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ef ah vapur ·s hi lerini l 

' düsü rek ... 

Ruslar, Abnanla 
yalancılıkla itham 

edz9orlar 

Boğazlar 
ve Rusya 
Moskova, mut-Akdeniz, Türk tarihi 

• D > _]. / tasıl ve yeni bir 
nın ran eon u~ur. tekzip~eşretti! 

Olümii dünyaıım l•cr turnfındn giiıcl ~nn'ntlnr ikıni i~in lıakiln 
bir matem olan, Lehi tanın ilk Ciimhurrci.,i, m~ hur pi;\ ani t 

I Pnder C\" ki Yarın, bayram yaparken, Türk .Denizcileri, "Hitlerin bo-
R.efah vapuru şehitleri i, elbette ve mutlaka ğazlar hak- Meşhur piya- General 

·ı ki d nist Paderevski F k saygı e anaca ar ır. kında cıkar- ran o 
dı ğı ·.ses öld~ İngiltere aleyhindeki Nizamettin /Vazif 

' 

Refah vapuru ile Akdeniz<• r0 •nülenlcr urasıudn, bir çocuk. 
b~k lll'katlaşımla çol sevistiğim 

1 
ır ınektcı> arkudnşunın du bu. 

. lııtduklarını ögrcndiın. Bu hnl. 
~irak ettiğim milli mateme, 
it niın için, hususi bir acı da 
ntını ohl\ or. 
Onlara . atnihsiz arkadn la. 

~ıın .. <lemiycce~im. Znnıllı da 
.eıni;\ eceğim. Zira onlar ne ta. 

lih iıdirler ne de za,•nllı. Fakat 
Öyle diye~ğiın: 

fah'ı, ve onunla birlikte Akde
nize gömülenleri, dikkatle ve 
saygı ile hntırlıyncağı~ıı um
muktayım. 

Bn~ ram arifcsiıult•, bö;\·le Lir 
m. teq1e uğradığı için 'fürk tica
ret denizciliğimizi taziye ede
rim. ister harp 1 adrosnnda bu
lunsun, ister ticaret kadro unda 
bulunsun, her znmnn mutlaka 
Burnk'm. Barbnros'un, Turgu. 

dun torunu \'e Piri reisin bir de
,·aını olan ce::mr "'l' ıniinevver 
Ti.irk gemicileri ilk <lefa olarak 
arkalarından \•urulıııus değillc.:r 
dir. Zira kahı>e diişman, daiımı 
onlardan çekinmi • iğrenç \'e 
sefil knzançlarnu dnimn kurdu
ğu pusularda aramıştır. 

* Rcfnh \•apuru şehitlt·ri! sizi 
h::ıtırladıkça içim 1:1.lıyor. 

NIZAMETiiN NAZİF 

! al soludur,, Bu iafıillr Polonya nümayi~l~re t~.raft~r 
nın ku ru ı m a 8 ın 2 olmadıomı soyled~ 

cok calışniıştı. lsp~~yada~~ 
' -'--o-- ·ık lngılız elçılı-

l\Iosko\'a, (A. A.) - Uugün 
aktedilen ilk gazeteciler toı>· 
lantısında, Lozov~ki şu aşnğıdn. 
ki nutku irad etmistir. 
a- Sovyetler Birliğinin, Al. 

manlar tarafından nasıl alcakcn 
lıir tecavii7.e u~radı;::ı malfııtı· 
dur. Bu hiicumu haklı gö,h•rc
hilmek idn Almnnlnr, nklu ~el
ıniyen uydurma sebeı>lcı· İ<'ad 

o, PolonyanrR ı 
Cnmhur Reisi idi. ğini laşlıyan-"- Onlar, çok duhn talihli, 

tok dnhu şereCli, rnk daha ıncrd. 
te ''e Türkçe birer öliim ile ıı 
"1Unı:1:dan avrılnıaJıydılar. Zir< 
0nlar böyle hir ~crefe hak kazan 
~nk iC'in lazım gelen Jıer tiirlii 
•kkate ve fednkfırlığn hazır w 

llıuktcdir insanlıırch. • 
İlir Tiirk iciıı, Akdeııizc gii. 

l:lıUinıcklc K~racnahınede venı 
~cıulcketin herhangi bir kasa 
asındaki şehitliğe gömülmc1 
z~asında hii~ iik lıir fark 'ardır 
b·'ra Akdeniz. Tiirk milletini• 
~r Pantlıeon'ıı gibidir. Bir im 
ltı! hakiki kıymetleri He tarilı: 
d ıı~ girmiş, bir h mı ise. beli-; 
l ~ hıc tnnıııınnnıı nice nice ıılu 
ltrınuz yo orndıı ı!Ömiiliidürlr• 
~llhut gönderinde Tiirk hayrai 

Mudanya 8 i • s 
··-

Mükemmel b·r san
a eseri ol ıdır ·--

Türk zaferini tesbit eden ilk vesikanın 
imza edildiği yer 

etmişlerdir. Hitll'rin nutkunda LonJra, 30 (A.A.) - Dün· 
Yanın en ~eşhur piyanisti olan muazzam yalanlar \"ardır. Bii. 
Pnderevski düıı gece Nevyorkda liin hu yalanlar Gciblıet._'in ya. 

lan \'C iftira fobrilrnsmcla imal vefat etmiştır. Mc.shur pİya.nist 
d·ı · · l'I kt .ı· 81 yaşındaydı ve· nıemlckctının 

t• ı mıştıı· \'e t.'< ı ınc cuır. . • ·1 · 1 l 
1\1 1 t f il.ti · 1 1 ıııtılasından sonra svıçre< en s-o 0 o • ı erın ,evmui 1nı 1 8 . 1 · 

'dd ti 1 l ;ft" ·ı paııyaya ve oradıın ır e~ık A-
ı c e :ra an aınıs. ı ırn ı c] .k .. 

d • 1 1 · t" mcrı ·a) a gıtmıstı. 
\C tı;\' .urına şart ar n l;\llSC ııı J:> d k'" · ·ı·· ·· l 

(o ·· .. ''d ) a er.::vs ı nın o umu ıer tn-
evaınt uçun<·u c f b" .. k b" .. fi k ra tn uru · ır teessu c ar ı· 

En son Sovyet 
resm• tebliği : 

lanmıştır. O, yalnız meşhur bir 
piyanist olmakla kalmamış, hiir 
Polonyanın vücudc. gelmesinde 
büyiik bir rol oynamıştı. 

Padercvski, geçen Umumi 1 far 
bin sonunda kuı ulan Polonyn 
Cumhı.;riyetının ılk Cumhurreiııi 
idı. 

.. 
( 

) 

lar ceza 
görecek 

, . 

-' ~-.,,, 

Rus resmi tebliği 

:Mare~nl 'l'imoccnko 

an 
-
-

' 

ko 
Taarruzu Meskova· 
dan 800 kilometre 
ötede durdurduk t 

1 ---o-

Harbin sıklet 
merkezi Pri
pet batak
lıklarındadır 

Tanklar arasında ya· 
pzlan rneydan nıulıa

rebesi henüz bir 
netice vermedi alı:nlannn bir gemi ile hiı·likfr 

oradn giimi.ilnıek, lınyntlnrınw 

len lntlı hi.ilvası, l'll tuUı riiva-a . • 
rı olınushır. 
~~irid, ~Mnltıı ,.c İskenderiyC" 

btııısellesi iciıuleki Akdeniziı· 
1ıir d ılgası, ka' ukhı ,·eyn fcsl" 
'l' ~ ıneznr ta-;1111 nndınr. l\fodeı-r 
b ttrkiyenin. 'J'iirklük tnrihinr 
'1. tr suretle eh nl olan genç mii. 
\> evvcrlerindı'tı iki arknda ını • 

I.hımlıı pİıınr. ~.ı ktll") u 'e 
Mrinci ikinci İnöııii znrı·rlı·ı·iıı 

' , .. 
ılen oıırıı. ordııııınz ( ,:ırl11 \. 

Hamburg 
tekrar bom
bardıman 
edıldi! 

mulolıı) u kurlal'lp. İzıııitteıı 
İ taıılml lıo~.ızı iizniııc 'c lfa· 

(DC\'UUU fü:iiııt•iidl') 

Kosov 

Muharebeye M"h~~ A 
giren Alman j h ıkkverdın k. sd~~ . l~.,Ldıi~~.c1r;~,k.;~1 <~u;_~~~ubn-u~.ız !~~~ 
k tı . a in a l U• Isırnnyayı taziye ,·crmt•ğe ter ı~ı mu ·avemc te nru • 

mecbur eden Çörçil tirmck v~ mulınrcbe Laşlı,> alıbı:rı 
UVVe erJ : •• • d• ? l.ondra: 30 (A. A.) _ Ucuter'. bir hafta geçtiği lınlde Rus cep-

ŞUDCeSI ne ır. in diı>Ionıatik muhabiri bildiri. lıesinde olup bitenlerden hab r 
V / 7 f k yor: .ılnmamnk doln)·ısilc endişe için 
.1 0 gus QV ya 1 r a japonyanın "refa/ı Salahiyettar Londra mahfiJlc. de bulunan Alman efkarı umu· 

V / p • • h :rinde öğrenildiğine göre, İngil. miyesini teskin maksadile uydu· 
1 <ı oıılnrla birlikte ölınii olnıı 
llt1ıı h • ' •• 1 . b 11 Pantlıeon a gırıs crı 

n.ra l zyezn -=--- sahasına ait U- terenin l\tndrid bii ük elçisi Sir nılmug yalanlardan ibaret Al· 

... Bunun u··çte a'utlarzn bir an e'v- Samuel Honre ('Ulllnrfc j giinii rnan tebliğini )alarılamaktndır. 1ı~'k~i~kii Tfük nesillerini. t:ıri
d ını21n Akdeııizinc hir ımrca 

nha ı1erçinlcnıis oluyor. 

SÖ z le r i Gcncrnl Frıınko ile uzun bir gö. Rus tebliği, Almnnlnr tarafın· 
ff" 111 / • • / • ı·ii 1111• ) aınnıştır. Bu giirii medc dnn Finlnndivn cephesinde ön· 

Loııdra 30 (A. A.) - . llll ce- b . . t .. ı ·· ve ç l z l m e s l,, t~ıumya Baı:iciyc nnzırı Hay Ser den ve arkadan '-"npılmı!'; olnn 
ce ağır bombardıman ta,,arc. 1.omlra: 30 (A. A.) - I\oso\'n lTl mo Or ll - 1 rano Suner de hazır hulunmu • J 

• 
h
ltdaf1 ''nı>tırıı lıa"d"ı."""~1•• ı'Jel- terimiz Hamburg 'c Brcmcn li- me.' dnn nıuharchcsiniu ·' ıl dii. isteniyor. . k 1 1 b bütün tnnrruzları . memnunıyct '"'' k t/ J • tıır. Ilır<;o ıne.,se e ('r \'e u arn. . . b 

•ta ed bir nııt,"lllll\ll halı'nd" kn. lıt8lllllrl!U tekrar ~İddetlc hOlll• nÜıniİ miim.ıscbefüc diin ak aiti uvve er ır - · ı..•· . k } . , verici netice 't'Tmcdiğtnl eynn 
" " d · 'l' k ·~o ( \ \ )' _ Hı·ıı· da lngifö: .,u~·ü e çılıği cİ\"nnn- edı"yor. 

L Cıık ınıdıı·". Ililıneıtl. Fakat bar ımnn ctmi tır. radyoda bir ııulıık ~ii~ Iİ) l'n Yn- 0 ") 0~ ' .t · 1 1 1 k 1 k 
llJt ı a \'tı uıa J!C' en son ·nrgasa ı . . Batnl.lık sahillerde Hus ve Al-t! n, hunun ltl' hir muamma ol- o - gosla\' kralı Pi;) t~ı" dcmi~fü· ki: ler: Itır göribiihnüştür. Gcoernl 1 
l>~ğuna in:ınnnlardnnmı ne de - Sizlerin ~·:ınmıın slir~liıı Hani Almanlar Ki~ Sağl't·naLrn orgaıu olan Ko· ı J"lıııko hu kar,ı;:usalıklar hak. ınan tankları arasında yapı '· 
ır '"tıaınma ise med~ullerini Alman efkarı bir yabuıwı gthi de~:' fakat hiı ·' kmı•ln Şımhun gnzctc i, ııe~rl't !kında fikrini acıkca bildirmi ve muharebe bütün şiddetile ~e,~m 

'-ta tırıuağa ~"ılı 'anlardan Zi 
1 

do:.t hatifi bir nkı·aha gibi gcli. ye}' i bir iz afta da l•w· J ,. l k J l ı· k'. isıı:uı.rnl hükiımetinin bıı h ........ etmektedir. Alınıınların sımdı 1 
ta n r . . . ·. F'll k"k . ı ıgı ıır >aı.ma a t'f e t J)Or ı. .. .. M k .. 
t ' . ~ ah ''nuuruna sa\•ı·ulan • • yoruın. · ı ı:ı ·ı n unncmm co - f d bi / kl • ? • (Devamı üçunciı sayfada) ı,~ü lmt'in·en to-;vib etmediğini planları pek acıktır. 1 _ıns · uze-
t::llllın tıırrakrılarmdn kafi <fc- umum l ye Sl se,·gili kral hancd:mı~ıızn kar~- "'ap e e . ece er dl . 1 siİ;\ l(•miştir. Hiikfünct hn lı:ırn. rine yaptıkları şiddcth nkınlı:nın 
beıc~c nıana cıkarabilccek bir beti vardır. _(:ornklugumt_m _bıı Londra; 30 (A. A.) - R. B. C. cdi)·or. Tanklarla irtibatı kesi- ketlerin mes'uHe:.foıi cıeznlan. hedefi, dcısdoi!ru Mo~ovudır. 

ug-nf vardır. bı•ldz•rz•l kı~nunı lııgıltcrc•dc gt·çırdım. ı Sov:...·et ta,_·yarelcri ,.e llııltık do. len bir t•ok Alman piyadesi im- d k b ı k ·· .. h b 
Ali 1 en . . '!m.a '\'C u.n.arın .. te errıır .. u• .. ıc, rakat "imnlcle geçen mu are r-gı . atın :rnhıncti iizcrinh:c ''l' Mcmlekl'tınızi tanırnn ve ~e,·e- mmınasma mensup bazı gemi. ha edilmistir. Luk \"C Lh ov ci- - ı l l ı h " 

'ezı1nıe. herahcr Akdenize "'Ömii- f / riın. ll'r, Fin]andiyanın Vipuri Jiına. ı·aruıda miihim tank miifrezele- mım~ 0 11~ 3 ' ıçm uzum u utun j (Dc,·nım 3 iincfülc) 
il eı·ın •. . ... za er erı· h h d t . 1 ,ı· • t 1 . 1 t tcdbırlcrı al!waktır. ----·---"ı' ll7erınc olsun, e;1 heniın nını mu r ıman '" mıs er ,.•r. rı a ırıp o unnnı ur. 

