zin-

li Urına\I Yangının makinelerin hasar~ lo ... ]a,·ak hiikiınıeti ile UC\ lct den ~çeriye dbalml ışlardır. Lıba:V 
i(j,_ e~en •irketi kurmuş, meclisi uğraması yüzünden çıktığı zanne- da bıle muhare e er cereyan ettı-
\'~eıı, rnuhasebecisi, müdürü. dilmektedir. mel'li-.i ve nwıult•kl'tleriııin kur ği bildirilmektedir. 
tıı\j kdarı, hissedarı kendisinden Yangın üç saat çalışıldıktan tulıııa .. ı i~iıı miica<lele edt'ıı bü Sovyet tayyareleri iki Finlan-

re kep bir şirketi.. sonra aöndürülmüttü:-. tün Slovakhır ııa1111n:ı lıart'kct diya limanına torpiller atmı!!lar-
M t.liinir Süleyman Çapanoğlu eden Çeko IO\ ak clı·\ lı·l nazırı dır. 

l'trı ~~l!~t 01" 11• borç para isti- 2 Temmuz ~ar~nnı'ha giinü lic-hner hu uk:aııı racl)tula hir --------------
lllu .. : uz ıçlere şu cevabı veriyor- ı. ... ltl ·.11·etl('r<lı• lnı 

"24 saatlik,. adı veri
len yeni bir hücum 

tarzı ... 
Londra, 28 (A.A.) - Alman 

!ara karşı 24 saatlik 4enilen hü
cumlara devam eden lngili:r tay
yareleri dün gece Alınanyanın 
şimalinde ve işgal altında bulu
nan Franııada askeri hedeflere ta
arruz etmişlerdir. 

Lille' deki çelik fabrikalarına 
yapılan hücumla taarruz en yük
sek noktasını bulmuştur .. 

Alman tayyarelerinin İngilte
re üzerindeki faaliyetlerinin ha
fif olduğunu teyid eden hava ne
zaretinin bu sabahki tebliğinde 
Gal eyaletinde ve İngilterenin 
şark kısmına bombalar atıldığı 
bildirilmektedir. 

Birkaç ki§İ hafifçe yaralanmı' 
tır. Bombalar maddi hasar hu
sule getirmemişlerdir. Bir Al
man bombardıman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

" Ak§aııu nutuk irat! t'dı'n·k Sh" ak mil- ner )aoancı ın.ı ~ 
ite~ Dileiinizi hemen yerine Bcsikta§ BalıçPsinde letinı• hitap f•tm'İ; H Slcl\ akla- lunan Slonkların kalhMı....,!;."n· tir: 
11·,1.nllnek kabil d .. ;;iJ. idare mec- k d'I · • 1., k cl'ılcrile hcrahe roltlukları hak\ - Kendi kı'n!liuiu ihaıwl ...,. - 111ı"if\'ÜR 'llREDDI' • rı, cıı ı crını \il~~ a) a ariı ti~ e~ ıeleccl: toplantıda bı"ldirı·- Jı • ' ~ ] I I . kında '\alanda<;olarına teminat etme) İniz ve ~ilalılarınız1 h:tin 
""· ''Uz k ve harhe .. iiriik ~)en ııı in ~rı tar ~ . 1 . . . 1 ?tıecH . nameye ·onur, incelenir, L. } , crmi:; ve ~unları •Wh·e etmı, - ere ~evırımz • -

Moskova, 28 (A.A.) - Sov
yetler Birli.ği Yüksek Şurası B. 
Smirnof'u Iran elçiliğine tayin 
etmiştir. Tasa ajansına nazaran 
şimdiki elçi B. Filimonof başka 

bir vazifeye tayin edilmiştİT. 

---o---
Minsk - Sovyetler Birliğinde 

Beyaz. Rusyanın meı'kezidir. Baş
lıca mamulatı yünlü mensucat 

Almanyaya bir 
daha 

akın şapka, deri eşya ticareti, kete!1• 
kenevir, buğday ve kerestedır. 
Nilf usu 192i sayımına göre 153, 
500 dür. 

Londra, 26 (AA) - Lon- Libau (Liepaja) - Letonyada 
drada öğrenildiğine göre lngiliz Riganın 22 kilometre cenubugar
bombardım:ın tayyareleri dün bisinde bir limandu·. Nüfusu 57, 
gece Almanyamn şimali garbisin- ı238 dir. İhracatı: Hub~bat, keten 
deki hedeflere hücum etmişler- tohumu, keten, kenevır, kereste, 
dir. çavdar ve deridir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. 

Nev'i 
:Muhammen 

Be-del 

3/2277 

52301/2531 

55100/4366 

5230112452 

1/4644 

Büyükder«'le Kuyu So. E: 6 Y: 12 No.h 70 
M2 arsanın 2/16 hisı&csi. 
Beyoğlu eskl ve yeni Kamerhıatun mah. 
eski Dalyan yeni Tutkalcı So. E: 20 Y: 
24 No. lı ev. 
Sarıyer Büyükderede Dereiçi eokağında 
E: 32, 34 Y: 38/2 No. lı 50 M2 arsa 
Unkapanınde Kasap Demirbun mah. Un· 
kçanı caddesinde E: 18, Y: 26 No. h 
dtlkkarun 43/48 Hissesi. 
Mahmut.paşada Süruri mah. Camii şerif 
So. E: 13 Y: 40 No. lı 76 M2 odalı dük-
kanın 3/80 hissesi. 

52301/852 Beyazıtta Mercanağa mah. Uzun~ı 
cadde!tinde E: 344 Y: 85 No.lı kllgh· dük
kanın 378/55376 hissesi. 

