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tuplar Batmuharrir adresine 

önderilmelidir. 
KURUŞ 

S AL 1 1 Temmuz 1941 osmaniye caddesi No: 36 Günnü en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
~~:_:::.:.:::::::_.::=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....::.-----=--------

Türk denizlerindeki kapitülasyon yılanının kafası 16 yıl .. .. -. . ... wwwo pa • t«WC) -
'•~ • +ıı sac .. ··- A, 

evvel ezilmişti, 

Bu gün hepimiz R e f a h v a p u r u 
Kurbanı ını acı duyarak bir daha 

hatırladık 
u 

~ 

gtın 
e e 

r! 
(.!::J J.! c. m 

Büyük Barbarosun türbesi önünde 
. 

merasım 

- - -

1 

Lozaııtla knz:ııııiığımı:t. de- çı'knıc ıııera~iıui yapılınıştir. 
lı d ı• ııiz lıakiıni) ı•tinin 1<> 1111'1 ) ılı Tarihlerimizi kuhramnnl~k-
11 e en n- !;iitiin 'l'iirk'İ) ı·de olıluğıı gihi lnr'. it' ~iUe~ t·n lıu deniz ata· 

ı htı111huldıı da lıillıa :;,ıı p.ırluk ııııw ge.lcıı çı·lcııkler 15 'İ geçi· 

9 I• ı ı• z 1 e r . hir ı:•·kiltlı· kııtlulıınıııı-:tır. Sa- ~onlu. htiklfll ıııar~pııdan ~oın· 
al 10,..tO w (;ııJ:ıtn ara) Ji ... e • ru kiir:-liH' gelı•n fü ... ikta ... kuza 

h b A A .. inden limandaki gemilerin iıhırc lıe; eti r~i~i Ziiİıtii ÇııLuk aa r 1 V • dürliik !:•ılımı:-ile hare.ket ı'ılcıı suoğln Lo:ımııtln .Milli Şdinıiz 
Orta şarkta han hakimiyetini ele aldıklarını bildi-ren Jnı:ilizle rin 

dan biri 

Glen Marten avcı filoların-

ala) önlnind~ lıalıri) c Lando· Iııöniinün kazandığı znfni Jıe· 

ru Pa Ya 1 
su: a~l.~kaclıı Jı~r kıt'n )ıalırİ)C )eı·anlı Lir ifıı<lc)lı· anlattıktan 
erı, 1 uk ek '.Pwnret mcktdJi, o- ... onra .Harbarosun k:ılıruuuınlı· 

b • • lıı. mı tukihen J)eııiz)olları, Şir- ğını tebarüz t'tlİrnrck özl.:rini 

Almanyadan gelen 
bir haber: 

Londradan gelen -------.. -:-;::::::;;::======== 
- bir haber: Rus ordusu daha lngitiz resmi tebligi 

isPanua ile fazla oeri~ __ em_iyecek! 1 r 11'1 ra Ç keti lla) riye mcıııurlnrı Gulu· Hitirnıi~tir. 
ta ara) ılcnizcileri, liman ıuen Bu gecı• Kc;prü, J:-küdıır ·H· Kiel limanı 

şiddetle bom 
bardıman 
edildi! 

Ya P m 1 ~uplara olduğu lıalde Tak ... iıııc Kadıköy iııkelelerindt•ıı iki ~ir-
gelıııi~ \t' <:aat ıı ılc hıı)rak kctilrn>riytı 'e iki Deni.ı)oll:ı· • ispanya, lngiltere 

arasında bir 
gerginlik 

yoktur 

Yor 1 ar ? çekilirken ist'iklfil mar§ı lıt'p rı ,apuru :.aut 21,:W ılun itihu 
• hir ağızdan öy)ı•nmİ;: \ 'e bi)y• ren UaYetlilcri alarak hareket lngilt"ereyı· 

lece mcrıısiuı La)mııı:tır. Bu edcceklerclir. l..iııı:ıııırı hiitiin ---o---. 
.;ırada Iiııınnıl:ı dıı gı•ınilcr ) iııc küçük deniz Ya ıtulnrt ıla ılo· •dd ti 

.Avrupa harbı·nı'n <lüdiik çalarak rı· mi elfıııll jfn nunıııı Lir halıle Lmıların ar· şı . e e 
ebui,Jcrdir. ka~ından lıarckı•t edcrekler 'e 

nlha"ı net'ıcesı• u"ze- .Mera.imde Genrrnl .Muzaf· hep::.i ü~küdar önlcrin<lı· lıir- protesto 
3 Alman tayyaresi 

düşürüldü { Lon!lra, 1 (A.A.) - hpan 

r
' d b f k er. General iZ) a, V•iJayet 'e lc~ecek lJir fenı•r alıı) ı tt·:;ki l t • f ) a ile lngiltere ara .. ındaki , , 
ın e unun ev 8• Parti erkanı Poli Miidürü edeceklerdir· .Ala), P'ali )R • e DllŞ • ouitddıhiinıiin izale cJı.ildi:"ci 

-

bulunu) orlardı· Yll§ Çcııgelköyiine kutlar gicle- ı · " 

d 
snııı 1) or. 1 ,pnnya h iiki'ımeti, 

Lornlra, 1 (A.A.) - Hına 
nezaretini nrc ... nıi tebliği : Düıı, 

~iiııdiiz. ) apılnıı ikin~i akında 
Jiel dokları :idılt~tlt-. boıııLıılan 
m f;tlr Hu ak mı i-:tirnk eden 

e tesl•rı• olabı•ıı•rııı · Ciinrlıuriyct aLidc ine konu· cck 'c huraclan ltunu'li nlıili· p 

C b l''ff k • aznr giiııiindrn itibaren hen· 
lnu çt>leuklcri miitc. kip 'iik- ne l!t>ÇCrek Toplıant') e kadar e e u 3'! "IVa 

N
. · Nı lf .ek Deniz Ticaret nıı•ktehinıfen gelip dnğılac.tktır. Gece J kii- 1 il • zdin a.rfi~:ı11J~uuLı ı thik · 

......... 
lzamettln azı d 

. c ecer.ini LiMır· Jıtı' _ oldııl" .. ı t 0 h. 1Lralıim hu giiniin miiııa mı darda Şeııısipıı:;nıln tln bii) ffk • k t f b - t:ı• " ıan areleriıııizdcıı J,iri d<.>nın('· 
(Yamı 3 iincüde) tcbaruz ettiren 1ıe)ec:ınlı hir bir ~enlik yapılacaktır. rın a, 1 1 ara ı1itlntı tutLikten \ar,,ge!;Jıı'i~tir· --o--. mi:;:tir . 

k . ı . } .. ··kı d b' Hıı lı:ıl, uıııtınıi lıir meınnuııi· Londra, "Kızılor• 1 . . 1 .. 

~Usyada bir ''Fev
ltalade müdafaa -

§seyi,, kuruldu! 

~imdiSovget
ler birliğine 
bu beş adam 
4iikmellecekl 
~~ndra, l (A. A.) - l\toskova 
~.o u bu sabah, Stalin'ıin re
~~· 11ldc bir milli miidafaa kon. 
~!eşkil edilmiş oldu~unu bil. 
~\t ı tr. Bu konsey, fevkalade 
~ti'! karşısında Sovyet mllet
~ttın sef erberliğinj tamaınh· 
~tır. 
l alınan kurarlar şunlardır: 

'1- - l\tilli müdafaa konseyi şu 
~le teşkil cdilıni tir: 

\'<ıf,is: Stalin, reis 11m8\·ini: l\Io 
~ balar: Milli l\Jüdnfaa ko
~ rj Marc al Voroşilof, l\la. 
~ of, Beria. 

\ - Halk komiserler lıeyeti
~ bütün salahiyetleri bu kon-
~ t devredilmiştir. 
~ - Matbuatta ve devletin 
~Ubesindeki vntnndaslar bu 
~tı Y taraf mdan alınan. knrar-

tatbik ile mükelleftir. 