111:~ nrkadnslnrıın! Siz, i:t. bırak. lcri etrafında ~ upılan hiiyiik Almanların 2400 kilometrelik Harbin ba~langıcındtt Uııltık. 1 
d:ıa an lrncııııs. gİ7leııerek arka- l "'kaydi il uroııı;gandolııra rnğmcn J\Iınaıı l'CJlhC Ü1:criııdc tanrrııza sok- tan l{aradenize kadar m;;uıan 1 Bı.rka ç Satırla . . . - ~ -
d;,

1
\' tırınus hir seytnniniu mağ. a e milleti hİ(' bir l\C\ İııC' escı·i gci - tukları ktı\'\'Ctlı.·rin 170 fırkn ol. hanı cephesi şimdi imali Bm. 

sh~ arh: ına~tult"risiniz. l'akııt karşı/ı ... ııor tcrınenıckkdir. l\liilcınadi.veıı (lt•~u nnla'?tlmı~tırii Bu 170 Cır. d(·niziııde l\Iurman:.k'n l·adar tı· ----
tii c ı;,;, hıı-cr sclıit asaleti ı!İİ- ~ :r.nfcr ha her \'Crt'n rnd) oları lc:nıııı tide biri mofödii <·iiıii- ~~unı~ bıılunmakanır. Alr.ıınnl:ı- '' M d 
n,~·o~ıız. Zirıı hnrn cd(•rek ti- . İ>ıı"l' dinlememekte \"e lıcrkt·~ ııımlardır. rın, bir lıaftadu l\:in~f'i 711Jl~~·t. u an ya,, 
hir 

1

:1~h o~s~11 ·1. hile. h:ıru cılilcn 1 l .. ondra, :l~ ( A. A.).-: Ro,\ tt•n · '-ınc ı:fü·üne gitmekt<>dir. Pripd hrıtaklıklnrı ch·arıııda. mt!k iinıidi artık tnmnnıile on- • • 
n 'l'ıt de• iilıniissiiııiizdiir. ajnnsuıın bıı· ınulrnh·~ık. Alm1:.ın - ki ımılıaıı.>hcler şiddctlt· dcuıııı diiriilnıiistiir. !' bı•zı•m tarıhı-. * e!ka·rı ıımmniYe i hnkı tıtlt·, ··-

\ nrın n . . .. r ı .. ' - ..-- - $ • •• 1 ~ ~ 
bm:dır Tiirı~"~Zcilik bnvramı. sn fakat çok scylcr SO\ l;\Cn )1) 1 • mı·zdı·r '· 
•• · · ~- d heal"et deııizr.i'ii'7i 1 malfımat olmı bulunu~ or. 
••117.•n KO ros\lnd . • 1 1 b ·n 7..afcr 
- ııı avrılan R~- Rnsyad~ı an uır ı . 1 Hamid Refik 

Bu 
•• 

ç 

•• u 
•• cü sayfamızda yeni bir 
tefrika hulacaksı ız : 

Tercüme eden : 

Sizi heyecandan heyecana götürecek 
bir zabıta ve sergüzeşt ronmanı 

liyet ~ös1crdikler:i nnloşılan Um; J{ura'k müfrezeforinô• ~'1i ·i. 

Mudanyada, mütarekenin imza. 
)andığı günün ve yerin hatırasını 
ebedilcıtirmek üzere, bir abide 
İl\fasınn knrar verilmiı olduğunu 
öğreniyoruz. Milli mücadele ta • 
nhinin, azimden bir yumruk ha
linde, sade karşısmdaki düşma· 
nmın değil, düşmanının dostu v6 

en büyük diişmanı Loyd Corc'un 
tepesine de inerek, onu bir da
ha doğrulamıyacak fekilde yerle. 
rin dibine geçirdiği bu büyük za
fer günü, sanırım ki, «günled
miz.» İn de en büyüğüdür. 

«Mudanya» nın yapıcı karak· 
terlerinden biri ve en mühimmi, 
Türk milletine, devlet idarecisi 
olarak, l n ö n Ü • yÜ kauındır
mıt olm sıdır. Viı.kııı, inkılabın 
nc!lcinde renklerin en giizclini ve 
kc , ;. · •em-:a ctMeııi bakımın· 

dan, bu isim meçhulümüz det.U· 
di; fakat onu o h rikulide iltiva
lıarile, Mudanyaya gelinciye 1uı
dar, bu derece içten ve Türk mil
letinin benliğine ı;;nmi, koku \1 

Hnde, tanımıyorduk. 
Mudanya, bu itibarla, biz. 

sade bir vatan değil, bir «vatan
do.tıt da kazandırmış oldu! 

Bir vatanda§ ki, Türk vatanı
na göz dikmiı olan her tehlikeyi 
Dumlupınarlarda, lnönlerintle, 
Snkoryalarda, Ege kıyılanncla ve 
nihayet Mudanyada, sonra dn IJo· 
zanda yenmesini bildi; bir va
tandaş ı~i. sade bununla kalmadı, 
Türk milletinin medeni al m 
önünde geçirdiği çetin sava~ im· 
tilıanların11 kendi alnının lC'"ini 
onunkile karıştırarak, gururla 
vermesini bildi; bir vatanda.ş ki, 
bir imtidad olarak, kendi nev'İn· 
den ve neslinden bir «En Büyük 
Büyük» ün en son liyakat mertıo
bc!eri içinde yerini doldurdu; 
Türk milletini öksüzlükten kur· 
tardı; ona baba oldu! ... 

Mudanya i.met İnönü'nü bu 
cephelerile ;.uğurmU§ olan tarih
tir! 

ccMudanya» bizim ta.rihiınic:di.r. 
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lıılıifeı 

En Son Havadis'in 
~ Edebi Tefrikası-67 

EN SON HAV ADts 

Bize göre: - lı 
Francala tevziatı 
yolunda gitmiyorl 

ir ve llemle et Haberleri -
~· MatEBv~~-.~-· 

Amerikalı Mis Stone, işte şu 
kaknem ve sıska karı idi. Ha

kikatte, 50 bin altın Prens 
F erdinand 'ın kasasına 

Sıhhi durumları dolayısile 
francala yemeğe muhtaç va. 
tandaşların ihtiyaçlanm gi. 
dermek üzere alınan tertiba. 
tın kafi ı:elmidiği anlaşılıyor. 
Birçok yerlerde francala 
bulunamadı&ından şikilyctler 
edilmekteclir. Ezcümle. 'Üs. 
küdarda sırf francala r · ,r. 
maia mahsus •Mosko ~ r• 

lznıitin kurtulusunnu 1 

21 nci yıl dönümü 
Edirne ile 
Sivlingrad 
arasında 

• • • 
gırmıştı. 

fırınında francala bulunma. e••t•• i ...... •t1•1 • t l 
makta imiş. Ellerinde doktor u un Zaul 1 er iÇ en ge en 
raporu bulunan hastalar, mü. 
tevali müracaatlarına rağ- bir sevinçle haykırdılar: 
men, elleri boş dönmekte 

iıniı::~~la, gıda maddesi O· ,, - lnönü ..• 18 milyon Türk 
1 

~ !arak, mutlak bir ihtiyaç de. k f t • J 
Müellifi : Nizamettin Nazif ı ""ld" F k t h t 1 r ayı sız ve şar sız emrınae, 

- - ----- - ;: i~rdei(~si: ta:iL~ :a:a~ei;:~ 
-Evet prem hazretleri elli Siz de yarın hareket ede.,et...i. kadar mühim ve zaruri bir gol unda Ve izindedir,, 

bin alunlıJ,; çek, sefaret baş ruz. Zavallılar! Epey heyecan madde haline girer. Onun 
İçin buna ait te ziatın her. İzmit, (Hususi) - Şehrimizin lan güven ve •avg:ıyı tebarüz et-

-
Posta nakliyatına 

başlandı 
Sivilingradla Erurne arasında 

Edirne posta merkezi tarafından 
temin edilen vesaitle dünden i
tibaren posta naJ<Jiyatı başla
mıştır. Hat üzerinde köprüler 
tamir edilinciye kadar posta 
nakliyatı bu şekilde devam ede
cektir. Köprülerin tamiri işi, tah 
minlere göre iki buçuk ay kadar 
sürecektir. 

Kısa krcünıanı tarafnıdan mösyö gc"'ırrni• olsalar gerek ... Ben a- j ı· ~ • halde yoluna konması azım. dÜ$IDan ;~galinden kurtuluşu- tirmişlerdir. 

- Haberler Sarafofia teolim edilmi~tir. 111, Amerikadaki Prote tan leş- dır. 

1 

nun 21 inci yıldönümü, bugün Şehrimizin biricik ve büyük ~ 
Buna mukabil hen !kendi 'İm • kılall rehinin hu büyük ıuuvaf 1 En doğrusu, francala ima- bütün İzmit halkının i~tirakile gazf'tesi olan (Türk Yolu) da 
Lanı ile Lir senet HrJim. St•fa fak.i) eti öğrendiğj zaman du- lini, şehirde Beledi venin i'le. muazzam trwhüratla kutlanmış bavram s<>refin& cıkardııl"! frv. * Harp malullerine veril
r~l La; katibi Sofyada • [is yacağı he)tcanı, •evinci dü;ü· l 'eceği muayy~n birkaç fırı- I tır. kalade b'r nüshada heveca~J· mekte olan tiitün ikramiyrleri-
Stone"u g;;rür görınrL bu •ene· nÜ)orum. na hasretmeh ve hastnlr.rın Denebilir ki, bu vılki b"Yram vazılar vazarak >ıılh icinde ha'" n'in teniinc Temıııuz ayı için-
J . h · 1 d k · '' ı d . . "d" .., b 1 l ihtivaçlarını daha kolaylıkla h~r Mnakı"nden daha ~üzeJ. da- ram vapan Tilrk milletini ve k 

ı ana ıat e e e<.'e tır· - .,c t..a ar nıuraı• ı ı ı ura .

1 

·. . . ı "'. -=- "- '"' d b ] a tır - l - B F' "d" temın etmehdır. k ti" Türk büvükl<>rinr tebcıl evi<>- e a• anac. · 
A - u er'ı d " 1· l b" ha renkli, ve hare e 1 olmus- · * ı·ı·arıcı')·e \'ek:·ıleıı· umum'ı - a... ınan • mu .. emme ır B b.. l d" . b b maı,te ve a~mektec1ı·r kı" 

Oy e ır tur. Şehır, baştan aşa ayrak. ' • < ' 
- Bı nı"m burada loulıındu· Pı·ote-. lan propaeaan 1 'Cl•l ola- u, --. İ " " 18 ·1 T" k · · C A k 1 uq !arla yeşil dallarla düdlenmiş, •- nonu... mı Yon ur ' katip mnavmı evat çı ·a ın 

f:ıııııu ililı)orlar mı'f bilirdi doğrucu. llir eııniye tlü- ver ver, taklar kurulmuş, veci- kaYıtsız ve şartsız. emrinde, vo- Edirneye gillni'ltİr· 
K ,. B"l"ki · ıl" M •f v k•ı• S b h ı k !unda ve izindedir .• at ı)Yen... ı a s sun u: ~ ) zeler asılmıştı. a a o ur en * İzıı:Ur fuarı miinasebetile 

prtn. bauetleriuin Sofyaılaki - Bütün bu gürültülerin a· aan e ) İzmit halkı caddeleri mah'<>r e:i- Şehilforimizin de aziz hatıra- . I 'd" 
bl. doldurmuştu. Merasimde va. lan anılmış, mezarlarına renk Izmir 'ile diğer liman ara gı ıp 

saraylarında Lnlunduklarıu · ramızda kararla.,ıırılını, Lir o· du••n gı•ttı• k · ki k ı · üzd ıı· · - • Jimiz Ziya Tekeli, askeri komu- r<>rı çıı;e er nnmuştur. gelme er içın y ·· e e ı tenzı· 
dan o derece emindiler ki hu· ~un oldum.,··~ u, ) a haber al mı' İ İ "t k rtuı b 10 A" ' ~~ • tanlar, vali muavinimiz smail zmı • u u• avramının ]atlı bilet satışına gmtos-
zurunu'a kabul edilmelerini olsalardı? Hem re.zil olacaktık. Vehbi Berkin, belediye rei~i. em h:ila tezahüratlan ile hareketi ta başlanacaktır. Ağustos başla 
dalı\ W) az etmek ciir'etiıü gö8 Hem de Mana<tırın kasaoına 

1 

Köy enstitülerine 3 nivet müdürü, devair müdür ve ve renklidir. rında ayrıca bir vapur liınanı· 
krdiler. on para giremiyecekti· l\Ih • memurları, mektepliler, kahra- · h ke d k 

b t 1 b ı k K h mızdan lzınire are! - l e ece 
- Bravo general! Stone, bizi tv~ar telu-ar teh- in a e e a ınaca man ordumuz mensupları, C. H. a Ve tevzı"atJ 