5230112440 Fenerde eski Üsküplü yeni Haraççı Ka· 
ramehme-d mah. Hisarallı So. E: 40 Y: 
44 No. lı 211 M2 ahın havi arsa 

75 

~.75 

2160 

Temi. 
5,'15 

180 

5,75 

193 

1 

162 h~~~ w~~~ kamra ~re A~ada:lart bneri ._ıd~c~t:m:e~i~e~(l~a~'!c!t~~~t!n~ıi~:~ti~r~. ~ı:c:ı~-~~=~~~~~~~--~-~=~:~:~:=:~:~ A et ederiz. • nasanı j§te bu ibtirui kayıtlar 
•irke~"t· biz de böyle bir anonim «0tur1 Otur!» sesleri yük.eldi. lstı.kla" 1 - EnSonHa vadis'in Edebi Tefrikası içinde anlamalı. - Mütercim -) 

Sım/102 Beyoğlunda K.amerhatun yeni Çukur 
malı. Karruı\•al So. E: 66, 66 mükerrer 
Y: 84/9 No. lı altında dükkanı olnn e\•., 

52301 /2448 Fatih Sofular mah. Saraçhnne So. E: 7 

Y: 24 No. 1ı dükkinın 1/2 hi.sse91· 
tı.ılabT uraak, müz'içlcrden kur- Bir ürperti dalgalandı: Parisi birini, İris'i oynıyan, uçuk mai-

l ır miyiz/ sekiz gündenberi İ§gal eden ıu ler eiyinmiı ve endamını elvanlı. 

J ---o meşhur Nana'yı işte nihayet tanı- A N A bir boyunatkısının boydanboya a.pon murahhasları, mak mümkün olabilecekti! N sardığı Klaris Benü'yi alkışlamıı-

3,50 

9,25 52301/2664 Büyükada .NizametUn nuıh. Frnnko So. 
9 No. lı 439 M2 arsa. . 
Eminönü Ahıçelebi mah. Limon iskelesı 

45 

121,70 

115128 
13i2,~0 103 

Bu esnada, muhaverele~, ar.a- 1 du. dedi. 

nlh~yet memleket-
sıra yükselen tok sesl~~ barJç, ııt- J 

1 

_ ~ - ] Fo,eri'ye, işidilecek tekilde~ 
gide gevıiyerek kesıhyordu. Ve ==l\=ı=ii:::::.c;:.:l;;;:l=-:-i ~ 1 · 6 • - THürA_k;{; ıi~v;ı;;: - Bilir misin ki bunu giymek 11 /6236 

1 
bu baygın mırıltıların, bu muhta- ı .... EMiL ZOLA 1=: _ -=- -= için sırtından gömleiini çıkarı-

eri ne d"o'ndu"ler J zır eninlcrin ortasında .ork~.11~~~: I yor. Daha sabahleyin tecrübes'lni 

So. 46 No. lı dükkanın 60/l20 his.sesi. 
Kumkapı Nişancı Mehmctpn~ meh. es-

k. H -'u L-... nn ven[ Yenısokak E: 1 
ı avu1..ı ...,.,, ... · 

mükerrer Y: 5 No. lı ev. . ... 
Samatya Kürkclibaşı mah. Kuçuklanga 

720 54 

2i 2,1.I 
· k bU' ..... uşu ,,hurA -u~ -g"ılman• bulunan ris ve k K 11 I d 52301/2204 ı bayağı ihengı çap m •- den bire döndü ve 1akayd bir ses- " d yapmı§h . • • o arının a hn an 

t .. Sattavia, 26. (AA.) _ Ba- andaran ufak kıvrak nağmelerden le, sanki 0 zatın huzuru herkes Ganimed idi. Ön-sıralar an, ve sırtından gömleği görünüyor-
ddeşindc E: 158 Y: 162 No. h 40 M2 

~rın arsasının l/~ hissesi. ""Y d ' ·· di · d ahenkli tcBravo !» ses-ır·· a ra yosunun bildırdiwi mürekkep bir valsi terennum e - için tabii ve neticesi hiçbir ,ey yenı en, , du. 
J:re Holanda Hindistanın~a~~ yordu. Halle, gıdıklanmlf, daha ifade etmezmit gibi: leri yükseldi. . Salonu hafif bir rlte sarımıtl-. 3/3708 
,~on iktisat he~·eli reisi B. y

0
_ ~imdiden tebessüm etmekteydi. - Canım! Labordet. diye mı- Halk, fAplaınış, bekldıyor~u. R 05 Mignon Diana rolüne çıkı-

Beyoğlu eski Kamerhatun yeni Çukur 
mah. eski İkikuyulu Y: Demirbaş So. E: 
ıo Y· 8 No. lı kagir ev. 

3600 270 

0va ve h yel azaaı d·· J k k ılar Lafalua., bu sırada, Bor_ enav ın 
l'11)' h e . l ~n apon- Fakat ön-sıralardaki ıa §A ç nldandı. .., - d yordu. Zayıf ve esmer, ne rolü-
~arcket etmış erdır. hiddetle el çırptılar. Perde açılı- Arkalann.dan «Susalım!ıt bağ- mahudelerinden ( c mahu e » nün icabı olan çehreyi haiz, ne 315784 

- kelimesini cpetite femmeıı mu- b. 