ta 
te 
~~~VYork, 1 (A. A.) - Casus
~ 8lı~u ile tevkif edilmiş olan. 
~~arı Yedisi, Bruklin Federal 
~~etnesi huzurunda su~larını 
Sİ ctınişler<lir. Bunlar ara
~-· bombaların kontrolüne 
t. ~ ~~s fabrikanan ressamların
"!\ l-.;" • 
~ ısı de vardır, 
~d hkerne karannı 15 temS: a 'Verecekth. Maznunlar
~ ~hlllnış olan kefalet akçesi 

11l delardır. 

nulu SO) Cllll:ı; \ t• IU) u eri- a ras n a t \ cı t:ın :ırc erııııız< <'n uııı· 
ınize tazim telgrafları çt•kilnıc· Tu·· dmu·· r 1 1 r opcu )'f'l ııyıınılırıııı:ı;tır. Zira i paıı· d - rekkqı ıııiihim h'ir lt'~el.:kiil • 
.,i alkı:.lurla ı:ahul edildiktrn d" il ' y:ı,Ja lıiitiiıı nakliyat kar:ı ~ol· unun adını adun tiıııali Fraıı nyn hiirnııı <'ıl•·ıı 

1 k. . ue osu olmuş ları ile ) apılıııakta olıhığım· - . ı:ıonra burtıı 1~ l ıneraı:ıııu u•iJın. 111 mu'·da·'aada bulıın- ağır lıoıııbardınıan in) ) arelerı· 
h d <lan talıılifl:ıt. es:ı,en fırlaını ':J ı 

>et , erilıni:.tir. ffi U asara a - mizc rı'fııkaı etıui~tir. Bu hii· 
T:ık,.,iındl''ki mera imden .llerlin, 1 lA.A.) - D . .1. • ohtu fiyntlan hir kut ılııha )İİk· dulfunu ve Alman- Clllll luıkkımlu beniiz taf-ilit 

1 L d a 1 (A A ) il B d •"Jd" • elıe<·ı·k 'c ha.' at ııalınhlır.mı 5 sonra aln) A) nspn~a ) o uııu on r • · · - uıınıs · 11 ırıyor: ı:: nlınıınu11111~11r. Fakat ) npılaıı 
takip ederek Dcsikta~a Bnr1ın- ilerisinde vazi~·et leh!mize iııki- Bir mfüt.letLcn lwri Ceheliit- nrtııracaktı. /arı hırpaladığını,, hava r.arpmnnlıırında üç dii • 

şaf ediyor. Tüdmiir, lngiliz 1110- ,,_ • - ;s • 
ro::ı türbesinin (inüne gelıni~tir. förlü kun:ctleri tarafından mu- tarıK ii ... siiııı]ı·ıı lııgiJiz tayyare- - - --o bildir/yor. ıııaıı avcıı:11ıııı dii~iiriilcliiğü öğ 
l\Ier.a ime ~!ıitirak {'{'('il hasara edil mi tir, bazı kfü:iik ı~rinin kt~ı.if uçn:.ıur• yaptık- Roma n ya renilıni!ıitir. 
türbenin kar!ıiı ında lıa§ta Vi!!i km•'\·etleri, nıotörlü kuv- lnrı lceziras'taıı rnü:.ulıt•ılc e· Londra, 1 (A.A.) _ Uu') a· --...... --.l-------
ri) c Lnndo u ,·c kıt'aı.ı olııı etlerimiz arasında kayıp kaı:a- dilmekte idi. Yapılan Lütiin d t t h • ıla ı·cre)'ttll ~den ınuJıarelıdcr ı R l ·· d "l 
iieze diu 1§ 'e aat ye • ur ara rabrıııeıı , ı~gı ız tH)· lıııkkında alınan lıabt>r]er mü-'lm' 12 1 . erse de esas Vis.i km,etleri 'lıt J .. 1· ·ı· a e iŞ US ara gon erz en 

. l L i, tarafımızdan iyi bir mu- j J } k -r J "[' k ... h · kıı1n Jııtik1al ııınrtıy n ayrak ha aza altında bulunmaktadır. ~arı· erinin nı uırt:> etl~rrleki tı·ııakızdır. Fakat Ro) tf'r, Kızıl ngı ız as erı eyetı 
------------....::.:::::.::.~= . ı ... rarı ii.~crine i .. paıı)ollar, top- baş la d ı '. kmvcllerin udıuı adıın miitla- işe başladı 

k 
rakları üurindc uçu~ ) aparı fanda hnlurnluklarını H' :uıu---- Bı·r aç cvatırla. • . hir İngiliz tan:ır<',İne clafi La· l.oıısj[n. 1 (A.A·> - Gt"'Jıe· #Jj 1 l ·a lıil taarruzlnr pparak, Al· ral ~\fak,., Furlıın rh rı _etiudcki 
tUr)U ar il rıtı·~ aı;:nıuğn liizuın G. ne. Antoneskonun matı kun·t.>tlerinin ,.e,;rn1e ha. ·· ·· ) ı · J> • :ıı İıı,..iliz :ı keri lıe'. eti. ile Sen·' et 

ık
• ı•k d gorınu-; crı ır. >U tan urenın r .. _keti yııpıu:ılarına mini olıluk ıo 

1 genç 1 araSJb a DJ.Sbet farkı bü_,-ük hasara uVı-aıhih tnhıııfo J • • Gcndkurrn:ı) ı. diimlecl>t'ri. 
r:> ., • •ı y h • d .ırını ~i6rreımıı:tır. 

cd'l ekt dir emn e aş ne nn e tema a girıııi lıulunma~-tndır· 
Hamid Refik tip gençlere kızıyor ve bunları ı~::nu: üz~rine Ct'lu•lüuarık Alınan nıüteıııuı'iııı lıaLer- lar. 

zararlı buluyor.... · · ler \lıııunl 11 rın R k c.. 1 "' taki Iıı~iliz hataryaları, J. pım· 50 • " .. ' u ınu ave· Bir sabah gazetesinde, gençle. 
rimizi fuzuli bir ilham altında 
bulunduran bir yaza okudum. 
itin garibi, Nauaddınhoca kabi· 
tinden, bindiği dalı kesmek, ya· 
ni gençliği batınp batırıp çık~· 
mak iddiasında olan bu yazı, ~·: 
mi hangi tqekkülü temsil ettıiı 
belli olmıyan anonim bir «genç
lik» tarafından im2alanmıt bu
hmmaktadır. . . 

İddia 1u -imlasını da, ifadesı.nı 
de aynen muhafaza ederek, bır-
-kaç sııh..'"1.nı alıyorum· : .... 

cBobstil adiyle bugunun 
gençliği içinden bir tek tip a
yırdığımızı sanıyoruz. Yanlış.•· 
Türlü türlü Bobstil var: Hem 
kıyafctile, hem ruhu itibarile 
lam Bobstiller, yalnız kıyafet
lerile Bobstil olanlar, en fena• 
sı da kıyafeti ile efendilik tas
layıp Bobstil rubu taşıyanlar ... 
Bunlardan başka Avrupaya 
gidip milliyetini unutup gelen 
bir kaç züppe; cebinde poker 
kağıdı taşıyan, ağzından da si
gara düşmeyen zararlı bir tip: 
ne halde ~e istikbalde bir e• 
meli olmayan zararsız ve fay· 
dasız miskin diğer bir tip genç 
vardır, 

Bir de ekseriyeti teıkil edip 
istikbalde büyük ümidi olan, 
tutulmaz azmine ve enerjisine 
yol gösterilmesini bekliyen bir 
vekur ve müıbet gençler var· 
dır. lıte bu gençlik yukardaki 

orü üyor lıli teıhiı bilgilerimi. .1 l 1 O Yahudı• mctını az zamanda kırmağa 
H
2eeyeni h. i11ey katnıı•• olmuyor. yol uafi J~tar) a arına :ıle:; a~· 

d ··-ır 1 ı '\" } 1 · ll1U\1tffak ulaıııı)acnklarını r evırde, herzaman frensiz mı: nr 'e ngı ız Jatarya nrı ı· k 
~:~;_trı:!1 bozuk bir ~ençlikle, le bir topçu diiello>:n ~npını~· UrŞUD8 göı,.tnmektedir· llerlıaldc Po-

d b" 1 e ıuuru arasında meı- lnrdır. loııya topraklarrnılıı halen t•e-

:urab~ı:11e;~in b':'1ünuebetlerini j,pun~a hiikfuueti , 11 '\'ıt:t.İ· dizildi! rc)Uu etnwktc olan kôrkmıç 
dı d n ıger ır gençlik, var- ~t>[fi ::idılctlt• prote ... to cııııi ... tir. lıarhiu rnü .. taikhel ııalıa ~ı Rus 
h 

' var ır, varolacaktır. Mesele · ~ 
;men bernen bir zaruret halind; topraklan olıııı)acaktır. 

o an bu ikiliğin, bu farkın varolu- Romanya hükume- .Mo .. ko\mfo )t!llİ '\C fc,•kahl· 
§Un.da değil, kötünün iyiye niı. Japonvanın t• b 1 k tle Lir uıııuıııi emllİ)et ve milli 
betı hudutları içinde, az veya çok J i 1 un arın omü- .. l r k . . k 1 nıı~ 
oluıundadır. İmza aahib' T .. k"- mm a na oıuılc .. 1 "Uru ı :.· 
yede b··r· 1

' ur ' kararl yarID nist Olduklarını l tur. Bizzat Stalin re'i:oliği der· 
kan b. u un. cençliiin, tersine •· 

ır nehır gibi, baııboı, bir bildiriyor 1 ıılıtt' etmiş l1ir çok ileri gı•1en 
uçunımd~an yuvarlanmak üzere bellı• olacak riı·nl , e bu meyanda Yoro:ilof 

Bir Mısır gazetesinin 
tahminleri .. 

Kahire, 1 (A.A.) - El"l\fo
kattıını ·ın istihbarıııa göre Su
rİ) edı•ki Vi~i mukannıeti gi&.
gide zayıflaıuakt:ıthr, Gazete, 
uıii<'aJclı·n~ıı lıi lamı \ akm ol
tluğuııu g(;~tcren deliİlcr ,er
detıııcktt•ılir. Hava kuvvetleri 
clalıa şimdiden tam nkaınPtı• 
uğrntılnıı,lıı rdır. 

KISACA: 
b.~;ıdu~a delalet eden hanıi Blikrc~ 1 (A.A.) - Rumen komite aziilıklarıııa ıoeçilmi:ı; 
cı 1 tet ı~e v~ya istatiatiğe da· Bas\'.ek-.fıleti asağıdnki tebliği ne~ tfır. 'L~oınite,· İngıliz a,.,keri he- Vuzuha kavuşiuh ,1 
yanıyor, bıze ıoyliyebilir mı·? t 1 ..n. T k d re mıs ır. . ·ı . . ele d hı l k 

e rar e iyoruz: Bobs-til ka- Tok yada fevkalade Sovyctler, biitiin \'asıtalarilc yctı 1 c ıı;tı,.ıtr r e 1 ı;.nnrn ·-
dar ~landa ~·~· fakat, müte- cephe rkaı.ında hozı:-ıınculnk kar ta<lu. 

«Beden Terbiye i Genel D\
rcktörliil',<ii», ndmın «Ummıı 
Müdiirliik» e tnJn4jliue karar 
Hrilmi:. olduğunu öğreniy o· 
ruz, Yanlış he ~p Bağdattan 

madıyen genııle.ılen mana hu- bir harp meclisi gaşnlık ve tecavüz hareketleri s~mldığınn giirc yakında . i-
dutları ve nüanaları içinde bu- t } d I 1 çıknrmuğa 5alışmaktadırlar. Bu ınnldP.ki Uu ril·ati duracnkt:r. 
gün gözlerimizde korku~ç bir Op an 1 maksatla. Sovyetler1 tnyynreler (Devamı üçuncü sayfada) 
ifriti canlandıran bir kelimenin f ,]en ıwra~iitlt· easuslnr ve tcthı"-
karayaftaıma tafımaktan başka, Loııdra, 1 (A. ·) - Hii)·' .;i ajanlar indirmekte ,.c bmılnr, 
dünün ıerazid nealinden farkı ol. terin iı-;tilıbarına göre. Tok' o·J birlikte teca\'liz hurekt•tlcri or
mıyan bugünkü bir kısım genç- ıhı a~kcri riiesadaıı, lıcllil;a10 • jtan~z.e etmek üzere. ıncınlckt•l 
lik, geniı ve 1thhatli bir vücud ' .. ~ ~ l .. k dahılındc oturan aJanlarla ve 
üzerinde beliren küçücük bir ii- h lıukuınet erkanım aıı mm·P ~ uhudi komünist halkla t(.'mnsa 
vilcedir; sirayetine meydan ver- kep f t•vkaliide Lir iı;t'iına nkte· gcçınck1cdir. Bu ajanların bir 
memek §artile, sağlam bünyeye dilın~~tir. knçı ele gc<:irilmi~ ve tcşehhii 
zaran bile dokunmaz. Mesele, bu Toplantıdn }hı .. - luınn har edilen tecaviiz hareketleri ceza. 
muvazeneyi, kuvvetli taraf aley- hi nıüvacehesinde Japoııyanm lnndmlmı tır. Ya~ "chrinde, ev. 
hine boDnamaktadar. Çarelerine . . d . k l 1 lcrdcn Alman \'C Rumen n ker
ıelince ... Buna bir makale çer- Yazıyetın~ • aırb a~ar ~r 0 ın· inine ateş eden 500 ) ahudi ko. 
çeveai iç.inde ileride temaı ede· 1 nn;:tır. Netıce ugun ımpnra-J nıünist kurşuna dizilmiştir. 
ceiim. tor3 hfülirilocf"ktir. Siik\ın \'C nizamı boı.mai{a 

.. .. diiııer, derler. Doğru! <Umum 
matuf ~utun teşebbüsler, hemen 

1
.Miiıliirlük» füaııımızda ver le~ 

malıallınde insafsız bir surette · l · "h' d' ·· ·· • k 'J: tenkil edil kt" S k" h lk mı :ı; Hr tu ır ı; hulun l'!!; ı a· ece ır. a ın a ın .1 .. .. .. .. . ... 
\'azifcsi hiitiin siiphelcrden ve 1 tı .~' goznınu~uıı ~.nune tam. ".e 
. on znmanlarda hu mahalleler- ınukcnuııel lıır muc sese getırı· 
de, göziiken biitiin yaba~cılar- yordu. llalbul~ <Genel Direk· 
rlnıı ınııhalli makamları derhal ti;rlilk» bu tn_n\\,ıru ~ili) or, 
hab~rdn~ . e!ınektir. Nizam '\'C hiç olı~ar...::ıa miiplıcmlcştiriyor 
emnıyetı ılıladl edcb~ld~u ı~nsur11a. du Şimdi tekrar ''tızuha ka· 
rı zamanın a ı ırmıycn er, · 
hiiti.in aileleri efradı ' ile birliktcJ Laklnrdn rndyolarınııı ve opar· 
kur una dizilcccktir. \ uştuk. 
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1 Temmaz 1941 SAU 1!N 90H HAV AD1S -Sahife Z 

E!i!1!!1!J!1!JA J Denizcilik bayramı ıiıünasebetile Türk tarihinin 
.. ,,... büyük Amiralını bir daha hatırlatıyoruz! 

s;;;F;;;;;:;ra;;;a:nllll::llE:s:::::::::::a~, ===Ş==a~rk:2!:=i Al=m~an==:::-~O;;;;;::rt==a~şa~rk~tsa ~~Çu~nk~in===g::::::; KOCA BARBAROS 
komünist ya ile orta hava yeniden 
Rusya .. a Avrupa... hikimiyeti bo_m_b~_Ia_ndı! Yazan: Ali Rıza Seyfi -----

Osmanlı tersanelerinde fe,·ka. vardı. Sultan (Hasan) m bira- derece mucibi tehlike ve :ıniiS' 
Jide bir faaliyet vardı. Hayrcd. deri Reşit evvelce Barbaro!ll Hay külit idi. Büütn bu müta1cat ııJI 
din paşa hl( durmuyor, nıüte- reddin Paşa ile İstanbula gel- paartor (Şarl) ı Portekiz büJciı' 
madi)·en teşvikatta, ıslahatta mis, kendiisne hükfuneti Osma. metinin de muavenetile sefel 
