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nutuk 
Moskova. 10 A.A.) - Taı. 

ajansı liildiriyor: 

Stalin hattının 
30 kilometre 

derinliği 
varmış 
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Siyam ~. 

hudutlarında, 
lngiltere, her 
ihtimale karşı 
hazır bulunu
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radyoda, İngilixe olarak a§ağı
cl..ıJi nutku söylemiştir: 

-Sovyetler Birliğile Al
manya arasında bir edemi te
l~VÜZ pakti mevcut olmasına 
ve bu paktın bizzat Bitlerin 
miit.eaddit resmi beyanati]e te
yit edilmit bulunmasına rağ
men, Bitler Alnıany..smın sulh 
perver Sovyeder Birliğine ka~ 
ti yapUiı hainane tecavüz, 
mtlltakit hareket eden hiçb'ir 
memleketin msilik ve Hitler
ciilk bM bldıkıça ke.n4fim em 
aiyette hisaedemiyece~i hü
tiin diillyaya isbat etmiıtir. 

---o---

1914-1918 harbine 
girmiş bir Alman 
subayının verdiği 

izahat 

Almanlar 13 ve 
lngilizler 8Ltayyare 
- -kaybettiler t Lonc:IJ'a 10 (A.A.) - Bir Sin

gapor ıazetesi, İngilizlerin Si
yamı çcnberlemek istediklerine 

:www• ~ 

şiddetle 
bombalandı! 

çalışıyor 

Hükumet dokuz 
komünistin me· 

busluktan iskatlnı 
istedi 

Roma: 10 (A .A.) - Ofi: Co
ıriero della Sera pzetesi diin 
neşrettiği bir yazı da Stalin hat
tının pek kuvvetli olup 30 kilo
metre derinliğe malik olduğunu 
ve Rus başkuıııandanlığının son 
haftalar zarfında tabyalar ara
sında baska müdafaa tesisatı in
şa ettirdiğini haher verdikten 
sonra. 1914 • 18 muharebesine 
iştirak eden bir Alman zahitinin 
l'aporunu neşretınektedir. Bu 
zabit. Alman erkanıharbivcsine 
verdil'i raoorda Stalin hattın1 
müdafaa eden Rus kıtalarının 
fevkalil"C cesur, iyi talim gör
müş \'e hazırlanmış ınükeınmel 
silihh ı;i:ıide kıtalardan mürek
kep bulunduitınu kaydetmekte
dir. 

Londra, 10 (A.A.) - Dün, 
ağır bombudıman tayyarelerimiz 
avcı filolarımızın himayesinde, 
işgal altındaki Franaada Betüm 
elektrik santraline hücum etmiş
tir. 

- - -O'---

dair, Japonya tarafından tıka- Plöeşti Petrol sa
rılan beşinci kol propagandala-
nna cevap vererek diyor ki: hasına da yangın 
maaya hudutlarında Jngılternin bombaları ati ld 1 

Siyam-Malezya \'e ~iy~m Bir 1 Sofya, 1 O (A.A.) - Sobran
ya meclisi fevkalade içtimaını 
açmıştır. Başvekil Fil of un da ha 
zır bulunduğu ilk celsede meclis 
reis, Halkof, cdevletin bünyesi
ne karşı tahribkar faaliyette bu
lundukları iddia • edilen dokuz 
komünist meb·usun teşTii masu
niyctlerini kaldırmak> teklifinde 
bulunan bir takriri okunmuştur. 

Hiçbir muahede ve pakt, 
Bitlerin cürüm ortakO.ıarının 
imullDI tqıyan •hiçbir teah· 
bit. hiçbir vaid, taninat ve be 
yanat, aradaki dostane müna
ı.ebetler tahribiz ve heklen
meclik bir hücwna kal'§ı kifi 
bir garanti teşkil edemez· Hat
ta bizzat Bitlerin ıimzasını ta§l• 
yan bir sulb muahede i llile 
Almaıryanın dilediği zaman 
yeni bir hücum yapmasıııa ma
ui dejildir. 

Bizzat Bitlerin \'e cüriim or-
taklarının kendi yazılarından 
bunların kendiJerini, milletle
rin miiıterek sulh varlığı, hey· 
nebnilel teahbüdler, ahlak. §C

ref imaniyet velhasıl bir kel1-
me :ile m iar' ~eti vah§i 

Gazetenin fikrine güre. Al-
man başkumandanlığı Ruslan" 
Alman ordusunu Uslcrindcn c;ok 
uzaklara gitmeie icbar edecek 
şekilde f.:ekilmektense Stalir 
hattında muharf'be~·i kabul et
melerini terl'ih etmektl"dir. Cii" 
kil bu suretle Rus ordusu ger; 
cekitdiği takdirde ıne\'cudi\'eti
ni tam olarak muhafaza rdccclr 
ve dahilce Almanlara hiicum 
.. deeektir. 

~-·ıar~- .,.....a ---~~~.......-.:...;......;:(JG
ların hepsinin üstünde gördük-
lerini öğrenmiş bulunmuyor 
muywı? 

K.iu, imha ve tahrip harbi, 

ltalga bahriye neza• 
retinin bir tebliği : 

Goriziya 
kruvazörü 
batmamış! 

lTatlerin 4tehebi mevcudiyeti
dir. Bitler cMiicadelemıt ismin 
deki eserinde dünya heynelm~
lel bir sulh devresi idrak ettiği 
uıüdd~e nevınid olduğunu -ve 
harpsiz hayatın hiç bir ıııina ı 
olinad.Pı bizzat i.t'iraf etınİ§· 
tir. İnııım l:anife sulanmı:ıo tar
lalar, duman tütmekte olan ha
rabeler haline gelmiı §ehirler. 
açhk, aefalet, analarını; zevcele 
rin. ve lıw kardeşlerin hıçkırık
ları Bitleri mes'ut ve memnun 
eden unsurlardır. 

Roma: 10 (A. A.) - Ofi: İtal
•yan Bahriye nezareti Gorizitı 
kruvazörünün kaybedildiği hak 
kmdaki haberi tekzib etmekte
dir. Başka gemilerle bir a-rada 
bulunan bu krusazör bir lngi. 
liz denizaltısının hücumuna uğ. 
ramışsa da yaptığı seri mancvrıı 
sayesinde torpillenmekten kur
tulmuştur. Mütecaviz naz'i zihni) etinin 

oe kadar büyiig bir tehlike teş-
kil ettiğini ilk anlıyanlardan 
biri Swyet hükfuneti olJnuş ve J 
bütün milJetleri nazizmiıı fren 
leriui 111karak onu ınü~terek 
bir mukavemed'e kar§tla§tlr-

ınağa davet etmiştir. .. 
Sovyet hü1'3ô.metirtin bu mu· 

kttrer devletlerinin niçin mat
lup neticeyi vermediğini şimdi 
aramak hamam değ'ildir. Bir 
~,. yanarken her şeyden C\' c] 
~·angını ıM>ndünnek lizım<lır. 
Yangının niçin önüne geçile
mediği '\'e mes'uliyetin kiıııe ra-ı 
,.j bulunduğu meselesile ancak 
hundan eonra meşgul olunabi

Tir· 
Ş'iındi Avrupa<lıı 'e diğer 

kıt'aların bazı kısımlarında 
yaDg'ln vaıair" U 41en fr 
devlet istiklillerinden mal~-

(Devemı dördüncü sayf ade) 

---'o---

Rusyada mahsul bu 
yll pek bolmus 

Moskova: 10 (A. A.) - Ofi: 
Tass ajansı, kollektif çiftlikerin 
bu sene pek mebzul olan mah
sulleri tarlalardan kaldırmak i
c;in kah eden ütün gayretleri 
sarfettilderini bildinncktedir. 

KISACA -----
.Ölü .. tabirindeki 
çiğlik ve çirkinlik ..• 

cÖlü. tibiri fizyolojik bir va
loan~ ııfat halindeki ifadeaidir. 
Reanı muamelelerde, umumi dil
de, ölmiit bir adam bakkmda bu 
tabirin kullanılmaaı bialerimizi 
incitiyor; bizi müteeuir eden 
bir bidiıenin adeta yüzümüze 
karfı tekrarlanmaaı, derdimizin 

Batan Ve adi Ul
'Zll' depreıtirilmesi gibi bir netice 

veriyor. Bundan baıka, canlılar 
aleminden camızlar alemine in-

tutu lan bl. r uemı· tikal etınit benzerlerimize kUfı, 
112 ötedenberi ıöıterilmesi adet ol-

Nveyork 10 (A.A.) - Ameri- mut hürmete de aykırı düfiiyor. 
kan kızılhaç teşkilata, İngiltere- Halbuki «merhum» kelimesinde, 
Ye Jtiderken torpillenei""M. ~ yüreie adeta . ıu serpc:,n, leaelli 
purda bulunan 10 hasta bakıcı- tifuı ıunan bır «ruhanıyye_t~ ~ar 
dan 6 sının öldüğünü \ e dört dı. daha ince, daha be.!erı ıclı ••• 
basta bakıcının kurtanldıtını o;ı. ki, birhıde i~ti~a~, di~ 
bil<lirmektedir. rinde tekamüle enımiılik ve idil-

Batan geıniAin adı &izli hıaul· tür kokuyor. lkinciıini tercih et" 
maktadır. met• mecburuz. • 

Bu hücumu karşılamak istiyen 
düşman tayyarelerinden 13 ta
nesi düı1ürülmüştür. 8 tayyaremiz 
üssüne avdet edememiıtir. Bun
ların pilotlarından birini kurtar
dık. 

muauam ha\'a kuvvetleri tahşit -o---
Bunun sebebi, Siyamı çenber un U un gun mo• etmiş olmasuadan bahsediliyor., o·· b .. f.. .. 
~i: ~~ı~~=-il~!~::a~:· J~~ to·· rı'u·· kuvvetler ara 

Şikayet sırası 
Almanlara mı 

geldi? 

ponya tarafıjıdan yapılması • 
muhtemel bir hUcmna karşı mü d 1 
dafaa tedbirleri nhrunşıtır. . sın a carpışma ar 

Gerek Malezya da, gerek Bır- , 
Takrir, adliye encümenine ha

vale olunmuştur. 

lngilizler kiliselere 
ve hastahanelere 

bomba abyor
larmışl 

Berlin 10 (A.A.) - Vcstfalva 
nın dini abHleleri ile meşhur ·o
lan Muntzer şehrinde bir «:ok ki 
lise vardır. Bunlar arasında bil
hassa Peskoposluk kilisesi, bii
tün hıristiyanlık Aleminde meş
hurdur. 8-9 Temmuz gecesi. İn
ı;iliz ta1~veı.i ~ Jfli;ıuda "~ 
tıklan bir hücum esnasında bu 
mukaddes abidelere bombalar 
atmışlardır. 

Her suretle eşsiz addedilen hu 
eserlerin bilhassa çok kıvmetli 
adCledilen ic kısımlarmda bü,·iik 
hasar olmuştur. • 

İngilizler bir hasnahane ili' 
akıl hastahanelerine lllahsus cı 
lan bir sıhhat miiessescsini d" 
bombalamışlardır. Halbuki br 
son iki müessese üzerinde. kızıl. 
haç teşkilatınm işaretlf!ri, pcl· 
uzaklardan görünebilecek hii
yüklükte idi. 

----o----
Sovyetler birli· 
ğine demokrat 
cepheden yar-
dım: 

Harp malze
mesi lngiltere

den yola çıktı 
Londra 10 (A.A.) - İktisadi 

harp Nazareti taratından tebliğ 
ediliyor: 
Sov~tler Birliğine gönderi

len harp malzemesi İngiltereden 
yola c:ıkniıştır. 