B~yoğlu Kamerhatun Kalyoncu kulluğu 
mah Kömiircü Zeynel ve Turunç So. E: 

6i0 51 

. - yordu. nld•. Susmağa mecbur oldu- k ll de endamı olma.sına rağmen, ır 
lıa.•c- "~ ASKER h.. l • '-abı'lı' olmak üzere u anı- ~ .....,IKTa...ı LU\. Boyuna konutan Lafa uaz: )ar. Simdi salona bir hareketsiz- .. Parisli çapkının peresti,e fiyan 

l; ŞUBESİNDEN - Baki dedi. Uiıi'nin yanında Jik çökmüştü. En-ön sU'alardan yorum. Lisanımızda, müstehcene çirkinliği içinde, hatta temsi) et· 
ttı~ ıse ve doha yüks~ mek.~p bir bey var. • ukanya doğru, mail bir satıh kaçan birikisi müstesna, bu~~ tiği ıahsh"·"in hüviyetine uy.gu~ 
lıleı-lll'llarından orta chlıiyetname_ . Ve sağda, ~n ön balkonda, Lü ~-_ 11.nde, dik ve diklı:atli, kafa karşılık bir tabir yok. HaJb~ ~ b" ··ı·; LLk arzedcrek, sevımlı 

8,25 
10 Y: 10, 9 No. h kagir evin l/4 hıssesi 

5?..301191 Mercanda Kilit han alt knt .ıda eski ve 
yeni 28 No. lı kagir dükkfının 32/64 hi.~sesi. 

52151169 Fatihte Sancaktar Hayrettin mah. Koca- 272 
must.afapaşa caddesinde eski V'C yeni 251• 

110 

10,50 

L ] "" 1n41 de hn l·n 'l k 1 Pili Fran••• lı" ·-ni tasavvuru, ahlakı ır ru·• .. "ll'ııs / ,ı,emmuz., " . z.ır uı:: sı ı e Karolin'in itııal etme te o - b k 1 yilkıeliyordu. S ar ı - -- - .. .. ·· tü Sahneye gırıt tavrı, 
\ııtllı lna sevkedileceklerındeın bu duklaı'\ ön.sıralara bakh. Dipte, ta 8 ~an .. ı ün birinci perde- kusur ve zaafını ifp ~~~e~~;~~~· ~ru-~ı~.~5 h~tırı için onu yakadan 51 HlS/lg 
liıcııa ~ hüviyet cUzdanı ve diplo- K~olin'in anne&inin •akur çeb- t. ıOnl e,nd u ;..,.jyordu. Karton- aşk ve alaka iflerinde kı"lda ı ıgı- atmer:~ ~zere olan Mars' dan şika-

2S3 255 No. lı 136 M2 arsa. 
Haı:bi Umumi senelerinde Boğaı.içindc 
Umuryerl ile StiUÜce ıımsında batık Re-

600 

.. t tı il b •· aatları res.ı ._ · · sı emp e .~..,. ,. b n"ı, uyarlıgı-nı ve adi ıe ı e umu-
"'l~. e şu eye murac ve .. uıurıuz ıiyınmıı sarı .. d et' 'lmif aun ı u- yet yo1lu söylenmiş aaçmasapan 

al2 .~Yctle ilan oJ!UDur. ~~ bir de)ilut.nlınm profili tıÖ- :~ ~t'C~ e) I ır;.ğd~ Jupiler'in miliğe kaçmıyan ~evk~~~estli.~ini "'zler afifane bir örtüye bürün-
lla;ı,.-<ltl~~'\ 332 ihtiyat sakatlal'd<ın nmuyordu. u ar L~-' P ı vb~ Ol mp llk gö- tebarüz ettirmek ıstedBıgı • b~le :Ü .. ; d~rece tiıhane nüktelerle 
'1i ~derecesinin ta};ui ve ay- Lafaluaz: • tahb uwunan ır . e • h bir bir tip canlandınyor. u tıp ıs- "' 
~lll~ancta 94l ihti at yoklaması - Cunm, 'babanal urannda rünenler, refakatlerınd~~ . e~ek de olmadığı iı;in kal'Jllığıolan do'u olnrak aöylenmİiti, ki halk 

kabet romorköril. 

Y k da 
lı emval 717 /941 paz.art.csi günü saat l~ ele Mill\ Em• 

u nT yazı ~·ı.. arttınna 
l"k .. d .. l'"ğünde miitcşckkil komisyonda ayn ayn"'°&....- .. 
a mu ur u 11' Emlak 4 .. .. kalemine mura

ile satılacaktır. Fazla izahat için Mı ı uncu '958 
~ ltılh-aeaat ctmf enlerin bir bulundu. Bir bey Yar. ağızdan ıarkı «koro• ıoyhye ' mefhum• da bittabi mevcut de- heyecana düşmüştü. Stener ve ar~ 
~t!r:~el '1?heye mJracaatları e. Foteri dürbini ile o tarafa iliahlarm içtima maka~ın! ~az;r· gwil. «r.A:.ı. ıde» kelimesinin ma- (Devamı \'aı·) eant. 

ll'ııyet}e 1111 1 do...._, bakmak Üzereyken bir- lamakla meşgul semavı hadım er 
an o unur. ··- • 



' -----
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Sayfa 4----~--------------------------------~-------------------~- EN SON HAV ADlS Cıııuartı-~i :!8 Haziran 19 ı1 

Kısa 

* lskenderuna mühim miktar- l 

da manifatura e~yaaı gelmiştir. 
qyaları tesellüm için, ıehrimiz it
halatçılarındnn bir grup lskende
runa gitmişlerdir. * ikmal kurslarına lise, orta 
ve ilk okul talebelerinden 900 ki
l kaydedilmiştir. * lzmir l\1aarif Müdürü Halit 

