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lngilizler, 
orta şak Baş 
kumandanını 
değiştirdiler/ 

General 
Vavel 

Hindista~ 

hükumetini 
tanımaların
dan çıkarıla
cak mana ne. 

Askeri, iyasi İngiliz heyetleri nin bir ~ok faaliyetler.ine sah no olan :\loskova şehri .. 

n~ gön
derildi! 
--~O---

olabilir? 
ŞEKİi" GÜNDÜZ 

(Yazısı 3 üncüde) .___ _________ _ 
J!abeşistanda : -
3 ltalyan 
g nerali 
ve245 
subayı 

e 
e ir 

. ' 1 • 
Kalıirc 2 (A. A.) - Re~mi 

tı•hliğ: Orta~nrk orduları ka • 
tıırgahmdıın Li1<1irilirnr: 

lngiliz askeri 
heyeti 

Moskovada 

Verilen ziyafette 
Türkiye. Amerika, 

Fransız gönül

lüleri de Rus-

lara karşı harp 

edecek! 
İran elçileri bulundu Yjşi 2 (.A. .> - Bıı~\~kn -

. ıo~korn 2 (A. .) - Oiiıı Jet tarafından rC$nıeu tı--bliğ c

lııgiliz a"keri Jıeyetile So' yet dilmi~tir: 
miiıııe:ı~illeri arıı ında prnt'ik İ::gal altındaki mıotnkıula ol 

ınalıi) t'tle i ler g(irii);ülmii:ı.tiir. sıın. scrlıe t nııntakaıla ol un 
Heyet İngiliz hiiyiik elçi i Sir 
Cı-pp tarafınd:ın \Crilcıı zip· Fran .. ı:.r. göuiilliilcri komüııi t· 

ietP. i~tirak etın~ş , " hu ıııiina· liğe kar:ı Anupa miicaclele İ· 
schctle umumi hir toplantı ~ a- ue iilt'i.rak arzu unu g(i terİ)Or· 
ınlmı:tır. lar. Hiç bir lı<'ynclmilel kaide 

Harici}e koıııi er lllllR\ 1111 huna mani d,•ğiltlİr· 
Vişiıı ki harici) e kouı'j~er]iği u 
ınumi ·kiitiM ololu} eI, ticaret f 
komi erJibrinden hir ıniinıe:, H 
'e hunhırdıın ha:ı.ka bazı gene· 
ral \:t' ulıa)Jar cl:ı toplantıya 

~ tirak <'ttniflerJir. 

Amerika, Tiirki) e. İrnn, Çin 
bii') ük elçileri ile İs,·eç elçiı:i 
de daH~t!ilt'r nra•1ıtda bulıın • 

makta idiler. 

Lıibyııda nıiilıJııı Li.r hadi~c On gu·· nlu .. k mu· harebelerden 111 ••uıııııştır· lfahc-.istımda İtal· ta ~ 
. n geucralJ~rinden Bertl'llo, J • J h b• ı lanı 'c Kn~tn ile 215 . ıılıay a JDaD netıce er t İÇ Ir esas l 
84J t•r Ye Lır çok yerli Jıalyan h • • 

•a'keri e ir t~ılilıııi tir. Altı top ta IDlll yapmagv a müsaıt 
•ldık. 

Snriyede Şaııı ceµlıesiude ''e degv ildir 
'dti-lde mahalli terııkk!iler elde 
t~tılı;, Sair kı ımlat"<la bir rleği· Yazan : Emekli Albay Sadık Duman 

lô)kilra treninde kıskançllk(YüiüU
den doğan bir facia 

Metresi Flor'a birkaç 
kurşun sıktıktansoni-a 

Times diyor ki : f aponk · Başvektlı 

fS.onove'nin manidar ''Bunu icabettiren 
i;ab;tÜcuzıu paktı sebeple~d~n bir ~ıs

unutuyOrlar mı ? ~!~ .. ~1c~1Pıruc~: .. ı 
Ortaşark orduları başkumanda. 
nı Vavcl bu me,·kiden çekilmiş 

"ı•a po n ya \'e lliııdistnndaki kuvvetlere 
kumandan ta~·in edilmiştir. 

Ya 1 n 1 Z 
YENİ BAŞKUMANDAN 

KİMDİR? 

k 
Londra, 2 (A. A.) - (Ro~ ter) 

e n d I• s ı• Oı·taşıırkta ba~kumandanlığının 
• harı• teşkilôtı ile siyasi kadrosu 

birbirinden nyrılmaktadır. Ti. 

ne g U•• y • carct nezaretinden ~ekilmis olnn 
Olivcr Hiııderson'un tleni~aşırı 

• ' bi l'yerdc pek miilıim hir siyasi n ıyo r . '' \'nzifc~·e tayin edileceği enclcc 
bildirilmiştir. Bu zat, şimdi, Or. 
ta ark hnşkuınandanlığwın si. 