İngiltereclen So-,,·~·etler Birli. 
gine kafi miktarda harp malze
mesi gönderilebilmesi i<;in lazım 
gelen bütün tertibat alınmı~tır. 

~~~o~~---

Kıbrısa hücum .. , 
Kıbrıs Adası, 10 (A.A.) -

Bir düıman hava filosu, dün sa
bah Nikosiyaya hücum etmiştir. 
Ölü ve yaralı yoktur. 

Romen. hassa 
alayı imha 

edildi 
Moskova: 10 (A. A.) - Ofi: 

manyada asker bulundurmakta oldu 
oldu.tumuzdan Siyam hükume-

Amerika 
yardımı 

ti haberdar edilmiştir. 
Evet, Malezya ve Birınanya

yı muhtemel her recaviize kar
şı müdafaaya hazır bulunmak
tayız. 

Yahudiler 
Fransız 

tabi yetinden 
çıkarılıyor! 

Vişi 10 (A.A.) - Resmi gaze
te Fransız tabiiyctinden ~ıkarı
lanlarm yeni bir listesini ne!>-re
diyor. Bunların çoğı.ı Sovyetler 
Bi.ıilı P..ı,.,-~ııt ,. ~l:t·<lil~-
dir. 

Böylelikle son günlerde Fran 
sız tabiiyetnden çıkaralanlaTın 
yekunu 500 übulmu tur. 

Lepe/deki 
mukabil taar

ruz inkişaf 
ediyor! 

l\'loskova 10 (A.A.) - Sovyet 
'.istihbarat bürosunun bu sabah 
ilk saatlerde neşrctti~ri. Sovyet 
tebliği: 

9 Temmuz biitlin gün, OstroY 
Polotsk ve No\'ograd-Volinyv 
istikametlerinde yarına yapma
ğa teşebbüs eden büyük diişman 
zırhlı ve motörlii cüziitamlanna 
kars.ı ~iddetli ~_at:pısmalar de
vam etmiş. kıtalarımız du ına
nın adetçe f-aik kuv\'etlcriniu 
ileri hareketine mani olarak a
nudane bir muharebeye tutuş. 
mu · bulunmaktadır. 

---01---

Bu ay, lngiltereye 
1476 tayyare 

verilmiş. 
Va§İngton, 1 O (A.A.) - Ncş 

redilen istatistiklere göre Ameri
ka fabTikaları haziran ayında 
14 7 6 tayyare teslim etmiştir. 
Mayısta teslim edilen tayyaTclerin 
miktarı 1334 dü. 

İngilizler Almanları 
i u '*2 

itham ed(lJorlar. 

lngiltere, ikinci (Devamı 4 üncü sayfada) 

bir Singapor General Dentz, 
mu yaptırıyor? Beyrutu teslim 

Yakın şarkta 
kokain ve 

eroin kaçak
çılığı artmış 

--
Kap 10 (A.A.) - Mc~hur ar- edecek mi ? Kokain, italyan tay-matörlerden ve bii~·ük İli adam

larından mürekkep bir heyet ce
nubi Afrikada bir askeri miis
tahkem liman tesisi ile mcsgul 
olmaktadırlar. 

------'O----
Her yıl · yüz 
harp gemisi 

Amerika tezgahları 
bu kudrete ulaş· 

mış olacak 
Vaşigton, 1 O (A.A.) - Bah

riye dairesi reisi Amiral Robin
son şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Birleşik Amerika, 194 3 
de, yılda l 00 har:;ı gemisi yapa
bilecektir.> 

--- o---
Kudüsa hücum ... 
Kurüs, 1 O ( A.A.) - Dün kı

sa bir alarm olmuştur. Fakat düs
man tayyareleri şehre yakla~a
mamıştır. - ------
Şehrimize gelen 

Vekiller 

yarelerile Brezilya
dan getiriliyormuş 

Kudiis: 10 (A. A.) - Filistin
deki İngiliz tayyareleri başku
:mandanı General Vilson, Suriyc 
ftansız kumandanı General 
Dcntz'den Beyrut ~hrini ac;-ık 
şeh ir ilan etmesini radyo ile ta-
leb etmiştir. Londra, l O «B.B.C.> - Ya-

kınşarkta uyuşturucu madde ka-
VİLSON RADYODA NE çakçılığı müthiş surette artmıştır. 

DEMi$? Birtakım küçük motörlü kayık-
Londra, 10 •B. B. C.» - Su- l:ırla Hayfa ve Gazzeye çok mik

riycdcki ıniittefik kıı\'vctlcr ku- ta.rda kokain, eroin ve afyon ge
mandanı General Vilson, Vİ'?İ tirilmekte ve bunlar dahilden Mı
kııınandanı General Dcntz'e, rad sıra ve Musula sevkedilmektedir. 
yo ile su hitapta bıılunınushır: Her kayık haftada bir yola çık-

« - Size. benim için kullanıl- nıakta ve her seferde bir kilo 
ına.-ı çok kolny dii:'er bir mctod getirmektedir. 
yorinc, lıir kere daha radyo ile Bu şebeke Almanlar tarafın
hitap ediyorum. Bu kadar uztm dan kuTulmuştur. Maksat Filistin 
:z:amandanhcri miidafaa ettiğiniz ve Mısır halkının ahlakını boz-

chrin dı hatları ~·arıhnıstır. mak ve bu yoldan, Almanyaya 
Kun•ctlerlıniz. şehre doğru iler- muhtaç olduğu yabancı dövizi 
lenıcktedir. Be~·ruttaki hiitiin tedarik etmektir. 
kuvv etleri çıkarınız. Bcyrutu Bu ticaret büyük karlar temin 
tamamen ua<·ık sehirn Han edi- etmektedir. 
niz! Bunu red eder en iz. \'nzife- Kokain imali için icap eden ip
min ~cap ettirdiği biitiin liİZl'm-, tidai madde Brezilyadan kalyan 
1u askeri teClbirlcri 11lma~a ıncc- hava servisi vasıtasile getirilmek 
hur olacağım. Bu takdirde in- tedir. Suriyedeki zaferin tamam
sanr:ı ve cmH'tkca mukadder hii- !anması bu kaçakçılık şebekesinin 
tiin :ı.a.viatın mes'uli.i siz olacak- faaliyetine nihayet verecektir. 
~ınt7.!» * 

G<'ncral \1ilson. hu hitabını, Londra. 10 «B. B. C ... - Al-
bıı sahah saat l><'S huçui?a kadar man kömür n:~nta.kasındaki mc~ 
kat'i bir cevau beklediğini hil- bur Ahen endustrı şehri ğır bom 
direrek hitirmi tiır. hardınıan tayyarclerimizin hü

Hariciye Vckıli Şükrü S3racog 
iu. Maliye Vckilıi Fuad Ağralı, 
!\dliye Vekili Hnsan Menemen. 
d, S!hhat ve içtimaı Muavenet 
Vekili Hulusi Alataş bu salbah, Acaba saat be huçuktn G<'ne
.Ankaradan şehrimize gelmişler • rnl Dcntz. hu hitaba bir cf'\ ap 
d. vcrrli mi? Kahiredcn Visi'den 

cumuna uğramıştır. Diğer en
diistri , .c münakalat merkezleri 
ve hu ıne)•anda l\lunster şehri 
şiddetle bombalannustır. 

ır. ' k ,. 
Maliye ve Sıhhat Vekillerimiz ve I~ondradnn buna dair at 1 

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

de maliye ve sıhhi müesseselerini bir lıaher alınnınaınıştır. Yalnız da tetkik edilmektedir. Şimdi 
teftiş edeceklerdir. Hariciye Ve- •;aat fü:tc Vi i'den u tcJgraf gel. Paristc bulunan başvekil mua
kili Şükrü Saracoğlu lstanbulda miştir: vini Amiral Darlan bu hususta 
bh iki gün kaldıktan sonra İz- Vichv: 10 (A. A.) -;- Ofi: Bu telefonla haberdar edilmiştir. 

Sovyet kıtalarının Rumen has
sa alaylarının birinci taburunu 
topçu teşile tamamen imha et
tikleri bildiribnektedir. t)'çüncü 
taburun dörtte üçü mahvolmuş 
ve nıüteba1dsi esir edilmiştir ... 

mire hareket edecektir. ~~kikadn Suriyedcki lngi1iz ve Bu malumat haricinde hiçbir 
Adliye Vekili İstanbul Adliye F?':ınsız km·vetlcri kmnnndanla- haber olmayıp salahiyettar mah 

teşkilatında tetkiklerde buluna- rı mütareke scraitini tetkik et- filler cerevan ecien miizakereie
cak ve bilhassa cürüm sahipleri \ncldec'irler. Bu s:ntlar m·nı za- rin esası hakkında tam bir kP
hakkında tutulan sicilleri tetkik manda Fransa hiikitmeti~e te\'- tumiyet muhafaza etmektedir• 
edecektir. ' di edilmi olup onun tarafından ler. 

--

r 
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S.thife Z - EN SON HAVADİS -----·--------------------10 TEMMUZ 1941 PERŞEMBE 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası-76 

Kısa 
Haberler 

* İıı:..e wuuııı müdiirl_üğiinc 
la) in edilen btanb~ .l\hntnka 
Ticaret l\1üJürü ~nıl Unut 
Sarııcr; dün ak~aııı Ankuraya 

gitıııi~tir. 

HEAGtJ.,. 
. VJ'FIKIA 

Yeni Türk gramerinin 
kurulmasına dair .. 

* Nafıa i~lerindc çalı;ı:tırı· 
lacıık ınalıkfunlerin li&te~i lııı-

~ ' zırlnnııııştır. lstanbuldan 130 

Yeni Türk gramerinin esasla
nnı tesbit etmek üzere Ankarada 
toplanan komisyonun faaliyetle
rini yakından takip ediyoruz. Bu 
cenk ve cidal ortasında, komis
yonun, bir gramerin esas hatları
,,, kurmak gibi hayırlı ve meşki'ir 
bir neticeye erebilmesi. Türk mil 
.etinin kültür iştiyakından doğa
bilecek bir muciı.edir. Ancak der
.1al ilave edelim ki biz, komisyo
ıun varabileceği prensip karar
ınrından pek öyle ümullü netice
er çıkabileceğine inananlardan 
değiliz. Sebeplerine gelince: Gra 
"l'lcr. hcrşeyden Önce bir kültür 
şidır; bu ise, en geç ve en son
ra tessüs edebilen bir şeydir. Ve 
•ecssüsii, sade dış değil, iç şart
arın da biraraya gelmesile müm
cün olabilir. 

Bu söz üzerine Apostol, Y e-1 ~~~~lıkuııı bu 'işte çalı~tırııucnk-
• ••ı•• •• J ki 1 * Dün Eminönü kazn:.ı tla-DJCe go un un saz 1 arına bilinde ıuuiıtelit hdedi suçlar-

yakın bir erde bir ateş ba-ı~:~ 3;; e::naf ceznlnndırılnıı .. -