7Jya, Talim ve Terbiye azalı~ına 
tayin edilmiştir. * Mısır ve Hındistandan yapı
lacnk manifatura ıthalatı için ala
kndarlaru akreditif verilmiştir. * Son yirmi dört saat zarfın
da 46 esnafla tramvaydan atlıyan 
12 kişi cezalandırılmıştır. * Denizciler bayramı için ha
zırlanmakta olan Barbaros pulla
rının tab'ı bitmek üzeredir. * inhisarlar müfettişlerinden 
Cevat, İnhisarlar Umum Müdür 
Munvinliğıne tayin edilmiştir. * Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununa muvakkat bir madde 
ılavesi hakkında hükümet Mecli
se bir layiha vermiştir. * Şehir bandosu bugün Beşik
taşta Abbasağa parkında saat on 
yedıde bir konser vermiştir. * Dolmabahçe - Maçka - Bc
tiktaş ve Hüniyct Abidesi yolla
nnın inıası müteahhide ihale e
dilmiştir. * Bebek - lstinye, Unkapanı -
Gazi Bulvarı üzerindeki 1 O bina
nın yıkılma ihalesi dün yapılmış
tır. * Beşiktaı karakolu 7 tem
muzda yıkılacaktır. * Barbaros türbesinin etrafı
nın açılmasına devam edilmekte
dır. Türbe ile deniz arasındaki 
çatal, bıçak fabrikaıile diğer bi
naların istimlak muamelesi ta
mamlanmıştır. * Dün 15 ı, 2 dakika 29 sani
) e geçe ıiddetli bir zelzele ol
muııtur. Merkez üstünün lstan
buldan 6 bin 700 kilometre meı 
safede bulunduğu tahmin edil-
pıektedir. 

arasızküçü 
ilanlar servisi 

açıyoruz~ 
---o---

iş arayanlar, iş ve• 
re.~ler ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan sonra i 'e İ:ıo· 

çi ara)anlnrla e,]emnek 
i tiyc:nlerin gönclerccek
leri 'küçük ilanları o~ırret 
meğe karar 'erdik. 

Biz, diğer gazcte1''rde 
olduğu gibi gijntf "'·i'lecek 
ilti11foro bir at• kupon ya

pı:ıtırılma.sıtıa lüzum gÖr· 
miiyoruz· K<1ri/P.rimiz yal
nız et'1{!11mc tcldif lcrirıe, 
okıuwklı bir yazı ill' ~a· 
rilı tUlre l.eri11i 1.-o -malan 
şarttır. Ciddi <ıdd<'dilcmi· 
yecel: lt•lı.·li/leri 11eşr<'tme· 
nıek luıl.-1.mı mulwfa:;a e· 
diyoruz. 

Mel.ıup gönderccel.- o
/mı/,ar, lıaldarımla azami 
bir ketıimiyct muhafaza 
edileceğine imuurlıilirler. 

İkranı'İ) eli bilıneccle
riıı ne rinc lıa 1ı)oruı 
Hunlardan her on taııe,.,i 

ni doğru lınlle<liıı Lize 
giiııclereıı],•r, lıa'.fırladığı . 
nıız hedi) e tokundan i ... 
tif ade cdı'ce'k1er~r. 

ilk bilmeceyi yarın 
neşredecegiz 

lstanbul Gümrükleri başmüdürlük ... 
lerinden: 

E ) anın cin i Tutarı 
L. K. 

.Miktarı 

KHo 

_1 kö~e kurşun pulu 800 00 1000 
1 nce :;icim 1152 600 

Yu,karıdıı cin .. \C miktarı gösterilen eş)a ııüıuune~i HÇ-

hile 2490 . il) ılı flrnrııınıın lıiiküıuierJ daire i1HJe 9/7/911 ta· 

1 

rihinde ·uıt 10 da ayrı R)TI açık ek .. iltıne nrrtile salın ah· 
nacaktır, 

i tekliJer'İn ) iizıl" i,5 JH') akçelerini )Ulırıııı: olııruk 
::!~J1üdiirlük ~atm:ılmu Kom İ-) onuna miira(·ııatları. 

(5064) 

lstanbul Belediyesi ilanları : 
lla~talıanclcrle sıhhi ıııii e e:ıelerin ihti) acı ıçm Eti 

Banktan ahnaı·ak 1 ı J8 ton kok kömiirüııiiıı ııakli}t'"İ uçık 
ck-iltmeyc koıııılıııuştıır. Tnınfo lıede1i 2896 lira , c ilk ıeıııİ· 
nalı 217 lira 20 kurtı>;lnr. Şarı ıımııc rn;ı111t 'e ıııuaım·lfıt ıııii -
diirliiğii kalf'llıirnlı· göriilt•hilir. İhale 2 7/941 ~ar.,aıııLa giiııiC 
,..aat 1 l <lt• Daimi Eııdiınernle }apılaraktır. Taliplı•ri 11 ilk te· 
ıuinal makhıız H)a ıııı~ktuphırile i1ınlc giinii mııa))Cll -aııltc 
Daimi EıH'İİ111e11d(' Luluııınalnrı. ( 1799) 

Devlet Oemiryolları ilanları ------: 
öl uhemıucıı ]wdeli ] 50·000 ()üz elli lbiıı) lira olan 

3000 aılet dt'rj caket u 7 /9 n ı>a.ı.:artc .. •i günii .. mıl 15,30 tlu 
kapalı zarf u ulii ile Ank:ıra<fo İdare bin:.nnda e.atnı alına . 
raktır. 