1 
o. reisi ve azalan vardı. Mera. ve fuara iştirak edecek sanayi· 

- Pren. ha:ıretleri mii•aa· rık ederim. bı'r de dı·ı kurultayı · ı ·· ·· k · sime ba5larken milli kuvvetleri- cilerin eşya arını gonırece tır. 
de buyururlar•a kendilrrine "e, neşeli adımlarla oda· k I ·ı ı 

mizi temml eden mı isler halkın Satışlar bu sabah * Halkın bira, şarap ve li· refakat etmegı" dog"ru buluyo • dan çıktı. uru uyor h 1 t ah"" t d evecan ı ez ura ı arasın a , kör gibi az alkollü içkilere faz. 
rum. l\lis Stone... Maarif Vekili Hasan Alı' Yü- sehre girdiler. Bu viğitlere ve başladı 250 gram d • la rag"bet etmesi yiizün en son - 11.ıy hay! Ne zaman git· Demek, ortalığı alla!.; bullak cel dün akşam treni ile Ankara- <anlı ordumuzun yağız vüzlü 
uıek istiyorlar? eden, bu mıymıntı karı idi! va hareket etmiştir. Vekil, Hay- Mehmetçi~i cicek yağmuruna kahve 71 kuruşa aylar zarfında, raıJu sarfiyatı 

H d · t da " · ersı' •ııtuldulM", Ataütrk anı+ı önle- I k ha)·li azalnııotır. - emen §imdi Fakat, necabetlii Bulgaris- arpaşa ıs asvonun -unıv • a • 
Jd le Rektörü Maarif Müdürü Ve- rine akan bu kütle, orada mu- a 1 n ca * Türk okutma knruınn U· 

Ferd'inand gü ü: tan Prens hazretleri ne garip ka"let umum müfettişleri ile Ma azzam tezahürat vaph. Hatipler, h · d" k · 1 ı 
Al• • S l k Y J d b ı., b l Halka ıKanve tevzıatına bu sa- mnıni eyetı un ~ serı}e 0 • - a. m yo a çı . • • gey er en aws ııynruyor ar· arif mensublan ve sahsi dostla- aziz Atatiirk{in büyük adını bil· 

1 l b. · · d ı l d " E. d • b J d .. l ,.U' .. k bı"r hu"rmet ve muhabbetle bahan ılibaren başlanmışır. Ha- madıg"ından toplanamamış, iç· 'n erı en ırını e yan na a · ı r ger ag a~ arın a gun er rı tarafından uğurlanmıştır. 

r r d h • .. k d ı ı · k d va"dederek, du"nyanın harp fela· _ zırlanan. ve kahve tevziatına e- tima on be• aiin sonraya bıra· · ara ım an ususı sıırette gon ce allan inmiyere o a~an ar, Hasan Ali Yücel, bir ar a a- • .,. 
ılı«ilmi~ bir murahhas sü,iinü faraza olrıınıca kaymalı.amı şımızın sorduğu muhteLf sual- keti icinde bulunduğu şu anda 1 sas teşkıl edecı!k olan pusula!~- kılmıştır.• 
l "kın.'. Su"le}nun Kani he}·, bu mu· lere kısaca şu cevabları vermiş- <ıı1h ve sükfın kinde hür ve miis rı.n uzerı~de'. pusul.amn sahı~ı- * Fiyat müral.abe bürosu 
• ..._ tir: takil Türk vatanında bavram nı aıle reısırun ısmı, ıkametııah 

.\merika gazetelerinin bu hnereyi i~iıı.ıi: olscı)dı, hidde- \'apmanın sevinç ve bahtivarlı~ı adresi, işi ve kahveyi alacaı'ıı memurları bu >ababtan itiha· 
ı b ' b h d k" b"l' h il . Cumartesi günü öğleye kadar ve Tu' rk mı"lletı"nc bıı b•htı'varlı- ver yazılıdır. Her a.le reisi vaya biilün ,elıircle Nazil1'i ba'1na sa '" i,e ile izılen ço .. ça a .et· tin en ·ıw ı ır ne a ere gı· Maarif Matbaasında me-gul ol • 

1 1 b . J"I :.. veren milli k•hramanımız vekili Nnbiye Müdürlüklerine tı-.larını kontrole ba~lamı~lar-
ıuelcr•i frna olmaz. rer, küp ere n•ıoı ıner ı · dum. Yaz tatilini geçirmek üze- " 

Ciimhurreısimi1 İsmet İnöniine. müracaatle kendi ailesine ait d 
(;enetal Protogeroff malı • Anla,ılı)ordu ki Amerikalı ..,. İstanbula gelen parasız vatılı aslan Türk ordusuna milletçe 

0
_ pusulaları ou sabahtan 'tibaren ır. 

ııııı1larını ~ıngırdaıarak topuk karı He, «Kob.ırg Goıa• lıane· talebenin vazivetini tetkik et- elmıya baslamıslar \'e bununla * İzmit vafüi Zi)a Tekeli 
!arını birle tirdi ve fiy&kalı danının çocuğu Fer<linand, mek icin evvelki akşam Haydar kllru kahvecivr müracaat ede- lıirinci oınıf valiliğe terfi el· 
1 l• k J ıl k d 1·! """"a Erkek Lisesine, dün sabah Denı'z yolları ı'da- l rek kahveleri almıslardır. Her ıır •• a111 ça ·ıp O• a an çı tı. ha.ha a vermi,,Je~, anı'1ı<. ı da Çamlıca Kız Lı'sesı'ne rıı'ttı"m. ın"ı•tı'r 

, • • • " · • ailenin istihkaki 250 ı?ramlık biı· " • Prtıh. 0111111, ta: nwrdiv~n· bir dogiiş yapmı~lardı. Ferd'i· Talı '"·:!eri rok ivı' buldum. resi hastahane • "" ' pa:ket çel<ilmiş kahvedir. Paket. * Türk kaptan ve mak'ini•t lı·rıle ~ınıı;ırılayarak ıızakla;an naııd bu kaknem karıyı Rilo Ortn etdrisat ııarmer isini hal- · 
aç Yor 

ler kapalı ve üzerinde v!'ren !er ceıniyeıi nmuıni heyeti yrl-
ıııa lınııı,Jarına hir •aniye ka • uıanaollrmda saklaım1, ve bir letmek maksadile yakında An- 1 kahvecinin i<mi vazılıdır. Mah- b . 
dar kulak .erdi. Sonrağ iç içe ma.al uydurarak dün}a}I ..el- karada müehassıs zevatın işti. 1 temmuz Denizcilik bavramı Jü !kahve satm:ığa teşebbüs e- lık içtimaını ugiiu cemıyet 
il..~ odadan uc.-Li: J · ı· ·akile bir toplam vapılacaktır. dolavısile, Münakalat Vekaleti- dcnlerMüddeiumumiliöe verile- merkezinde yapmış, geçen yı· 
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Bogaz dokuz boiJum" 
muş ... 

Siyasi hadiseleri tahlil yo
lunda, tahmin ve ~ehanet )ıll' 
dutları, hazan daha da gMJi~ie• 
tilerek -ezcümle fıkra muhar· 
riri air iki arkadaşımızda, ri· 
yazi Jsııt'iyyete yakın bir kana· 
at ve hüküm mertebesine var· 
dırıldığı görülüyor. Siya>et 
kadar kaypak bir zemin üze• 
rinde mütalea yiirütmenin gü9' 
lük.leri meydanda dunırken, 
bunu iki kere iki dört eder şek• 

1 ]inde neticelere hağ_lamağa kal• 
kı!flilak, §ayet hususi mak.at• 
!arla yapılmış bir oyun değil
se, bir hafiilik~ir, diyeceğiz. 

Eokiden •Sırkati şiiredene 

kat'i zeban lazımdır!• Jeııi• 
yordu; ya böyle bir hafifliğe 
sütununun haysiyetini teoliııı 
eden muharr'ire ne yapmalı! 

Her halde unutulmamaoı i· 
cap eden hakikat §Udur: 

Dünya hadiseleri muvacelıt· 
sinde biz bitaraflığımızı mu• 
hafazada de,·am edi,orıız; 

bundan ·zaruret hasıl olmadık· 
ça· vazgeçecek te değiliz. Şıı 
halde bu bitaraflığı her ,aha• 

da ve imkanın sMJ haddjne ha· 
dar muhafazaya çalı~mak vazi· 

femizdir. •Matbuat serbe•ttir, 
herkes istediğini söyler!» dii
~ünce i, her aklımıza veya i~'i
mize gelen şeyi, eanki malız! 
hakikatmı~, yahut· lıadislerİP 
behemehal o neticeleri vermesi 
!Jizım geliyormu~ gi:lı'i söyle· 
mek ve bunda ısrar etmek hak· 
kını bize vermez. 

Tekrar ediyoruz: Politik• 
meseleleri ·hele m'i.lli menfaatı
lerin ı1'ı mevzuubahs olduğıt 
hallerde· çocuk oyuncağı, gö• 
nü! eğlencc>i veya istismar "'• 
sıtası değildir. Unutmamak la· 
zımdır ki, diinya işlerinin kari• 

şık 'c buhranlı zamanlarında, 
siya•i me•elelere dair kanaat 
serdetmeğe luılkı~acak muhar

ririn kalem•;nden çıkacak ]ıer 

kelime üzerinde ·hazan -bütüıı 

bir millete raci me• 'uliyetleriıı, 
ıztıraplarıu yükü vardır. Uıı· 

nun azametini kavraıııanııj o· 
lan kalem kırılınağa layıktır. 

-AKARSU -

" > ve eye vermı~ ı. Veka·ıet bunun hazırlıklarile 1 1 ., d'J · 
D 1 - · l ·ı B d h d d k 1e ba<>lı •Devlet Denızvolları ve ce"ı' rıib.; bı·r dalla kah,·e \'erı·ı. lın he•ap arı tet11.ı'o. e ı nn• ve 1 ın ar arı azız ıa,vır ~rı e u yüz en u u a ya ·ın mesrıul olmaktadır. "' ~ " ' * Kazanç vergisi zam arı· 
l l 1 d "' Limanları Umum müdürlüfrü• mivecektir. bazı kararlar verilmiştir. 

ılo u ıir '" ona gir i. Osmanlı topraklarında ne ka- Ko"y enstitül· erinden aldı"'mız f d h ed b .. nın birinci tako'iti bıı akşam -o-
IJıır;ııla lırb.le;en hir 'iıd pa· ılar a>ker, jandarma ve memur neticelerden memnunum. Bu l h t ık na ermektedir. Bu ak~ama ka· 

' ,,. tara ın an Top an e, u mu-, Her kuru kahveci, verdilti ku- * Esasen tenzilatlı olan Şir 
essese mensup annın as a 1 - nı kahveve mukabil aldığı pu- keVİ ll•vriye biletleri üzerin· 

"a>, oıııı 'crunce eğiıJiler· varsa hcpoi öle iye yorulmnA. müesseselerin inkişafı ıçın !arını tedavı· etmek· icap eder 1 1 1.. .. N h' .. "" dar tak•itlerini vernfr•en mü· 
,. < ..,. • - su a arı a...,,am uzeri a ıye mu den yeniden viizde 40 - 5U ' 
Pr<n•, azametle önlerinden !ardı. B'IİJ.gari.tan ise iki taraf· mümkün olan yardımlar yapıl- se cerrahi müdahalelerde de bu. diirlül'(üne tesli medecektir. '· kelleflerdeu yarın sabahtan iti· 

B. l d • b" • H makadır Enstita·lere bu vıl da ı k " t · ed'l h tenzı"la'ı)ı üç a·~ık abone kart· ı cetli. ır P"l'""" Jr a ıgı ır lı bir kazanç elde etıni~ti em · onma uzere esıs 1 en as- Memurlara Beledi ve kooPC· 1 ' haren yüzde on ceza ilave>i e 
ıl d b. b ı d O veniden 300-0 talebe alınacaktır. tahanenin küsad resma vanıla- ratı·r1· vasıtası'le tevzı"at yapıla- larnıın tatbikine yarınJıııı iti-pcr e ara>W an ır a~t.a o a· dünya efkarı umumiyes'ini s- alınacaktır. 

il d L ,,.. B ~ıu Halkevı'nı" n ·aktır. Davetliler saat 14 de caktır. haren baglanac.aktır. 
}a ı:cçti. u o a pt:ıt. .. üçüa. ve manlı imparatarluğu aleyrune eyOy T h y 1 1 d t * De,· Jet Demiryolları do· 
1 t Aı.. -- 1 · ··ilı b' b" hr k deh l · h d op ane 0 cu ~~onun a · op- Mersinden gelmesi beklenen * 120 bin Merinos koyunıı, 
"~ u. ""'"'° ır papas ır ta i e i mış, em e pren· orkestarsl lanacaklardıır. Kuşad resmınde BOO l k h d b .. l d kuzuncu işletme müdürlüğü, 

ı. •nartla oturuyor ve k~aman · ı • · b' l · M" k ı·t V kı'lı' Ce,•det Ke- cu. va a ve e u gun er c daha ı'yı· "'ıda aldırılıuak ,.e lıa· 1 ' • ~ sıu ı .. a asına '\'ı ın a tın gır• . uoo a a e ·~elmış olacaktır. ..- yol<"ııların istedikleri ma fuııı&-
1.oloniyal ~apka.ına arılı LÜ· mj~ti · Beyoğlu Halkevi haber aldı- rı mİncedavımn da bulunması vasından istifade cuirilmek Ü· tı vermek, müracaatlarını diJI• 
liın bir ucu göğ!,iıne sarkmıi Evet, paralar Manastırın ihroıza göre büyük bir orkestra muhtemeldir. zere Uludağın 2 b'in metreden !emek üzere bir i•tihbarat bii· 
bir kadın çene çalıı·ordu. F d' J k teskiline karar vermiş ve bu nı ile dostları tarafından karsı- ı ... k l 1 k 1 değil, Prens er ıı1'n ın a>a- ııünde saat 16 da teşkil edilecek ,anmıştır. }ii,_.;;e yay a arına çı arı mış- rosu l.urmaya tkarar verm'i~tir· 

llu ka.Jıu pek sı.ka ve ı;'irl.in sına girm'işti. orkestranın esaslarını hazırla- Mu·· nakala" t ve Cevdet Ken· mİncedayı •eh- ur. Yaylalarda portatif ağıllar 
gudubet bir oeydi. Kulaktan 1ı· 1 k 1 Büro, ay başından itibarm fr • - Det:aım ~·ar - mak için konservatuar mensup- rimizde bir kaç gün kalacak ve ve ma ar uru mu:tur. 
" ına go-zlôivü ,ardı. Çipıl mavi ----- !arı'le bı"r toplantı yapılmıştır. S"hh t k d · b ·· ase aliyete ır;e~..rcektir-~ ..., ZAYİ İ l a varın i enız avramı mun . - * Çiımnto tevziatı için vila· * İ . 'k .. d .. r··.. ( ııil 
~0,.lerinılen nıüraili1:.. akıyor- st. Halkevlerinde betle yapılacak merasimlerde . statısıı mu ur ugu 
du. Preue Ferdinand, bu kadı· Hnkul. mektebinden alını§ bulunacaktır. Münakalat Veki- yetin hazırladığı proe [I' tısnt fns sayımı ve nüfus me,elele· 
u.ı elini uzattı: oldu~ım diplomamı zayi ettim. • İstanbuldaki Halkevlerin Vekilleri geldi li bazı etkiklerde yapacaktır. Yekfıletine gönderilmi~rir. Pro- ri) isimli Mr e>er hazırlamı§" 