y Jd * Cihangirde bir çocuk hah 

ŞJDda Oturanlardan ayrı le çe~i yapılmasına karar veril· 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

• - S'iz ... -Dedi- arkada~ kı) Gesler. 
ıoeti bilmiyorsanız. hen sızın Haui cıınwı, ~u Selfıniktc La 
gibi olmak istemem. Canların zı fırıl<laklar !;e\irdiktcn ~on
dan korkanlar, yola çıkııınsın· ra kaçını~ olan Gc.Jcr. 
lar. Fakat ben, Apo tol. arka- ~aLak kafalı Alman. ahnh 
da~ımız Tane ne ioterı:ıe yapa· abalı geJ.mtiş tıra~ cdi)or<lu· 
cağım. hem · ze hir ey iiyle) ı· Ohrinin yeni kıı) makamı tu 
~im mi? rih dere.i almağa muJıtaç degıl-

....•.. •. ıli- Fakat nezaketen dinli' or -
- Yola çıkmak ~çin abalı du. Bu topraklarda hıık1kuten 

olmasını da beklcmi)eceğiın. eki de\irlerdeki Bulgar ulta
Uyumıyacağım da . . · Hemen ııatınıu Lir çok hatıraları rııe\. 
~imdi gideceğiın. Elbette, yol · cuttu. 
larda arkadaşlardan birine ra~t Yeni meıııudyetinc. Lailn<lı· 
larım. Bakalıoı önüme kim çı· ğı glin. Bu Alman kemNl!in zj. 

kar? Çekalaroff ınu 't Robaf yarete gelıni§ti. 
ınu'? Her halde onlar arkada.. Ohride tarihi tetkiklenle Lu 
hatırı sayan insanlardır. • lunduğunu ~öylüyordu. 

Ve ayağa kalktı. Silahına Tarih, Süleyman Kani he· 
dayanarak mırıldandı: ) in en fazla zevk aldığı hir bil-

- Allaha ı~marladık ... gi ~ube:ıi id'i. Bwıun için Alına 
Oturanlar kımıldamadılar na bir parça yüz \erıııi~ti. Aınıı 

bile. Apo tol, biran onları kin· dedik a, bütün kibralığınıı 'e 
dar bir hakı§la süzdü. Hep i - inceliğine rağmen ka) maka -
nin c~rlerini söküp ) emek i mm, artık canı boğazına gel · 
tjyornıuş gilii bir tavır takındı nıişti. Nihayet dayanamadı· 
ve Mr kahraman edası ile ha· - Müsyü Ge::;ler. -dedi- hc-
ğırdı: n'i tem ir ettiğinize memnun ol-

- Bugün, ayın tam ckizi- dum. Lakin unutmamalıı;ınız 
dir. Günleri sayınız. Tam bir ki Len ilmi bir cemiyetin azası 
hafta sonra Luhinskay:ı köyün- değilim. 
den kaçırıp Tane kapatana tc Buradaki ntilem ise. bil· 
!im edeceğim . .Adına Ali deni- hassa, hu :;(izlerin tahaıı tahıı· 
len herife gelince ... O mel'unu na zıddına bir kanaat taşımn- ' 
da nasıl geberteceğimi hen bi- mı icap ettiriyor. Düşününüz 
lirim· bir kere ... Olıri kaymakamı o-

Azrail bile bir adamuı ölü - lan ben, milliyet ınücadeleleri
münden bu kadar kati dille nin hu en .ta~kın devrinde bu 
bahsedemezdi. Apostol ha~ka mevzu üzerinde na::.ıl durnhfü
tek kelime söylemedi. Dizleri- cim? Kaldı ki dayandığımız e
kadar :kadar karlara hata hata as, netice üzerinde uıüeı; ir 
yiirüdü, aldı başını, gitt'İ. olamaz. Faraza, l\lenlikte lıiı 

OHRİ 

mi ye ıııünnsip bir yer aran-
~ . 

mıya ba~lannıı~tır. Balıçenuı 
planını Nafıa Vekaleti bahçe· 
lcr ınüte.lıassısı hazırlı) acaktır. * LtaııLul Mıntakn Ticaret 
.Müdürlüğüne ı: ecmellin l.\lı·tc 

ta> in edilıni., tir. * E~ki nikel 5. 10 'c yirıııi 
par alıklar 31 Haziran 912 den 
itihtıren teda,·ülden kaldırıla· 
caktır. Bunların yerine brom 
on paralıklarla etrafı dantcllı 
Lur kuruiluklar ~ıkarılac:ıl-:t1r. * Ziraat Bankası, hu )ıl ıla 

0

paınuk mıntakalarında, ınii · 
t.ı}ı ildeıı mübayaat ) aı>•w::1k 
ın. 

* VilayeL m"irak.aLe tcı;:ki 
latıııda çalı§ncaK nıemurlrır ı· 
çm Aukarada ::Sah g-ünii ~~ııı 

J,ir kurs açılacaktH. * Şehrimize yakında tOC 
sandık çay gelecek ve V ckalc
tin te p'ıl ettiği fi) at esnı:ıı üze· 
r:nc ntılacakt:r. * Şehrimizdeki biitiin lıt'r· 
hrrlerin imtüıanlarıııa j arı ı. 
hu~lanacak ·ve ellerinde eh 'ip:ı • 
\C ika ı olnııyan berberler ~ ı· 
lı:.;tırılrı11) acuklardır. 

* İkmale kalnıı~ talebeleri 
) ı•ti .. tirmek üzere açılacak ta· 
L'ıl kurslarına kavıt muamele i 

Bu şartlar nedir~ 
Evvcltı, resmi tesir ve alakala

·m bulandırmadığı tam ve kat"i 
lir bitaraflık: ilmi bir objektif· 
ik. 
Sanıyen, bütün kıymetleri tas 

"ıye eden ve asıl cevheri meyda-
1a koyan bol ve geniş zaman. 

Üçüncü bir sart daha vardır 
d, o da, grnmer kaidelerine esas 
cşkil edcce-k feyizli lisan malze-
11csinin mevcut bulunmasıdır. 

Bu sartlar biraraya gelmedik
(t", sağlnın bir binanın temelleri-
1i atmak imkanı olabileceğini 
:annetıniyoruz. Bununla birlikte, 
conıisyon kararlarından, nmeli 
ıe faydalı bnzı neticeler de bek
emıyor, c;Jeğiliz. 

Trakya umumi 
müfettişliği 

General Küzım Dirik'in vefatı 
izerine münhal kalan Trakya Mü 
ettişliğine, . Müfe~ik Başmüşa
ıiri Sabri Öney vekUeten tayin 
~dılmiştir. 
---------=::-~~--,..--

Halk Sandığı 
Kastamonide bir 

şube açb 
buı;üu bitmi~ ve kur:. prograıııı Kııstamonı ~ususi) - Dür 
te pil edilmi.,tir. Kurı:ılnr 16 ı:Hnlk Sandığının şehrimiz.dek 

~ ı.tbe ... ,merasimle aç:1nuştır. Vııl. 
f cınnıuzda faali) ete ha~lı) 0 • ·Janka umum direktörü birer nu-
caklardır. uk sövlediler. * Ur ta ve Şarki Ana el olu <la ::.-.=:::::=.:;:::==:;:;;;;;.;;-;:;-:;-=-;;;-=-;;;;;-
t urn ede lıulwıan Şehir Ti) al- ı F İ N R E S M İ 
ro u san "atkarları 20 Teııı:nıuz l"'EBLI• ;t..İ 
da ~elırimize geleceklerdir. \.J * Dün bir altınııı fiatı 23 
}'jra idi. H a n g ö * İlkokullara ) ardım ~·c- h 
ıııiyeli geçen Haziran H)l içiıı· mu asarası 
de 3 Lin 200 fakir tnlelıcnin ı 

Kırıntılar, kırpıntılar 

Piç! köpoğlusu! kerata! 
Hüseyin Rıfat 

Akbabanın, kendisini diline dolayarak, sık sık sarakaya al
dığından dolayı Naci Sadullah diyor ki: 

- Ben Akbabaya ckışb demiyorum; daha doğrusu cevap 
vermiyorum ve böyle yaparken, dü§Ünüyorum ki, o biçare hayva
nın beyni, benmı vereceğim cevabı ihata etmekten acizdir; cünkü 
cAkbabu yorgun beyinli ihtiyar bir kuştur. , 

Pek kinayeli olan bu cevap, bana vaktile lzmirde bir muha
keme sırasında geçen bu yoldaki zarif bir hadiseyi hatırlattı. 

İzmirin nükteci simalarından iki avukat vardı; bunlardan biri 
Bektaşi şeyhi merhum Ruhi Bev Baba, diğeri de Artin Harunyan 
Efendi. Bu iki zatın tesadüfen taraflardan birini müdafaa için 
mahkemede karşılaştıkları zaman, o gün mahkeme salonu, jğne at
san yer bulunmıyacak kadar, tıklım tıklım dolardı; çünkü karşı-
lıklı çatışmalar olurdu. · 

Bu iki zat bir gün yine mah kcmede knrşılaşmışlar, Ruhi Bey 
Baba, eski avukatına cköpoğlusu> demiş olan bir manavı. Ha
runyan E~endi de söğülen avukatı müdafaa ediyorlardı. 

Ruhı Bey Baba davanın sonlarına doğru şöyle bir müdafaa
da bulunmuştu: 

- Bazı sözler vardır ki hakiki manaları fena olduğu•halde, 
mecazen medih manasına kullanılır. Mesela cpiç> kelimesi· aslın 
da müstehcen olduğu halde, herhangi zeki ve kurl)az bir kimseye 
chay piç hay!> deriz. Müekkilim in kullandığı cköpoğlusu> da ha
karet değil, takdir makamında kullnnılmış bir sözdür; binaena
leyh nıüekkilimin beraetini ister im. 

Bunun üzerine hakim, sözü Artin Harunyana verdi. Q zaman 
avukat, kısaca şu cevabı vererek hakimler heyetini de, dinleyicile
ri de gülmekten kırıp geçirmişti: 

- Kerata Allah için çok iyi müdnfaa etti. Artık buna karşı 
ben ne diyebilirim ki?!. 

Hüseyin Rifat 
·~~~~------~~~~~~ 

j Sabahki telgraflar. ı l Finlandiya radyo
sunda Türkçe 

Fransa, yüzde neşriyat 

yüz nazt bir 
devlet oldu! 

-~.----

Maraşal Patain 
yeni anayasanın 
esaslarını izah 

etti 1 
Vişi, 9 (A. A.) - Marc~al Pc. 

lain, uzun bir nutuk söyliycrcl. 
Fransanın veni ana yasası hak. 
tında şu fikirleri ileri sürmi\s. 

tür: 
l - Fransada yep;yeni bir dev 

'et teşkilatı vı>~1lacaktır. 
2 - Memlekette, eski ana ya

'lnın siyasi biliıyesinden kat'i 
mrette ayn başka bir siyas' 
biinye yaratacağız. 

3 - Bundan böyle Frnnsadrı 
milli ve dini bir akide tcessfü 
edecektir. 

4 - Fransa, otoriter \ 'C silsi. 
"İ meratibi olan bir de\'Jet i>

lacaktır. 
----o---

Alman 

cFinlnndiya nın Lnhti rndyo