Bu i e girmek i tiyeıılerin 8750 ( ekiz Jıin }etli yiil; dli) 
1iralık ımırnklkat teıııinat ilı• knunun tayin t'lt'iği "'~ikrıları 
\C tekliflerini il) ııi gün aııL 14:rn a ku<lar komi:.) OH rei-li;-:.iıw 
\'ermeleri laı.ınıdır. 

0 

Şartuıırııc•lf'r 200 kuru;a.Ankara ve Il:ı) <larpa;:a , ı·zııı·· 
lerimlf" satılmaktadır. ( 51 i9) 

* ı\Jnlıannııı•n hedeli 16.000 lira olan takril,en :lOO ~ı:~ 
çam tomruk 14 7/91 l paznı1t·-i giinii ... ı:ıat 1.3 de k:ıpalı znrf 
U;,tılii ~le rıknrada idnre 4•ina,,mcla -ııtın:ıhnneaktır. 

Bu İ:ıı;e girıudk Lti)t•nlerin 1200 liralık lllll\akkat lt>ıııiııul 
ile kammun ta) in ettiği 'eııikaları et) ni giiıı .. ant 11 c kadar 
koıııi ) on rci~tjğinc 'f'rtııclt'filazınıdır. * Ege mıntakasında 1941 yılı 

t.cytin mahsulü mütehassısların ENSON HAVADiS 
•Öylediklerine göre çok verimli 
9lacaktır. İLAN' FİYATLARI Kunış 

Şartııameler pnra .. ız olarak Ankııraıla malzeme <lairf' -
... inden, Ila) ciarpa"ada te,,t>lliiııt w .;c, k ~ofliğiııdı•ıı <hığıtıla· 
caktır. (5181) 

* Posta Umum Müdürlüğü, 
Adana, Mersin, Bursa, Zongul
dak, Adapazarı, Çekirge, Kozlu 
ve f:cnitte otomatik telefon tesi
ıatı yapmıya karar vcrmtş ve tc
ıi at planları hazırlanmıştır. T c-
111 at için lazım olan malzeme Ma-

Başlık maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 
2 > ~ • 
3 > > ,. 
4 )) > > 

500 
300 
200 

75 
50 

Zam işi şimdilik 
geri kaldı 

A kt'r ailelerine ) ardını 

SiNEMALAR 
Halk sinemasında 
" l\Iı:ıitne, 11 de gece 8 de 

3 Bii~·ük Film Birden 

caristnna ısmarlanmıştır. !\faize- Abone Şartlaı·ı: Türkiye Hariç 
me bu ay içinde edecek ve der-

ınak adile nakil 'U"ıtalarına 
ve eğlence yerlerine )~ıpılnıu ı 

teklif edilen zam işi n\kara
dan emir gelince) c k:ular <lur

clurulnıuştıır. 

1. - Ali Baba - ilanın Reşit 
Tiirk<:e 

hal faaliyete gcçılecektir. * Beyazıt meydanının asfalt
lanmasına 1 O temmuzda başlana
caktır. * Hava Kurumuna mükerrer 
vnn fazla miktarda teberrüde 
bulunanlara iftihar madalyaları 
verilecektir. Madalyalar, bronz 
ve gümüş olmak üzere iki cins i
mal olunacaktır. 

*Tuhafiyeciler, Mürakabe Bü 
rosuna müracaat ederek mağaza-
larının li.ıks listesine ithnlini iste-
mışlerdir. Büro, pazartesı içtima
ında bu talebi tetkik edecektir. * Belediye, bütün bisikletle
rin plakalarını dcği:tirecek ve ye
nılcrini 'Verecektir. Bunun ıçın 
muayyen bir müddet verilmiştir. 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Görülen li.ızum üzerine sakat 

eratın muayeneleri yapılmaktadır. 
Bu muayeneler için tayin edilen 

müddet dolmak üzere olduğun
dan raporlarında veya nüfus cüz
danlımnda sakat, silahsıT. ve gay
ri müsellah k yıllan bulunanlann 
ar,..le ıubcye müracaatları ilan o
l T l r. 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylıık 

için 
Kr. 

1000 
550 
275 
100 

için 
Kr. 

1700 
1000 

500 

2. - Franken Ştaynm Ni anlısı 
3. - Tabanca Kanunu Kov Buy 

* DEŞİKTAS BAHÇESİ 
İki l•'ilın Birden 

1. - Şehvet Kurbanı. Tiirkt•c 
2 - Şahane Çılgınlıklar. Renkli. 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAi\IE'ITIN NAZİF 

Yalnız iLclN~i) c ihzari lı:ı· 

zırlık~al'ıt <levanı etmektedir. 
Sivil yolcu naklcdı·n n:ıkil 'a· 
.. ıtaları biletlerine )apılaıı zam 

lar :.uuolı ... gc ,.ı·kliııde olacak. 
ef;lence )crlninin lıiletleriııı

pul ) apı;.;tırılrll'aktır. 

BEŞİKTAŞ SUAT PARK 
Sİ~El\IASINDA 
İki Film Birden 

1. - Emil Zola 
2. - Tatlı Hayal. 