bulunuyor, daima genç ve faal niyeden maaş bağlaoıhp İstan. açmıya ve Sultan (Hasan) ın ti· 
olan bu zat bir kat daha genç- lıulda alıkonulmuştu. Barbaros, casını kabule mecbur etmişti. 
leşmiş, ke bi faaliyet etmiş gö- (Tunu ) un bu halini, siyaset ve 1535 :senesi mayısında 300 Jıl' 
rünü:\ ordu. aserlik noktai nazarından ehem- tası, kal;t·on ve kadirgadan ırıiİ' 

43 komünist me• işte, lngiliz hava 
bus, niçin, meclis- kuvvetlerine gös· 
ten tardedilmişti? terildi~ii akın 

Londra, 1 <A.A.) -- Fran- sahası.. . . 
ız gaz ieleri, Frans:ız • -.OV) el 1 Londra! 1 ( . :> - Avcı 
ıniina.chctlerinin ke:.ilmesi ı ta) ay;elerı refakatrnde bulu· 
lıfüh e•İ etrafında uzun tef ir- l nan Ingiliz ibomlrnrdıınan tny
lt•rdc bulunmaktadırlar. Gaze· 1) arclcı•i Şar1ki Alınaııyn ''e Al· 

tel eri nekscri i, F-ran ada ki ) e-J ıı~a.~lnr_ tarafınd.ım. me:.b'1ıl nra· 
ui rejimle UuS) anm komüni..ı zı uzcrınc1e ) cm bu t.anrruz a 
rt•jimi ara ında hiç }Jir j tirnk hn ı nçnn:.lardır· 
nokta ı Luluııamı)acağı cihet- Bu . nha, _.e' elkilerden. çok 
Jc. fok11auı zaruri ,e mukad- daha şıddetlı akınlara (/hı tu
tlcr o1duihıou tebarüz ettirme1k tulma~tadır. Bu hücumları 
tedirler. 

0 

durdurmJlk i ti) en lmnn D\ • 

F R cı tny) areleri mii .. küliit·ızca 
r a as l z • us dn~ıulmı lardır. Tek hir ta)· . (. 

nıünasebetlerintn 

bir tarihçesi 
\ ioh), 1 (A.A.) - Fran_a 

ile OV) etler ara ındnki .siy aEi 

amina d.ıetlcriıı kc .. iJıne~i Ji.in 
) a harbinin hn~ındanberi bir· 
birinin takip eılcn Fran ız lıii
knmetleri tarafında nalman 
tedhirler sıkilc inin ~on halka
Eldır. 

2313 39 Alman . Ru anla~· 
ma ı Fran ız efkarı umuıniye
,.,j tarafından hir ihanet olarak 
telakki edilmi~t'i. Çün'kii o e • 
nada Sm·) et lıiikuıneti Fran_a 

ile müznk re halinde .bulunu
) ordu. Fr.111 iL koıııuniı:ıt par
ı' i, lıııııa rağcmıı, l\fo kova ile 
l'llıirliği ':ıpnıı~tır. ve-ım hap
ı l:Aİ açık h'ır mcktulm 43 ko· 
ıniitıi"l mı·h'u imzalamı.,.tır. 

Bunun iizerine hu me.b'u .. ]nra 

karM 5 9 39 da takibat )apıl· 
mı 'e kuıııüni t nıeb'mların 
i katlarına 1940 da mel>·u an 
, e a) an nıeıcli rerince karar 'e 
rilmi~tir. 

17 Kanunu !\anide Ru-)a ~le 
tic.ırct rnüna chctlcri ke·ilmi-: 
H' 5 Şnhatta ifa Pari c Huıı. tİ· 
cnret ınürıır"illiğiııd-c arn§tlr· 
mul:ır y apılmı~tır· 
r~---~~~~~---------

Erzurum un 
• 
ımarı 

---o---
y eni Erzurum iki 
yıla kadar tamam• 

lanacak 

yaremiz al det etıneını:6br. 

Alman tayyareci· 
leri, artık Britan· 
yayı büsbütün 

unuttular! 
Lon<lra, l (A.A.) - Almnn 

tayyareleri İngiltere üzerine 
hafif bir akın ) npmı:.;lardır. 
Taarruz Şarki İngiltere i tika
metinde hir eb'.ir ür.erine va· 
ki olmu 'e ı>ck a:t zarar ve zi-

~ . 
yan ka)dedilıniştir. lfüanca 

zayiat ) oktur· 

Bu sabahki kaza 
Bir çocuk kamyon 
lekerlekleri altlnda 

parçalanC: ı 
Bu sabah Be iktaş :tram,·ay 

caddesinde fccı bir kamyon kaza
sı olmuş ve bir küçük çocuk çiğ
nenerek ölmüştür. 

Kazayı yapan 3433 numaralı 
komür kamyonudur. Kamyon sa
bahleyin şof r Bekir oğlu Sala. 
had.diniın idaresınde o1arak Be. 
siktaş caddesinden geçerken bir 
denbire önüne 12 yaş na henüz 
hıiviyctı teftbit olunamcyan bir 
çoctik çrkmıştır. Şoför birdenbi
re fren yaparak kamyonu durdu
ramamış ve yavru tekerleklerin 
altına düşerek parçalanmış ve 
hemen ö~üştür. 

Amerikadan gelen 
çok süratli tayya
reler işe yaramış .• 
Londra, 1 <A.A.) - Orta· 

~arktaki. İugil'iz hm n kuvı. etle· 
rini arttırmak nıiiınkün olmu:. 
tur. iPlot'.Wanınızın Amerika 
mamuliitından Glen Mart ıı 
ta)) ıırelcrini ne derece mU\ af 
faki) etle kullandı'kları malum 
dur· Şimdi )eni gelen Tuma
lıa\ k uın areleri Glen forlen
lerden çok daha ürntli olduk· 
ları luılde, a}nı p'Jlotlar, hun
ları da miikeımnel uretle kul 
lanahilıııeh.1edider. 

Hava kın eteriınizin, lıer 
,nJıada İtal) an ha' a l..""Un etle· 
:rine knrı;ı ne derece Ü tün <lö
ğü~tüğii malumdur. Pilotları
mız, şimdi, Alman tnnarclt>.d· 
ni de n) ııı oln) lık1a dü§Ür
mektedirler. 

Acaba şimdi Ame
rika elçiliğinimi 

w uçurrmaga 
çalışıyorlar ? 

Çunking 1 (A.A.) - Çunking 
üzerine evvelki güıı yapıl n ha
\'a hücumundan sonra ki hu hü
cu mesnasında İngiliz büyük el
çiliği yık.ılmı tı. Japon tnn·are
leri dün yeniden chir bombar
dnna i1etmiştir. Amerikan bü
·ük elçisinin ikametgahının he-

men üst tarafındaki tepeler üze
rine bir çok bomba diişmüştür. 
Amerika, Almanya, Fransa, İta) 
ya, Belçika, Hollanda elçilikleri 
ile İngiliz konsolo hanesinin hu 
hındui:ru Yangt c'nin cenub sa
hili kısmı, Japonlar tnrn!mdnn 
Qunking'e yapılan hava hücu
mları bahsinde emniyet mmta. 
kası olarak ilan edilmi tir. Fa. 
kat bu mıntaka da bir çok defa 
bombardımana tiıbi tutulmuş. 
tur. 

Orta okul Amerika, 
hocası olmak yeni deniz üs-

için leri kuruyor 
Vaşin&:(on 1 (A.A.) - Ameri

Hazırlanan talimat
name alakadarlara 

bildirildi 
'Orta okul öğretmeni olmak 

iı:ıt'İ) enler için) eni bir imtihıın 
L:ılimatnaıne i hnzırlıımnı~tır. 
Taliınıılnmne talim t<'rlıİ)C he
) eti tarafındnıı tetkik e,ı ilmi§ 
ı.c aliik.ul rlar.ı tclıliğ ediluıit· 

ka Birleşik de\'letleri Bahrive 
Nazırı Albay Knok 'un yapt;ğı 
bir be~·anata nazaran, Birlesik 
devletler sahllleri açıklannda 
ıniiternmim Amrciknn deniz iis
Jeri tesis edilec~ktir. Bu mütem
mim üslerin birinci i, 1 Ağus
tosta Midway adası üzerinde, i
kincisi, 1 Eylulde Ala ka mınta. 
kasın adAmnaknak ada ı üzcriı 
de i.ifünciisii 1 Tcsrinievvedc 
Trinit~ asndınd Cerenagc ko
\'unda te is olunacaktır. 

Es'ki korsanın nafiz na:ınn, miyctini Sultan Siileymana u- rekkep altı yiiz tek.ne ve :1.nıP~' 
vasi mahimatlı fikri, her iste bir zun uzadıya teşrih ederek hu- rator tarafmdan yirmi dört b111 

noksan ~ürüyordu. Osmanlılar susile (Halküvat) kalesinin se- ilahendaz irkap olunarak 'ftl' 
gemilerini inşada, onları idare vahili muğripte Osmanlı oonan- nus iizerine hareket edildi. Vo' 
ve teslihatta hıristiyanlardan, masmın kışlıyabilmesi için en nanmanm Afrikaya esnayı tııı· 
biJhassa Venediklilerdcn g<·ri j. elverişli mevki bulunduğunu reketinde imparatora Sult1111 

diler. Bir nizamı mahsus ve tcs- sö~·leınİ!) ve fethi için de miisa- (llnsan) ın el<:isi gelmiş ve .,IJıı! 
vikatı kafh·e ile Tfüklerden gc- ade almı~tı. baro aJı Arap askerile Tuntt~1• 
mici yeti tirilecc~ine Moranın Osmanlı donanması (HalküJ. muhasara ettim: bütün sür':ıtı· 
sahil ahalisi, hatta çoban rcava- ·vat) a yaklaştığı esnada Sultan nİ71e yeti iniz!• haberini getit• 
sı toplanı~·or; kara nskerile dol- Ilasandan kat'in·en hoşnut ol- mi::; idi. (Şarlken), meşhur (.1\11' 
durµlan sür'at iz gemiler, tcc- mıyan ahali Barbaros Hayreddi. dreya Don·a) yı bu nıiihip c]1Iİ· 
rübesiz \'e deniz islerine j!a,·ri nin istikbaline cıktılar.. Lakin salip donanmasının başkuın:ıtl' 
v5kıf kapt_nnlara, kumandanlara Tunuslular Basanın biraderi danlığına tayin etmiş \'e donatı 
tesli molunuyordu. Paşa hütiin Rcşidi, paşa ile beraber zannc- manın hamil olduğu asker i-' 
bu fenalıkları tebdil eyledi. 1'a- diyor \'e mevkii hükiimdari;ve Avrupalıların tabiri \'eçhile: ft 
hii Türkiye imparatorluf:'l.ıntın onu kabule hazırlnmyorlardı. sakiri imnaratoriycnin f paıt'' 
yeddi senetinde keerste, amele Paşa bu veçhile (Halkülvat) a İtalya, Portekiz ,.e Cermen)• 
ve her tiirlü Jcvazım çoktu. Kı~ girdi. (Sultan Hasan) paşanın dan tahşit edilen en mesur. t1 
esnasında paşanın tensibi ,.e<:hi. gclişile firar etmiııti. Münhnsı- muallim ve nıüntehiplerindel 
le eriülseyir, kullanı 1ı 61 par. ran Osmanlılar 9 mil kadar ge. bulunmustu. 
ça kadir~a kurularak baharda ride olan asıl (Tunus) şehrine Müstevliler haziran efrcııtl 
suya atıldı; donatlıdı. Bu kuv- ;:iirnce ahali Barharosun yanın- iptidasında Tunus sahiline pıll' 
veeJ paşanın kendisile beraber la Reşidi göremediler, işi anlı. vasalatla (Halkülvnd) a yallı9 
Cezayirden getirdiği on sekil varak mlidafaaya tesebbiis et- (Sulubürc) önünde karaya cıt· 
parça tekne de mülhak oldu. tiler. Bunun üzerine Hayreddin tılar. Biraz sonra Avrupablatt'ff' 
Be, göniillii (Korsan) rüesayı Pa a şehirde tecelli eden Sultan 
me hurcsinin teknelerile donan Hasan tarartnr1arını bir kalede (Goleta) dedikleri ve iki a 

el k d .. t .1. tcvkı'f ve ınukabeleed ı•rar e- hisardan mürekkep olan bu I<'' 
ma mevcu u se en or te.Ane- " le sıkı bir muhasara altına afıll' 
ye baliğ' olduğu halde Ha:rrettin denleri katletti. Aklını şimdi bi. dı. Bu esnada Barbaros TuuıtS' 
nasa de' leti aliyyenin kaptanı raz başına tophyabilmis olan ı.d 
dervası sıfatile birinci defa o- Sultan Hasan bazı kabaiJin de ta Sultan Hasan ne uğraşına~· 
lara.k Akdenize c;ıktı (941 baha- muaveneti ile hariçten kaleye olduğundan (Goleta) yı miie:'; 
n). , hücum etmiş idi. Hayreddin Pa- hidi şehir (Sinan) reis müdnf;, 

Barbarosa Akdenize kavu<ıun- 15a Türk ~·i2'itleırile hemen kale ediyordu. Kalenin limanın 
en İtalya :-ı·alıları derakap ~'ürk kapılarını açarak onların üzeri- Ba;bnrosun donanması yağJtıtl' 
~ilahının ağırlıiını duydu. Bar- ne uğradı; Afrikalılar daha üç makta idi. 
haros doV-ruda ndojiruyn (Me.si- yüz kadar maktul verir vermez Gayet cesim Sent An ~ıı~ 
na) boğazına giderek (Ricc) :rn- kumandanlarile beraber firar Kraka ile Malta ~övalyelctJl11 

ni (Recyfl) şehrini bastı. Zaten yolunu tuttular. Barbaros ise dört cesim galisi kale bedeni~ 
avazei vürudu duyulunca İtal- bir taraftan firarileri takibe ça. rine miimükn olduğu kadar f 11., 

yanlar tıırafındnn korltıı itinde h ırken diğer taraftan da Tunu- lastı, ı:cce gündüz iddetli ~11 
hthlive ed"Jınis olan kalevi tah- su resmen Osmanlı İmparator- bombardımana başladılar. t• 
"ip t•tti: hir çok tekneler ile kül- lui:runa rapt ve tahribi nüfus is- muharebe otuz gün de,·arrı c ~ 
li\'c11İ e~: rnldı. Ertesi ı:rımu lcrilc uğrasıyordu. (Kırvan) da mi ti. İçeride.ki Türkler önlefl., 

tir. l k <Sen Lüd.ın) hi~arı hiic ım ile Sultan (Hasan) ın tonl ..... 1;;.1 de kumandanları (Sinan) r~, 
Orta okul öl"reuncııi o lllH • A .k ·1 '- ' 800 .1...! • •• ull .. .... 

o merı a, "ant ve • '9'"'~ o nnmu . iKi 1 ilmvvei ki.illin~ üzerine lfavred- olduğu halde Ü<: defo mcyustl . 
lt-th aııelerin en nz li c VC) n e ir cdiJm ·stL Üf:ernnın mikta. din Pn a on ·bin kisilik bir. kuv- ve kahramannne dü manın to~. 
öğr~tıııen okulu mezunu hu· •//""" ç • J rı 7~00 F · •. ,. hnW;. olnm tu. \•etle yüriidü. Pa anın fikir ira- ları ve metrisleri üzerine ot ,ı 
luıuıın•ı ve } :lnrı 20 tlen az, ml l ln e (C,.1o·"- ' l -ıle"j de karava a • ,ıma delale teden \'akayidendir, ımşlnr ''e dü mana GOOO knd 