diHi:l.} on postası ecnebi dil neş
ri> ntı günHi programına türkç~ 

1 
ne rıyntı da ilave etmiştir. Türk
çe ne!;riyat hergün Türkiye sa
ati ile 1.30, 3.30, 11.50, 16.00 
ve 22.30 da olmak üzere kısu 
dnlgcı ile 25.47, 16.85. 19.75 vt· 
31.58 metr.c iizerinden yapıl
muktndır. * İ t'İnp Ju;ıfı1111den f.ızla 
fa.t.la nıii:.;tni ıdım l 1 c;iıit·rıı.ı 

rrı.a) a c;arptır&lmı~tır· 

~g 2milyar 
leva! .. 
---o ---

Bulgar hükümeti 
dahili istikraı ile 

bu kadar para 
topllyabileceğini 

umuyor 

Bulgarların Turani ne • 
linden olan en e ki krallarınııı 
:aınanmdanberi cOhri> nin 
bir Bulgar kasabası olduğu nıu 
hakkaku. Hatti Bizan impa
ratoru ikinci Vasil, Bulgar kı· 
rallığının devrilmesinden son
ra bile hakikati inkar etmek i 

ıhlıi ınuayenc~ini 

lir· Bunlardan 103 
yaptırııll:.· 

l'alehcnin 
şiddetlendi 

----<>---

llardopal ailesi varılır. Gaye\ 
eski bir Rum ailesid'ir hu. Siz, 
bu ailenin Menlikte oturma ı· 
ııı, bütün .Makedonya) ı Y uııan 
toprağı sapmak için kafi bir pro,aııtoryoma, 2 Liıı 311 la· ı Kızıllllar Kotsk 
sebep olarak kabul edeLiliı Jehenin de çocuk kamplarına, 

a taarruzu 
Durdurulmuş 

Sofyn, 9 (A. A.) - 2 milyar 
leva olarak tespit edilen ihtiya. 
ri büyiik devlet istikrazlarına 
kaydolunan ıncbl~ m~ayycn 
miktarı 530 milyon leva ge<:mi~
tir. Netice hakkındaki memnu
nb·ctini bugün izhar eden mali
ye nazırı istikraz ~cküniıbun 3 
buçuk mliyar leva,·a iblai edi
leceğini bildirmiştir. . - . 

mi 'iniz? 606 çocuğun da çocuk hııhçclc- şehrini tahrip etti 
Fransızcayı yarım yamalak rine gönderilmesine ık.arar ',~. Helsin'ld. 9 (AA.) - Ofi: 

konu~an Ge5ler, ka)makamm rilwi~tir. Bütün Finlnndiya cephesinde 
·· ·· · h * Amatörler birlilHn.in ~ ıl· Fin ve Alman ileri hareketi de-gayet puruzsüz ir Pari :.ive i " 

lık kongresi, ayın Lirincla top· vam etmektedir. 
ile söylediği sözleri güçlükle Karelinin şimalinde Almanlat 

tememi~ti. Burada mukadde anlıyabilmişti· Cevap olarak !anacaktır. Sovyet mukavemetini zayıflat-
kiliseyi Bulgarlara hırakını:., bir şeyler kekelemek i tecli. Fn· * Şclıir dalıilindeki rııl'zur- ınt'.k ıçin Sovyet kıt'alarının gcri
ve Bulgar baş papa lığının sa· kat Kan'İ hey, sözü kı a ke ıi: lıklar<laıı tarihl kıymeti haiz terine mühim hava kuvvetlerilc 
lihiyetlerini denın ettirmişti. _ Ziyaretinizin a ıl sı>helıi olaıılnrdan gayri:.iniu kalılırı; t.rnrıuz etmektedirler. 

A · ,. · 1 · lA J l Merkezde ve şarki Karelinin 
- caıp . · · neydi? nıa JÇlll ur P an ınzır alll11l>:· 'cenubunda Finler sistematik bir 
- İtiraz etmeyiniz. Orta ça· Alman, kendi iıu• ~ol ~öziik tır. Ayrıca. ~urların ıh.ında .. urette ilerlemektedirler. 

ğın başlangıcında hura ı Aclcta tiiğiinü anlamı;tı: Zincirüku) udaki gibi n ri lı · Ladoga gölü cephesinde hare· 
Bulgar merkeıi haline girnti:· _ Yarm Ohridcn har<'kı-t mezarlık yapılacaKtır. kat Finlerin lehinde inkişaf et~ 
ti· Hele Bizan ı"mpar"toru z.1•• <l · d ı· E~ "k" · mektcJir. Hangoe' de mahsur ka 

Almanlar siper 
kazmağa ba.şladılar. 
Uzun bir müdafaaya 

hazırlanıyorlar 
Londra, 9 (A.A.) - Afi: Bu 

harpte ilk defa olarak Almanlnr 
siper kazmak usuliifü~ müracaat 
etmişlerdir. Fih-aki buraya ge
len malumata göre, Dvina cep
hesinde durdurulan Alınanlar 

körübaşı tesis edinceye kadar 
Rus tnnrruzlarma mukavemet 

-~-· 

İsveç·,· . 
Koınü-.lst· 
p~rtis-·1:..~ • 

.. - e eceğııu ..• eı ı- ger 11 ·ı Jnn· ı 
miske!lin Tuna bo·darın<la - lan Sov) etler tayyare erin bom-

" darmanuı hana rcfaknt ctnw-i- ZAYİ bnrdımanına tabi tutulmaktadır. etmek itin siper kazmağa ha~-
Bulgar hakimiyetine nihayet ·· f b ı ı· 1 l k b' d Topçu atcşı' bu bombardımanları lan1ışlardır. 

Stokholm, 9 (A.·A.) "."f"•Afton 
Bladet gazetesi, İskandiuavyada 
Komünist fcsadları arttığından. 
İ:-.\•eç Komiinist partisınin faa. 
Jiyetinc nihayet verilmesini hii
kunıcct teklif etrncktcdin ---- ---ı 1 

ne mu aac e uyurur nn z... tan m anal ıne tc ın en 
'eN •ii7i zaman arı clü::-iiniiniiz. H · .:ı k 1 k d 000 • - ay hay ... Kaçta gınere ald ığım hı diknnmcyi za) i et - tnmam nma ·ta ır. Esasen cephenin heyeti umu- ha bii~·iik güçlüklerle karşılaş-

. ?!.. . iniz? tİnı· ~eni .. ini çıkarnenirnnclnıı Sovyet tayYahrelerli Kotsk'de miyesinde Alman tazyıki zayıf- tıklan içi nşimdi ulclaccle tami. 
- Efendim? Ni) c u tn • ·· " " 01uhim hasarat usu c getirmiş-

:ı Oğleden onra... e ki inin iikınii ) obur. terdir. Burada amele evleri yar.- lamıştır. Eksperlere göre Al- rat \"C clcği~i~ikler yapmak 
nüz? Milli ve uini bir Bulgar ( Dcı·mnı rnr) Rahmi Över mıştır. . manlar tahmin ettiklerinde da- mecburiyct:ndc kalmışlardır . 
krallığı yalnız hu Ohriıl" tutu. -----------------__ -"'!" ______ _..;"::....-;.....---------------r..-_________ ..;.. ____________ _ 
n:ıbilmiş değil miydi? 

- Fakat ... 

- Yooo ... İtiraz ctıne) İn'iz. 
Mademki ilmi mahi) cttı' lıir 
konu .ma yapı) oruz. l\I akcdon 
ya ve Arnavutluğun Bulgar 'a 
tanından ayrılnıı:.; parçalar ol· 
duklarını kabule mechu"uz. Fa 

Ve gazeteci, omuzlarını kal
dırarak: 

- Ne yapıyorsun yahu ora
da Saten! 

Dedi. 
Saten, 

künetle: 
kımıldanmakıızın, sÜ· 

- Çile dolduruyorum! 
Cevabını verdi. 

raza, •Aya Maom> fana tırı, 1 Dördü de, mahzuz, gülü,tü
haşlı başına hir tarihi ve~ika fer. 
addedilebilir. Bu e erin llir Mignon acele etmeğe lüzuın 
Bulgar abidesi olmadığını kim olmadığını söylüyordu; üçüncü 

iddia edebilir? Kim diyeliilir perdenin dekoru ancak yirmi 
dakikada değİ§ebilirdi. Fakat bi. 

ki «Aya Maooı> admı taşıyan 

hıristiyan azizi 
ğildir? 

Hayret! 

ralannı içip bitirmiı olan iki ye-
hir Bulgar dt>- ğen, ütüdükleri için, çıkmak İs· 

tediler. O zaman Stener'le yalnıl'. 
kalan Migr.on, kollarını masaya 

Bu sözleri söyleyen 

bHiyor mmunuı? 

kimdi dayadı ve ağzının içine girecek
miı gibi: 

- Anlatıldı, değil mi? -dedi. 

NANA 
'Müellifi: 
I.1\IİL ZOIA 

-15- Tiirk ·eve <:eviren: 
HAMIO REFİK 

Ona gideceğiz. Sizi tanl§braca· dostu olmıyan bir hanımdL 
ğım ... Malüm a, aramızda kala- Fakat bqlarını çevirmeğe me<' 
cak .. Ka:ım birşey duymamalı. bur oldular. Dagene onlara le· 

Tekıar yerlerine dönen Foşerj bcssüm ediyordu. Muvaffakıye· 

ve Lafalois, ikinci locada, müte · ti kaz.anmlf olan Nana, artık 
vazııme oturmuı gqzel bir kadın cizlenmiyor, zaferini temadi et
gördüler. O, Lafalois'in ihtimal tiımek üzere, ortalarda dolıqı
Muffat'larda ıastlamqı olacağı vP yordu. Genç lise kaçkını, Nana'· 
tanıdığı, Dahiliye Nezareti daire n n kendisini ilka etmekte oldu
müdürlerinden biri olan ciddi ğu hayrnn Mtkınlık içinde, ye . 
tavırlı bir beyin refakatinde bu- tinden ayrılamamıştı. Kadın de . 
lum.iyordu. Foşeri'ye kalırsa bu, diğin böyle olur, diye düıünerek 
adı Madam Rober olan ve daima kıpkırmızı oluyordu. Eldivenleri
kerliferli tek bir kimseden baıka ni mİh3niki olarak, bir ıriyiyor, 

bir çıkarıyordu. Ve sonra, yanın
daki zahn Nana'dan bahsettiğini 
gö:iince: 

- Affedersiniz, efendim, bu 
oynıyan kadını tanıyor musunuz? 

Diye sormak cesaretini ırös 
terdi. 

Dagene, hayret ve tereddütle: 
- Evet, biraz ... diye mınl

dandı. 

- Pekı', adresı"nı" bı·liyor mu-

Perdenin açıla~ağınr b_ildiren 
darbeleı· iniyordu. Yol-gösterici 
kadınlar, içeriye giren kalabalık 
ortasında, kürklü ve klflak aiu' 
paltoları ieri w.rinekte..inad gös
teriyorlardı. .Şakıakçılar, Etnıı. 
dağında, bir gümiif madeni içine 
lcazılmı§ ve yanları çil para gjbi 
parlıyan bir mağaradan ibaret 
dekoru alktJladılar. Dipte, Vu
leain'in demirhanesi, bir yıldı-
zın gurubunu göstermekteydi. İ-

sunuz? .. L kinci mecliıren itibaren Dian, Ve 
. Te~cih .. e~.ile~ bu sual 0 kadar nüs'e 've Mars'a sahayı boş bı