YERLİ MALLAR PAZARLARI Müdüri· 
yetinden: 

Sümer 
Bank 
Basma Satışları Hakkında Halkın Nazarı Dikkatine: 

Sümer Bank Fahri kaları Dıı ıııaları Ti.irki\ enin Ler tarafımla 

NAZİLLi TİPİ 
Toptan metresi 33.25 
Perakende ,, 36.50 

KAYS~Rİ TİPİ 
Toptan metresi 35.50 
Perakende ,, 38.75 kuruşa 

İ tanluılda Roılıçı·kapıda Birinci Vı,kıf lıanında'ki i ... ıaııhnl ma~:ızam11la Kıulıkö
yüntleki hnğaza111ı1.:<la satılmaktadır. Ke)Fİ)t>lİn .:ıU)lll halka lıild!.!·ir 'C' dalıa )İİk•t•'J.. fi-

yaılurla ~ntııı alıııaıııalurıııı ilim t'ıll'rİ:r.. 
am 4 •• ı E'51*1W..,.M J er HE 

Askerlik işleri 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

1 - 3 3 7 doğumlu ve bu do
ğumlularla muayeneye tabi (okur 
lar, sıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlulara terkedilmiş) olanların 
ııon yoklamaları 1 temmuz 941 
tarihinde başlıyarak 30 ağustos 
94 1 tarihinde sona erecektir. 

2 - Yoklamaya gelecekler nü
fus cüzdanı, mektep ve!>İkasile 
muayyen günlerde 11aat 9 dan 1 2 
ye kadar şubemizde toplanacak 
Askerlik Meclisinde yoklamaları
nı yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecekler a
şnjıda yaı:ılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: 

A - Eminönü merkez nahiye
.;i: 2, 4, 8 temmuz. 

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

C - Alemdar nahiyesi: 18, 
22, 24 ternmu.t.. 

D - Beyazıt nahiyesi: 28, 30 
temmtl7da. 

E - Küçükpnzar nahivesi: 4, 
6 ağustosta. 

4 - T emnıu.l ve ağustos ayla
rında bila mazeret yoklamalarını 
ynptırmıynnlar 1 1 1 1 No. lı asker· 
lik kanununun 84 ve 8S inci mud 
deleri hükümlerine tubi tutula
cAk in rdır. 

* 
Beşiktaı Askerlik Şubesinden: 
133 7 doğumlular ve bunlaılıı 

muayeneye tabi biitün erlerin son 
yoklamalarına 1 temmuz 941 gü
nünde ba~lanacak 30 ağustos 94 1 1 
tarihinde hitam verilecektir. Yok
lamaya gelecekler ellerinde Lulu. 
nan nüfus hüviyet cüzdanı vesair 
v~sikalarile (cumartesi, pazar) 
ha ·iç diğer günlerde öğleden .-v
veı Beşiktn:j Şube binasına miira
caatları. 

H~riç şube mıntakasında olan
lar da bulundukları m.ıhal asker
lik şubelerine müracaatları ve bu 
zamaıılardn } oklamaya gelmiyen
!er yoklama kaçağı addedilerek 
haklarında As. kanununun mah· 
<;us mad<l~leri mucibııu!c ccJ:alan
dmlacakları ehemmiyetle ilan o
lunur. 

~<PARA 
\ BAY.AT TAJUflNllf 

· DİREKSiYONUDUR. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ 'l'ar.ihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 1'16& 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.ıiOO lira ikramiye veriyor 

Zırant Bankasında kumbaralı ve ihbarsız. tnsarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
ıı ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
• ad~t 1.000 Liralık 4.000 Lr. 

100 adet 50 Lıralıık 5,000 Lira 
4 » 500 .. 2.000 > 
4 )) 250 > 1.000 > 

40 .. 100 » 4.000 > 

120 » 40 > 4,800 > 
160 » 20 it 3,200 > 

takdırde ~cı ~o faz. 

11 

aıu 

Kütahya Vilayetinden 
Kutahya Merkez hastahanesmin 941 yılı ılaç ıhtıy<ıcı acık eksnt· 

meye konulmuştu . 
1 - İlfıçların muhammen bedeli 3991 lmıdır. 
2 - Muvakknt teminat 299 lir<ı 50 kuruştur. 
3 - Eksıltme ll.7.941 cuma günü saat 15 de Kütahya viln~etı Oıı· 

ımı cııclimeni huzurunda yapılacak ve teklif edilecek bedel layık tıad 
gorlildügü takdirde ihale olunncak tır. 

4 - Şartname ve iliıç listelerinden birer nüshası İstaııl'oul vilayel 
Sıhhat müdürlüği.ıne gclndcr!lmiştlr. Görmek isteyenler ınezkfır mii· 
diirlüğe müracaat edebildikleri gibi Kütahya Daimi encümeninden de 
isteyebilirler. 5142 

• 
tMREıİNİ IİUI 1$ IANKAS 1MOA 
İ~vu,.İ t:,E,ŞA.P,... lt.Ç-'R 

r T. ıs BANBASI -----~---------------------

Ki.lc:iik Tac.arruf Ilesaplan 

. 1941 İKRAMİYE PLANI 
KEŞlDELER: ~ Şub:ıt, 2 Mayıs, 

ı Ağustos, 3 İkıncıtcşrin 

tarıhlerlndc yapılır. 

.J 94 f ihemiyeferi 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 ~ ::::3000.- > 
2 > 7:i0 > =1500.-' 
.( > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > 72000.--. 