_ lle~irem ... -dedi- ı\lu. Yellisini ııJaeağımdan e•kisi· de muhtelif mnı;jki kur lnrı a· SIHHAT VEKİLİ DE GELDİ ede, çimento fabrib.aların i@ıih- ur. Eber her tarafta lıalka pa· 
1 .• ,dJ•• l-a bu guz·· el mu,affa. nin hükmü olmadığı iliin olu- çılmasına karar verilmi tir. İlk Münakalat Vekili Cevdet Ke. Sıhhat Vekilimiz Doktor Hu- saliitı mfilıim ihtiyaçları kar~ı· ra•ız dağıtılacaktır- E>ere. nii-
a.~ • - d li k" · k ( ri mlncedayı bu sabahki e4<:spe- lüsi Alaatş da bu sabahki ekspc. 1 ko. la 
ı 'yetinizin sev.ahından ltızi de nur. olarak man o n ve ıtara ur, 1 Ank · d h · · el resle ş~hrimize aeJmiştir. Hıılfı- lıpcağından. lüzum giirülen fm işleri ve sayımı ıa ><;n<. 
.., Galata Orta Han ·o. 7 l -ı k · · 1 ) res e ara an şe rıınıze g - < "' l d k 1 r da ı· ııı..Iıruııı etuıez in~all~lı .... \ziz arı a~~ ac~ ve ı.stıyen ere pa· mis, Haydarpaşa ~a~ında Vek~- si Al ata< burada bir müddet ka- ihtiyaçlara talı<i. teklif olun· gazete er e çı an yazı a • 
\t" mes'ut olunuz· ~-----K_e,_v_o_rk ___ P_e_k_m_e_z_y_a_n ____ r_a_•_ız __ o~gr-e_ı_ıl_e_ce_k_u_r. ___________ 1P_t_d~•-i-re_ı_P_r'_n_in~m~"-"-'i_r_'_'P __ P·_1_·"----~~~-··''.·1.P.r.'.".n.".".".~'-·-·--~~n_ı_ıı_,_ıı_ır_. _________________ ıa_v_e __ ed_ı_·ı_ın_i~~t-i_r. ______ ~----· 

Bu iiizleri lngilizce sÖ) leıı:Uş 
pezevenklerin piri olan Vülken'in 

tı. 1'.adın kuru bir •c.le .ımlu: yakarı,lan aruında, tekrar teren-
- Paralar geJdi mi? nüme ıeçti. Bu Vülken ,ahsiyeti, 
Pren , ellerin'i uğn:ınrarak gayet acayip bir ıekilde pay. 

eı»ap verdi: tak yürüyen, kasaba demircisi 
- E.et bem~irem... Elli gibi takma saçları alev alev ya· 

lıinalunlık çcb.,l'ıla 8 nan, sıvalı kollannda okla delin-
miş kalb resimleri işlemeleri bu· 

hin altınlık çek, .Iana,urın lunan, Fontan adlı, avamfirib, fa
ka·a-ına girıni~tir. En kı.a za· kat hususiyetleri olan bir komik 
ıııaıı içinde bura) a tfıbi ne ka· tarafından temsil ediliyordu. Dik 
dar ruhani var•a Ortodok. perdeden bir kadın sesinin, kA
ıııezlıcbiıı'i Lıra!'...ıp Prole>tan maıı ne de çirkini» dedij;i duyul
olacaklardır. Ortodoko Bulgar· dıı. Herkes gülerek bu sözü aikıf· 

lıyordu. 
!ar ara,ındaki nıuk.addeo pro- Bundan aonrald sahne undıkça 
pagandaya da en yakın zaman· uzanuıh. Jüpiter, aldatılmı.t koca. 
d.ı hararetle baılıyacağız. lann 'ikiıyetlerini dinlemek üu. 

Ferdinand, İıı.gilizccy+i çok re toplanacak olan ilihlar mecli· 
l ruiz konn~uyordu. Bu nrada sini birtürlü içtima ettiftmiyor. 

du ve Nana lıAli ortalarda yoktu ! 
goueri pencereden dışarı} a Acaba Nana'yı perde aomm11 mı 
k.ıymı ti. Anlarda giden üç a· aakl&mlflardı? Pek fazla mayan 
tilhanın, ça~urlu bir yolda sal bu intizar, ballan hiddetini yeni· 
lunarak nmkla~tığını gördü. den ~abrike se~~~ oldu. , 

ı ka kadını kolunu dürt.' Micnon Radıo, Stener e: 
.. - n -- Kepazelik ı dedi. iyi bu tu. 

t u : . zalr. Görecdainiz. 
- I~te gelen heyet gidiyor· Tam bu 11rada, dipteki bulnt-

lar aıyrıldı ve V enüa g&ündü. On 
sekiz yqına ıön pek fazla uzun, 
pek fazla iri olan Nıana, beyaz bir 
ilahe gömleğine bürünmiif, uzun 
sarı saçları geJiıiıüzel omuzlarına. 
dökülmÜf, sakin bir metanet için 
de, halka gülerek, sahnenin önü
ne doğnı ilerledi ve, prkısını söy
lemiye bayladı: 

Aktamlan ııezinirken Venüs ... 

ikinci mısradan itibaren ber· 
kes, salonda biribirine bakınıya 
ba,lamııtı. Acaba bu bir latife, 
Bordönav'ın bir iddiacılığı fa· 
lan olmaaındı? Bu derece usul
sü., batalı bir aea i,itilmiı ıey de
ğild il Direktörünün, hakkındaki 
hükmü doğruydu; o, tıpkı bir ,,_ 
rınga ıribi prkı söylüyordu ve 

sahnede dunnaaını bile beceremi. 
yor, biç h0f8 gitmiyen bir şekil· 
de, tekmil vücudünün sallanıfları 
içinde, ellerini öne doğru sarkıtı
yordu. Tam parterden ve ucuz 11· 

ralardan cobl oh!• sesleri yük
seldiği ·ore ıalıklar çalmdıiı bir sı
rada, ön-taraf koltuklardan birin-

İstiklal - En~on.1:-iavadis'in Edebi Tefrikas 
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den, körpe bir horozun tüy değiı
tirme zamanındald ötiifünü andı. 
rır bir seıle, birinin, itminan için
de: 

-En ı 
Diye haykırdığı iıitildi 
Tekmil salon o tarafa baktı. 

Bu, güzel gözleri falta,ı gibi açıl· 
mıı, a&nfın çe~ ... si Nana'nm rii
yetile kız&rmlf ~n melek yüzlü 
lise kaçkınıydı. Herkesin ken
dine doğru baktığını ııörünce, İs· 
temiyerek dik sesle konUJmaklan 
mütevellid bu hicap ile, son dere 
ce kızardı. Komıusu Dagene onu 
mütebeuimane ıüzüyor1 halk, 
sanki silahlarından aıyrılllllf ve 
ıalık çalmaktan artıl< vazgeı;miı 
cibi, gülüyor; beyaz eldivenli de-

likanlılar ise, Nana'nın aihrile bü. 
yülenmiı olarak, sermest, alkıJlı
yorlardı: 

- Tamam! Doğru! Aferini 
Nana da, bu sırada, halkın gül. 

düiünü görerek, gülmiye başla
mııtı. Nefe iki kat oldu. Bu gü
ze) kız, ne oluna olsun, bir tu
haftı. Güli;.ü, dudağında camze· 
ler açıyordu. 

BiZ>at kendisi, bir cöz kırpma· 
aı içinde, sanki ciki paralıl< hüne. 
rim yok amma, batka meziyetle
rim var!» demek istiyen bir hal 
ile, bıkmadan, teklifsizce bekli· 
yor ve halkın hissiyatına derhal 
ayak uydumnya çalıfıyordu. 

Ve, orkestra tefine: «hadiseııe, 
canım!» ifadesini tafıyan bir ha· 

reketle hitap ettikten sonra, ikin
ci kıt'ayı okumıya bqladı: 

Gece yarısı, geçen Venüs'tür ..• 

Hep o çatlak ses. Fakat ıim· 
di balkı o derece maharetle iate
diği tarafa doğru sürükliyehili· 
yordu ki, arasıra hafif rayeler bile 
uyandınyorclu. 

Nana, küçük kızıl dudaldannı 
aydlnl.ıtan ve iri gözlerinde pek 
açık bir mai renk parlatan gülü· 
§Ünü muhafaza etmiıti. Biraz can
lıca bazı mısralarda, yanaklarını 
bir alev dalgası kaplarlcen, pem· 
be renkli kanatları haz titreyiıle
ri içinde çırpınan burun delikleri 
açılıp kapanıyordu. Yapacak 
baıka ıey bilmediğinden, boyu· 
na sallanıp duruyordu; ve artık 
bu, asLi. çirkin görülmemekteydi. 
Bilakis, erkekler diirbinlerini o· 
na doğru çeviriyorlardı. Okudu
ğu kıt'ayı bitirdiği zaman Nana· 
nm aeıi tamaıncn kı.st.l.mıştı; ıar
kının aonunu getiremiyeceğini 
a..nladı. O 2aman11 fütursuz.ca, ince
cik gömleğinin altında bir yu-

varlak re.meden bir baldır ha
reketi yaparken, beli geriye doi
ru kıvrılmıJ, bayı ıarkık, kollal'I 
gergin bir vaziyette idi. Bir alk•t 
tufanı koptu. Derakap döndü ~ 
kızıl saçlannm bir yapağı cib• 
süsled igi enaesini halka teşhir e• 
derek, indiği yere doğnı çıkma• 
ğa batladı. Ve o zaman, çılgınca 
alkışlamalar oldu. 

Perde sonu daha tatıız geçmif· 
ti. Vülken Venüa'ü tokatlama1' 
istiyordu. lliblar iti tezekkür 
ediyor ve aldııtılmıt kocalarııı 
ııönüllerini almadan önce, gidip 
bir kere de mahallinde tetkikat 
yapmağa karar veriyorlardı. Ve· 
nüs'le Mars arasında geçen tatlı 
sözlerden ifrite döndüğil bir sı• 
rada, Dian, onları gözden USllk 
bulundunnıyacajına dair yemi11"' 
le ediyordu. Daha bir sahne v.,.. 
d ı ki orada, )'11flı cözler ve bıı• 
run k&nJtırmalarile oniki yqınd,• 
bir çocuk tarafından temsil edı• 
len qk, her swJe : cE ve! anne f,.. 
Hayır anne!. •. » diye cevaplar ve· 
riyordu. Sonra, Jüpiter, müteheV• 
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Bir İngiliz tebliğine 
göre: 

Almanya, bir 
hafta içinde 
500 tayyare 
kaybetmiştir 

Bunun 183 tanesi 
garbi Avrupada '1e 
orta şarkta imha 
edilmiştir. 

Boğazlar 
ve Rusya 

(Bq.! biriad AlüfMe) 
telif Hilıemiyeeeiini Beıtiıule
kilerin yiizüae fllJ'muştur. Bu 
yalanların hepsini tekzib etmek 
mümkün de!'ildir. Fakat aşağı. 
daki "1 aoktalamı hakiki mahi
yetiai 9ilmek libumlu ·ve fa). 
delidir. 

1 - Bitler, 'beyanatı.da, Sov. 
vet pilotlannuı Alman toprak. 
tanııa tecavüz maksadı ile akın
lar yapmış o1duklanıu ltiJdir. 
miştir. 

Bu. muauam 
0

bir yalandır! 
Bilakis, & kimuu.UAni 94.1 den 

21 hazirana kadar, Alman tay. 
~-areleri tam 3?5 kere Rus top. 
raklanna saldırmışludll'. Ara. 
da teati edileıa bir çok notalar
dan sonn, tecavüzlerin devnın 
etmekte olduğu göriildiiğünden, 
•ı nisan 941 tarihinde, Alman

'\! anın Moskova elçisine son bir 
nota daha ,rerilmiş ve Alman 
tayyarelerinin Sovyet Bns) a 
topraklarında hazan 100-150 ki
lometre derinlikle.re kadar dnl-

Londra,30 (A.A.) - Müte· 
hassıs bir zatın v~rdiği ınaliı· 
Ilı.ata göre mihYerin avrupada. 
Orta~arkta Pazar giinü •ıilın) { 
te eren kafta içinde ka) ıpları 
183 tan areye hali~ olmakta
dıl' .. Bu rakam, bu enenin en 
Ytiksek haftalık ka' ıp ) ekônu-d ı dıklan ve bu tecavüzle.re ısrarla 
ıır. İngiliz. kayıpları 6S taY) a devam etti'kleri bildirilmiş ve 

İngiliz kabi
nesinde 

bazı değişik
likler oldu 

Londra; 39 (A.•.A.) - Başve
kil, 1N.ı 'M:yuname ile kabine
deki yeni d~ikllkleri bildir
mİ!jtir. 

Tayyare inşaat aa.zın Lort! 
Biverbnalr )'eni 'bir nzi:feye ta
yin -~. Tayyare in~aatı. 
na neant effiij pilMnberi JMi. 
yük hizmetler görmüş olan LoNI 
harp kaltinetıinin vaz.ifelerine 
~ &ievam etlec:ektir. Tica
ret auır.ı Oliver tleniza ırı bir 
memlekette pek mühim bir yeni 
vazife alınıştır. 