çığ dUfm~tu. kı, buna tokatla •ra'kmış olınak için, bir seyahate 
mukabele ıhtıyacını duydu. göz yumması icap eden Allabla 

Tok bir eda ile: pazarlık ettiği görülüyordu. Son-
- Hayır! ra, Dian yalnız kalır kalmaz, 
Cevabını verqi. Venüs geliyordu. Bir r•; sa.lo· 
Ve, arkasını döndü. nu sanlı. Nana çıplaktı. :Etinin 
Löblond bir münasebetsizlik mutJak kudretinden "elll.İD, Mkin 

ettiğini anl:unııtı; fazlaaile • kı bir cesaret içinde çıplak. 
ıardı ve telap dliftü. - Deı•amı ı'<ır -

... 
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Parasız küçük 
ilan ar servisi ' 

açıyoruz. 
- - -o,---

i ş arayanlar, iş ve· 
renler ve evlenmek 

istiyenler için .•. 
Ilımdan sonra iş ' 'e i:.· 

çi arayanlarla evlenmek 
i ti) enlerin ı;önderecek
Ieri 1< iiçük ilanları ne~ret 
meğe karar ,·erdik. 

Biz, diğer gazetelerde 
ol<luğu gibi gönderilecek 
iliinlara bir de kupon ya· 
pıştırılmasıua liizum gör
m iiyoruz· [(arileri111iz "ı'<ll· 

' nız eı lerıme ıclı:liflerine, 
1 oTmnaldı bir yazı ile ısa
, rilı adreslerir..i koymaları 
§Orttır. Ciddi addcdilemi
'Y<'cclc t<'Mif leri neşreıme

ı mele lıal:kını muhafaza e· 
diyoruz. 

ılfol.-111,, gönderecek o· 
lanlar, luıMarıncla azami 
bir 1.eıumZ.vet muhafaza 
edil.<>cei{ine inmıabiUrler 

Tkraııı'İ ) eli bilmc>celc
riıı ne~riııe ha.Jıyoruz 
Bıı nlnrıhın lırr on taııcsi 
n i <]orrru lıallcrlip bize 
gôıulrrcn 1 er, hazırladığı . 
mız lıl'di) e ~tokundan ı . 

t' f.ul e e<lt•cek1erdir. 

ilk bibneceyi 
bekle.11;n;z 

SıNEfVLALAR 
BEŞİKT Ş BAHÇESİ 

2 Film Birden 
l - To un Pa§a Tiirkçc 
2 - G iizel Esire 

Uqiktaş Sual Parh 
Sinemasmda 

2 Film Birden 
1 - Lorcl ve Hareli 
2 - Ejr 'l'üccarlnr 

Beyoğlu 
Halk sinemasında 

J . -TE. ~cERE YUVARLANDI 
Komedi. 

Mat'aıe 11 de gece 8,30 da 
1. - GUı ~CADİN. Tiirkçe özlü 
2. - GÜNDÜZ iNSAN GECE 

üjde. 
, - -

Lihnnyndnn yeni gelen miite hassıs kimyager tahta kurusu 
Pire, giivc, hamam böcekleri, Si\'risinek ce sair hnşıırah im
ha eder çok müessir b 'r ilaç icat ctmi~tir. 
25 - 50 kuruşla, DEZEXFEK TÖR, sizi tahtakuru]arm<laıı, 
50 - 100 kuruc;:la, ASEPTOL 25 kuru:;ıln, BLATTOL, s=zi hr 

bı~1oA kuru hla, bir litre ilaç talı takurusu, gliYe, sivrisinek ve 
ı umu m nşaratı imha cd<.'r. 

25 kuruşlıı, llLOTOL, sizi ha tnlıtnkuruları ve ]>İrelerden 

Stanislav Korolkeviç imalathanesi~-
den tedarik edebilirsiniz 1 

Komisyoncular aramaktayız 
Beyoğlu Galatasaray Bliyük Bayram sokak No. 44 

Türkiye Cumhuriyeti 

Z raat Bank sı 1 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk ı • 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari ber nevi barikn muameleleri. 

Pnrn biriktirenlere. 28.~00 lira ikramiye -ı·criyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ıle aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 1 
4 :ı> 500 > 2.000 > 100 adet 50 Lira1ık 5,000 Lıra 
4 » 250 > 1.000 > l20 » 40 > {,800 > 

40 > :tOO » 4.000 > l60 > 20 • 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dnn aşağı düşmıyenlere ikramıye çıktığı taıı;dırde 7'o ::!O faz. 

l 
lnsile verilecektir. 

Kuralar seınede 4 defa 11 EylUl, 11 Bırlncikfınun, 11 
Mart ve 11 Baz.i.raıı ıarfülerinde çekilecektir. 

Tanıdığınız, tanımadığınız birçok tiplere 

Herkes~ kendi hayatını yaşar 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen % 7,5 

bedeli teminatı Eklilıme 

Çinsi ıl1 ikt(11'ı Lira K· Lira. K. Şekli Günü Saati 

~fatbaa mürekkebi 2320 Kg. Pazarlık 15.7.941 10 
Ince vernik 200 > 
l\Iakkap 14 kalem) 
E"e 60 > )- 10,30 

" Rayına 49 > ) 
Alçı 10.000 Kg. 475.- 32.62 A. eksiltme 18.7.941 9,30 
Reçine 24.300 > 8383.50 628.76 K. zad > 10, 
Litopa'I! 2.000 > 930- 69.75 A. eksiltme • 10,30 
Sakız 2.500 > 3500.- 262.50 > > • 11 
Keten ipliği 1.400 • N .60) 13660- 1024.50 Kapalı zarf lt 11,30 

• > 600 > N.80) 

1 Şart.name Ye nürnuneleri mucibince yukarıda cins ve m~ktarları yazılı muhtelif 
malzeme hızalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek~il tme §ekil , .e eaatleri hizaların· 
da yazılıdır. 

3 - Eksiltme hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta levazım §ube indeki 
alım komisyonunda yapılaca!!< ur. 

4 - Şartnameler özü geçen şubeden parasız alınncnğı gibi nümuneler de görülebmr. 
5 - Kapalı zarf münaka a~ına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesa

ikle %7,5 gü,·enme parası ınnk buz veya banka teminat ıncktu bunu ihtiva edecek kap ah zarf
lnrın ihale günü eksiltme aati nden bir aat evveline kadar m eıf..<iır komisyon ba~kanlığına 
ınakhuz mukaL•ilinde ''ermeleri lazımdır. Diğer ek-iltmelere girecekler % 7,5 güvenme pa· 
ralarilc birlikte adı geçen komi!yona müracaat ebncleri ilan olunur. c5247> 

T. q-BANKASI-
KUçUk T&&&rnıf Deaaplan 

1941 IKRAM1YE PLANI 
KEŞ1DELER: f. Şubat, 2 Mayıs, 

ı Ağustos, 3 lkinclte~in 
tarıhlerlnde yapılır. 

J 941 ihemiyeferi 
ı adet 2000 llrnlık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- :> 

2 ~ 700 > =1500.- :> 

4 > r;oo > = 2000.- > 
8 > 250 > T= 2000.- :> 

35 > ıoo > =3500.-· ,. 
.80 :> 00 > = 4000 - " 

300 > 20 :> = 6000.- ) 

1 --

ENSON HAVADıS 
tLAN FİYATLARI Kuruş 

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

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylak 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Devlet Demiryolları ilanları 

İDıUHİllİ 8İWl IS IAMKASINDA 
İKR4"4İYEU ti~"'I~ AÇAR 

TiYATROLAR ~ 
VEDAD ÜRFİ YAZ 

TEMSİLLERi 
7 Temmuz Pazartesi Akşamı 

Suadiyc Şenyol Çınardihi 
Tiyatrosunda 

11 Temmuz Perşembe günü 
Akşamı 

ALTINTEPE TİYATROSUNDA 
Büyük TemsU 

Kant .. 
Komedi Dramatik 3 perde 

Film Rejisörü Eserin Muharriri 
VEDAD ÜRFİ 
Bizzat Perdede 

Emlak ahm satim 
* Adlı kitapatki 6 büyük hikayede rastge-ÇcııılH'rliıaş Sinemasında l k l Muhammen bedeli (5100) lira olan 3 adet Elektirkli sevyar 

KURT. 
____ ._ 

Her muhitte eatılık apartı· 
man, ev, ar a ist'~yenler , ·e em
lak :;atmak diliyenlere yazıha
nenıizde azami kolaylık göste
rilir. 

12 l\Jaskeliler ece ' On arın bütün incefikferine, lzususi- kaynak makinesi 21/7/941 Pazartesi günü saat (15) on beşte 
31 Kı ıın Il'inlen yet/erine yakından vakıf olacaksınız. IIaydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafındnn ka

palı zarf usulilc satın alınacaktır. 

Sııhip ve Bıı~muhnrr~ri: Yazan : Bekir Sıtkı Kunt Bu işe ~irmek istiyenlerin (.'.ı82) lira (50) kuruşluk mu-
NİZA 1ETTIN NAZiF vakkat teminat, konunun tayin ettiği vesikalarla teklifler .ini 

Ne rh·at Direktörü: • Kitapçınızdan arayınız. 50 kuruş muhtevi zarflarını aynı gün saat (14) on dörde .kadar Komisyon 
Fatih parkı karşı ıııda Dlil· 

gerza<le Camii Ü~tünde Kamil 
Pa;:11 'okak No, 6 ŞÜKRÜ SARACOÖLU , Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Basıldığı ye<r: Ülkü Basımevi Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-
..... ~----------------~----------------------------------------------.!..~m~a~~~t~ad~ı~r· __ ~~~---- (5437) 

ENVER GÜR~lAı~ 

Mndnm Mnrten Jakarın )a· 
ralarına JHlll umaıı ) nparkcn, 
o (la ba:..ındaıı geçen 'aka) ı an
lattı. l\1arlcıı hiddetle haykır
dı: 

- Ne alçaklık. Scn'iu gibi 
adaııı na ıl oyulur, adnnıın eli 
na ıl 'arır hu İ:ı;i ) nınııı) a? 

Tabii kcı:en Loınho:ı;tu değil 
ıni? 

Jakar ağlı)arak cevap ,er· 
ıli: 

- Bfüil...-i • Yü11 altınım 
\'ardı· Senelcrdenberi ona hu· 
na el, a' uç açarak topladığım, 
biriktirdiğim para! \ arım yo· 
b'lllll buydu. 

- llu kaılar para)ı 'iıı~ aıı ii" 
hinde taşır mı lıiç? 

- Yıı ne )Hpacaktını? E • 
vim ) ok, barkını yok. • ere<lc 
akşam orada alı alı ... Bu vazi
yette olanlar paralarını Ü tlc