35 > 100 > =3500.-· > 
80 > 50 > = 4000- "# 

Kadıköy kadastro müdürlüğünden: 
Adliye Vt•kalctiııin ten i hile Kadıkö)dc, Kadıkö) ,., 

Kartal lk.azalarıua ait \C Kadn~tro j~lt'rini alak:ı1andıran j}ıti• 
lfıfların lıal1ine uıenıuı- olııı:ık iiıPrı• \t'ııiılı•n hir malıkeınr 
t<'-i, ecl'i\mi~tir. Alakalıların F adıköyd~ ımllı mahkemeleri· 
niıı hulıınıluğtı lıiıııula çah;,ına~ıı lıa:lauıı~ olan mezkur ınab· 
kı·ıııe} e ıııiira<·aatları lii1.uınu ilan olunur. ( 51 J,.ıl) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

:ıoo > 20 > =: fıOOO.- • 

Ta<ıhhüt gerisi 24679 kilo matbaa k111Hntı k[ığıdı 11 temmuz. 1941 
cuııın giıııii ı:;ant on be~te açık aı1Lır ma ile salılacaklır. Muvakkat tcıııı· 
ııatı 18,.Jl liradır. Şartname muha scbeınizden verilir. İı;tcklileriıı ıı)"' 
ııi giin ve saatte idaremizde mille şekkil komisvonda hazır bulunnııı· ____________ ...., 1arı lazımdır. • 5122 

--~----------~~----------------------------------------------------------------------------------........................... __________________________________________________ _,.. ____________ ._ 
Yarım aut O)alandı.kt.ıu 

•unra 1arteule Feti:., yukarİ) a 
!;Iktılıtr· ) '" n:ı;ça )'olcunuu o . 
tlusına gir<lilt•r. Fakat adam he 
uıeıı U)aııdı. 

Sert bir esle orılu: 
Kim o? ... IH! i tİ)Or u

mu: ( 
Cevap vennek, :ııııılı..ul bir 

C) değildi. Uzun laflara mey· 
Jnn açacaktı. Bunun için Feti§ 
keı tirme )OJdan gitmeyi mii -
ua ip gördü. Allamın J.:acyola
dıın (kıpırclawasına me)dan ver 
nı-edcn Ü?:erine atıldı, elindeki 
baltayı kafa ına indirdi. 

İJk hamle bo:.fl git.ti. Ve a -
dııuı acı acı ha) kırdı: 

- Can kurtaran yuk mu( .• 
ôlaürüyorlar eni. •• 

Soun yataktan fırladı, kalk 
tı. Fetişfo !boğazına arıl.dı. 
nıfülıi§ bir hoğll§llıa ba§la<lı. 
Arada, yolcunun e i duyulu· 
Jorou: 

- Kurtarın heni. •. İmdat! 
fmdnt! 

Boğuşma, üfür, imdat es 
ferini dileflci Loran Şaj _duy -
mu~tu. Faka~ korl.."Usundan se 
ini çıkarmı)ordn. Ba~ını yaı;-

llğın altına olktu. ) organı Ja 
ha~ına çelwti. Halla, acı lınğm. 
ları, }alvarnın t' lı•rini du) ııa 
wak •içi.111 parmaklnrile kulak
larını lıile tıkadı. 

En Son Havadisin Cinayet ve A1acera Tefrikası: 36 

fi<ANLI LOKANT l.\J 
- )l:ıdenlki ;;iiplıe eÔİ) or

tiUJI. onu ela yolcu edelim. 

.M arı,rn itiraz etti: 

Dilen<ti Ş.-j erkence a;;ağı) 11 

iıııli. iadem ı\larten ... ordu: . ~ 
- Rahat U}udun mu Lıır1 • 

- Yook! ht'n razı değilim - Çok )Orgunduı,ı, delik • 

O, Loğazlaıınn > olctı) u dii· 
Ünıniiyor, iıııdadııuı ko:..ınıık 

aklıııa lJil<' geluıi)or, biruz on 
ra sıranın kcllll" iue gdme in
den korkar:ık, Lirtir titri) ordu· 

ğııuız gibi ya parçalar fırıncla 
)ak.ırız, ) a bir çukura ~iiıııeı'İz. 
yahul l~r uçuruıııılan ) U\ .ırla
rız. lhuılar, ohmız-a Ut'rf') e a· 
Larız, sular alq.ı götiiriir. A-ıl 
mo.•ele dilencide ... llu kadar 
giiıt.iilt Ü ol<lu, herif anız :&\az 
bağırıp iıudnt i lt'tli. '!> aj 111111· 

ları ıltı)UU i::e i:r;iıııiz. ılııııı:ııı • 
dır. ,\lulınkkak lıizi clı- \ ı•rir. 

~eviren: lıa~ı örtiilli ll)U)Of. ıııacla 

rnıla lıorlıı)orclu. 

lnııı.ı ... nir lkere daha Laka • İz Lir ll)kll ll)Uduın. :ıt<11 
bl- 1ım. yattını~a öyle kalktım. \ Jlıılı 

Yolcu <la lıa fazla mukave • 

met eJeıneıli ... Tafkatı ke ildi. 
Elleri yanJ1 dü tü. O zaman 
Marten bıçağını atlaıucağımı 
göğııline apladı, Fetİ:ı; tc balta· 
) t kafasıııa indirerek iki) ı· 
böldü. za, alh adam, yere ~ u
varlandı, bir miiddet çırpındı, 
onra nefesi kesildi lıu~ketsiz 
kaldı. 

l\larten c edin aynklaruı • 
dan, Fetiş le koltuk altların -
dan tutup. i§ağıya indirdiln. 
CelJiııdcki paraları aldılar. Pa
ranın miktarı yedi hin frank· 
tan fazla idi. 

Cesedi ne ~ apacaklarmı ılii
§fü1ürken, ladıuıı I art en de· 
di i: 

." Iarten afıhlı: 
- Hakkın 'ar· H'ir lıukulıın 

U}U)Or mu? 
- Bakmakla ne çıkar? lJ

) U) or giLi )apıır. 

- Onuda 1111 öldiirelirıı? 
Bunu ıııu dcuu•k i tiyor uıı? 

- Sı·ltimt'liıuiz hıılkıııııl)(l:ın 
onu da ölıliirıneli} iz. 