Sir A:ndre Dunkan Titaret na-
11rlıbna getirilmiştir. Bu deii-
0klikle:r, hük:Umetin, siliıb ima

lindeki dikkatini arttırmak ar
msuna lıamleodihnektedir. 

900 bin 
asker! 

!ft Haziran l!Hl aarteri 

K~~it~i~~'-S p o R-
Suriyede 

muha
Sadıkbey hanı cina
yetinde ölenler ara• 
sında iki kardeş de 

Y&J' 
fzmir, 29 (...._.) - Tepe-rebe 

Visi, bu hafta elli 
tayyarı kaybetti 

.. cilc.te Sadık.bey han.da hayvan 
camh.zları uumd& pkan biı: 
ahperif meeeJaıi Nkln-cPli kw 
1ıa sonunda Selim oğlu Demirin 
iki arkadaıpnı :p .... dıimJ vc
Ramınanı ölclünfijüıiiı hiclirıai§ 

K.ahi:ft; 3t fA. A.) - Sea haf. 
ta İ<.:inde Suriyecleki Vi•i ordusu 
50 tayyare kay9etmitfu'. 

Şif\:letJi topçu a~ rağmen 
sahildeki kuvvetlerimiz Beyru
ta doi:,rru iki kilometre daha il~r
lemişlerd.ir. 

Humus ·vohı üzerindeki kuv
vetlerimiz; işıaJ ettikleri yerde 
durmakta ve yeni bir taarrma 
hazu )anmaktadır. 

Amerikada 
29 casus tev

kif edildi! 
Vaşington 30 (A. A.) - Ame

rikan harp fabrikaları, tanklar1 

tim. 
Aldığım yeni malumata göre:, 

hadiııf! !}öyle cereyaA et.ittir: 
Sclanikli Ali oğlu hayvan 

cambazı Ramazan diğer acfl Ra
mo ve kardeşi Mehmet Al.i Koç
lar diier adı Pa~o, Musa o~u a
rabacı fbrahim Kaık.en, Hasan 
oğlu Salih T oyalan. Şakir oğlu 
Zülfükar Pehlivan. Şakir oğlu 
Kamil Salih. Selim oğlu Demir 
Ali, Yusuf oğlu Ramazan, Etem 
oğlu Huzım Uyar. Urlalı Koca ve 
Demir oğlu Recep admcbki ş 
hıslar Tepecikte Sadıkbey hanın· 
da ve ha)"\•anlara mahsus ilti ahn 
arasod;ı bır rakı m~ ll:uraruk 
içmeğe başlamışlnrdır. Knfolar 
biraz tütsülendikten sonra hlı 

Milli kDme şampi
yonu: Beşiktaş -

Beşiktaşa şampiyonluk ka
zandıran bu maç nasıl geçti? 
Tenis ve futbol amatör teşekküllerinin 

faaliyetleri 
Bu seneki milli küme maçlıuı- lan. ilk anlarda Bqik~ı .,qtı

mrı 1ııetmdaı>bui hiç mağlup ol- nyorlana da. J 3 üncü dakikada 
madan. ve son Galatasaray ma- Hak.luma ayağı ile Betiktat ilk 
çında da berabere kalarak, Be- gölünü yapıyor. Fakat Calaıa.. 
şikt'aıf kendine layık bir ıampi- ray gene oyuna hikim. Dene 
yonluk kazandı. sonlarına doğru bir sertlik hare--

Birkaç senedenberi i ·i muvaf- ketinden dolayı evvela Şerefi, 
!ak.iyetlcr kazanan bu takımı ve 80nra da Sal.imi dıpn çıkanyor 
idarecilerini bu sebeple tebrik e- ve devre de o zaman nihayet bo-
deıiz. JuyOT. 

BE.ŞIKT AŞ • G.SAR~ Y 2 nci devre: 
MAÇI NASIL GEÇTi? GahtnsaTay ıııkı bir hücumla 

1 inci de.re: oyuna başladı. Fakat pek az aon• 
Paz~r günü milli kümenin en ra Bqiktaşlılar hakimiyeti cilcn

çetin ve güzel .karşıJ.aımaS1, dnha ne alı)•or; oyun sert ve zevkli. 
doirusu şampiyonlulc çekijmesi Hakkı bilhassa 27 nci -,;e 37 inci 
.!emek olan ve Fenerbahçe sta- dalı::ikaln:-da ili muhakki'ik golü 
<lında tahminen on hın seyirci birden bçınyor. Devre sonlanna 
önünde yapıbn G. ~ray _ Be- doğru Mehmet Ali soldan iıni bir 
~ maçı çok zevkli oldu. akınla hiç umulmndık bir zaman 
~ Bcşikta4l.ılann hüc.umu da henıberlik golünü atıyor 've 

ile başhınc!:ı.. Hemc:n akabinde oyun, 1-) berahcre bitiyor. 

tedir. ·Fakat pilotların bir k1 • ı;ikuyet editmi tir. Aşikardır ki 
tıu ıkurtarılmış buhmmakradır. Alman ta -yareltti tarafından 

Ru ihııberlerini de nazarı vapılnn bu akmlar, Janta ile ele. 
dıkkate almak uretile, <lü,. ifü, bilerek yapılmı alnnlardır. 1 • 1 ve tayyareleri hak.kında ecneb· 

Ruzveltın hır emnle t =n:~:1;;ek;::~n~ :cı~;;~~ 
silah alhna çağrıldı tir. Bunlann 220 si Alma.dır. 

havvan alım satımı meselesinden 
ar~da münnkqa b;q•am v 
iş küfür teatisine intikal edince 
rakı masasından kalkılınq Ye: bu 
defa bıçaklar çekilmiştir. Bu ara
da Selim oğlu Demir Ali bıçağı
nı çekmiş ve ZüUükarla Aliyi ya
ralamıştır. Ali Demirin bu haline 
mani olmağa çalışan Ramazan 
da gözü kararan katilfıı şiddctU 
bıçak darbeleri altında yere Y>
kılmış ve bin.2 90nra ölmüştir. 

harekete geçen Galatasaray for· F. BAHÇE· İ. SPOR 

' 

KARŞll..AŞMASI 
• 7e mabacl, bugünkü t:ınrmzn 

~tın ka) ıphırı hu hafta içinde hazırlıyabilecek keşifler yap-
.)0~ Ü geçmektedir. . maktı, 

lngiliz lıau kn" etleri. ln- 2 - Alınanlar, Sovyetler ta. 
giltereyi müdafaa ederk,.n hiç rafın4nn Tiirkiyenin taınamh-
bi rtayyare kaybetmemiş, ~·· frını gar.mü. ed~ bir eclklaras
kat .~ Jn 

1 
hava kmvctleri Jıı- \'ok neşredılmış olmasına. kız

..:ı ,. .. • ını lar ve bUJla lıasmane bır ha
~ tere Üzerine küçuk gct"'e la· re.ket telikki etmişlerdi. Bu de-
kttu:t.ları esna ın<la 12 taD are klarasyonun, Almanlar tarafın. 
ay'be~ lemi~tir. dnn hasma ne telakki edilmesi. 

Vaşington: 30 (A .A.) - Ruz
velt salahiyetlerini knUanarak 
900 bin Amerikan yatandasını, 
talina görmek üzere askeri hiz
mc_et çağırmıştır. 

tur: 
- Almanyanın me,·c:ut pakta 

riayet edilmediii-ine dair olan 
neşriyatı neden Tass ajansı ta

lgniltera dün gece
yi rahat geçirdi. 
Londra: 30 (A. A.) - İagiliz 

Hava ve Dahili Emniyet neıa. 
retlermin diin akşam ne~edilen 
teblili: 

Pazar gi.inii aksam saat 18 e 
kadar İngiltere Üzerine liiçbir 
düşman tan aresi u{lllamı._tır. 

Almanya ve meş.gul ıtrıızi Ü· nin sel»ebi bir türlü anlaıılaına
ı~ı~de 96 Alman tayyar i dü- n~?kt~ır!. Sov~'.~tler Birliği, 
§ıırın· ·· ,.. ı· ·ı·z ha' a 'kuv Türkıye hır tecavuze maruz kal-

uıuş ur. ngı ı d v b' 1 k ı v \'eti · l k~ • d ı~ı zaman ıtara a acagın• 
S erı hu ıarc at . c:na ın a hildirmisti. Bunun Almanyay:ı 

rafından stiratle tckzib edilme- ------------

4. tayyare kaybetmıştır. Orta· k:ırşı nasıl hir humine mahiye. 
§:rkıa 73 düşman tayar i dü- ti olaltili.r? i te hugiin Sevyet 
~1•ıiilmiistiir Ilıma mukabil or- Rusya hır tccavtize mantz knl
ta ı: k 10 

1· · ·ı· k l rı 11 mı~tır \:e Tiirkive. ir n ve hattıi 
~ar ta ıı,,.ı ız ayıp a ~- b. ·fi kl ı 

mi~tir! 
- Son hlıdise1er göstermi~ir 

l\._i Sovyetler Birliği, mevcut pak 
'ı ko .. umak ve iki nıeınle'ket a
rasındaki münasebetleri dc,-am 
ettirmek icin elden geleni ynp. ta) el' tı Amerrı;:a ıtara ı arım mu ıa-

) are ır· fnz:ı etmektedirler. Almanva. O ft · · · ·uıshr. 
d onanma da hu ha a ıçın· bu bitaraflıkla:rda da hasmtıuc Tı\.<;S ajansı tarafından veri-
/. a~ rıca iki diiimaıı tan ares:i hir mahiyet bulabiliyor mu?. len tebligatın Almanyada ,.c 
ltı;iirnıü:ı.tür. 3 - Bitlerin musikiye ne de- Alman tesiri altındaki memle-

- 0 rece vukufu olduğunu bilmiyo- ketlerde neşredilmediği malum-

J ruz. Fakat boğazlar meselesinde dıır. Hal·iki vaziyet a ikiırdır. a p o n y a t e 1 a" ş a rıkardığı sc terin pek fnlsolu ol- Almanya, hainane hareketleri 
dutu muhakkaktır. so,•yct hü- .,,. fıni bir hücumda bulunmak 

du•• Q •• b zı'yor kfnn tinin boğazlar üzerinde ;nıkanmı elde emek j,.in. Sov
ymuşe en bazı iddialan olabileceğini or- •·etleri bir dostluk hapı ile uyut 

t:ıyn ntmağn. ~menle, Sovyet si- fe hazan gecilciyoruz. 
\Başı l inci sayfada) 

t 1cl~ğer Miln er hegemonya ı~ 
rallurı n arak Rn~} anın A · 

ta kısının; "a'1lır::n, Japon)a .. 1. J • 

• ltrn nıe.::elclc.rle knr;:ılaia· 
=k1_ır. Ot§ l\Ioğoli tan \ c Şi
d alı garbi Çin mıntakası, bun
ıtn ciddi urette müte ir ola· 

~laır. Rus. Alman- harbi Şar-

~·a~Hnin ana prensiplerini an. Bundan sonra Lozovski. Al
lnm13mn gafiller kalkısabiliı"lcr. man harp teblil!lerinden bah.;e. 

Almanya propaganda Nazırı 'erek sunlan söyle-miştir~ 
Göbelsin Hind mutfağında lıa- - Almanvanm biiti.in hahcr
z.ıdadığı putlar Apolon'a ne ka- 'eri yalandır. Biz haber icat et. 
dar ben7.erse bu yalanlarda ha- 'lıiyoruz Dftğrnvu ve olanı veri. 
kikatimizin yanında öylec:~ ~ı- ,·oruz. Bunun için haber verınek 
rıhrlnr. Bu yalanların s~~ehr, nt• tebazan gecikiyoruz. 
1t~ha~ına oluna olsun, dunya ef- ı Bir gazeteei şu suali sormuş. 
karını Almanyaya kazanmakdır. tur: · 

Bir gazeteci şu suali ormuş- - iki memleket. birbiri nez. .A }ada Japonyan,;1 refah 
~ha ına coğrafi lıudutlarıuın 
'~ih 1 d'd· . l" l B' li · b l iW'elLe ıa ı ı mı uzuw· er ır ğine karşı har e gir· 
'- ~lacakıır. mİftİr. Eğer mihvrrin aha ı 

dindeki hüvük elçilik memurla
rını miibadele etmiyecek millir? 

- Konusuluyor. Alman\·anın 

r kUc;lü paktla ıkuşılıkh ola· Sovyerler Birliğini, Ortafarkı 
'ia. h•nınan yeni A!!ya nizamı ve Afrikayı •ilıtiva edecekse, 
~ nıih,·crin )'t"Dİ A\·rupa uiza- Almanya ve İtalyanın Hindi • 
ı.ı .balen ga~ri arihtir· Ve tanda, Avumalyada, Uralın 
lı::YYe.n hudutları yoktur. şarkındaki So,1 et arazLiml1: 
lbihvhalde AJmMnya Ru!yanın. IJapon nüfuzunu tanımamaları 
it er tıüfuztma tabi ulması için lbiç bir ehep mevcut de-

•p ~ti~ dlijiincesi ile Soryct ğilair. 

Sovvetlcrdeki menfn.atleriai 
temsil eden Bul..,ar elçisi ile bi. 
zim Alnıaavadn1<i menfa~tlPrİ· 
01izi temsil ed~n İC\vec elriliği 

Bundan sonra harp hahanelE-rİ 
Bunadn sonra harp haberleri. 

nin ~e~tdl~rf! ne snr~tle hil. 
dirilecei?ine darr bazı teknik bıı
hisler iiuı'•de koınqulmm; \'e 
toplantn·a nihavet Tet'ilmi tir. 