rincle ta~mıazlar da ne yapar• 
lar? ,,, 

Şarlo Jakarı le elli etti. Ko· 
luna girerek yatağına kadar gö· 
tiirdü. Dilenci lıitkin bir halele 
idi. Başı ve en e~i miitlı':ş u· 
rette acıyordu. Şiclrletli bir nö· 
Lete tutuldu, lınrureti 'ük el· 
di. ~ 

Jakar on Le:ı; giiıı yattı hii 
ınüd(let zadında :;\fodaııı 1\lar· 
tenle Şar)o oıın çok iyi baktı • 
lar. Hele Şarlo yanından hiç 
ayrılmadı. Pansumımlıırı yap • 

En Son Havadisin Cinayet ve !vlace · 

LI 
tı, çorhnlarını taşıdı, lııışıııa b· ı 
lak luıvlular koydu. ~evıren : 1 

w ~fnrteıılc Feti§ yanına lıiç M ,S. _ Çapanoğ!:::__ 
ugraınaıuı::Iardı. Bunun için ---
1~ t a~ la çırağa fena halde 1;çer- sokmak ietenıez en, burada, hu 
lı) or, lıattfi kızgınlığını Şarlo- Umlcr<lcıı Lalıseunc, l\1ar· 
don nklamı"or oııların l . L' • L' ı --. • J • , a e) • ten ve ı.· ctı~e ır şe) ~orımı. :Sa 
lıınde huhmm ord Ş 1 . · ' k • u. ar O)a na ıuınncllarıııı. Fa at ~ura ı-
kar§ı dU\tlug·u miıınctt ·J k · ' <l · } · · . aı ı ı~e ııı a unutma kı ıeıımı do tlu 
somuzr!u. Ikıdc bir ellerini tn· -;. k , d .. .. 

1 
gumu uzun ın. 

tup 01111) orc u. 
Bir gün Şarle eledi ki: JERVEJİN TEIJDİD} 

47 

TAi 
- Evet ... İ§lcr Lozuhınra 

borçlandık, bonolar imzaladık. 
- Tabii şimdi Lorcunuzu ö 

<le} l'miyor:ıunuz? .Alacaklılar 
da prolc:ıto etl'.lcr değil mi'! 

- Öyle oldu· Fa.knl on he; 
giin mii:ıaade aldık. 

Martcn hiddetle ayağını ye· 
re 'urup bağıra bağıra: 

- :Ne kadar borcunuz rnr! 
- Dokuz hin frank. 
- Uziilweye değmez. Diik· 

kan be~ altı bin fraııktan f azlu - Bu adamlarla Leralıer ça 
h~mnn doğru dt•ğil. Hakların· 
da pek k<jtii §eyler söyliiyorlar. 
Mfrnlnydan Lalı eılildıg.ni isit 
ıncdin nıi? ~ 

Piycrbilcle l1iiyiik Lir telaş etmez, miizayede} e çıkarırlar· 
\'C he}ecnıı vardı: Jcrvej, Jo· a dört bin frank kurlı kalır·ı· 
kantu) a r;elıui§, koca ım11 i~i· nız. 
ınin bozulduğundan halı weclc · - Böyle he ap mı olur ha· 
rek ı>arncıı } ardım i:sti) ordu- ha~ Dükkan elimizden gide · - Hayır! 

- Hırdavatçı V eıı andluı ? 
- Hayır! 
- Korucu Jozefte:u? 

- lla)H l 
- Lii) rnktnn? 
- Ha) ırl 
- Yazık. 
_ Kiın hunlnr? ne olnıu.· 

lar? 
_ Sormn ! Ilir giiıı gelir, o 

Ö) leııen §eyleri ecn de işitir, 
ö~rrenir in. Y aluız ~u kndar1tıı 

Ö) le) eyim, Canını telıl'.l eye 

Jcrvej lıaLa '\C nna He ) al- c~ Ü:ıtelik borçlu kalacağız. 
nız ~ldıkları zaman dedi ki: Ba~ka bir İ§ yapmağa haşladık 

- Tal•,imiz yardıuı etmedi. mı alacaklılar yine yakamıza 
Kocanı hanı;i işe baş vurdu ve sarılacaklar. 
) ııptı} a zarar etti. Kocam ne Madam Martcıı öze karı~· 
yupncağıııı şıı:ı;ırını :5 hir halde U: 
lıakılmıyn muhtaç iiç te r•ocu· 
ğnmuz 'ar. Diikkfma ııı:ıl .. koy· 
ınak ih,lcmek luzıın. Bıınları 

- Şimdilik kocan dükkan· 
da !:alı~maktan vazgeçer; cı:ki· 
~i ~ihi ::!cyyar satıcılığa ha~lar. 
Sen de gelir bizimle oturur. un. 
Sonra mı <la dÜ§Üniiriiz; Allah 
kerimdir. 

) npa.bilnu·k için pnrıı liizıııı; o 
<la hız<le yok· 

- Ilımdan bıı:5ka kocanm 
borcu da var değil nıi? JerYejin aklına c ki günler 

geldi: Kanlı ve korkunç giinlcr 
fırında yakılnn atlaıulnr, zehir
le öld iiriilen, ce~etlcri halta i· 
le parça parça ed•.Ien \olcular . ' 
lıoğazlanan çocuklar ... Biitiin 
lıu fe<'İ manzaralar hir ineıua 
filmi gih igözleıinin önüne gel
eli. Ba~ı clöııdii. \ ücuclii ürper· 
di. Tt'nıiz, n:ımuJa kazanılım. 

ekmeğe ah:.mıştı, artık kani~ 
yuğurulınu;ı ekmekten nefret 

ediyor, derin hir ist~krnh duyu 

- ""eden gcleıniye in?. Bu 
ra_ ı enin değil mi? ... Bir biz. 

metçi almıştık; ona yol veririz. 
- Çocuklarla beraber hu 

kahil (Ieğil anne .. . Siz bana 
yardım etmek bir analık, baba 

lık yapmak ist'~yorsunız be~ altı 
hin frank , ·erin, ba~ka hir §ey 
i temem. Hem mernk etmeyin, 

işleı'~nıiz düzelir, kazanca baş· 
!ar ~ak. paranızı geri yer.irim· 

Marten atıldı: yordu· 
Ana-.ınu ce' np Hrıli: • ereden bula) ım im pa· 
Ben buraya na ıl gelehili - rayı? 

(Devamı rnr) rim. Hele çacuklnrıınla .. , 

Orta - Lise bütün ikmal dersleri 
1914 senesin el enberi usulü tedris ve muvaffakiyetle ta· 

nınım§ (ÇE.MBERLİTAŞ TRAMVAY DURAGI) kar§ısında 
(Yabancı diller ve Riyaziye Kız • Erkek Okulu) her is teni, 
len surette tek veya 2, 3 kişi] ik gruplarla hazırlıyor. 

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

·--AhmetAteş-1-
Karyola veMobilya 

Satış Evi 
~ ; u:: ·~ 

İsi: Nuruos11zaniye Çuhacı han karşısında 

Her ne\'İ karyola ve mobil yclcrinizi buradan ucuz \'e 
:mK-lnm olarak tedn:rik ede bilirsin'.z. Tavsiye ederiz .. -- •• ·ıı:. ••• ' ... -

ı 
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Tulcea, Sulina ve 
(Başı 1 inci sayfada) K" f , . 1 

rwndur. Du de,f~tlcrin. uze- 08 ence ıman arı 

litvinolf'un nutku 

mi§ tartalar gilıi, yağına edil· 

Amerikada 
harp 
---oı---riıuıdcn çekirge siiriilt-·ri geç- şı'ddetle bombalandı 

mi. •• lıar~ıhezarn dönıuü~ \l' ın'İ 1 Başı Birincide Peru E kuato" r 
letlcri c. arete ınahküın eclil- Politsk istikametinde dii num • 

mi§lcrdir. bu sabah taarruzunu ycnilcıııiş. h d ti d d"'n ° 
Hitlcrle yapılım:ı; bitaraflık. tir. Kıtalarımız. düşmanın taar- u u ann a u A. skere giden 

ademi tecnviiz ve >Do. tluk» ruzuna toplarımızın \'e mitral. 

Sigortalar 
hakkında mü

him bir 
teşebbüs 

pa ·t an gibi a ıl ız hir perde kat'i mukabil hiicumlnrla mu-k 1 yözlerimizin öldiiriicü ate i \'e su .. ku"'"n ı·cı·nde oectı• sigortalıların mu· 
ara ıncla iıiila efilanc \'e sfü- kabele etmektedir. Çar1uşııınhır ' ' kavelesi talik 
de mü tak'il bir ıuc\ curliyet !?;e- hala devam eylemektedir. Uiis- Liına: 10 (A. A.) - Ofi: Eski 
çiren hir kaç memleketi ) akın- man ağır zayiatn uj!'rmnaktadır. Peru Haricb;e nazırı Cnrlos Con ed İ lece k 
-'- k b h kl d Lepel istikanıetinc1e kıtaları. cha Peru n;unıhhast sıfntilc Ek , ,. r k l • . 

1
. ua aynı a ·j et'in e · eme i- ' 1 • J ıcarct \ c -3 etı • ıgorw ı o-

mız, düşmana karşı mu\'nfCal·i. vaförle zuhu rec!cn hudut ıa-
ğinden kim şüplıe cdchilir'? yetli mukabil hiicumlnr yap discsi hakkında Amerikan tıü- lup ta primlerini a-kerlik ) ii· 

Ilitlcr tarafında nahı ene maktadır. kumctilc ~öriismck iizcrc bugiin ziimlt•n vereme) Ml ,·atanda:.,far 
uğraı.ılarak ihtimamla Jıazırla- Novograd-Volinsk i tiknnıcti saat 3.30 datayyare ile Va ingto- hakkında ) eni e-.a-.lurı ihtiva 
nan muazzam Alman harp ına· de, hütiin gi.in, kıtalarımızla dii• ;zıa hareket etmiştir. eılı·ıı lıir kanun la)ıilıa-.ı lıazır-
k k 1 1 1 nıanın biiviik motiirlii kuv,·ct- Peru Har:ici .. ·c nazırı 'c Bir- 1 1 \ r l K ı· inc;;ine arşı yapı a :rt§İd, el i ·d .dd 1. ., . . . 111111>< ır. e )Unu oon ınas· 

.. . . . feri arasın a şı et ı «arııışmn eşik Amerika scfırı Aıncrıka, .. . . . . 
uıucadclen1ın ı-ıklet ınerkezı lar olmuştur. A . t• , Brc·r.ilyn hiikiımct- ) on he) t'lınc tcvcl'ı «lıııı~tır 
· _]• " ·k <l t·ı· 1 · · .ıı rJan ın 'c · J' k k.k ı·ı 1·k şıınm ..tı.nıerı ·a. aıı ı ı ya!' ıın Diğer ıstıknıncdt•rdc, kıtalar terinin miistcrck tavassut teklı- '•' ra tel ·ı " f'ı ı nı ·tı'n ~ nıı-

gönnekte o]an Iııgilterc ile do- anudane çarpışmakta ve nw\•zi •. finde bulunduklarmı bildiren ı ra <la .Meclil"e ı;cvkf'dilı•ct>klir. 
ınin)_·oniarına ve bilhaı;sa So\· ı ferini muhaf~za. etm~kicdir. Vaşington notarnu saat 11.10 u Y'Pni lıükii. mi ere göre s:igor-

1 B . 1..... I •1 ı·ı · Tayyarelcrımız du ınnu mo- k·tda ·ılıııadıklarını beyan et- 1 1 l k ı·k ·r . yet f'r ır ıgınc ta ııııı Cf 'ı nll'• .. -·· .. .. · • r • • .. ta ı o tıp ta a ·er ı · va7.ı t':ıllH' 
· ,. torlu cuzutamlarına knrsı hare- mislerdir. Bütiin guıı zarfındu . . 