45 ten de ) uk:m olnıama.:ı lfı· \er döldö'~rek hcdmedildi. Ji- ki. bu hareket c11ıı. sındn pasa telefat Yerdirmi terse de nıtt~~; 50 tayga e rnanffn hu}11nan 18 n:'.lre kadİTfYll fop)arJlll ('Cktirerck Jınn·nn )>U. Jr)Dl'JO a)cddCV8UJ kUV\'etlefJ 
zıımlır. 7 " ;ı,. biitn., mchani Hır.ak. ahalisi Jamnrlıt'rtn(hm hu ağır silahları :ıayüt cttikinden ve kale bc~c~; 

Olgunluk iııılilıaııı lıa:la<lık •• d d • e ir e~:lıfi. rnh·ılora bindirmis, ii:rnrlerine 14.'ri artık vücudü bescre .,ıp i· 
tan onra }j,e uwzunu olaıılaı gon er f Bımrl" c;onra (Napoli) ri"n- vclkı>n acarak rüzgarın kuv\•e- olacak halden çıktığındnn ~ 1 
da a)rt ·.t o4;uıılıı:... ılip]oına ı rınr1a (Fondi) sehiı· ve lrnJeo;ine finrf,.n sevki ·at için istifad cet- h.a~·ct Sinan reis Tunus sc~r~, 

. Tok\·o 1 (A.A.) Domci ajansı- hiiı•••ın tlhtncln. mi~.t;r! rıc nt etti ,.e (Sen Jean) o'"
5
, 

da ibraz t•trııek llıt~<·lıurİ) t'lm· .,n <Yifre, Amcril•an vnpurlnrı. ''el"rı' bamlarınd (Ş"" al ·e "'' 
to. Donanma (Ga\'ta) kiirfr~i ıf:ı. Sultan Hasan bu dcfaki muhn ·• .! " a ov l' it' dedirler. Rnn!:oon'a, Çunl inır kuvvetleri ) ld ,.. ı Jd h b{irt h;limle (S•·ncrlonga) kaJr ... i önii- rt•hede dahi perişan olun('a arhk ~·c 0 u~u ıa e aarp ·~· 

L·ı ınıezunu ulaıılnr C\' ela ·,.;!l 50 ta:vyare, ıniih;ın miktar- . d. K 1 re imp:ıratorluk sancağ"ını cfı •• 
d J'k k 1 k · f ı·t "" m ı. a e ''e . ehir tahrip o- intilfam icin mutat vechile (Sari fT'P 

ı·kı' "-11 taı··ı) er ol.·ırak la" in •• ace ı •. ·ur un, m ır ın ı a . J d k ) . - dü kt tiler. Sinan reisin 'iki olan • -1 
• • J ld . d h d"- h ı un u. en ın avaeına me en gay. 1, · ı·- mm csı ,.e a a •t?er aro e- t . . . huf hiicumlarını def e<f/ır ~· 

dileceklcr, .. onra üf;reLmen ıge ajan ınm ili,·eten bildir ljC''tiıw, TnrıhJerın rıvaw·tine ııazaran ri care clüsünemedi. Bu e nada k d b _ h _ ·ı.clt> 
teri'i edeceklerdir. Ö~rt'lıııı·ıı 'Öre, Amerika Birlcı."k de' ld- valnı:ı buradan 10 hin e ir alın- Sulan Süleyman da lran seferi- a ar • oı:az ogaza man - efil..' 

·ıı ( t ne R7İmet eylemiş oldum1ndan de - hıristiyanlar pek t'ok :ırıj 1• 
okulu me.wnu ohuılar iıııtı il· '"ri Birmanya volunun bu gün- mı ır. ..- hiri askerh·~· hususile .üt. ·'t~f' 
na girmek iç.in t•n nz iki ) ıl ~ğ· kü nakliyat im.kanhırını üc mis (~?rrlnn"a) .cezi-rt~slnin cenuı• Papa ccnnpları: yan generalı kayhetmr, 1d• 1' 

1 1 1 rı line <;ıkarmak maksadile bu y 0 ., sahılınde ": hır kac kasaba ;\'llii" ,.f'ırsat bu fll'Sathr!• diye im- Bu esnada Tunus Sultanı JJ•eJ~ıt 
retmcnlik t•tıııi~ 111 tınma a ı d · ı ··ı ma ,.e tahrıp oltlnd kt l parator f'-arlken) i f•. la:n~ı·,.,et 

ı un yeni en in ası ''e renı eLı - u an ası " • J da bir "Ok ' 'erli a kerle ı~. 
ıa~zınıdır· Bunlar tajiyer o nıa 1 maksat ole (T ) .. · ·· · harekete te "k d" ' ,, -mesı ıcın mühendi l(•r ve eva- .. ~ n unus uzerıne uzerıne !i''1 e ıyor- lııristiyanlara mülhak oldu fi' 
tlan imtihanı kuandıklnrı tnk Y-tm da göndemıektedir. dumen do2rultuldu. ud. Zaten (Sarlken) için Barba. dan (Goleta) limanındaki ,,r~_. 
tlirdo i)ğcetmt•n olarak ta) in t•· <Elmu,·ahhidin) s81tanatıu•n rosun Tunusta yerleşmesi cenu- k k kil 1 •ı'' 

ı~r'>:urum, 30 (Hu tı,"ı) c • k d b . (T ) C b. A d k. ..f h""k" ini urtarma müm n o ıP ·~ • " tlilcl·eklerdir. T .. h d • • ın ırazın an erı unu~ tıırn • ı vrupa a ı nu uzu u u- 1 . (Ş lk ) . l' ı?t'''°' 
3 iincii urntuni ıııüfctti~ iXazif ayy arem U 80 iSi lnrı (Beni hıfz) ülaleııiue in ti. meti iciıı en büyük bir tehdit lepsı ar en ın e ıne 1eri• 

f d J J İnıtihan her 'ıl İE) lıil \'C Ha k • • kal etmis idi. Bu tariht- kndar te .. kil edi.vordu. Filhakika Tiirk Tiirkler simdi kunei katile dl 
V-uin Ankaradn 11:ehriınize ,Jön kumctintiz tara ın an be e i)e . 1 . ı •1· t ı ı ı ·:ık yetı"ştı•rme ıçın .. le üssiilharekelerlnden bi~M' 
~·" :s K · · ı,ıran il) arınua " :ııı ili 1 a ~ lı yirmi ki i makamı saltanatı iş. korsanlarınm ev\·eldenberi Ce- .. · it"'" .• 
mÜ§tiir. Doğu E,~Jeri ooperatı )e vaki olan nakdi )ardım \"ll· cek ögrw etmen okulunda, ıı· Hükumet, yüksek mühendis P''Pl ,.1.,,;.,ti. Miil'nrı• utman im zav1rın ahil kavaları üzerinde ;ruz mıl uzak diişman merD "°''' 
fi·, hazırlıklnrını ~~mal ederek adi, Erzuumlulan evindinni.- b. be · ·1 1 h . · inde ~emi!\İz, mühimmatsıı .. ~ karada Gaı.-.i Tı·rlıİ)t' En titÜ· mektebinde yeni ır şu açmak ~ı:•;.J,.nin :--.ahh·eti iı;lam',·e ,.e metdin tutmu oma arı ırı. tı. 1 d 
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Gülümseıneğe ha ladını. I::v

,·eln hayret etmiştim. Şimdi so
j!ukkanlıhğımı yava yavaş top
layarak: 

-Kırk bin sterlin gelir ahi
bi olabilmek için bu kayıt edi
lcnlc.rdcn çok daha müşkül şart
ları da kabule hazırım, diye ce
vap verdim. Evet kabul ediyo. 
rıım. Fakat müsaadenizle ''a i
~ etnamenin artları çok garip 
diyeceğim.. Acaba bunları er
detmekteki saiki biliyor musu
nuz? 

Kanun adamı ba ını alladı; 
doğru söylediğine üphe bırak
mıyan bie tavırla: 

- Sir Georgc, dedi. Ben mii -
terimin bana tevdi ettikleri ,.a. 
·~ etıınmelerin harfi harf\ine 

tatbik edilip edilmediğine neza
ret etmekle miikellefim. Onları 
va İl~t yapmaita sevkcdcn se
bepleri ara tırmağa vaktim mü
sait değildir. izin de benim gi. 
bi binlerce g rip ''a i~etname 
görmü ol ydınız. Bu artları o 
kadar garip bulrnazdmız. Şimdi 
biz i in pratik tarafına bakalım. 
fiimkün olduğu kadar kısa bir 

müddet zarfında Guist'e yerleş. 
nıeniz liıım. N zamana kadar 
hazırlanabilirsiniz? Yarın olur 

mu ... 
Hazırlanmam ic;in ,·erilen 

mühlete doJ:rru u hayret ettim. 
Kısa bir tereddüt anından on
ra: 

- Peki!. dedim. 
- Öyle ise ben telgraf (ieke-

yiın ve icap eden tedbirleri nl
dıral ım. 8. mford'a kadar oto
mobille gitmenizi ta\' i~ c ede
rim. Trenle l olculuk, hele bir 
pazar günii, çok can sıkıcıdır. 
Orada alonun motörli sizi bek: 
lİl ecektir. Onunln adaya gider
siniz. V h·etnnmenin icap et. 
tirdifi formalitelerin ifn ı c::ok 
zaman sürmez. O vakte kadar 
size bir miktar parıı avans ola
rQk verebilirim. İsterseniz, der
hal bir c;ck takdim edeyim. 

Bu eklifi memnıtni ·etle kabul 
ettiğimi söyledim. 

- Ne k dar i tersiniz, diye 
sordu .• Şimdilik 200 lira ''ersem 
kafi mi?. 
Dediği gibi bir çek '.\'azarak 

bana uzattı. Ömriimde bu kadar 
parayı bir arada gôrmemiştim. 
Fakat mümkün mc.rtcbc Hikayt 
görünmeğe ~alı nr k çeki aldım 
bükerek cebime koydum. 

Noter yağa kalktı. Anık ko
nu&ıılacak bir şey kalmadığını 
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GÖ o YEN KATİL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

anladım. Halbuki nnlamnk. ii~
rennıek istediğim daha bir cok 
şeyler ''ardı. Fakat karınnkarı
şık olan zihnim beynime üsü en 
sualleri bir tfüliı toımrh) anındı. 
Hiç bir şey sormadan Bay Cur. 
tis'e elimi uzattım müsaade ini 
i tcdim. Bir dakika sonra sokak. 
ta idim. Hata kendime geleme. 
mi tim. 

Arta kalan vaktimi hep yarın
ki yolculuk jçin hazırlıklara has 
rettim. Zaten kendimi biraz o
yalamak için harekete ihtiyacım 
vardı. Oturup düşünmekle bir 
tiirlü vakti geçiremiyeceğimi 
his ediyordum. Şu aralık anne
mizden kalan evi kardeşime snt 
tığıma o kndar seviniyordum "ki. 

Pansiyondan ayrılmak cok 
kolaydı. Raymond scenlik tati
Jinden istifade ederek seyahate 
c;ıkmıştı. Bir kaç güne kadar her 
halde döner, ona bir mektup ya. 

zaark, ev sahibime ,·ereceğim ve 
gelir gelmez kendi ine 'erme
sini iyice tenbih edeceğim. l\1ck 
tubumu alır almaz baııa Guic;t'e 
telgraf ceksin. Bir kaç gün ge
lip bende mbafir olmnsııu isti
yeceğim. 

Sc\'inerek yazdığım iki mek
tup daha var. Bunlardan hiri 
mektep i~nre ine, diğeri ise Ma
arif V ekaJctine gönderilen ,.e 
hocalıktan ayrıldığımı bildiren 
mektuplar ... Önce hiç ihbar et. 
medcn birdenbire vazifeden ay. 
rıldığım için herhalde iiç aylık 
maasımı ödememi istiycccklcr
dir. Adnm ende u meslekten 
kurtulmak için kaç misli fazla. 
sıoı \'ermcğe razı ·ım. Hayatı. 
mızı çürüttükten, 40 sene çalı -
tıktan sonra tekaüt olurken üç 
kuruş ikramiye verecekler diye 
öncesine bu mesleğin kahrı çe
kilir mi?. 

Şu No\•ocaster ehrinde •Al
laha ısmarladık. hen gidi•m
rum~ diyecek kimsem yok. He
men he.men hiitfın hayatımın 
burada geçmesine rağı;ıen he. 
nim lnıradan gitmemle \'C'l'a bu
rada kalmamla aH\kadar ~lacak 
hiç kimse )'ok. Eskiden tanıdı
ğım bir adam bana demişti ki: 
•Siınnl insanları mı... Diinya 
kadar tanıdı~un ahbnhım var, 
fnkat onlardan dost, arkadaş is
tc.ıucm!• Her halde gelip ken
disinden bor~ istemelerinden 
kotlmyordu.. Her ne ise.. iste 
benim de burada lıi~ bir dos
tum yok. Bunda neminim. Fakat 
şimdi kırk bin lira varidatım 
sayesinde, şimdiye kndar mev
cudiyetlerinden haberdnr olma
dıl!"ım. bir ~iirii dost meydana 
çıkabilir. 

1 te simdi de i<;tcmedifim şey 
ler söyJemeğe başladım. Hal-

buki imdi icimde, talihe kar ı 
d~rin b:r minnetten ha ka hiç 
bir hi e yer bulunmamalı. Ar
tık bundan sonra kazanmak i~in 
çıtl ı mağa ihtiyacım olmadığını, 
fm:'I atın pahalılığından ·ikayet 
C'f ıncğ-e Jiizum kalmadığını ve 
hic hir mohmmi~·ete katlanmak 
,,,,.,.burİ\·etinde o1madı.ibmı bir 
tiirlii ha,·salama ığdırumıyo

ruın ... Bu ne harikulftde, bu ne 
fe,•kaJ:ide bir ~ey yarabbi.. Al. 
laha ~ükiir ederek bugünli.ik 
defterimi kapatıyorum. 

GUİST ŞATOSU 

21 Ni mı .. 
İşte Guist'deyiın. Baronet un

vaınnın ve bütün bu malikane
nin ahibi sıf ntilc şatoya yerleş. 
tim. Az zamanda buralara ne 
kndar <"Ok alı hm. Buravı ne ka
dar çok benimsedim. B~na sanki 
~·ıllnrdnnheri bu!'ada' nıısım gi
bi geli~ or. Halbuki daha adaya 
var 1ı bir iki ısaatten fazla ol
madı. 
Kiraladığım RoUs • Royce ile 

öyle rahnt se:rahat etti mki.. Şo
för fevkalade araba sUmıes1ni 
biliyordu, göz a~ıp kapay.ıncıya 
kadar Bamford'a ıeldik. Deniz 

·,del 
kenarmdaki bu kiirük cb1 ~I' 
<;ok ho landım, hele oradtı ~f' 
J!Olf ahasını nbulunmasınll J! 
le ev indim ki .. VasiyetnaJ11 o'' 
kaydedilen 24 saatlik izin fll 61J 
detini a ırmadan bura::ra s-~k fJ'. 
gelebilir \'e t;ok ~üzel vakıt ~ 
(irebilirim.. Yola gec ('t~fı ti' 
ıı;ın Bamford'a geldiğirı1~ı c<' 
man saat ak amm yedisiıtı ~ i• 
mi ti. Fakat yaz -ıaati oJdıtA:ı•"' 
çin ha,·a knrnrmamı tı. 11 01ıı• 
tan adamı ve bundan son~11• ,ıı~ 
racai:'1 m ntoyu sahilden ıJ.~ j~ 
uzaknt olmasına rağmen ~o flıt'' 
seçebiliyordum. Güzel bıt c;l11ı' 
tiir, kiiciik rıhtıma yanıt 
beni bekliyordu. 1~P.~ 

Blitiin baırajım el (antaJl ,1 tiı' 
ibaretti. Motöre (beniın ~~ ı 1 

tüme) bindim. Kaptan 11e oır.' 