- Giiııalı olur· Elin ılilcn
ci .. iııin cnnrna kı) ıp ta ne ka
wnacağız. cciLim•;ze ue girecek 
anki? 

- Bu o kndar eheııımh etli - Bir şe) girmiyerek unıa 
f.ıir §ey değil· He.r zaman ~ptı- canımızı kur1arnı·nh'1Z. 

M. S. Çapanoğlu 
- Ben bu i~e taraftar dt"ğİ· 

Hııı. Sen ne der-in Fcli;::'! 
- Hele lıiı· kere bakalıııı 

ll)U)Or nıu? 
1\ltiıl .:...•ıı Martı•ıı: 
- Ben, ıledi. lJ) ııclıığuna 

k:ıııi ılegilim. llu knılur giiri.il· 

tii olur da iıı .. an du) ıııaz ıııı 
h'i~'! 

Mıılınkkak, lıizi iiplwlendir 
mcıııı·1. -için tıpır gilıi ) apa • 

l" çii lıirtlen Şajın pUığı o· 
cak. 
cla).<I gittiler: Bir ıııiiıltll't kapı· 
nın ıldiğiııc kulaklarım ko~up 
dinlediler. Horulııı c:e .. lt•r'inclcıı 
lw~kn lıir ~ey <ltı) ıııııılılnr .. 

Bu cnmi} et verici hir lrnl ılt• 
ğilıli, hir de içı•ri girip 'azİ) cl'İ 
görmek i,te<lilcr. Üçii hirdrn 
-t~c:i7ce, 3) aklarının ucuna lıa 
arnk kapıtlan -iiziilıliileT: ş,ıj 

Dilt•ııciııin U) ıulıığundım kil 
f•j dt•rece emin olmak için, ltir 
ıııiiılılt'l dalıa ht-klı•ılilı·r. Şaj. 
nt' k11111JcJ:ı111J1, ne ,..Hğ:t uJu 
cliiııcl i.i. 

Üçii hinle11 • fı~ılılı11l ı: 

} ll)orl 

A:ağı) a inclrkleri zaıııurı, 
uıııılaııı l\lartt·n dedi ki: 

- Jliz ihti) abızlık ) alH)O• 

ruz. Ben herifin U) udıığıına 
kani cleğilim Nıuııara )ııpıyor. 
Onun i~·;u; Litirİ\ nnıck ı1aha 
İ\ i olur. Ben )Okmnm «Can 
knrtaraıı yok mu? İmdat! İııı
daı!~ tli)t' lrnğırıhğıııı htırıulan 
İ:ı;iıtinı_. Yukarıda 3) ni knthı ) a 
tıııı lıir a(laııı hu fı>r) atları clııy 
maı. ıııı? Ben lııma imkiin ver· 
mi) oruııı· O kurıı:ızlık ) npl} or 
kentli ini 11) ıır gilı'i g(i teri) or. 

f<'cti;:: 

'J't'krar oda) a giu•iler. Dilen· ra:zı ol .. un ~izdC11. 
<'• clPıııirıki vaziretini mııhafa· .l\Iadanı Marleıı dilenciııİ' 
za ı·tli} ordu. özlnine inaıınıadı. Sözle..iııi~ 

1\. ııııılclnnıaını;ll hile. 'e hardketler'inin lıep yalan ~ 
dıığmııı iııııını Hırclı. Onun ) ıı• 
ziinden ]ıu;htrllla bir frH\J.el 
gelnıc-.indeıı lkorkıı~ ordu· 

Ak Ilı.il\ niçin tildiirınenıi; • 

lcrdi hu uğu11 uz herifi?. Kııaı• 
lıat hep k(){·a .. ıuda idi. O. rııı• 
olııı.nııı':tı hu İ:;t'. 

Ma:mı:ıfih heri! ~imci•; dt' ııh 
rctc yolcu cılilelıilirdi. 

Korku unu dü-ünccleriııi ' ,. . 
ko<·a~uıa ve Fclİ:.e öylcıııck .~· 
çin, onların yanına doğru ) 11• 

'orılu. rüdü. Dile1H·i, kadının 'azi) t" 

· Cl•,,edi !'>allaclılar, :;allaılılar l'İııi. )iiıiinlin rengini he)caı • 
lıo~luğ.ı fırlattılar. ııwt1i. Ka!lıleh ukn bir lıi~I;• 

l.okant:ı}ll döu~iiklt•ri za - tehlikede olılıığuıııı anladı. ~ıı 
ııııın .. aut gece ) arı ını çoktan clııı ,daha koca~ına hir ~öz eO} 

geçmişti· Sahalıa kadar U) uma leıncden: Ilep~ini birdt•n ~f • 

.\forıcnle Feti~, gece) i Lo~ 
gf'~İrnıek i,t<•mcdiler, Feti~ ce 
~t·d'i omuzladı. iki kafadar gt!· 

('t•niıı ~e-~iıliğine gömüldiiler. 
korkaıı çekingen Ye çok diıkknt 
li yiirÜ} orlarclı· Bir buçuk saat 
ı...:ulur \ol aldıktan ,,oıırn, 'ii\k
~ı·l..: lıi; ıl:ığ kenarııula chı~tlu
lar. Buru~ı Lir uçurumılu. A:ı.a 
ğula, lıazen ırıırıltılarla, hazt'11 
iıılı) erek, b:ızc·n de ulnyıırak 
I.ir dere co:.kuıı, ktipiiklii :-ıkı· 

ılılar, ocnk ha ında ı-.mıp §& • lamlı)arak: 
raplarını içtiler. - Daha ,·ar -
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