hulunrruıktadır. . . katta bulunmuşlar ve yerde dii imal hududundan alınan ycgfı .• ıl:l\·e t cd~hnı:: olanlar ve harp 
Ru memlckctlerın kar .. ıTa~- man tayyareleri tahrib ctmislcr ne malfmıat hududda snat 18 c ofırnı~a hıll' hu c~ııaıla \Cfot et· 

tıklan yegane vazife, ıııii§terck dir. 'kadnr siiklınct hükiim siirdiiğii- 11 ~i--; olnnların lelıinı· ınülıiın 
dii~-ana k:ır~ı onuna kadar Tayyarelerimiz. Köstenccyi, ııii billdircn tebliğden ibarettir. :ı.n rtlnr vnrclır. Ö.1!,rcııdiföıııiw 

ıı. Tulcea ve Sulinada limanı H' " 
amansız mücadele ctınch~ir. · ,.,.;;re hu khnıın ıır<>J. eı;oilc Ra ·' , .. nakliye vapurlarını \'C Plöcşt "" 

Dünyaya taha'kkiim hiilya- petrol sahalarını bombardnnmı zerinde 10 ıni~li fn?.ln ıniie~ ir k'il de )akıntlan alaknlanmı~ 
mı tahakkuk ett'irnu•k için a- ctmi~Icrdir. Kiistenccyc karş olacaktır. Vt• belki tfo lıa mılar }ııılunııınkta,lır. 

'İr memleketlere karşı şeytani )·apılan ha\'a taarruzunda. hoın dan Jı-irindı•n ],irinin \f') a ıli- ..,i~ortalnrı hu deret•t• hiıııa· 
tecavüz planlarını lıazırlarken hardım~n tayyarcleri?1~1zdckn 9 ğcrinirı dalın za)•f dii:.tiiğii lıir , c t'dcn lıir kmıuıı ıliinv:ıılıı ilk 
Hitlcrin tnthik ettiği tek dü~- U 14 dusman tav:nırcsı ı c ·nr- d . 1· ·ı k 1 1 1 1 ı . f ] . 1 • 

şılaşnrn;l~rdır. v;~kua gelen h~-ı ıra •' ınc ırı ece 1 ar w •:rı e; ,ıc a JJzı c )tıpılıııaktaılır. Bu 
tür, «Ayır, \'C lıiicuın et» ol- va muharebesinde_. bir tan·arc- dnlıa az masrafı."' f,~tlakıırlıgı • ıırt'lle fo, kaliide ah, al ,)olayı. 
nıu~tur· miz düşmii'! ve dfümuının 7 tay. j tilzmn cdece~tır. . ilı· azıılıııı~ olan hayal ,igorta-

Hitler. ıniistakbel l<~a,iizfı>. yaresi diişürülmiiştiir. j So\)etl:r. Dirliği H' ~uı;ilte- 1 ınuaınelfıtınıla d:ı hir artı;: o-

rine maru7. kalacak kurlrnnla- r<> .lıer ik'ısı ele tmııamıyctlcr- Jııeağı "' lwrkc~iıı Jıu çok ıııii· 
rın müşterek lı'ir mukavemet ıni;tir. ini , I' i~tiklfıllnini ikoruıııak. "::ıit nı:t.'iyettcn .İ.:ıtif:ulı• ... ııneğP 
haıırlıyamamaları için en ha- İngiliz Ba~vekili Clııırrlıill. miHPtfnini e-.aN•ttcıı hatta bii ıııiiı:ıarant <')l.İ)Pt:cği talııııiıı 

0
• 

inanc va ıtnlara miirac:ıat et· keıuli:-'iııin miimen iz 'a fı O· hiitiin main olmaktan iyaıwı luıımaktıulır. 
ıni~ ve Avruı1anin en kuvvetli lan bir de' let. ndamllla lı5 etmC'k iciıı miicaılel<' eıli) orlnr. 
devletlerine kar ı ikıi. ceplıcdc hir aııb)ı)a Bitlerin hileleri- Jlitl;.ri7.ıııiıı C'z'ılıııcsi rtC'v
harp etmemek için lıllhu,.,.u ne aldanııııyacağıııı diiıı) 3) ıı ı-imizin en lı:ıculctn\'l'r te
hii);ik bir iht'iımmı .giUermi.- ilfın etmiş ve Ilitlı•rin So\)Ct· crlliynt111İn ve in,ani)l'tİnin 
tir. Ilitlerjn tal.."'İp ettiği tahi) c Ier Birliğini mağlfıp t>lnt<'~'iııiıı t<•ııakkiı-inc ~~ıl ~eken 'e ~İm· 
kurlıanlarınİ vaziyct'in İf'apla- Britanya imparatorluğu için di)e ka,lur gi.iriilmeıııi~ Mr ıııa
rına ıı;cire teker tclk\.r cımek ve felaketler \C nıu,ihPLlcr doğu· ııinn111 ortaclnn kalkına ı <le-
t•vvcla Garp ılevlNlerini ınağ· racağını ~ö}lcıni:.ıir. Ui:r. ılt' ıııc~lir· 1 

. 
Türk hukuk 
kurumunda 

serbest 
kürsüler hıl ettikten onra Sovyetler Hitlerin garptt· galip gc1nıeh':- Ingiliz \'e So,) l't 111 illetleri· 

B'irliğirrn lıiicııııı t'lmel.:ti. Fa- nin biziııı için ne k:ıılar biiyiik ııiıı geçrt·i mıwnffdk~yct izlik-
kat luınıhı ram.amile muvaffak bir tehlike te .. kil "dcct>ğiııi )ere uğra)·arnk clıılın hir çok ız- Tiirk Hukuki Kurumu hıı 
olaınaflı ve llir) er(lf' takıldı. müdrikiz. tırnp, ınalırmn'İ) et , e gnilt>lcr- ) ıl ) ı~ni erl•c:-ıL kiir:ıüler ilula 

Bitler. fonclic'1 geçecl'k , Kızılordıımuz. Hhlcriıı le fu'lr'ı;ıhıı;:ınaları miimkündiir. ctıııcğe karar .'ermi:.tir. (;<·çı•n 
kadar iclmanh llir \tİziicii o1- kuvvetli harp mnki110$iJ1in hii· Fakat tarihin \C hiitün ill!>ani- )11 (Hukuk - lktı~at) adilı• tek 

d "' ·· t )' ı· t ·· d 1 l · 0 d ] ı · ]' ] l1°ır k1·ı·r- ii rnrkcıı hu )II ii · kiir ma ıgını go en ı. ı;: e o za· tun ar le erme muaımı ane , etin mzııruıH a mi" u ıveı c-
m an <linıa~İnıla yeni l>ir plan kar~ı ko)ara'k \'(' Almanya) ı ;·iııi müdrik huluııan ] 11; iki ii dnlıa açılaeaktır. Bunlardan 
yer aldı. Ve Garptt• fili lıir mült•mı.uliyeıı garp ten sarka ) ,. ıııilll'lin iizninc alılık hırı tar'İ· 11 ııkuk Vf• ,jya,.pt kiirı:ıii iinii 
miitnreke temin etti~i kaıraati ııi kunetler gctirııı<'ğc nı('ehıır lıi \azifo)İ .ercllı• Im .,,arm:ık i- lfariei}c Vrkaleti Uııııııııi Ka
le lıar<'k'eı e<1nek İngilten·yı- l'flt'rl'k hakiki kalırnııınıılık H çin lıiiıiiıı g:ıyretlı•rini azaıııi tibi .Nuıııaıı .Meıw.ınt•ıwioğlu. 
ven'İ kunetlrrle t~k'rar lıiicııııı ıııetauet lıarıkı.1lıırı }:ır.ılmııJ,. '-llrt'ltc arfeılı•C'ı'kleriıw .. iiphı· Krinıiııoloji kiir,.ii ünii T .. ıııyiz 
ellnek ve hilalrnre i ini lıitir- tafhr. Tııgili1. rnillı·ti hıı n~cdc f'<lilcıııt'z. ıııal{kcıııı»•İ Ra~ıniidcleiuııııııııi 
rııek iizert> "arkla lıir )llılırıııı 12 aylık faı::ılfı ı:r. hoııılıanlı- So\)l'I rnillctlı•r'i, Sm')"Pl 111ııavinleri1ııien J\lt'hııwt Ali 
harlıi yapın:ığa karar wnli· mnıılarcJan oımt lıiraz d'inlı·n· lıiikfmıc-tiııiıı rı•j,j ı•,gili ı;ı·fi- Selıitk'. Tiirk lıııkıık turilıi kiir
Tlitler. :ffni zaınanı1a irll'oloji ınektedir· ıııiz Stalin.in ıla,:etinC" oıı,uz ,ii iiııii Fuat Kc)prülii iılarc ı·· 
~alra,.iııd; ,:arhlc .. arki lıirlıir'İıı Bitlerin garptıJk~ fili miitıı· hir lıerecanfo ı't'\"ll.J' 't•rmiı;ler- Ul'l't'klcrılir. Hukuk "' •iktı ut 
elen ayİracn~İnİ ve enrple ı:ar- reh iinıidiııin lıoia çıknrılnıa- ılir. lfürsii iinii Ln )Il .ı\nkııra II11-
kın mii~tcrek lıir lıarekt•ti "" -.1 n lıir an hile ralınt hırnk1l- So\) et nı'illetlcci kuk F:ıkiihe~i Ti(•aret lıukııkıı 
mani olaracİnİ (Ja iiınit e(_Jiyor- nıaıua .. ı Ia.1.ırııdır. On ınil>onlar:cıı iıuııı . )<'r· profe-.örö Şevket l\fohmrt Ali 

ıstanbul sıhhi müesseseler artflrma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Leyli Tıb Talebe yurdu için c 1130> adet yün fanilf.ı 2800 adet fil
dekos foniliı ve 2800 adet fildekos don kapalı ;-,nrlla eksiltmeye ko-
nulm~tur. " lfl'V: f! ' tt ! 

1 - Eksiltme 16.7.941 çaı·şamha günü saat 16 da Cağaloğlunda 
Sıhhat \'<' içtimai Muavenet miidürliiğu binasında kurulu komisyon& 
ynpılacakııı-. 

2 - Muhammen fint bir odel yün fanila 300, bir adet fildekos fa· 
nila 67, bır :ıdct fildckos don 82 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 568 liradır. 
4 - İstekliler şal'tnamcsini ca lışımı gllnlcrinac kombyonda göre~ 

bilirl"r. " .,. ' • "' 'r-: 
~ 5 - İstekliler mu yılı Tıcnret odası vcsikasile 2490 sayılı kanun-
da ynı.ılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 

a banka mektubu ıle birlikte teklifi havi .nırflnnnı ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz. mukabilinde ko misyon ı vermeleri. 5067 

SIHHAT ve 

s a ğ 1 a m 
ve 

G üz e 1 
DİŞLERLE 

• Sağlam ve güzel 

D 1 Ş LE R de 

SA NiN 
DIŞ MACUNU 

ile temin edilir 

CÜZELLİK 

Dişlerinize Çok Dikkat Ediniz. 
BaLan en iistad doktorların bile sebep menşeini bulamadıkları bir 
hastalığın diş iltihabından ileri geldiğini pek çok tecrübelerle 

anlaşılmıştır. 

Sabah,Ôğle ve Akşam her yemek ten sonra 
Günde 3 defa dişlerinizi fırçalamak ve daima 

~;vt~ ı 

Kullanarak Dişlerinizi Koruyabilirsiniz, 
E~zanelerle büyük ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

800 çuval 
kahve 

f IVIütef errik 

t( Atatürk,. müzesi 
izmirde 2 O ağusto9ta açılacak 

olan birinci kordondaki Atatürk 

miir.esinde hazırlıklara faaliyetle 
devam edilmektedir. 

Müze mükemmel bir hale ge· 
tirilecektir. 

GENERAL TALAT OGAN 
VEFAT ETI1 

Kuhvl' tevziatında son zaman· 