M ndanya abidesi 
Ba ı Birincidt' 

Iıkcı.irclen ılı• Çanaklka] c hoğ:ı· 
zına -y iiriimii~ii. Bu hareket. 
) alnız clii~manı <leğil, dü~nıaıı
lrıra zahir olan millellcri ele le-
la~a dü:;iirdü. Fran ızlar, Rum
eli tarafına geçtiler. e hoğ:ız.. 
lara l .. ar~ı ~ukııhulan hareke
tin chmhırnlnıa l için. İstan· 
bludaki Fran a fe, kalfıde ko· 
mi eri General Pele ile Fran· 
ız nazırlanndan Franklcn 
Ru})On'ı İznıirt" Ehedi Şef 
Bii) ük . tatiirk'i.in pnına gi)n
clcN1'iler. 

tıc l\Iuılan) a miitartıke i, 
bn taleple haflaJı, ve Gazi 
Mu-tafa Kemal. mii:ı.akere için 
Garp Cephc--i Kumandanı 
i~met Pa~ayı göndt>r,fi. 

~l üz.ak.t>relere 3 Biriueİtt>;· 

rin 1922 de ba~landı. 11 Birin· 
citeşrinde anlaşma imzalandı. 

ludanya miitareke~ Tiirk 
zaferini ta ... dik eıle.n ve hu za. 
ferler öniinde düı:manbrın 4'· 

ğildiğini gii•teren hir w ... ika
dır. 

Bu anla ma Mndanyada im
zalandığı içindir ı\...-i, Lura!"l ta· 
rilıi hir kıymet almış, bu kii
çiik Tiirk y1mhı tarihi .ehirler 

Katil Ali Demir de ağır suret
te yaralanmış Ye bu suntk yara
lıların adedi üçe çıkmıştı~. 

Yarıılılnr hastahaneye kalcluıl
mcıılarsa da katil Demir Ali ile 
Mehmet Ali namı diğeri Paşo al
dıklan yaraların tesiriyle basta· 
anede ölmüşlerdir. Zülfükar has 
ıahanede yatmaktadır. Yarasının 
tehlikeli olmadığı eöylenmekte· 
dir. 

İZMIRDE PARTİ BiNASI 
İ-zmir, 29 (Hususi) - Mer

l:ezde. ihtiyaçları tamamen kaz
!'lı!ıya bilecek büyuk bir Parti bi
nasının in~ası kararlaştırılmıştır. 

Bu maksatla Parti Genel Sek
reterliği Fen Müşavir mimarı 
l:Jay Sabri tchrimize gelmiş ve 
Purti müfettişimiz Bay Galip 
Bahtiyar Gökcri ziyaretle malu
mat nlmı ve derhal tetkikatn baş 
lamıştır. lnşaata birkaç yer dve.. 
rişli görülmektedir. Kat'i karar, 
bu tetkiklerin umumi merkeze ar 
zmdan sonra belli olacaktır. 

Al taa n Ayni s:ıhada Fenerbahçe ile man rruzunu İatanbulspor arasında ~a kar~·-
• lapna yapıldı ve devrenın baı!m-

hedef 1 danhcri hakimiyeti ele al~n Fe-
• nerbahçe!Der oyunu açık bır fark 

la 5-0 kazandıl:ır. (Bap Bmincide) 
lcrden sonra, Alınan crkanıhar· 
biyesi ~imdi, M<>ekovaya ilerile-

O. Y AZlCI oGw 

mek emc!iııi hulyalarından tar· AMATÖRLER AHASINDA 
hctmiye mecbur olacaktır. Bu MÜSABAKA 
~ktir ki Rwı auıkavemeti Al- Kartal Gençlik Spor ikulübü 
r.-:an tabiyesini altüstetmiştir. lA) takımı ile Alemdar Spar 

Şimdi, bataklık mıntakalarda. (B) takımı arasında yapılan 
bırçok Alman tank ve piyade tü- maçta yiııe her iki takım da ı?Ü
menlerinin gerilerile irU"batı ke- zel oynamaJarile 5 - 5 berabere 
silmiş ve bunlar çok müılül ve bitmiştir. 
tehliJcdi bir duruma girmişler- En iyi oyuncu AlemdaT takı-
diı. Bu gijçlülder, ve tehlikeler, 1 mından Nevruzdu. 
Rus takvİye kuvvetlerinin iında- . ?\"EVZAD 
da yetişmesi nisbetinde artmak- KUZGUNCUKTA TENİS 
tadır. Sovyet hava kuvvetleri pi· FAALİYETİ 
yadeye bü)ıük yardımlar ifa et- Kuzguncuk gençleri, Nuri De- · 
mekte ve Alman tanlı.: tecemmü- mirağtn himayesinde. memleke
lerini durmadan boınbatamakta· timizdc revaç bulmağa başlıynn 
dır. tenis sporunu gayretle bnşarmak-

Lük ve Llvov'un cenubunda hıdırlar. Bu elemanların içinde, 
muharebe korkunç bir §iddetle Dündar, Sabit. Cevat, Feyzi gibi 
devam etmcktcdır. Rus kuvvet· gençler, gelecek için ümit van• 
leri, pek ağır zayiata malolan detmcktcdirler. 
AlıntUl taarruzlarını durdurmak- -----<l-----
tadn. K h b 1 Rus tebhği:- buraya nid tafsi- ısa a er er 
lat vermeğe lüzum görmeksizin, .. . . 
Romanya hududu cephesinde sn- * Son gunlerde hıra sarf:ıe 

~ıra ınn girmi~tir. de muharebenin de\·am ettiğini 1) atı m~ihiın miktarda ) ükseJ. 
Şimtli, hu tarihi ~ölın--ti, bir bildirmekle iktifa etmiştir. 1 mişt'ir. Idare hira tevziat 'c a-

ıle ahide ile t'hedile~tiruıek le· Tebliğ. Alman resmi tebliğin· l 11ılarında ge~en t•ne olduğu gi• 
~ehhii ... ütıe giri ... ifmi ·' oraıla hiı:, de. Sovyetle.rin ~OOO ta.nk ''e 600 f hi aikhaklıklara me ·ılnn bırak· 
( ) 1 ' top kaybettılderıne daır olan ve . . .. ) .. . 
Miitıırckc abitles'i ) apı mavi· mübalağalı bir tekilde tifirilmit n~anıak ıçın her turlu tec1Lırle-

na karar uilnıh~tir. lu m1a d • rı alı ıı:t - Lıu nan zayiat raka ıınm a 1 • 11 ıı ır. 
Bu mak~atla Giizel San'atlar cevabım vermektedir. * Toprak Malı ullcri Ofoi, 

AkademU-i Müdürü Bürlıan SoyYeder, fimcliye kadar an- hütiin ıuıntakalarda ç.avdar, 
Toprağın rei liğiıule bir he) et cak 850 tank, 900 tayy~re ~e buğday, yulaf n arpa muha)a-

' f 5,000 insan kaybetmııılerdır. . h'. 
:Maarif Vekaletinden Vt>-riltm ec 1:-lalb ki buna mukabil Alman- uma ha~lamı~tır. Fıyatlar, n· 
mir iizer'jne şehrimizden Mu- far 2~00 tank, ı SOO tayyare ve kUınetfo ta) in ettiği ni betler 
dan) aya giderek tetkikler yap- ;o,OOO iti.ti kaybetmişlerdir. dahilinde malın kalitesine gö-
mı~ \-'C ahiclenin yerini lt"·hif Almanlar ilk muvaffakıyetle- re teıopit oltınat.•akrır. 
ctmi::rir. bide i k~lf!nin tam rlni Min.k'in cenubunda kaz:ın· * lliJN. Parri i bir senar 
kar.t1 ... ındaki parkta ŞdıitPf~in m..ıardır: çünkü harbin ilk 3 _ _. ıiuema grupu tc kil edecektir. 

:. l ) k' ı günü zarfında Ruelu Finlandiya G 1...;~ l . d :.1 k h' 
orta ınc a 'apı aca -ur. -L i 1c ~ •• d 1 rup ıwy erı o •i•ra ter •· 

• • ; v ce.,...es ne uvv.a gon ereme- • • • • ·~- J" 
Ahıdı•nm kurular.agı yer<le 

1 

mişlerdi. Halbuki Rus takvive yen, zıraı, tıcan, ı11'llti8 ı. sı· 
) akımla sondaj i lerine ha la- ftıt':ıları yetiştiği nisbette vaziyet nai, sıhhi filmler göııterecek-
o:u·nktır. tebeddüle uiramaatadır. ı tir. 

G~IP BİR VASİYETNAME 
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davet edil ordu .. Fazla alakadar 
olmadım. Kendi kendime, acaba 
benden ne istiyorlar? diye dü. 
şündüm, İfte o kadar. Eğer yağ. 
mur yaimnmı obaydı her hal. 
de bu randevuya giderek hafta. 
lık tatil giinümün yarısını öl. 
dürmel:'e hiç de razı olamudun. 

· istiklal • En Son Ha vadis'in büyük zabıta romanı : l şağı kazaen düşmesi ı:ok müm. 
kündü. Fakat araıiyi karış karış 
~ok i~·i tanıdı~mdan bu imkan 
reddedildi. Her ne i~e.. Bhim 
biJdiğimb bir şey vusa ölü. 
münden on beş gün evvel bne 
müracaat ederek yeni bir vasi
yetname hazırlatınasıdır. Bun
dan yirmi be~ gün evvel yaptır
dığı vasiyetnamede hütitn mal 
ve mülkiinü muhtelif hayır te
ıniyctlerine bırakıyordu. Bal~· 
ki bu son vasiyetnamesi muc~
bincc c;ok basit bir iki ~rt.m ifa. 
sı mukabilinde her şeyı sıze bı. 
raktı. Bu şartları teerddütsUz 
kabn1 ed('.ceğinizi tahmin edi. 
yomm. Şinıdi s~e bunları an. 
edeceiim. Kat'ı cevabınızı ve 
iınzarun ondan sonra verirsiniz. 

oradan üst üste yirmi clört §aat
ten fazla ayrılınıyacaksınız. Ay
ni miiddet zarfında Sir Albert'in 
ölünıii nıkubu1du~'ll zaman o
rada hizmet etmekte olanlar 
vazifelerine devam edr.cekJcri
ne mukabil almakta oldukları 
aylıkları da aynen alacaklar. 
Eğer kendi isteklcrile oradaa 
ayrılmak isterlerse hiç bir mu. 
halefot göstenniycceksiniz. İki 
sene müddetle bu şartlar böy. 
lece kusursuz olarak ifa edildi~ 
ği takdirde malikine kayıtsıs 
şartsız size geçecektir. 

t•~ı rtinu Ömrflm oldukra ha-... ıya v • 

fe\'kal~aı.rıın.. Buıiin o kadar 
had' ~de, o kadar bnriKulade 
ııı.a\~ erle karşılaştım ki, yuı 
tın 1nenıe Yeni bir kurdcfc sa-

a n1aia b • "•tua .,._
1 

ve undan sonrn hır 
wc teri t v vcrdı·m ş· utnıaga karar 

.. ı1ncr d 
satırlannı ..... ,] efterimin ilk ••• n,ıne . k 
ttlızı kurdelesi! anın yenı ır-

e Ya:r.ı ..... . t' k yorum. .. , e garıp ır i lıu 
dı;nm zaman h' .sabah lil an-
L .,. ' iÇ hır b 
Q"Şıma gelecek 'hid·şey, . ana, 
"tiden bissettirınect~sel~ ev. 
lt.nceremdeu dışarı ~ ._ınu 
l'atınur yüzümü kanıç.ılad~ ti 
~an nkhına gelen ilk Clü ·Ü 
tt, bugiin de golf partisi Yap:: 
~'l:acağını, oldu. Halbuki şirn. 

• ıstersc, hiç dumıaclan aylar. 
~ l'aimur yağsın!u Aldll'lnaın 
~le. O kadar, o ka.lar ınes'uduın .. 
'1 llatta elime e ınıılıut mektubu 
t "tbnı, hatta onu okuduğum 
l:ı~an bile hiç bir beyetnn, hiç 
.-:, Şey hissetmedim.. Mektup 
la llıe.r Street'de yazıhanesi O· 

ttı 'tl ~<>ter Curtis'den dahn doğ
,,:~• Curtis and Williaıns {irma
~•ctıı~n geliyor ve vaktim miisait 

f:tı :ıaına.. yazıhanelerine 

Ah, bu dınrctin sebebini 1 • 
hi sctmi olsaydım, nasıl ko~,1 
koşa giderdim.. 

Haydi imdi biraz sakin ol
maia ''c vak'nları sır:ısile anlat
maj!a çalı ahın .. 

Bay Curti 'in yazıhanesinde 
çok az kaldım. Bana kar ı o ka
dar nazik, o kadar hürmetkar 
tavırlar takındı ki ~ğer ilk cilm
leJerde işin m~.11iyetini anlatma
mış olsaydı bu hali oldukça ga. 
ribimc giderdi. 

- Sizi nznn zamandanberi a
rıyorduk. Diye söze başladı. fü•. 
~ela sizi tebrik etmeme miisaa. 

e ~iniz. Bir lıafta evvel amca. 
nız Sir Alfred Brocklebank ve
fa~ etmiş ve unvanı ile sekiz 
ytız, hin sterling kı:\·metinde bir 
mnhk" • · aneyı miras olarak size bı-
rakm.qtır. 

i?1ce hatırb.)•aınıyorum amma 
galıba bu haberi ahr nlmaz ağ. 
zım budala gibi bir kanş açık 
kaldı. Bu lıaber o kadar beklen. 

GôRONMEYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

metlik o kadar tuhaf bir haber
di ... 

Kendimi bildim hileli, amcanı 
evJad bırakmadan ölürse. Baro
n~~ unvanının bana kalacağını 
bılıyol'dum. Fakat bu, benim 
hoşuma gitmedikten ziyade bi
Iakis beni sinirlendiriyordu. Ben 
doğmazdan (ok ev\•el babamla 
nmcam arasında çok şiddctH bir 
kavga olmuş, ve hiç bir zaman 
sebebini öğrenemediğim, bu 
kavgadan sonra bnba mile am
canı birbirlerine dü.şmnn kesil. 
misler ve birbirlerile alnkavı 
ta~amen kesmi ler. Babam bir 
kaç spckülisyona girmiş ve bü. 
tün servetini kaybettikten sonra 
kiiçük bir gnzctc muhbirliği ka • 
bul ederek yaş.'lmağa (alışını . 