siiriiyordu. Motör adeta sıı ,uıC' 
rinde nçuyordn. Ben de se\1&1' 
ten sanedtten uçu~yordu:rtl; bC:"' 
nız knpdanın mevcudiyet• pd 

. k rdtl• ~ de bıraz sı ıntı yaratıyo ,110 
ndnmla iki sene müddetle 

0
td"' 

lak ralı tırmağıı mecbtı! J}t1ı>1 
i:rum adamlardan biri id1

• ıtJ)~ 
onun da vaktf olduğ-unU 5'1.1'11-e 
sıkılıyordum. Büylik bi~ "i '>ot' 
arf ederck, adeta ketıd!ın:4" / 
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En S<Jn Havadis'in 
~ Edebi Te/rikası-68 
--Ç'). c::::.. ~ 
--~M'l«l~"~.3-~..._-

'' ••• Artık kara kış başmıştı. 
Mağaralarda barınamıyan 
komitacılarla, koğuşlarda 

barbut oynıyan zaptiyeler bir 
mütareke akdetmiş gibiydiler,, 

f Müellifi : Nizamettin Nazif f 

Fakat hu i ten asıJ karlı çı· 
kanın Amerikan Prote tan ce
llı'ıycti olduğu mulıakkaktı. 

Çüııtkü iki gün oııra, Sof> ada
ki Amerikan Konsulato unda, 
kemli ine elini uzatan Mi Sto 
ncuıı kulağına, pek muhterem 
peder, ı\1uır Pitt ~u l)öı:lcri 
söyleıııi~ti: 

Toplanan ~anelerin n1ccmu· 
u yarım milyondan IazJndır. 
Mukaddes cemi) etimiz, bu ka 
dar karlı bir i için her zam<ın 
"lli Liıı altın biz vermeğe lıa-
zırcJ ır. 

İşte :ı\li Stone haJis~s'i de 

pek IDelllJun görünüyordu. Fa 
kat bütün hu ~akin görünii.:e 

w ) 

ragınen günün hiriıııle hu zat, 
makamında oururkcn buduna 
iğne hatırılmı§ gibi fırla) ıp a· 
yağa kal!:.mı:ı; ve mn a ıııın taın 
ortasına, «giiının» ıli) e bir >um 
ruk 'indirh emıiı.ti. Sonra: 

(*) Jandannanın eski adı. 
(**) Bir §elırin ileri gelenle 

ri şe.reflil,•ri. Cıunhuriyeı dev· 
ri bu uu/ı haldlrmt§tır. Bun
lar lıalkm sırtından gt•r;:illen 
bir lalam efil mül''P."llibeln-
di. 

Df'Vamı var 

Mukavele . 
imzalandı 

-

EN SON HAVADiS 

Kısa =:.:.:=~-:=== 
~~--...:-~:§ Haberler 

Koca 
Barbaros * Maliye Vekaleti hukuk mü-

Pityon - Svelingrad şavirliğine, ayni Vekfilet hukuk (Başı ikinci sayfada) 
müşavirlerinden Cafer özel tayin fedakar Türklerden ~e ~t 

hath tarafımızdan edilmiştir. ve mahareti askeriyesinden baş-
* Milas ve Muğla civarına ya. ka pveencek bir şeyi kahna-

İşletilecek ğan yağmurlardan tütünler ve nuştL Maamafih Paşa bir kere 
Dün Ankaradan şehrimrze ge- mahsül çok istifade etmiştir. hamiyeti isli.miyelerini tahrik 

len Münalta1At Vekili Cevdet Ke- * Maarif Vekaleti Pendikte i('ip Tunus ahalisini topbyarak: 
rim İnıeedayı, dün, bazı nakliyat bir i.%cilik • yüzü~ülük kampı a- •- Size diişmandan mektup 
işlerini tetkik etmiştir. Vekil, bir çacaktır. gelmiş, sis de düşmanın fikrine 
arkadaşnnıza şu beyanatta bulun * Mıntaka Ticaret müdürü Sa uymuşsunuz! Bunu saklamıyr 
muştur: it Rauf, baz.ı işler il7.erinde Ve. hacet yok. O halde siz kalede o-

c- İstanıbulda bir hafta kadar kaletten dire!ktifl&r almak üzere turuunz; ben beni sevenlerle çı. 
kabnak ve Vekalete ait işleri tet- Ankaraya. gitmiştir.. . kıp fehit oluncıya kadar dövii-
kik etmek fuere geldim. Yarın, * Şehrın muhtelif s~tlerı~.e şü.rilm!• 

Neden 
lngilizler 

garbi 
avrupaya 
bir ihraç 
yapmıyor 

lar? (bugün) Lor.anın bize kazandırdı açıkn 6 çocuk kampı dünden itı- Dedi. Bu kahramanca söz er 
~ büyük zaferlerden biri olan baren faaliyete: başlamıştır. babı fesadı bile mahcup ettiğin Baltın denizi ile Karadeniz a-
Kabotaj hakkının Tüık bayrağı. Karnpl~a _4 .yüzden fazla talebe den •l aşa! haşa!• diyerek pa rasmd& cereyan eden harbe, 
na in.hisarının 16 ıncı yıl dönümü kaydedı~ıştır. . . . ile beraber harp edeceklerin ~imdi, bir de Baltık - Murmans!k 
münaseıbetile yapılacak denizci. * 120 Ilkokul talebesı vı16yet yemin ile temin eylemişlerdi cephest ilave edilmiş bulunu
ler bayramının tesid.inde en bü _ namına prevantoryoma yatırıkı • Hayreddin Pa~a mc!cmu kuvvet yor. Sovyet ordularına karşı Al
yü.k liman ve deniz sehrimiz olan c:tk.tır. olan 9700 kişi ile hisardan çıkt man başkumandanlığının tahrık 
fstanbulda denizcile;imiz arasın. * Kuru çalı fasulyenin kilosu- l\tüttcfik düşman kuvveti hisa --tti,iti büyük taarruz hakkında, 
da bulunacağım. na 17 kuruş fiat loonmuştu. B~zı üzerine yürüyünce Osmanhlaı şimdilik, sarahatle söylenebile-

İstanbula geli~imden istifade e- tacirler ~u fiat~ itiraz etti~ler.ın- bunlnsın rahi hücumlarına dt- cek biricik söz budur. 
derek Trakyaya bir seyahat ya - 1~. ~e~ıy~t Tıcaret Vekaletıne mir bir set gibi dikilip durdu cAlman taaITUZU ne derece 
pacağım. Perşembe günü İstan _ oıldirılmıştır. lar •• Pek kanlı bir cenk başladı muvaffak olmaktadır? Resmi 
buldan hareket e<lecdt ve Kırkla. * Ticaret ofisi tarafından Mı- Ta mbu esnada Hayreddin Pa ebli~lerdc, her iki tarafın müş-
reli, Edirneyi 7.İyaret edeceğim. sırdan 500 ton kahve getirtilmiş-! şaya ~~~rden bir mik.tıır ~~1 erek olduğu noktalar , yani Al-
Y:olları, köprüleri ve hnttı tetkik lir. Bu kahveler yapılan talimat.! dat yetıştıgınden zaten bır mud nanların iddia ve Sovyetlerm 
ten geçireceğim. name dairesinde vilıfiyetlcre tevzi dettenberi muzafferiyetten me liral ettikleri kazançlar, harbin 

Buleli Burgnz (Pityon) ile Ce. edilecektir. yus olan (Şarlken) ordusu yü eyri üzerinde ne dereceye ka-
ir Mustafapaşa (Svelingrad) a- * Henüz yeni formül kabul e- çe\'ir:mİŞ, hatta Tiirkleıf n nğu lar müessir olabilir?> gibi su
rasındaki hattın Türk devlet de- dilmediği için bu ay dn,asker aile kılıçları altı?da takip olunmıy~ -ıllere cevap aramak, bu,gün için 
"lliryolları tarafından işlıetilmesi- lerine eski esaslnr dairesinde yar ba ·lawlmış .ıken Tdnus ahali!' ':ıeyhude bir zahmet olur. Zira, 
'le ait anlaşma imzalanmıştır. Şu dıma devam edihnesi belediye şu mefsc~et~erı muktezası tam b ki taraf da üst perdeden konuş
~asmı söyliyebilirim ki memleke- belerine bildirilmiştir. anı mühımde Osmanlıları m Y maktadır. İki taraf da, itimadı 
•imizin Avrupa ile olan bu başlı- * Şehrimiz i1tk okulları bu se. danı harp.te tcr~ederek Tun~ ;elbedecek derecede mübalağalı 
~a münakale yolu kısa 'birmüddet neki ma}mikat ihtiyacı tesbit e- knlesine şıtap ettıler. Hayreddır ~akamlar gösterrne'ktedir. Veni
·.çinde açılacaktır.:. dilmiş ve mü.bayaata başlanmış- Paşa düşmanın artık bozuldu. hayet biz, şahsen. hakikati bü

lır. 300 ton odun, 1400 ·, ton kö - i!unu ve firar edece~. sebep 0~ ün açıklı_itı ile görebilecek bir 
JI K.••t • .f "k mür alınacaktır. madığım anlatmak .. ıcın b!-' n~ 'Tlevkide bulunmuyoruz. 
tvıU e1errı *Tünel ve tramvaylarda unu uıertlere adamlar gonderdı .• La 

Binaenaleylı, yapabilecej!imiz 
Eğlence yerlerini tulan muhtelif eşyal:ırın sayısı bi kin mürt"ttep olan bu haree'kt 'ahlil, Sovyet _Alman resmi teb 

ni geçmiştir. Muayyen bir zaman menetmek ınümkün olmadığın. i,itlerinin çerçevesi dahilinde 
kontrol urfında sahipleri çıkmazsa satı- dan 0 da toplarını ~ekerek kale. "llacağı için, tamamile hakikate 

1ki .. .. . lacaktır. ~ ye girdi. . ·ıy~un olamıyacaktır. 
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edilmiş bulunduğu herkesin ma 
liımudur. 

Çörçil'in, geçen yıl, şöyle bir 
söz söylediğini, daha doğrusu 
vaidde bµlunduğunu hanı?imiz 
hatırlıvarnayız 

İngiliz başvekili; 
c- Gelecek ilkbaharı belde

yiniz... demişti. Görerek.siniz, 
neler olacak? 
İlkbahar geldi ,geçti. İşte yaz 

da .(!elmiştir ve _geçmek üzere
dir. Bu müddet zarfında bir çok 
şeyler .(!Ördük, faikat İngiltere
nin gösterdi.in bir şeyi henüz 
farkedemooi'k. 

Biz o zaman bu vadr, •Garbi 
Avrupaya vapılacak bir ihrac 
.harekctia suretinde tefsir etmi.$
lik. Ve bu tefsirde pek haklı i
dik. Zira askerlik bakımından 
İngiltereden beklenebil«e!k sür
priz., ancak bu olabilirdi. 

* Almnnyanın, şarki Avrupaya 
• l 70• f ırkn asker yığması de
mek, •Garbi Avrupada hudu .. 
nöbetçilerinden ve jandarmalar 
dan başka Alman kuvveti kal
mamıştır• demektir. Londraya, 
Alınan hava akınları yapılma

makta o1ması da bütün Alman 
tnyyareler nin şarkta çalıştırıl
.iıi!ına delalet eder. Eh. nevi 
bekliyorlar bu İnı?ilizler? Sov
vetler Birliğinin yı'kılm~ını mı? 
Bu takdirde Rudolf Hess'in es-
raren_giz tavvare seyahatinin 
manası açıkca anlaşlırnış olur. 

Geçen harpte silahsızlık ve 
müttefiklerinden yardım ala
maması yüzünden Carlı'k Rus
yası devrilmişti. Bu sefer de, İn-
giliz yardımı Sovvctler Birliği
nin sarsılması için mi ~eciki
vor? 

Löylece gelip geçmi~ti. Hk gü
rültüler içimle, .Makedon) a<la 
i§lennıi hir iyasi cinayet, ya· 
hut koca Balkanlarda yapılmı:. 
bir eşkı) alık urı·t1.nde. :t etti
rilen ve bir parça tla impara
torluğun zaafına hauılolunan 
hu lıu<li e, lıakikatte, Amerika 
da §eytaııca ha:urlanıp mükenı 
Uıel &urelle tatbik edilmiş bir 
llolandırıcılıktan ha ka bir şey 
değildi--

, E\rvc gun Pazar munasebetı- * Yarın Beyoglu Halkevinde Bu ~ayri muntazır hah! ~det~ Almanlar, dün Lembeırg'e gir-
; her Jta:ada kaymakamlar tara- rnuharrir Nezihe Mu~.tin tnra • mucizeye atfolunacıak hadısey 'iklerini bildirdiler. Bu sehir, 

, .ıı~an eğle!1'7 yerleri • te~izlik, f~ndan (Türk _kadınının vazife}~. a:üren dü ·man, k~man~~nlarını! t8 saat evvcl, Sovvetler tarafın
arıfelerde am ve umum1 hır kon- rı) mevzulu bır konferans verile- icbar ve kanaatıle muteha;v;\'I lan geriye alındığ"ı ilan edilmiş 
.rol yapılmıştır. ccktir. rane mevkii hücuma 3 ''det et •lan Pirzemişel şehrinin şarlnn-

Tutulan ceza zabıtları yekQnu j * Bu yıl da şehrimizin muhtc- mi!'llerdi. Ertesi sabah Hayred "ldır. Eğer Alman tebli,l!i ta-

-- Bize göre: - 1 

Piyasada neden 
kesme şeker 
bulunamıyor? 

B.ir kaç gündenheri
dir, piya~ada~ ke~e :ı;e· 
ker hulunaıııı) or. Yakıa 
kesme ı.cker ) ok a, toz :ı;e· 
kcr de yo knıu? diyecck
bİp'İz· Doğru. ra ıl ol a 
o da o i:i göriir .•. 

İngilterenin, böyle blı- zaman
da bu derece ince hesaplarla 
~mıl olup olmadığını bize ya
kın bir istikbal gösterecektir. 

Belirmesi j?ayet tabii olan 
böyle bir şüpheyi ancak, garbi 
Avrupaya ihrac edilecek muaz
zam bir İngiliz ordusu ortadan 

NİÇİN? 

S•ılfıh c )eri ve heyecan Li
taz ke ilir gibi, dur:ıkla; gibi 
olnıu~lu. 

BirdenLire müthiş bir kış 
Laşluııııştı. lakedonynııın hc
IOcn lıer tarnfıııa kar durma · 
dan ) ağı) or uduz kurt iiriile 
ti k:ı abalımı ini) ordu. 

L•.klcr domlııran },ir rüz
gar, kar tabakalarını 1 ülçele:.· 
tiri)or: yülü;ck dağlardan vadi
lere çıtlar ) "'ar hını) ordu· Ko 
btİLt•l'ilcr <lağlanla ıııağ<ıralarda 1 
tutunamaz olnıu lardı. 

A l\<'rlcr kı~lu1ara çekilnıi:;:
ti. Zaptiyeler (*) Barbut O) nu 
)orlardı. Karakı , dü§lnanları, 
•deta hir · mütareke ilanıııa 
'1ecbur etıni~ti. Kapnakauı· 
lar e~rafı hdtl~ ( 0

) ile tandır 
tQhbetlerine koyuimt }ardı. 
ValilCT bir gece u kon.solo un 