lnrda ba7.ı aksaklıklar husule gel
diği ve evvelce yapılan tevziat
tu E3oğaziçi, Fatih, Bliyükada, 
Topknpı, Cihangir ve Eminönü 
hnlkınm yüzde sekseninin kahve 
almadıkları yapılan tefti~ler neti
cesinde tc~bit edilmiştir. Vila
yete yeniden 800 çuval kahve 
verilmiştir. Bu kahveler bu Cenup hududu komutanı Ge

sa- ncral Talat Ogan, Oiyarbakırda 
bllhtan itibaren tevziata başlan- vefat etmiştir. Talat Ogan, Harıhı. Fakat Bitlerin ~arka kar~t Hitlerin gayesi U) nı zııııırın· ) iiziinılc fa~i ... t hnrlııırlığmın iHlgin idare edecek-tir. 

hnı:la,h~İ harhin hir yİlrliriın da iki kı::ıınla nıiicadcl<" etme- lıiç bir izi kalnHI)lllcıya krıılnr. Tiirk Hukuk Kurııınu hıı ve 100 gram olarak tevzi edilmiş 
harhi malıİ) etinde ıocelli ecle- mek. hfaiııı gay Pmi7: j e. <lii,. lıiirriyNe lıağlı diğer ınillı•t ler- Bilgiiıı idare cılel'cktir. olduğundan yeni gelen kahveler-

mıştır. Bakırköyünde halka kah
biye Mektebinin 1 319 mezunla-
rındandır. Trablus, Balkan harp
lerile Umumi Savaşta bulunmuş, 

i u · den 150 gram daha verilecektir. meme 'i. rrerf'k c rıroı.>a!!atHla- mana a"ni zaıııaııdn ıııiisterı•k lı• hirükte miiendı·le.\e (le, anı uz vcrcceh1tır. 
" ~ J • Kavrulmuş kahve tevzii hak-~ln-Jn l•ir ınucize 'kın·\·r.tini hn- darlıeler. )Ortılnı:ulun. rnlı:ıl ctınek l1u~u--1111Jn'k1i ~ar ılr11nz - ----- kuıdnki ihti15.f henüz hallcdilme-

iz olamaıııı-ı İ lıu ı::cfer v:ın.ılrlİ- vcrnıcdt•n iıulirnu•ktir. ""imcli bir ııziınlı• iizerfoılt> clo~flukları lıir tek tulmıı gilıi ıloğrıılınnktıı- diğinden satış yine eskisi gibi ya
l!İm a ikiir hir urt•ıtı· . ~ciııt<'r· indirile(·ı•1'; ılarlte. cliil>ıııan ii· Lopı·aklnrı nıiiılafna etııwk icin ı dır. 'pılacaktır. 2 

Şimdi bu thiıdiseyi sükunetle 
dü.şünüyorurn ve neye karar 
verece~imi bilemiyorum . Acaba 1 
fttıabın yorgunluğu, hayalin gc. •• •• 

' lerek bu hndisc muhakeme cdılc-
bilir ve mantıki bir şekilde izah 

İstiklal - En Son Havadis'in büyük zabıta romanı :70 

YEN KATİL nişliği falan gibi şeyler öne sü:ti· ı G o R u 
edJebilir mi?. Yoksa ben, dün ge Tiirkçeye Çevfren: Faruk Fenik 
ce, o odada, hakikaten o mahud 

hayaleti mi gördüm? Neye ina· Kardeşim yarm gelecek. O clu deşı Gorge de fevkalade jyi golf 
nacağımı bilemoyrum. olacak, ne olurdu bu hal boşıml oynarlar. 4 kı.şilrk partıilerde he· 

Dün gece, aşağı indiğim zaman, yarın gelseydi, hiç olmazsa yanım men hemen çok az bir farkkı ga
her zamanki kadar sa'kin, neşeli da candan bir kımse bulunur be- Ubıyot temin edilir: 
bir haleti rıihiycdc idim. Efsane ni teseHi cclcrdi. Fakat mad~mki Yine mı kayb~tliniz Grahan 
aklımda, fikrimde yoktu. Yukarı- vaziyet bu merkezdedir. Tek ba. diye sordu. 
da yzdıklarımı tekrar tekrar oku şıma mukndd~ratıınlu kar~ılaşa- _ Hayır, diye homurdandını, 
dum ve yemin ederim ki dün ge- cağım demektır. Şu halde l.'lim . Jı'llmil' bir üç ve bır iki ile bi -
ce hislıerimc tamamile hfikimdim d d b ka bi l 

den uva ~ aş ~. ~.ey .. P.e - tirdi.. Haydi şımdi bana bir vis-ve herşey anlattıgy ım gibı oldu. Ey .,,, eksem olumu e k 1 l mez.. ger o.ec , r- ı ısınar ayın baka ım .. 
Şu hatde, efsanenin anlattığı kckçesine, merdçcsinc karşılama Karını Rdly: 

hakikatse, bundan dört saat son- mı nasip et Allahıın!. B•z de bir şey içeriz, dedi, 
ra anı bir ölüme mahkUmum. ŞARL IIARVI~y·j • i.z • .,Mö~yo Brookl®ank ne içersi. 
şlıncıiki halde bu kadar emniyet. i\ r \ TIIKL RI nız .. Cm ho~unuza gider mi? .. 
te olduğumu göz. önünde tutarak ı.: .ı Ben de hır cın 
bunun imkan dahilinde ilmadığı- Golf partimizi bitırmiştik. İçet·eğim. 
na kani olur gibi oluyorum. Böy. Clarckson - Parry en iyi arka- 1_. 1 b ·· daşımdır ve btı oyunun en ı'yi o- r~ac a~ıııı i~kiler'i ı~iııarla-Ie olmasına rağmen, iltün gun 
evden dışarı Qlkamad1m. ve içim- yuncusudur. Yenildiği az vaki - dı. Ha)moıııl nıiihiılcıııe)i ]ıa,· 
de bir his bana, yarın güneşin do dir. Bugün nası1 oldu bilmem ha. ka hir HIC\ wu cliikı•rekl: 
ğuşunu göremiycccğim diye ha - na yenildı.. Hahniıı i~ 'ar ını ~ Dı•cli, 
her veriyor. Bu ne kadar bir mc- Birlikte kulübe girdik, zaten fe, kalUclt· hir lıiiı1i " oldu. Ba· 
lO<iramı andırıyor. Eğer bir arka- her zaman golf seansından sonra 

ronct iim nnına ft•vıırfü; {'t ti \'C 

lıocahkt:rn nyrıhırnk Guh.tteki 
tıfO)a gitti. 

Arkııda .mı nlaka<lnr olıııu~ -

daşım bana böylıe bir endişeden kulübe ~ider. orada yemcğimi:1 
bahsedecek olsayclı, yüzüne güler yerdik. Işte o gün de ku1Ub~ gı
dim. Şu dakikada yanımda birisi- rfoce karımı orada b~urmuş Ra;r
nin bulunmasını ve endişelerime mond Brocklobank ıle gevezelik 
~ülmesini o kad~r arzu ediyorum ediyordu. Raymond genç bir ban-
ki... ka memurudur. O da erkek ko.r- tn: 

- J)oğnı,ıı İ)~ hir i~. di) e 
in dik etti, Bunda TIC' gilıi fc,. 
kalar'lcliö lıulu)or:-ııııu~, füı)· 
ıııoıııl?. Giiniin lıirin,lı• hu ıııİ· 

ra-.ıı koııncağınız ııı:ı 1 uııı clı·~il 
mi) ıli? İlıtİ) ar akralıauızın ı;ii
ııiiıı Iıirinılt· ~ilıııP~i kadar ıalı'ıi 
lıir ev olıımaz. • .. J 

Ötekıi giilııwğe lın~ladı: 
Ha) ır· Dı·di. i-ı; hilıliğiniz 

gihi de!!:jl.. . Dııruıı ;;jze a~lını 
anlata) ıııı ... \uwaııı Gı•orı;f'

0

ı· 
kırk h'in lira kadar 'aritlal gı·· 
t'İreıı ı~n\ nli.ni. emlfıkiııi hiitiin 
ı·n etini hıraktı.. . \nıwınle. 
hnhnıııla ölii Uı'P) c kadar ,for • 
gın ıılıluklnrıuı ı:.iz dr hilin~i ni7. 
lll'ııiıııl<• ve krmlı·~imlc de hiç 
1111 ·ktup la ;ınazıh. 

Clarckı::.on Pnr) lıir "İgarn 
yakarak: 

- O lıa1ıle 'a"İ) t'hııııııı• ) az 
ını~ olncnk. l)c<li. 

Hıl\ ıııuncl tm~ılik ıııakaıııın • 
ıl a hu-~1111 :-a llacl ı. 

Knrıııı, arkada:;111ıın pake -
tindı•n }ıir ~igara alarak: 

(;alilıa hizinı arkaıla;ııı 

) iıu• poli:s hafiyP~i (lam arı ka
lııırılı . Bıı ıııt•,.ele ile alakadar 
oluyor ı;ihi gözüküyor. 

Hıı) ıııoııd giildü: 
Eğ..r :ır~::tırıııamı. yapmak 

i-.tİHırsa ... Menımıniyctlc .. Bıı 

'ıı;:-ıınlar lwralter Guist"t• gide 
İim. Bıı sahalı Georgedt•n ııwk· 
tııp aldıııı. Bankayı tcrketııw· 

,mi \C (;ııi .. Cc gidnt·k onu nla 
lwraher oturınamİ yazıyor. Bu 
:ı kı-:1111 Bam fortl"a lıarekıet .. cin 
,;pı;ı ) nrııı ntlaya varıriz. Bir-
1 iktc hir ku<_: ark:ıda~ ta gı·tir
nll'ııı'İ tl'ıııhilı ecli)or. lln h:ıl· 
ıle or:ıda çok yalnız ... Eğer İ· 

kiniz ılt' lıenimle lıirlikte ~1'1-
ııwk i ter ı•ııiz. heni de kardı·· 

'" 
imi de memnun cdn.,iniz. O-

racin Jıii' iik ı·'ğleıwelcr olma!-a 
gı'rı·k ... · Fakat bilardo, Briç 
avn:ırİ:r.., Jlmnforo·da ıla ınıı r 
lı.a kJ..".:ık h'ir j?:Olf sahası vardır. 

l'\t' dt>r-.iniz hu teklife? 
Göz ucu ilı• Clarkson Par· 

r~ ·ye "e karima haktİm· İki .,e• 

Milli mücadelede büyük yarar
lıkları görülmüştür. 

Kederli ailesine taziyetlerimizı 
ııunurız. 

ıwlik •. , liliktc11 .. onra Lazan tıı 

lıakkiiııı t•tıııek iı-ter gihi. Jıu J. 
lt•r Lakınıy orclıı: 

- Hıı giizel hir bekarlar 
loplaııtM olahilir. diye llir fi· 
1-~ir ) iiriittii, fakat .,iz_ Grahaııı 
ll<'zakt•tlc redtlctliniz ... hu top 
Jantı .. i7.<• göre ıleğil. 

Karım hana her i~tediğinİ 
yaptırır. i~iıı asıl kötü~ü, bunu 
da hilir ... Ona revap vennenıe 
ği w !ooiikfıt Plnıt>ği ter.-ih et -
tim. 

Cf ,ırt·k~on • Parry: 
Fikir hakikaten giizel.. · 

On onheş giiııliik hir tatil yap· 
-,am Jıi,: lP fena olmaz. Şarli'de 
hizimlc gelir. Roly ona nasıl ~ı 
\fıt izin Hrir. Biz Guist"e gide
riz, Roly ı-;İz de Barrington'la· 
ra gidin, orada daha ıyı eğle • 
nırsınız. ı> .~ 

Karıııı: 

- Doğrıı~u uıükeımnel · · · 
Dedi ... Grahaııı sahiden oraY11 

gitmek İı"t'iyor mu? 
Dı:-rhal: 

- Tabii... Tabii istiyorıı111 

ılc,Jim. 
.. c·cJt· - Peki ... Oy le ise... ,ı ) 

L ( Devami var 