Ben. hayata gözijmü açnr aç
maz, ailemin, iki ucunu bir ara
ya getirmek için çabalam:ısm
dan başka bir şey görmedim. 

Koltcjde bir hocalık :llm.,;;.:l 

nıuvaffak oldwn ve bu mesleğe 
giri~tim. Kii~ük karde~iın bir 
bankada memurdu. 

Brocklebank malikane inin 
veraset hakları bizden bir m•. 
velki ncsildenberi ortadan kalk
mı~h ve amcamın ölümünden 
sonra bu biiyiik servetiıı, bizim 
için, son meteliğine kadar yok 
olacağını fakat sadece Baronet 
uuvanmın bize kalacağını bili-
yorduk. Zavallı bir mektep mu
allim inin Baronet un\'anına sa. 
bip olması kadar gayri tabii bir 
şey tasavvur edemiyordum. Bu
nu o kadar garip buluyordum ki 
düstinmey:i bile abes telakki c
db orduın. 

Onun ic;:in Bay Curti 'i riiya. 
da imişim gibi dinledim. O şas. 
kınlığmım f nrkına varmadan 
:reni ,·nziyetime ait tafsilat ''e
riyordu: 

- Amcanızın iiliimii ani ,·e 

çok feri oldu . 
Gubt adasındaki şatosunda 

o.:cncleıtlcnheri münzevi bir ha
~·at sürdiiğii maıumunuzdur. Bu 
admım Bamford şehirnin şar. 
kında ve Nortlıcnorlard sahille
rinin aı;ığında bulundu~nu da 
tabü biliyorsunuz. Bundan sekiz 
gün cv,·el şatonun üzerinde ka
in olduğu yarın dibinde cesedi
ni bulmu lar. Tnhltikat ~·apıldı 
ve jüri cinayete karar '\/erdi. 
Sakın bıı tafsilatı vermekle sizi 
fazla müteessir etmiycyim. 

Kendisine derhal teminat ''er
dim ve amcanıın bcni•n için sa
dece bir nkrnba olduğunu \ ' l' a
ramızda }ri~ bir rnbıtn bulun
madığım sÖ.) ledim. 

Bay Curtis: 
- Tnb'i amcamzın ölii ii bir 

kaza neticesi mi yoksa intihar 
mı. diye rok araştırılclı. dire de. 
yam l'tti. Karanlıkta yardıın a-

l\fnsanın Üz(•rinden bir kaj!ıt 
aldı, gözlüklerinin arkasından 
uztı[I uzun tetkik etti. Ben hu, 
arnhk biraz kendime gelir gibi 
olmuştum. Merakla onun söze 
dcvamim bekli~ordum. Niha
yet: 

- İki sl'ne müddetle, dedi, 
malikfin<'yi bir vekil idare ede
Cl'k. Kırk bin sterline varan ge. 
liri tamamile sizin olacaktır. 
senelik tecrübe müddeti iı:inde 
Derhal Gui t ndasına gidip ye.r. 
l<'Şınf'niz Hi:zınıdır. Fnkat h11 iki 

Kısa bir fasıladan sonra de
\'am etti: 

Bu şartları kabul etmediğiniz 
takdirde yahut kabul ettikten 
sonra ifasında kusur ettifiniz 
takd~ı·de, veyahut ikinti senenin 
h'. nuundan evvel vefat edecek 
olursanız, malikane ayni şartlar 
dahilinde erkek kardeşiniz R:ıy. 
mond'ıı verilecektir. Onun da 
bu şartları ifa etmediği ıöriile· 
cck olursa o zaman vasiyetna
mede kaydedilen muhtelif h:ı~ ır 
müesseseleri menfaatine mali. 
kane satılacaktır. 

- İşte vazi et bundan ibaret 
Sir George •• Ne dersiniı? Kabul 

··? mu .. 
(Daha ,·ar) 
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Esrarengiz 
bir ölüm! 

Çapar Ali, günahkar 
bir kadınnı evinde • 

bitkin bir halde bu
lundu, sonra öldü 1 
Antakya (Hususi)- Son ,giın

lerde şehrimizde esrarengiz bir 
cinayet olmuştur. Şoför Çapar 
Ali dürüst 'bir kadın olmıyan 
Hacerin evinde baygın bir hal
de bulunmuştur. Evine götürü. 
len şoför Ali, az sonra Ü'adc ver
meden ölmüştür. 
Öğrendiğimize göre, şoför Ali. 

hadise gecesi Hacerle beraber 
Hatay parkı gazınosunda ıçnıiş 
ve bir müddet sonra Hacerle be
raber kalmış, yolda bir şişe da
ha rakı alarak kadının evine gıt 
mişlerdir. 

YATAN GAZETESi, 
dün çok meraklı bir 
tefrikaya başladı : 

FiLMiNi BELKi DE GÖRDOGONOZ ... 

Malaka'lı Kadın.~ 
Türkçeye çeviren 

Rezzan A. E. Yalman 

:!'AT AN,, Perşembe günü de ' 

şu tef rika.IJa başlıgacak: 

Meşhur Kadın Avcısı 
İstanbulun Kazanovası 

EN 90N HAVADtS 

Askeri i k işleri 1 
Eminönü Aalrerlik Şubetinden: 

1 - 337 doğumlu ve bu do
ğumlularla muayeneye tabi (okur 
lar, sıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlulara terkedilmiş) olanların 
son yoklamaları 1 temmuz 94 1 
tarihinde başlıyarak 30 ağustos 
941 tarihinde sona erecektir. 

2 - Y oklamnya gelecekler nü
fus cüzdanı, me"ktep vesikasile 
muayyen günlerde saat 9 dan 12 
ye kadar şubemizde toplanacak 
Askerlik Meclisinde yoklamaları· 
nı yaptıracaklatdır. 

3 - Yoklamaya gelecekler a
şağıda yazılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: 

A - Eminönü ~erkez nahiye· 
si: 2, 4, 8 temmuz. 

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

C - Alemdar nahiyesi: 18, 
22, 24 temmuz. 

O - Beyazıt nahiyesi: 28, 30 
temmuzda. 

E - Küçükpazar nahiyesi: 4, 
6 ağustosta. 

4 - Temmuz ve ağustos ayla. 
rında bil& mazeret yoklamalarını 
yaptırmıyanlar 1 1 1 1 No. lı aııker
lik kanununun 84 ve 8 5 inci mad 
deleri hükümletinc tabi tutula
caklardır. 

* 

T. 18.JIANBASI 
Kıiçlık Taaamaf 1traplan 

i 1 ~ 1941 İKRAM YE PLANI 
l 
1 KEŞlDELER: ' Şubat, 2 Mayış. l ı Atustos, 3 !ktncltqrln 

1 
ta.rıhlertndo yapıla. 1 ı 

J 941 ilrem İyeferi 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 :t 1000 • c:3000.- • 
2 • '150 • =1500.-. 

' • 500 • c:2000.-. 
8 • 25() • ~2000.-. 

35 • 100 • == 3500-· • 
80 • 00 • = fOOO.-"'• 

:ıoo • 20 ... ~~ "~ 6000.-. 

- . 
-- . 

'İDARESİNİ aiuj IS IUMKAS lllOA 
J~YCW ~EŞ~ ~ÇAR 

Devlet Demiryolları ilanlarCJ 
l\Iulıenwıen bedeli 150·000 ()üz elli hin) lira olıı11 

aooo adet deri caket 14/7/94lpazarte-.s'i günii ~nal 15,30 dıı 
knırnh zurf ll!ıulü ile nkarada İdare lıina ın<la eatın alııııt ' 
caktır. 

Ru i,::e •girmek i ıiyenlcriıı 8750 ( «:>.kiz ~,in yedi) iiz t•lli) 
liralık mil\ aklkat Lem inat ile k uunuıı tayin ctt.'iği vesikaları 
\e tekliflnini ayni gün saat l 4 30 a knclar komi yon reisli('.,"11le 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kmu;aAııkaro 'c IIa) darpa~a 'ez ot· 
lerindt- atılmaktadır. (5179) 

* 
l\foh:uumcn bedeli 16.000 lira olan htkribeıı 500 ~13 

Hadisenin bundan sonraki 
kısmı, tamam neesrarını muha
faza etmektedir. Yalnız j.?ece e. 
vme dönmıyen oğlunu merak 
eden Alinin annesi sabahleyin 
Hacerin evine gıderek oğlunu 
sormuş, kadın evvela bır ŞC.\ 
söylememiş, ısrar .edince hemen 
çıplak denecek bir halde olan 
Aliyi ~östermiştir. Ali merdiven 
dibinde baygın bı.r halde bulun-

&Jiktaş Askerlik Şubesinden: 
1337 doğumlular ve bunlarla 

muayeneye tabi hiitiın erlerin son 
yoklamalarına 1 temmuz 941 gü
nünde başlanacak 30 ağustos 941 
tarihinde hitam verilecektir. Yok. 
lamaya gelecekler ellerinde bulu. 
nan nüfus hüviyet cüzdanı vcsnir 
vesikalarile (cumartesi, pazar) 
ha .. iç diğer günlerde öğleden ev· 
veı Beşiktaş Şube binasına müra· 
cantları. 

FOTO 

1 SÜMER 
1 

çanı tomruk UJ.7/9 ll pazartesi günii nal 15 de kapalı ssrf 
u nlii •ile Ankarada idare bina ımla atınalınacaktır. 

Bu i,;c girmelk i ti) enlerin 1200 liralık mm akkut temin'' 
ilt• kanunun ta)in ettiği Ye ikaları ayni gÜıı s:ıat 1·1 e kadıı' 
ikouıi ) on rei l!iğine 'ermelerilazıındır. 

makta idi. Altına ve üstüne bir Uayatı ve Maceraları 
cuv.ıl konmuştu. Kadın o_ğlunun I fl j 
başından kan sızdığını görerek Iİl••••llliill•••••••••••••••••iiill• 
hemen onu eve kaldırtmış ve po 
lısi haberdar etmiş(ir. 

Müddeiumurrul:.k ve zabıti! 
vak'aya el kovmuş ve tahkika
ta başlanmıştıı. 

Parasız küçük 
ilanlar servisi 
açıyoruz. 

---o---
İş arayanlar, iş ve• 
renler •ve evlenmek 

istiyenler için .•• 
Bundan ... oıırıı i~ \e i1'· 

çi ara) anlarla evlenmek 
i ti) elli erin gönderecek
leri 'kii!;iik ilfınlıırı n~ret 
rııeğe karnr vcrtlik. 

Biz. diğer gazetelerde 
olduğu ribi gömwrilecek 
Wuılara bir ele lı:upon ya· 
pı'$ tırılnmsma liizum gör· 
miiyoruz· K<ıril.erimi::. ')·nl-
111: evlR1WI<' 111.-li/lt'rin.e, 
ufouwldı lıir rn:ı il<! 'Sa· 

rih culreslerini hoy11wlnrı 
;(arllu-. Ciddi mlclrdilemi· 
yec<'k teldiflı>rİ ncşretme
meh lıald.mı 11111/wf a::.a e· 
di)nru:z. 

H ı•l.-111 /> gihulı•11rce/,· o· 
la11lar, luıJ,·foruufo flZ<ımi 
bir 1.-etıimi)et mulıa/aza 
edilı•ceği11r i ucuwbilirl.er. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
KurulU§ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk H"uı. 

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

Para biriktireDlere 28.800 lira lkrami.ye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbaraız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 µrası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pLna göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 lt 500 > 2.000 > 
4 lt 250 > 1.000 > 

40 > 100 » 4.000 > 

100 adet 50 Lirahık 5,000 Lira 
120 » 40 , 4,800 > 
160 • 20 » 3,200 , 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içuıde 50 lira. 
dan aşağı düşıniyenlere ıkramiye çıktığı takdirde ~o 20 faz. 
lasilc verilecektir. 

Kuralar seınede 4 defa 11 Eylfil, lt Bırincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Hariç şube mıntakaııında olan· 
!ar da bulundukları mahal asker
lık §Ubclerine müracaatları ve bu 
zamanlarda yoklamaya gelmiyen· 
ler yoklama kaçağı addedilerek 
hnklannda As. kanununun mah· 
aus maddeleri muc,ibıncc cezalan
dırılacakları ehemmiyetle ilan o-
lunur. 

* 312 ilia :m2 ihtiyat sakatlatdan 
sakat! k derece inin 1.cıyinı ve a~·
ni zamanda 941 ihtiyat yoklaması 
için müracaat etmiyenlerin !:ıir 
an evvel şubeye müracaatlnrı c. 
hemmiyetle ilan olunur. 

* Lise \'C daha yüksek nıecktcp 
mezunlarından oı·ta chhlyetnamc. 
lıler 1 Temmuz !l41 de hazırlık 
kıt'asına sevkedileceklerinden bu 
tarihte hüviyet ciızdanı ve diplo
maları ile şubeye müracaatlar 
chemmıyetlc i!Dn oJıunur. 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Görülen lüzum üzerine sakat 

eratın muayeneleri yapılmaktadır. 
Bu muayeneler için tayin edilen 

müddet dolmak üzere olduğun
dan rıı.porlarmda veya nüfus ciiz
danlarında !ınkat, silahsız ve gay· 
ri müsellah kayıtları bulunanların 
acele şubeye müracaatları ilan o· 
lunur. 

SiNEMALAR 
BESİKTAŞ BAHÇESİ 

İki Film Birden 
J. - Sehvct Kurbanı. Tiirk~e 

İkr.ıııı'İ)t~li bilmecele
ri ıı ııe~rine lıa~ lı) o ruz 
Bunlardan lıer on tane ... i 
ni do~rrn lıo lle~liıı hize 
~önı1ercıılcr, lırızırladığı . 
nıız lıec_H," .. tokundan jı;;. 

tifo~c edı·cddenlir. 