t\-iııde, öhür geee bir bıAnka di
ttık.törünün ziyafetinde ~akit 
•eç.iriyorhırdı. 

Oooh .•. he)>6'inin l.:emikleri 
•inl<aınİ~· 

Ne olurdu •.. .Make<looy•ıda 
~ .. yat, hep höyle geç,.eydi ... 
İtele Selinik v~li i hayattuu 

il Başı Birincide 
\l kuncderin i~gal etmekte 

11ldulları mevziler balen, <lur
~adan son derece tuk,·i~e edil 
"ıducdir. 

Pinı:ıka lı<Ataklıkları vadi in
de ce&eyan etmekte olan Lü) ü:, 
~uharebe henü ~neticelenme· 
~İ§lir. • 

Bu salın, ınna~~zaınhir tank 
tııczaristanına dönmüştür. 

Galllii}et ho) tına, bir taraf
~ öbür tarafa geçmektedir. 

ltw; zıriılı kıt'ııları muka
~ 
d ~et lıarıkaları yaratrnnkta-
tt; Bunlar hazan rical ctmek

lt Lir müddet eksiklerini ta· 
'-ltnıladıktan sonra, harbe, mu 
~ilf bir kuvvet ''e iddet için-
e, tekrar atılınalkradır. 

Muharebe ,başlıyalıheri Al
~llııların her hücumuna mu

hil bir hücum Oe mukabele 
;~akındır. Unutulınnmalı· 
ır ki, şiınnl cep'hesine uçarak 
~iye yardımları yağmakta· 
lı-. 

Faıkat mc ele orada de· 
ğil. Me ele ~urada ki, 
harp afetjnJe,n masun 
kaJını;ı olem memleketi· 
nıizde, en liizum uz. en 
el!\"nmıİ) et~iz Lir metnın 
lıile tlorlığını hi eııııcm'i· 

ze göniil razı olml)Or. Yi· 
ne göııül ),;ti) or ki, hu a
ralık, «Darlık> keliıııeı.-i 
bile ]i:,amııuzda i ıiınal
den ~akıt lıir kc-~;1111· hali
ne girnıi ol un. 

Pi) n adn lıi~N·<lilen ~ı
kıııtmın ı:ehehi, elbet. ta. 
lehin çokluğundan ileri 
gelen ıntnakkat \e nrı;d 
bir dnlgalaııurn değildir; 
çünkü talcllin ~ok] llb'lm n 
mucip olacal Liç lıir se

bep ortada }oktur. Bu, ol
~a ol-a, :ı;ckcr i tilı::alini 
tan~iıu ed' nıuckani:una. 
nın, iktı atli en<li:.;c<len zi
yade uıeınur zihni} ctile 
hareket euıw.i ~eklinde 
tecelli edt·u ruhi amilden 
doğma bir Df'lİcedir. Eğer 
hu uıekanizuıa .i tilılak 
ı:ıeyrini adım adun takip 
eder, pİ) a 11) a Hktindc 
lieker )eti~tinııeğe çalı:.;ır· 
u mesele kalmaz. k~i 
takdirde. bö)le, lüzumsuz 
yere ıkıntı hasıl olur. 

--Bu,böyledir!----

kaldırabilir. zt ~eçen haftala~dan daha azdır. Bu Uf kazalarıı:da hayvan sergileri din. Paşa kaleye metrisler ilaw akkuk ederse Sovvetlerin, ya 
la k~ntrollerm müessir olduğu- açılacaktır. Iyi h yetiştiren- etmiş, ve bir huruç hareketi içir ""> i rzcmişel'i geriye almamı ol-
ıu goster~e.k~edir. Diğer taraf. !ere mükafatlar verile<:cktir. çıkardığı Cezayir fırkasına im uklarını, vahut aldıktan sonra --------------
an bazı ıçkılı yerlerde, rakılara dnt etmek üzere kendisi de ar r>'kraır terke mecbur kaldıklan-

NIZAMETTfN NA F 

e şarap~ara yapılan vergi zaml::ı. Fransada kı• kadan ~ıkmıs idi; ki: müvahhi• -ıı kabul emek icap eder. Bu t.ak 
.ından şışe _başına 5 - 10 kuruş bir hnber vn~ıl oldu: Tunuslu18J Urde. Sovvetler Birliği hududu-
~la al.ın~.1?1 görülmüştür. Bele- schri bırakıp harice dü mnn tl) 'lun Slovakya veya Macaristan 
-~Ye r~ı~lıgı. b~ kabil yerlerin i - Rus dı.pJomat- rafına firar etmiş, ~elıir hapic l<' birlesip Bukovina'va kadar :.m1_ıer. ının . Ik_ tısat . müdürlüğüne lınnclcrinde bulunan dört bi· 

ld 1 t ·len ve j?arba bir •wnruk ,gib i 
)1 ı:ı mesını s emıştir. larI memleket- for n kurtanhp Türklere kar zanmış olan kısmında. Alman 

SiPER VE SIGINAKLAR schir kapılarını set ctm~ilcrdi. ru~kı ,nandanlı ğının, sür':lt ve 
Kazalarda ve ·nahiyelerde siper Rh·a ·atı tarihh·cn naznrnl' iddetlc> harek~tc ~eçip şimalde, 

ığınak inşaauna dcvaqı edilmek- Jerİne döndüler bu vcchilc forsa (Esiri harp) le ur._ Mmsk hattında taarruz et 

DEI\'İuYOLT,,ARI JJASTAHA· 
iYESİ KJ~ADI 

Rngün c:ı::ıt 14 ele Hinnkn· 
lfü V f'kilimiz tnrafından Dev· 
let }..'imanları İ)etme_i Uınum 
l\1üdiirliiğiiniin memurları 'e 

i~çileri için te ... is etmi~ olduğu 
Jııı,taneniıı nçılış tiircni ) apıl· edır. Kazılan siperlerin bozulma rin c~be t bırakılmaları hiva. ekte olan kuvvet1erinL C<''lUP-

1nası için de tedbirler ad nmakta- \Tişi, ] (A.A.) - i,.gul ahın neti Barbaro un mah·cti zahita. 'lfı -çevri1mf'k J?ibi b ir kötü h- ml§._t_ır_. _________ _ 
ır.. · . . ılaki Frıın ... a ile i~gııl :ıltın<la 0 1. nında nolun kalede ~nulıafız 0 • mald<'n kurtarmak kararını ''er . .. Sıpe~len bozan ve ıyı muhafa. lan (.:\'liihtcdi Cafer) bnıindc hi- fi i?r sövJenebil"r. Burada harp * Polrs kolle3ınde yakında ka-
a etmı~ooler hakkında !ki 3cne. ını) an Fransadnki bütün Ru ri tarafından irtikap edil misti. rlcn kuvvptlcrin. Alman m otör- yıtlar nçı lacrrktır. Bu sene mekte· 
fen sek~ seneye kadar hapis ce- l-..oıı-oluJukları kapatılııııfllr· Vaka nasıl cercvan etmiş 0 • ıü niziitnmları ile ta~vive ed ıl- be 24 talebe alınacakt_ır_. __ _ 
us.ı verilecektir. Ru ... <liplomat1arı cJiin. hu m.i )ursa olsun Osmanlılar için fda- ..,is Slovak ve Macar f·rkalaro 

OTOMOBİLLERDE bir trt•nle Vi~İ)İ terketıııililcr- ket tam ve kafi idi.. lrr ası muhtemeldir. CMıupta Malta üzerinde 
YATANLAR dir. Koca Barbaros maiyetinde ka ·kı ·aina'nın lrm d<' şimalrle be-

&zı garajlıarda geceleri oto - 'O\ruT.'T 'I 4 , 'K 1 AJ>I tan ,.e her an a7.alan kuvvei t·ü. vaz Rusvanın müdafaası üzerin-··sı rd" to b 11 S 1 r, t'l ,,ııCıı ' ' .h. d b·ı '· '>u e ın, o ;no i erin jc~nde a- BI OKE EOI.LDİ z.iye ile mcvkiini aslnnlnr gı c müessir bir rol oynıya ı ece" 
fam yatırıldıgı yapılan anı kont- "' 1 b·r müddet müdafaadan sonr.> bövle bir taarruza . Sovyetlerin 
rollerde anlaşılmış, 4 garaj sahi- \T'i;;i. l ( .A.) - Pari te Avdın reis ve Sinan reis \"C iki rıc deerce kuvvetle karşı kova-
?in~ ceza kesilmiştir. Geceleri bu,Ru-. Ticaret Mümt illiği bina- viiz kadar cenk arkadası ile~~- bildiklerini bize bugün veya va
-tahıl kontrolkre sık sık de\·am ~mda ara~tınnalar yapılmı~tır. rndan Bon kasaba:-ı!'~ te\·e~cuh nn ı?elccck resmi teblii?ler i7.ah 
->lun.caktır. F . d k. h .. t.. S l l etti. Burada kendısını beklıyen edebilecektir. Eğer Lemberı?'e 

EYÜ .. ranı.-a a ı u un O\)C a a- -ı·k· 
1 

b ·· 
BUN MAR PLANI ki l l k d·ı . • JS kıta kadirgasına mu a ı o • "İren Alman ikuvveileri Ul!lJTl 

Şclıircilik mütehassısı Prost ca . ~~ı 1 0 e e 1 mı;:tır. du. ··eva yarın, Tarnapol'u da zapt-
dün Eyübc gider~'k iskele ci\"a _ Bukn·':· 1 (A. .) - Roın:ın T "h · ı.e,·npol di:ro.r ki: <>derse Sovyeilerin bu hafta i-
·-..J 1 1 .. k. . hl'w ı· arı (l h . . ••t • 1"4ıua açı acak. olan yeni meydan ra ıu ·umetı le ıg ec ıyor: •Tunus gölünü Akdenizden a- "İnde Dinvester ne rımn o e ,.a. 

ve stad ha'kkında tetkikler yap. 28 Haziranda .riitih:ıren tel- vıran idi iizerinde (Barharoli rafına çekilmcğe mecbur ka1a
"'lllŞUr. Burada kurulacak hüku- graf muhaheratına an~Ür kO'll Hu·reddin) in inşa etmi~ oldu- "akların n~ticesine varılabilir. 
met mahallesi projeleri de hazır· ;;,11 • üc kıt'a duvar el' an farkolu. Fakat. ı?Üniin en :mühim aske-
l k k J ınu~hır. • . So Al anma ta, yı ı ıacak blnalar ve is- nahilir. ~ı mevzuu vvet - ı:nan CCJ>.: 

tim.Jak bedelleı-i tesbit olunma·k_, On bes yirmi sene ev,,cl hı• ;esi_nd~i muh~e?elerı.? .. sevrı 
tadır.ESKI.CİLiK 790 milyon ınevki kazılırken iki :vüz kada•\vc_.hıı?kışa~- die.E!ildır. Gundun en 

YASAK . k •] ·ı b' h 1. 1-: . 1 'IYIU ım a--er mevzuu ~u ur: 
ED;LIY. OR ıs c et ı e ır ay 1 span) o p N--..J 1. .1. l b f tt 

!! d 1 f .. 11 1 k 1 k" . c l.~-un ngı ız er, u ırsa an . . . . . o ar rası. ~ e er ,.e ırı mış es 1 sı- . . . • 

bir tayyare 
düşürüldü 

Londra. 1 (A.A.) - İtal) an 
la)) areleri Malın) a bomhard1-
man etmek te,cbhü~ü.nde hu· 
lunnıu~hmhr· Derhal ha,·ala-
n:ııı tan areleriıniz, İtalyanla
rın bu. lei:cllliü ünü hertııraf 
etmi:.lenlir. Bunlardan Mri dii 

~iirülmii~. •liğeri ha~ara uğra· 
tılınışur. 

İtal~an tanart>Jı>ri biitün 
iiratlf'rile ıı:r::ılda;nıışlardır· Beledıye reıslıgı kaymakamlık • l~hl k f 1 t stıfade ederek :ııarbı A'·rupada 

1 .. d d.ğ.i b. l a ar e o unmuş UI'.• • il h k t " k lk ara gon er ı ır emir ıe koltu'k · •r ıraç are e ıne a ışma-•-------------
çu dükkanlarının umumi bir kon. Va:ington. 1 (A. \ .) - Un- 'Tlaktndırlnr?• 
troJden geçir.il:nesini bildirmiştir. giin, ordu için 790 milyon do- * İzmir fuarında maarif pavL Evet... neden bö •le bir hare- Yakında başlıyoruz 

rü olnuyan bi<,;'bir eski, kullanıl- zenıe ... i ... ~pnri:: edilıııi:;tir. tır. !erinde asker mi voktur? J fz.kam 
mı.ş e..~ya satılmıyacaktır. Diğer l k J * Umum Müdürlüğe tahvil e- Bunu sövliyemezler. Zira Bü- n 
taraftan seyyar koltukçulu~ ve Bu ... jpari:;. §İnu i) t' ·at nr dilen Beden Terbiyesi Gcııel Di. vülk Britanva adasında tam beş •• •• 

Bu emre göre tebhirlmne mtihU. lnd 'k ta) ıa,. , e tay) are ma 1- yonun un kum imasına başlanmış- kete ikalkışmamaktadn-lar? El- • 1 

eskicilik de tamamen kaldırıla . hir giin i~inde )npılmı:: olan rektörlüğüne general Cemil Ta- milyon askerleri oldui!u ve bun- I Suyuk Roman 
caktır. inari .. lt'rin en hii"iioiirliir. '---· .... i .. - · ... : ... ..\t'- ,. .-1·1.,..· •·.. ' - - - '"'~·-~-""',.1 c:nr,,ftp tP"h i7 _. -~~~-----------------....:::.:::.::.: ____________________ ..!,!!:,:.!:!!!:::::..::~::.::.:.:::.~--.:.:.:::..:.::.~;..:.:.:..:;:..:...:.:~::......::. ____ ~::...:.~:::.::.::::..~.::~...:::::~::::==::::====::::::::::::::::::=::::: .. :: 

vir bir hoca ciddiyetile, qkı ka
ranlık bir hücreye hapsediyor ve 
:>na «Seviyorum» fiilini yirmi 
.ıc:ere taarif cezası veriyordu. 

Oyan, çalalcılann da, oyunc11-
lann da pek parlak bir muvaff a
kıyetle ibda ettikleri bir koro 
sonunda mülezayid bir zevk 
içinde bitti. Şakpkçılar, perdeyi 
tekrar açtınnak için bofuna PY· 
retler sarfetmittiler; herkes ayaia 
kalkarak kapılara teveccüh elti. 

Koltuk saflan arasına sıkışılmıf 
olmaktan mütevellid ayak sürç
meleri, itiıip kakıpnalar esnasın
da intibalar teati ediliyordu. Ay
ni bir kelime ağızdan ağıza do· 
lafıyordu: 

- Kepazdik! 
Bir münekkid, içerdekileri 

( ~ahnenin içindekiler kasdedİ· 
liyor. -Mütercim-) insafsızca ta· 
ramak lizungeldiğini söylüyor
du; zaten oyunun pek az değeri 
"·ardı; bilhassa Nana mevzuu
babs oluyordu. f II: ağızda d1tan
ya çıkımı olanlardan Foıeri ve 
L.1aluaz, Stener ve Mignon'la 
karııJaıtılar. Gaz lambalarile ay-

dıW.tılmıt bir maden ocağına 
b.enziyen bu basık ve daracık ge. 
çı.tte .bofulınak iıden bile değil
d ı. Bır saniye, aai taraf merdive-

istiklal - EnSonHavadis'in Edebi Tefrikas 

NA A ni ayağında, bir kÖJeyi siper ala
~k ~urdular. Ucuz mevki mÜite
rilerı, kaba kundtrr.llarmdan mü
t~ma.di takırtılar saçarak iniyor, 
bır sı?:ahe~b~se dalgası akıyor, bir ı 
yol:göst~c~ kadın ise, üzerine 
e!hıseJ~r ıstıf ettiği bir sandalye. 

ı 
-9-