-------------~ 2 - Şal~anc Çılgınlıklar. Rt·nkli. 
------------ BEŞiKTAŞ SUA1' PARK 

ilk bilnzece.11i garın 
neşredeceğiz 

Ne riy:ıt Direktörü: 
ŞÜKRÜ SARAÇO(a.u 1 

Darphane ve damga matbaası 
müdürlüğünden 

Taahhut gerisi 246i9 kilo matbaa kırpıntı kiığıdı 11 temmuz 1941 
cuma giınU at on be~e açık arturma ile satılacaktır. Muvakkat temi· 
ıuatı 18,51 liradır. Şartname muhasebemiz.den verilir. İsteklilerin ay· 
ni gUn ve saatte idaremizde müteşekkil komisyonda hazır buhınma· 
la.n lazımdır. 512" 

.En Son Havadis en fazla okunan 
akşanı gazetesidir 

SL rı:J\lı-\SINDA 
İki Filııı Birden 

1. - Emil Zola 
2. - Tatlı Hayal. 

* Halk sinernasında 
l\taitnc 11 de gece 8 de ' 

3 Bii) iik J<'ilın Birden 
1. - Ali Baha - Harun Re~it • 

Tiirk('.e l 
2. - Franken Şta.vnın Ni~anlısı 
3. - Tabanca K:ınunn Kov Bo~· 

J
B. oğlu istiklal cad. 
No. 111 Birinci kat 

Şartnanırlcr parasız olnrak Ankarada malzeme daire 
inden. Hapfarpa~ndu l<' ellüın 'e c\'k ciliğindt·n dağıulıı• 

,·aktır. (5181) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlü~ü İianları 
, Semtı Mahallesi .&oknğı No. Ciru>i Aylığı --- .. Lira KurL~ 
.Beyoğlu Kuloğlu Toı nncıbaşı 3 üncü Vakıf Ş uncu clııire 22 50 

handa 
Pangcıltı Pnngaltı Seyıncıı 10 Ev 4 00 

> Kocatcp.;ı Elmadağ 7 > 28 50 
Beyoğlu Hiiseyinağa Öğüt 19 > 20 00 
Ortaköy Ortakoy Dere boyu 71 > 17 QO 
Beşiktaş Şenlik dede Yeniyol • 4 > 12 00 
Beyoğlu Şehit Muhtar Tarla başı 4·1 > 27 00 
Pangaltı Koca tepe Cumhurıye. 65 Dükkan 9 00 
Galata Ycnicami 1''crmeneciler 116 > 17 00 
Biıyükde•• Bi.iyükderc Çayır 1611 Fınn mahallı 2 00 
K. pllAA Bedreddin Havu:.ıı kapısı 7 Dükkan 7 00 
Galaw Yenicnmı Fermeneciler 118 > 17 00 

> Kemankeş Camialtı aralığı 5 > 12 00 
> Mileyyetznde A\ nalı lokanta 4 > 819 hisse 6 00 
> Ycni~mi :\1. Alıpaşa Han 41 Ym•.ıh;uıe 19 00 
> > > > 52 Odıı 9 00 

H;ı koy Keçeci Pır. Ok meydanı 106 Arsa baraka 1 50 
Oıt koy Büyük Ayazına 12 B~ş oda 8 00 
Ort. öy O. taköy Varnalı 1 Bostan 4 17 
Gal, a Kemankeş 6 ıncı Vakıf han Kahve ve ocağı 21 00 

Yuknnda yazılı gayrimenkulleıin 31 5/942 gimü sonuna kndar kiraya verilecektir. ihaleleri 211' 
041 gtınu saat 14 de ~apılacağından 
!arı. 

ENSON HAVADİS 
iLA~ FİY1-\'ILARI Kuruş 

Başl.k maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 > > » 200 
3 :t > )) 75 
4 » > > 50 

Abon ,;ii.lı·t ... ı .: l .. u kıye Hariç 

Senelik 
Alt <•ylık 
Üç nylık 
A)J..ık 

içın ıçin 
Kr. Kt'. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 
500 

2 Tı•mıııuz çar~aıııha günli 
Ak nıııı 

llto s;htn.ş Ralwe,imle 
11 ( \it R 'lJ ı{ IU>JJİ\ 

ı·e 

\rkaılıı ları lrnn-,cri 

isteklılerın Beyoğlu Vakıflnr Müdtirli.iğü Akaı-at kalesıne müracaat• 
4973 

lstanbul Belediyesi ilanları : 
Te"mizlik işleri, Mezarlıklarve bahçeler müdürlüklerine aıt 

hayvanların ~'ıllık ihtiyacı için satın alınacak 520.140 kilo arP' 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mccmuunuıl talı· 
min bedeli 49-11:3 lıra :30 kuruş ve ilk teminatı 3706 liradır. 11• 
mumi ve hususi şartname ve bu na mülefcrri diğer evrak 124 }cıJ 
ru5 mukabilinde Levazım mü dürlü,ğünden verilecektir. ihale 
7 /7 /941 Pazartesi günü saat 15de Daimi encümende yapılacalc· 
tır. 

TnliplC'rin ilk teminat makbuz veva mektupları 941 ~ ılına .ııit 
ticaret odası vesi:kaJarile imzalı şartname ve kanunen ibrazı Ja• 
zımgelcn diğCl' vesaik ile 2490 n umaarlı kanunun tarifatı çe,rre
sindc hazırlıvacakları teklif nıe ktuplarını ih l<.> giinli saat 14 de 
kadar Daimi encümene \'ermeleri lazımdır. ( 4798) . "' . 

Darülaceze müessesesinin vıl lık ihtiyaci için alınacak ıoo.ooO 
kilo gürgen odunu ve 5000 kilo mangal .kömürü acık eksiltıncYt 
konulmuştur. Mecmuunun tah miıı bedeli 1750 liraı ve ilk teırıı· 
natı 131 lira 25 kuruştur. Şartname zabıt ve Muamelat Müellif' 
lüğ.ü ~ale~.inde görülebilir. İhale 4/7/941 Cuma günü saat 14 de 
Daımı Pncwnende yapılncaktır. Taliplerin ilk teminat makbıtt 
veyn mektupları \'e 941 yılınaail ticaret odası ves.i:ka-larile ihtl' 
le giini.ı muavyen ·saatte Daimi encümende bulunmaları. 

(4868) 
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.MARTE İŞ ll \ 
DÖ.Nlh UR 

zaman öder ini.ı. Gelmez eniz 
<le ne olur. Ehemmi) etsiz h'ır 

En Son Havadisin Cinayet ve ll4acera Tef rikasc 38 1 ken ulııl\ eti <lağllnıak iı:iıı ı;İ· 
gara içıııı>k i~Le<li. C«'lıindeu 
tiilüııiinii çıkaruı, pipo!'ıııııu 

dolclurılu. Yakmak için kaliktı, 
ıııutfağa tloj;ru ) iiriiclii. 'c Lir· 
clenhirc ha)kırdı: 

) onlu. ben de girdim. Y e<~iııJ: 
içtim. Pt·k te )Orgundıım. iç~ 
de LiitiiııLütiin rehaHl verdi-

Marıeıı Lö'blaula karı ı \ e 
f<'t liı.irı ıçekildileri giinden· 
bı•ri, (iP)erpil) c<>k'i rağbetini 
'"•) betnıiiti. füşterler günden 
günt ek Hıııix kar fÖ) le dursun 
zanr baş gö tcrıııi ti. 

Lokımt.a)n gelen )oleulnrın 
bıın.gi yemeklerden 'e içkiler
den hoşlandıklarım bilen Mar 
tt: n onların hu ) cıııci;ri, \ e} a §U 

içk') i i teme ine ınc) daıı ln
rakmnclı. Hemen e\ dikleri !'e 
oıekleri öııiırıe getirir; şaral>1h 
'İ) İ-;ini vcı ~ i. Ona giire; her 
ıünkii mü.teri aile efradıııdau 
•i)Ilırdı. 

Yolculara para alımıdnn ,.a
rap 'c ) emek ikram eder hele 
fık.mılardan hiç para almaz, 
bazılnrma horç ıwra ' ( rir, ve 
paraları avucuna ıkı§tırırken: 

- B.a:.;ka sefer geldiğiniz 

para e asen .•. derdi. 
İ k föt ehcplerdeıı dola) ı 

herkes ~Iarteni arı) or, lokau· IKANLI LOKANT "' 
ta)a gelenler, onu oruda göre· ıııdau girdi. 
mc) iııce hiı:daha uğraml) or- 1· k' h'ır -ınci gün ıııükt•ınmel 
lardı. Bütün dedikodulara rağ- k 

zİ)a{et çc ti. Alılıaplarıuı liiy 
men halk "e yolculıır, lrnba 

liilcri, davet etti.- Geleııln o 
l\farteni, k.runı \e l•'eti!ııi .,,e,~-
) orlardı. kadar çoklu ki, lokantadaki 

lartendt•ıı lokantayı kirah- ı~asa ve san<lalyalar kafi ~ı·l
yanlar ga) et İ) i, temiz , e na· uıcdi. Köyden nıa a ve aııclal
mu lu adamlar olıııai_klıı Lcra· ) a gel'irtnıcğe mecbur oldu. 
her becer'iksiz §C) lcrdi. Yolcu· l\lartC1ı daHtlilcrdcn hiçbir 
ları hir türlü memnun edeme• şey e irgcmcdi. Şnralıın en ııe-
mi.Jerdi. Ye hu yföı:deıı lokan· fi~lerini ikram etti· Madam 
ta)a mü~teri uğramaz olmuş- l\Iarten rııe hur yemeklt·riııi pi· 
tu· §İrdi. DaHtliler şen. nt•:/cli hir 

Bn vazİ)et knrşı ında, e·kİ· gün ge.çirdilcr. aŞrkı Ö)lcdi· 
denheri kaznnılınış bir öhrcti 'ler, kö) hıl\ oları O),rnclılıır. 
ka)1ıetıııemek için, Marteıı lo· Köy haııdo u, kıvrak, çapkın 
kanla) a dönmcğe ,i~iıı haıı;ına lıa\ alar çaldı. l\larten, yoldan 
geçuıeğe mecbur oldu· J.,okaıı· geçen )Olı·uları, mÜfterilerini 
tadan a) rılıı;ınclan tamam clo- hıruf~JP geri <löııcıı arabacıları 
kuz ay wnra, Pi~erpil'İrı l.ııpı· çevird•i, yt>ıııC'k 'e şarap ikram 

1 . . Çeviren : -- 1 

~ .S. Çapanoğ~ 
eti i. 

Lokanta) :ı <lrinii,. ınerasiıııin 
<lt• Kuteliıı ile Jon ez de hıılıııı 
du. Akfaına doğru ,}avctlilcr 
lıirer hircr dağıldılar. Giderler 
keıı :afoı-teııi tcbrjk ve İ\ i iilcr ' . tcıneımi ederek ellerini ısık"1 ı· 
lıır. 

Katelin ana 1111 kucaklar· 

ku1ağnıa fısılda<lı: 
- Artık, dedi. Ilımdan on· 

ra u:,}u oturmak Hizım. Ö) le 
kcn kulnğına fısıldadı: 

l\tadnın .Martcıı, kızıııın bu 
ima ım aııJmıınmı ~·ıbi cln' • 
rondı. Cclıindcn iki çıkın çıkn· 
rnrail..: 

- Şuııu al Katt'lin Liriktir· 
diğiu paralarıııın içiııfi kor~ıın 
Sen dı• Jro\'ez )8Hulanııa bir 
ı;ı·y alır,.,nı. Ara 1>1ra gelin, ihti 
) ur lıalıa ,.e ananızı e' iııılı· 
rirı, clt'ıli. 

Kıı.ları uğurlatlıktu n ~oııra, 
üçii de ucok Laı>m<la. her za· 
ınnuk•i yerlerine oturdular. llo-

\'a kararmış, içerisi bir lo~luk 
içinde kalını,; olma ıııa rağ· 

uıcıı, eı.ki itiyatlıırı t' eri ola
rak lamhayı ) akmadan karan· 
lıkta oturu~ orlardı· Konuşınu· 
) or, d'alguı, giindüzüıı yorgun· 
lııklıırını ç~karnll)a çalı.,.ıyor
lardır. Takat ız, hitap oldııkla 
rı halde, lıcr nı>dcn~e ) atmıı k 
lıatırlarıırn gclııı iyorclıı. 

Bir urnlık F<'tiş, iizer'İııc ÇÖ· 

- ll'ir a<laın \ar huraıla ! 
l\Iurtt•n ) t•ri nur.n fırladı: 
- ~c dı·tlin ~ danı mı Hır? 

N t'rt'U 1' ~ 

- .ı. ulı. İğle burada! .. 
Diycrı>k, nıutlııık kapı·ının 

yanımla hir !!andalyede oturan 
birini giL ıcrdi. 

Bu ırııda yabancı adanı aya 
ğu ılrnlku, ileri doğru )İirii)C· 
rek kenti ini tanıttı: 

- Korkacak hir şey yok a· 
vol !.. . Bu ger.e huradn kıılınuk 
i l!.iyen bir ) olcu .. 

Madam M arteıı. Jiinihayı 
) aktı, getirdi. Fetiş deıli ki: 

- Kimse görnıcdt•ıı, kimc:e. 
) e bir ~ı·y söylemeden, nasıl 
girdin huraya ? 

- Ilir çok acfom girip çıkı· 

U) nuııı~ kalnıışuu· 
- ~ö, le aHhııhiYa O'f•l haki' 

~ "" o .., 
) ım. ,. 

Y alıancı adanı a > aklıırJ 1~1 
üriikleye siirükleye iJerled1

• 

Dudaklarında sahte bir tdırS
•İİrıı göriiııiiyorılu. 

Murteuiu kalbine !korku gir• 
uıİ~li. Herifin lınf•iye olıruı,..ı•I" 
dan şiiplıclcnİ) ordu. Sordıı: ~ 

- UL.uktan mı geliyor~uıı • 
- Pruvau 'tım. 
- Ne i§ yaparsın? 
- Para kazanmak, knrnıt111 

doyurmak için ue iş buhubıııJl 
yııp:ırım: Hamallık, renç_pt·r· 
li~, garsoııhık, aru1>acıhk, tt• 

şaklık, tam'irciHk ... 
- T C Ulmirc'iliği? 
- Billiır, por~clcn, \'a~o, iıl 

b.ıfk ... 
Ji'eti§ gül<lii: 

Dah11 ınr -

B 
K 

......... 