Y_~ tazyıkle~den korumak için bü
tun gayretıni harcıyordu. 

Steıaer, Fo,eri'yi görür gönnez: 
- <;anım, tanının bunu! diye 

haykırcı. Herhalde bir yerde gör 
mÜ§ olacağım ... Galiba Kasino
da. Hem de küfelik olacak dere
cede sarhoştu. 

Gazeteci: 
- Ben, nereJ!e gördüğümü 

pek iyi hahrlamıyorum. Fakat si
zin gibi herh•lde bir yerde rast
laJJUf olacağun. 

Sesini aza.ltb ve gülerek ilave 
etti: 

- Galiba, Trikon'da. 
Öfkelenmiıe benziyen Mignon: 
- Herhalde kötü bir yerde! 

dedi. Halkın, rastgele bir mun
dan bu tarzda karıılaması iğrenç! 
Tiyatroda gitgide namuslu ka
dın knlmıyacak. Bu gidişle Ros'u 
sahneye çıkmaktan rnenetmege 
mecbur olacağım. 

F oşeri tebessüm etmekten ken 
dini alamadı. Kalın, kaba kun
duralann tıkırdısı hala kesilmc
rni;ti. Kara kuru kasketli bir de
likanlı, yüksek sesle: 

- Vayanasını be! Tam Lok
man hekimin ye dediği! diyordu. 

Geçitte de, gayet itinalı giyin
miş iki gencadam, birbirleri!e 
l·avga ediyorlardı. Biri, M:be;> 
zikretmeksizin, e<ciyfe ! ciyfe b 
kelimeııini te.'<rarlıyordu; diieri, 

o da hertürlü delil ıradından 
müstnftni, ubarikuliı.de ! harikula
de!» keli~sile ona cevap veri· 
yordu. 

Lafaluaz onu beğenmiıti; sade 
sesini terbiye etse daha iyi ola· 
bileceğini söylüyordu. Konuşu
lanları artık dinlememekte olan 
Stentt bırden, silkinir gibi uyan
dL Beklemek gerekti. İkinci per
dede belki de herşey altüstolabi-
Jirdi. Hnlk ıne.mnur.iyet göster. 

mişti amma, henüz avlanmı.ş de
ğildi. Mignon piyesin yarıda ka. 
lacağına yemin edi)·ordu ve Fo
ferİ ile Lafaluaz yukan kata 
«Foyer» çıkmak üzere kendile
rinden ııyrı'·nce, Stcar.rr'i ko'un-

dan yakaladı ve omzuna doğru 
eğilerek, kulağına! 

- Kanmm elbUetini jkincİ 
perdede göreceksiniz az.iz.im .•• 
Bir harika! 

Diye fısıldadı. · 
Yukanda, fuayede, ÜÇ ad~_bi]. 

}fır avize, parlak bir ııık ıçinde 
yanıyordu. iki yeğen bir in du
rııklııdılar. Camekanlı kapının •· 
rll5lndan, galeride, boydanboya, 
bir insan bıı..şı dalgasının, durma
dnn girdab içinde çalkandığı gö
rülüyordu. Buna rağmen, içeri 
girdiler. Be, veya altı küme in-
san, gürültüler arasında, dik sesle 
konuşarak ve iıaretler yaparak, 
münaka,a ediyorlardı; diğer ba
zdan, cilalı parkeyi gıcırdatan 
ökçderi inerinde dönerek, dizi 
halinde geziniyorlardı. Sağda ve 
solda, donuk akik renkli sütunlar 
arasında, kırmızı kadifeli sıralar
da oturan kadınlar, sıcaktan bi
tabane yorulmuı gibi: gidip ge. 
lenleri seyrediyorlardı. Atkala
nndaki geniş aynalardan saç to· 

1?.rı rröriilü10 orciu. r\ihayette, 

büfenin önünde, bir adam. bil 
bardak ıurup içiyordu. 

Foşeri nefea almak için balko• 
na çıkmıJtı. Sütunlar aruında. 
bcrbir aynayı takiben aaılıdur .. 
trlist resimlerinin seyrini bitimıit 
olan Lafaluaz, PCiinden gitti. Ti
yatronun pervazına asılı bavap
zı lambası söndürülmli§tü. Bot 
E'SDİ cörünen balkon karanlık ve 
çok serindi. Sade, karanlıldara 
bürünmüı ve sai taraf cumbada 
tq parmaklığa day&nnuf bir 
ger ~adam, ancak aİgaruanm ko
rundan farkec!iliyordu. Foıeri 
Dagene'yi tanıdı. El sıkı§tılar. 

Gazeteci: 
- Orada ne yapıyonwım al

lahqkına, azmm? diye IOl'Cia. 
İlk temsil günlerinde ön-aaadaki 
koltuklardan aynlmıyan siz, tim
di gizli köşelere saklanıyorsunuz. 

Dagene: 
- Sigara içiyonun. göriiyor

aunuz ya. ce,•abmı verdi. 
O zaman, Foşcri, onun bir par· 

ça canını aıkmlf olmak için: 
- D:ılıa 'ar -
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EN SON HAV ADt8 

T. llJ BANBASI 

1 
Küçük Tıu.arnıt Resa.plan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Maya. 

ı Ağustos, 3 İkincltcşrin 
tarihlerinde yapllır. 

J 94 f ihemiyeferi 
ı o.det 2000 11.rahk = 2000.- ı. 
3 :t 1000 :t :=3000.- ll 
2 :t 750 • =1500.-. 

' :t 500 • =2000.- aı 
8 • 250 > :r=2000.- • 

85 > 100 J =3500.-·, 
BO • 50 it = tOOO.- • 

300 > 20 ı; :::6000.- > 

FOTO 

SÜMER 
B. oğlu istiklal cad· 
No. 111 Birinci kat 

Adalar sulh 
mahkemesinden: 
Buyükada Hacınecip sokağında 7 

No. da mukim iken ikametgahları 
rncchul Sivastıça namı dığer Sınas
tiç:ı Ayasikıos ve Ahılyaya: 

Sava ve hazine ile müştereken 
mutas3rnf bulunduğunuz Büyüka
dada &cı Necip sokağında eski 14 
yeni 17 kapı Nolu oonenin kn'biliyc
tı taksim.iyesi olmcıdığınd.ın izalci 
şuyu suretile atılmasına karar ve
rilmiş olduğundan açık artırmaya 
konulmuştur. 

Birinci artırma 24/6/941 tarihine 
müsadif Perş<.'mbc günü saat 14 ten 
16 ya kadar mahkemede icrn oluna
oaktU". 

lst. Asi iye 6 ncı 
hukuk mahkeme

sinden: 
IBRAHİM: BEYOGLU YENİŞE
HİR VİŞNECİ SOKAK 12 SA YILI 

EVDE 
9401680 

Yukarıda isim ve adresi yazılı 
İbrahim aleyhine kansı İsmet tara
fından mahkememizde açılan bo 
şanına davasının yapılan muhake 
kemesi sonunda: taraflar arasındak 
şıddetli geçimsizlığe bina<!n boşan· 
malarına ve kabahatli kocanın bi 
sene müddetk lbaşkasilc evlennıeJ f 
ten memnuiyetine ve çocuklar ıal
tı yaşında Yükselin ananın velaye
tine tevdiine ve şahsi münasebetin 
teminine ve 1123 kuruş masarifi 
muhakemenin müddaleyhdcn tah
sıline 19/6/941 atrihindc temyizi k. 
bil olmak üzere ,·erilen hükmü hn

Parasız küçü 
ilanlar servisi 
açıyoruz . 
---o---

İş arayanlar, iş ve• 
ren/er ve evlenmek 

istiyenler için ••• 
Bundan . onra i:: ve İ§· 

çi ara} anlarla e\ lenmek 
isti)enlcriu gönderecek
leri küçük ilanları ne:ı;ret 
mcğe karar verdik. 

Biz, diğer guzetef4•rilc 
olduğu gibi göndcrilece/,· 
ilanlara bir de kut'°" ra· 
ptştırılnuLHno lii:::um ,ör
müyoruz. l\ariforimiz ,·al
n.ız edewne U>klif l<'riıw., 
okunnl..-lı bir y<rzt ilı• ~ a
rilı udresleri11i 1wymaltırı 
~arıtır. Ciddi addcdil~·mi
')'CC•'k telılifleri ne~retnıe
mel.- lıa/..·kını muha/a:uı e
tf.ivoruz. 

• 'M ekluf> KÖtUl(!rcceh o

lunlar, luıldarındu a:uımi 
bir J.·,>trimfret mulıa/aza 
ed{leceğin~ inaıuwilirl.er. 

İkram~yeJi hilrnı·t•f'le
rin ne~rine lha-. .. h, onız 

~ . 
Bunlardan hn on t:mcsi 

Bırinci artırmada kiymeti mu
hammcnin yüzde yetmiş be~lni bul
mazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere ikinci artırma 
4 8/941 Çarşamba günü aynı saatte 
icra ve en çok arttırana ihaleyı kati 
yesi yapılac:ığı teblığ yerine olnuık 

·--.....-;.;.;..-=ı=mm::ı:;;;=.. ____ ·üzere Han olunur. 

vi ilôm müddaleyhin ikametgahının 
mechuliyetine binaen mahkeme di
vanhanesine talikilc keyfiyetin on 
beş gün müddetle gazete ilanı mah
k,....me kar:ı , ikti1.nsından bulunmak 

ni doğru 1ıallcdip bi7e 
giinclereııler, lıazırlac!ığı • 
ıuıı.: }u•di,y e tol.:11 nclan ı -
ıifade cdf'celdf'r<.1'r. 

Kırtasiye 

tasarrufu 
Kırla İ) e fa lından ln,nr

ruflar ) ııpılma ı tekmil bel~di
) e ubelcrhıe hWiirilmi~tir. 
Bunu göre kıı) it dcftt!rlerirıde 
her klibrıdm iki tarafı da kulla· 
mlacaktır. Küçük mubarrerat 
için hüy ü kairıt kulJanan; 
mektupla ~apılııMlecek mu
harrcrııtı telgroıfla yaparı; di
ğer kırla İ) e maddelerini fu. 
tuli i raf eden memurlar teı .. 
ziye <ılunacaklım.1ır. 

SİNEMALAR 
BEŞiKT \ B HlÇESİ 

2 Film Rir<len 
] - Gaip izler. 
2- i Kazak. 

Tiirkçe 
Be~ikta.,. ual Purh 

inemasmda 
2 Film Binlen 

1 Kral A 111kı. 
2 Kandf'ztcrlı•r Kar::ı 

Kar 1)8· 

* Halk sinenıasında 
B G 

1utiııc 11 tle gece 8.30 da 
] - fnkine adam Lü) ük seri 

tekmil iLriden 
2 - Dolu l>iz~iıı Ko\ boy. 
3 - 1iki. 

2 Temmuz çarsamha günü 
k ınnı 

lJe il.ı~ /Jolıçesimle 
MÜ\ iiR i\'l!UEl>DİV 

11c 

Arkada.ı;;ları l.on eri 

Sahip \'e Başmuharriri: 
'İZAMETTI.. NAZİF 

c ri~·at l>irektörü: 
KRÜ ARAÇOGLU 

Bu ıldığı ~·er: 
Ebuniya latbaası 

940/58 

* ADALAR SULH MAHKEMESİ!\ 
DEN 

Sav;ı terekesi varısleri ile Sivas
tiça namı diğer Sınastiça Panayot, 
Ayasilaos, Ahllyn ve hıızinenin müş 
tereken rnutasarrif bulundukları 
Büyük.adada Cami mahallesinde H· 
cı Necip sokağında eskı 14 yeni i 
numaarlı ı;.ıyrimcnkulün izaleyi şı 

yu suretıle atılmasına karar \'eril
miş olduğundan aı1ırrnaya konul
muştur. 

Gayrimenkul: 43/50 metre mu
nıbbaı zemin U:ı:erlne inşa edilmiş, 
ıki oda, bir so(n, hır hcliı, bir mut
baktan ibaret b'r katlı ahşap hane
dir. Kiymcb muhammuıesı 850 li
radır. 

Dcllalıye, ihale pulu, 20 senel k 
taviz bed<"li mi.ışteri~c aittir. Vergı 
Belediye rusumu bcdelı ıhaleden 
tenzil olunur. 

Müzayedeye iştirnk edenler ~uz
de ~ cdi buçuk pey akçası vermelerı 
W!Ya milli bir bankanın temınat 1 
mektubunu ibraz etmeleri muktc
zidır. 

Binnci artırma 2417 /941 tarihıne 
müsadif Perşembe günü saal M den 
16 ya kadar mahkemede icra oluna
caklır. 

Birinci artırmada kıvmelı muham 
minenin yi.ıule 75 şlni bulmazsa en 
çok artıranın taahhiidii bakı kal
mak üzere 10 gün daha uzatılıp i
kinci artırma ıt 8 941 tarıhine mü
sadif Pazartesi giinü aynı saatte ic
ra ve en çok artırana ihaleyi kati
yesi yapıla~ktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve lrtlfak hakkı sa
hiplerinin gayrımenkul üzerindeki 
haklarını hurus1le faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbi
telerile birlikte ilan tarihinden ni
hayet 15 gün zarfında bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan ta
pu sicilile .sabit olmayanlar satış be
delinin ynpla~masınchın hnriç k:ılır
lar. 

ilk bilmeceyi 

la müddalcyhi mumaileyhin on he~ 
gün zarfında mahkememize müra- ı 
caaUc temyiz hakkını usulen istimal 
eyle.tnroiği t.ıkdirde hiikme katiyc1 
kesbetmiş nazarilc bakılacağı ilim 

olunur. İİl•••••••••••r;:., 
bekleyiniz 

En Son Havadis en fazla okunan 
akşam gazetesidir 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulll:f Tarihı: 1888. - Sennayesı: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muaıneJclcri. 
Para biriktirenlc.re 28.~00 lira ikramiye \"eriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en uz 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 
4 1t 500 • 2.000 • 
4 • 250 , l.000 , 

40 , 100 » 4.000 , 

100 adet 50 LıraLık .>,O(lO Lira 
120 lt 40 , 4,800 , 

160 :t 20 » 3,200 :> 

DİKKAT: Hesaplarındaki pal'alar bir ~ene içınde 50 lıra. 

Daha fazla malumat almak i tı- ı dan aşağı düşnuyen1ere ı.kramıye ~lKlıgı ıa.kdırue ~" -v ıaz. 
~enlerin herkesin gorebilmesi iı;in lasile verıleccldiı'. 
açık lbulundurulacak artırma şart- Kuralar senede 4 de.fa 11 Eylw, 11 Bırinclkanun, 11 
namesile 940/58 dosyada mevcut Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
~aiki görebilecekleri ilan olunur. il•ıllllliıı•mlıılm&İlzwi.~!ıiim&•llİl!•ea~@l!ll!lll!llJIRl••!la•;~ıws";~ .. 

Askerlik işleri 
Eminönü Askerlik Şube.inden: 

• t - 337 doiumlu ve bu do· 
ğumlularla muayeneye tibi (okur 
lar, aıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlulara terkedilmiş) olanların 
son yoklamaları l temmuz 941 
tarihinde başlıyarak 30 ağuslos 
941 tarihinde sono erecektir. 

2 - Yoklamaya gelecekler nü
fus cüzdanı, mektep vesikasile 
muayyen günlerde saat 9 dan 12 
ye kadar ~ubemizde toplanacak 

' Askerlik Meclisinde yoklamalan
nı yaptıracaklatdır. 

3 - Yok.lamaya gelecekler a
ııağıda yazılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: 

A - Eminönü merkez nahiye
si: 2, 4, 8 temmu7.. 

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

C - Alemdar Mhiyesi: 18, 
22, 24 tl!nımuz. 

D - Beyazıt nahiyesi: 28, 30 
temmuzda. 

E - Küçükpazar nahiyesi: 4, 
6 ağuııtosta. 

4 - Temmuz ve aiustoı ayla
rında bila mazeret yoklamalarını 
yaptırmıyanlar 1 1 1 1 No. lı asker
lik kanununun 84 ve 85 İnci mad 
deleri hükümlerine tabi tutula
caklardır. .. 

Betiktaı Askerlik Şubesinden: 
1 33 7 doğumlular ve bunlarla 

muayeneye tabi biitün erlerin son 
yoklamalarına 1 temmuz 941 gü
nünde başlanacak 30 ağustos 941 
tarihinde hitam verılecektir. Yok
lamaya gelecekler ellerinde bulu
nan nüfus hüviyet cüzdanı vesair 
vesikalarile (cumartesi, pazar) 
ha-iç diğer günlerde öğleden ev
vei Beşiktaş Şube binasına müra
caatları. 

Hariç şube mıntakasında olan
lar da bulundukları mahal uker
lik şubel~rine müracaatları ve bu 
zamanlarda yoklamaya gelmiyen
' er yoklama kaçağı addedilerek 
haklarında As. kanununun mah
§U!< maddeleri ınucibırıce ceLalan
dırılacaklan ehemmiyetle ilan o
lunur. 

* 312 il.a 332 ihtiyat sakatlnı·dan 
sn~rntl ık derecesınin tııyinı ve ay-
111 zamarırla 9H ihlıyat yoklaması 
'ç:n müracaat etmiycnlerin '1'.:· 
an evvel şube~ e mi.iracaaılnrı <' 
hemmiyetle ilan olunur. 

* Lise ve daha yüksl~ meokter 
mezunlarından oıia eh1ıiyetıınınc. 
lilcr 1 Temmuz 941 de haz rlık 
kıt'asına Sc\·kE'dilcC"cldeı-indeaı b ı 
tnr hte hüviyet cüzdanı \ ' C d iplo
nahırı ile şubcy" müracaatları 
ehemmiyetle ilan olıunur. 

Eminönü Askerlik .Şubesinden: 
Görülen lü7.\ım üzerine sakat 

eratın muayeneleri yapılmaktadır. 
Bıı muayenf'!ler için tayin edilen 

müddet dolmak Üzere olduğun
dan raporlarında veya nüfus ciiz
danlarında !'akat. silahsız ve gay
ri miisellah kayıtları bulunanların 
c,.Je '<Uhcye müraC"aatları ilan o

.ıınur. 

ENSON HAVADiS 
n.Ax FİYATLARI Kuruş 

Başlık maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 > > • wo ., 
" 

, ~ » 75 
4 • , > 50 

A~one Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı avlık 
üç ayiık 
Aylnk 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

l 

, 
1 'l'eı...aı 1941 SALJ 

lstanbul Defterdarlığından : 

Dosya No. sı N~v.i 

Muham- Temi• 
men B. nat.ı 

Lira Lira - -1-7513 

3/54 

3-J419 

1/4611 

-
Mahmutpo.şada Çuhacı han üst katta E. u 
yeni 22 kapı No. lı diikkiuıın 2/4 hissesı. 
Galat.ada Sultan Beya7.li mahallesınin 
Mumhane So. kain 7, 9 sayılı mağazanın 
4/12 hissesi. (Mübadil). 
Tophanede Tomto mMh Acıçcşmc çıknı. -
El So. E. 4, yeni 2 No. lı Aparlıman.ın 1/6 
hissesi. (Mübadil}. 
Kumkapıda Muhsine hatun mahallesınin 
Tellı odaları So. E. 38 Y. 50 No. lı bal1çe-
li kiııı:ir ev. 

75/52301 Büyükçruşıda Çukur han İç han ust katta 
l!i No. lı oda. 

180 12.So 

2603 196 

1774 °133 

1170 8~ 

360 27 

3/2097 Beyoğlu Tom1.om Mh. Y cniçarşı caddcsuı- 1039,50 87 
dP. 54 No. lı llG.50 mcre murabbaı arsa 

l /37i Büyükada Yab mahalle mm E.'>ki Ayadı- 1800 135 
mitri Yeni Alııçam So. 12 sayılı ev. 

52301/2375 Büyükçarşıcla Bodrum hanında nll katta 
E ve Y. 21 No. 1ı 9,50 metre murabbaı arsa 

52301 / 237:> Büyükçarşıda Bodrum hanının alt katında 
'E. ve Y. 22 No. lı 7,75 metre murabbaı arsa. 

52301 / 2375 Büyükçarşıda Bodrum hanı all katında E. 
ve Y. 23 No. lı 11,50 mctı·e murabbaı aı·sa. 

52301 / 3218 Beyoğlu Kocatepe mahallesinin Çarık so
kajluıda E. 17 Y. 11 No. lı 49,75 mcre nıu-
rnl1baı ar~ . . 

55100/33f4 i'atihte İncbey mahallesinin E. imrahor 
Y. Tiryaki Has:ınpaşa So. E. 136 Y. 23 :N.taj 
4i metre murabbaı arsa. 

68/51332 Sultanahmettc Tapu dairesinnı zemin ka
hndaki merdiven nltında pul salış mahalli 

60 

60 

60 

80 

288 

2?" -" 

4.50 

4,50 

6 

12 

17 

(bir senelık ican) ili 
Yukarda yazılı gayrimenkuller 3 / 7 /941 perşembe saat 15 de Mı , 

Eınlôk tiüdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayn a) n ve ~çı~ arttı~ 
ma ile satılacaktır. Mübadil işaretli emvalin sa~ı.ş bed~l.ı ik~nc:1 te~~ 
miiba<lil tasfiye vcsikasilc de t.>clcnebilir. Fazla ızahat ıçın Mıllı Em s5 
Müdürlüğünde 4 üncü kaleme mi.ıracaat. 45 

Polatlı Belediyesinden: 
l - Polatlı Belediyesı itfoiyesı kin :ışa~ıda yaalı maucme satııı 

alınacaktır. 

2 - Y c<li adet el desteresı yedi adet ırnuhtclif eb'atta urgan 3 adet 
emme basma tulumba maa ellişer metre lnnsi ile birlikte hortum 
4 ndet sönmez fener dört aedt malzeme arabası 300 metre on iki telli 
iyi cinsten 85 milimetre kutrunda motopomp hortum, 30 nt'kt kaZlllll 
maa :sep, 30 adet kürek maa sapı, s;ıtın alınacaktır. 

3 - İhale 16/teırunuz/941 Çarşamba günü saat 15 te Polatlı Be 
lediye dairesbıdc D.aimi encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Heyeti umumiyesinin muhammen lbedeU 2197 lira olup mu
vakkat tcıninat nılkt.an 164 lira 78 kuruştur. 

5 - f şbu malzeme Polatlıda teslim alınacaktır. 
6 - Talip olanlar teminat akçeleri ve hortumların numunesi \'e 

sair malı.eme knta!ogları ile birlikte tayin olunan gün ve saatte Po-
lallı B"lediye dairesinde müteşekkil Daimi encümene gelmeleri lu
zııınu ilan olunur. (5307) 

• t 

VATAN GAZETESi, 
çok meraklı bir 

tefrikaya basladı : 
FiLMİNi BELKi DE GÖRDOGONOz •.. 

Malaka'lı Kadın •• 
Türkçeye çeviren 

Rezzan A. E. Yalman 

"VATA N,, Perşembe ünü dı -
şu tefrikaya başlıyacak : 

Meşhur Kadın Avcısı-
İstanbulun Kazanovası 

LİD 1 
Hayatı ve Maceraları , 

a 

-------~-------------------------------------------------------------------------------------------- Her yere girmek, okul- lındaıı bi.r e) ler gcçirmeğc, 
wak ve hele dolapları karı~llr· böyle hir aılam<lan jı;;tifnıle et-

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 39 
ınak içingüzel bir an'at! menin )Olunu aramıya ı,a~ladı· 

larten dedi ki: Na ıl Qlsa, lokantaya bir gar!'>on 
- Burada kalabilir in. Jan· bir yardımcı Iazıın<lı. Ara~a, 

darnın otelleri §İ<ldctti bir kon- ıan~i hundan daha İ) i ini mi 
kANLI LOKANT " ' 

- Amma )llJlllU lıa ... llo~a 
trol altında buluutluruyor· Bu bulacaku?.. gidecek ne tarafı , ar'! Sıılııkn· 
uun için hfü iyct cüzdanınızı B•ir ,ey sö" lrmedi, Oron ı b' · • ,; ının ırı ... 
"örmek, i ınınizi, an'atmızı Paııkal adına verı'len yol tczke· ı· · ı· f l 
" - }I )a ... şte o tara ı ıo· 
adre inizi deftere yazmak la- resini aldı, aynı deftere yazdı. !'Uma gidiyor ... Duba otuz ya· 

&ını. Bu iş bittikten onra Feti;oe ında. . Çok erken i ~ }rn .. la-
Yahancı adam, elindeki döndü : ~;. • 

torha)l ma anın üstüne koydu, - Odayı gö t~r Feti !dedi - Cin mal da onclaıı. 
açtı, iÇinden bir kağıt çıkarıp ... Feti10, a ağt inince, Marten - Canım Ö) le Ö)leme ... 
Martme uzattı. Bu bir yol tez- eordu: kim lfili_r ne gibi tesadiifler, ha. 
keresi idi. Fnkat:, bu tezkere _ Yattı mı? yat şartları 0011 hu ) ola se' ket· 
lıer '\'&tandaşa verilen tezkere· _ Evet. mi~tİr· Hiç fena udaına henze-
lerden değildi. Sıırı renk yol - Bir şey öy1edi mi? nıiyor. 
tezkere iydi hu. Bunlar cezala - Bir lke~iuıe bile öyleme- _ OlaLilir. Fakat, haht"r iı· 
rını tamıınılayıp hap1 haneden d~ hemen soyundu yattı. Çok ce hir yere girdiği için az daha 
cıkan k_iirek cezalılnrına veri- yorgun görün iiyor<l u. Yfü:ü saldırarak, güzl'l bir ders "e-

lirdi. bembeyazdı. rect>kt'İın ona... Iuhaklkak bir 
farten bunu görcnce hiç - Çok uzaktan, Liyondan, fey araklamak niyetinde idi. ' 

fışmadı, irkilmedi, hartaa Ter an eden geliyor, Ho uma l\!artcn güldü: 
111emnun !.bile oldu. Çünkü, ak- gidiyor ud ta... - Hemen hükiinı , cm1e. 

fena tef!-irlercle Lulunıua. Eğer 
öyle hir ınakı,adı ol-ayılı. ) apa 
cağını yapar. ()yle hnarıla pi
neklemez, anı~ur giılercli. la
aıııafih göıii pek llir atlama 
benziyor. 

- Onu, Lunu bilmem· Fa
kat inandığım bir ey var a, hu 
adam Ö) le ser::-eri, adi hır~ızlar 
dan falan değil. Göziiuii hiç 
beğenmedim. Muhnkkak aılaın 
öldiirruü~tiir o· Bir kat'ile lıenzi 
yor. 

- Olabilir.. 
- OJaJ,iJi değil; Löyle oltlıı-

ğuna kalıbımı basnrım. 
- Benim aklının h'ir şer gel 

di Feti ? 
- Ne geldi? 
-- Rize na ıl ol .. a lıir .ııl:ıın 

!Uzım ... Mndt>mki lıapse brirıniı; 
çıkrnı~, bundan da~ıı İ) i iui 
hulauıayız. Yanımızda alako
ulım· Ne dersin'! 
- - Srn bifü .. in. 

- Yalnız lıeuiıu l>ilnıekli-

ğimlt• olmaz. Sen ıle fikrini 
süyle? ... 

- Tanıma<lığıınıı;, karakte
rini Lilınediğimiz bir aılruuı u
ramıza nasıl alırız. ı a ıl açılı
rız ona ... Ben doğru hulmu}O 
runı doğrusu ... 

- Bt>n senin fikrinılt> <Jı.i;i
li lll. 

- Ben karı~nıam, füldiğin 
gİhi } ap ... Yalnız 'İ} i <lü~iiıı, 
sonra Jlİ::ııııın olmı) alım. D:ıııı· 
ıııı1.a Lir felaket gelmf',..İıı· 

- Sr.n merak f>trnr lıir •• , . . 

olınaz. Hele ı.aLah ol un, onun 
la konu~urum. 

- llı·nıen açılma! 
- Hudalaınıyım hen! EvH 

la ci4ldiyel ve ihti) at 'c sonra 
i kan<l il, niha} et bir ~ey ez· 
dir'ip itiraf etmeden burada 
knluıaı.ını teklif ... Bundan da
ha i,·i Lir hart~ket olur mu? Bir 
knç. kadeh içki iÇiririm, mnl 
kendiııi m)dana vurur. l\Ialiım 
~çki, inc;auın mihengidir, der• 
ler. 

şöyle bir sabah keyfi yapah•11' 

Il'ir kaç kade;Jı şarap i~r:oiu d: 
ğil mi? Hem seninle konu§nJI 
fatiyorwn. 

- Böyle güzel bir tckJif 
reddtdilir mi hiç? 

.l\Iarten ~arap ş'İ~eııiııi kapU' 
.MezP. getirdi. Kaqılıklı oıurJt1 
lar. İkinci kadelı yuvar1aoılı1'' 
tan sonra Pa kal dedi ki: 

- Ey u ta! Benimle ııe ı,..o· 
nuşacaık ın bakalım. 

* Pa kal, sabahle~ in 
in'ince .l\1arten sordu: 

· - İş hulma\'a çahsacağıı11 

.. iÖ\•ledin. Övle • 7.annediyoruıll 
n:.;agıya - • ~f ı 

- Rahat uyudun mu? 

ki hu pek kolay olmıyacak. " 

- Çok yorgundum. Na ıl 

lfım a' iş verecek adaınlar ç<J ı 
titiz davranırlar; tezkiye kiı~:e 
ları sorarlar- Halbuki scıll yııttım:,a öyle kalktım. Delik 

siz hir uyku çektim· 
- Şimdi ne yapacak. ın? 
- Hemen yola çıkac:ığım. 
- Nc•rcye gidecek in? 

• Löyle bir §ey yok. Sonra Jıapİ!' 
ten de yeni çıktın. Akraba" 
dostun falan ) ok bir i., bulu111" 

ta znlıınet çekeceksin. 

- Henüz karar vermedim. - Hepsini biliyorum buıılll 
Bir iş hulınnğa çalışacağım. 

- Yola ç~kmatlau evvel, 
rin. ,,.., 

- lJecamı ı1cır 

ç -

ı 

t 