"Bu dünyada iti- ~~~~i salfıhiyetleriııi dcvrnlmı • 

Gcuernl Va\'cl'den inhilal c • 

mada laAytk "aC!ka <len başı,ımandanhJ!a Ummn U y Hindistan knn:etleri kumnnda-
nı Sir J.ord Okintik Littcrton 

birşey yoktur!,, tayin edilııti tir. 
YENİ BASKUl\IANDANJN 

TERCÜl\IEİ HALİ 

1 

"Japonlara, şin1di· 
ge kadar hiç bir 
milletin rehberli--ğini kabul etme-
mişlerdir. ,, 

Londra, 2 (A.A.)' - Alman
Sovyet harbi kar§ııında Japonya
nın vaziyeti hakkında buli:Ün Tok 
yoda resmi bir beyanname neşre
dilcceklir. 

Dün ak.fam radyoda beyanat
ta bulunan BaıJvekil Prens Kono· 
ye, Japon milletini diğer millet
lerin söylediklerine ve yaptıkla
rına bakmadan, Japonyanın c;:Jz
diği yoldan yiiriimeie davet et
ınitıtir. 

Prens Konoye demitlir kh 
c- Japonya manialara ehem-

miyet ver.meden kendi yolunda 
yürüyor. Japon milletli Biliyorıu 

<DevaDU üeüucüde) 

-Sir Litterton, Nor\'eı;:te ınüt. 
tef ik kuvntlere kumandıı et • 
mekle teınaviiz etmiş keskin bir 
~ckiidır. 1884 doğmuştur. AskNi 
hayah 1904. de Hindistnndıı rn
zife almakla başlar. ı93;; de ilin. 
dist:ında şimal hudutlarında ~·ap 
tığı hareketler, Hindistnnda ~·a. 
pılını .. olan ali zaferlerin en mü. 
hiınmi olmuştur. G~ten 1ıarptl' 
Adcn, :\lmr ,·e Filistiude ,·aıi. 
fe görnıüştii. ~u sene, Jlindic:. 
tnnd:ı. tayinden e\'V<'l cenubi 
i\foırdaki İngiliz kuv,·etleri 
bıışkumandanı idi. 

GAZETELER BU MESELEYİ 
NASIL İZAH EDİYORl.AR? . 

Londra, 2 (A. A.) - Gcneı·al 
Va\'el 'in Ilimlistana nakli gar.e
tclerde unıuıni bir hayretle kar 
sılanmıştır. Maamafih Gcnera. 
lin, son muharebelerde bir havli 
~·orulmuş olduğu için, daha ·a7 
mes'ulb·etli ve dab:t at ''nrtı<'tı 
bir vazifc:\·e tayinini herkes do/! 
ru bulmaktadır. 

Taymis gazt-tc!'i su miitftleada 
bulunmktadır: 

Ortıışark ba kumand:\nbğından 
(ekilen General Vavel 

Sovget Milli 
müdafaa 
komitesi 

~lo~km ıı 2 (A . .A.) -- Sta· 
lin'iıı rei liğirnl~ l..ıırulmuı: o· 
lıın milli ıniidafaa koııı'İtesj on 
~uırnınlımlu kadro-.u çok gcnİ§· 
lemi:. ol.ın halk knınherlı•ri he
yetin vazi ft"l ... riııi çok d<ılın Ü· 

tatlt• gUrınck inıkaurna malik

tir. 

Visi hükOmetnıID 
emriyle: 

Sabık Lübnan 
Reisicümhuru 
tevkif edildi! 
Loııdra, 2 (A. A.) - \'işi nın. 

kamları, Revrut'rln bıızı miiMın 
şahsiyetleri ~tevkif ctmişkr•lir. 
Bunlar, son nünmyislerdcıı ııws
'ul tutulmaktadır. Aralı,ruul11 
gazete sahipleri, nvukatlar, nın
harrirlcr ve sabık Cüınhurrei!">i 
ile mn:ırif ırnzırı \'ar<hr . 

Vişi kuman
danı bir çok 
Suriyelileri 
kurşuna diz

dirdi! . 
Londra, 2 (A. A.) - l\lcrca 

Ayfın'un tahliyesinden evvel, 
Vişi klwvetleri bir çok kimseleri 
kur una dizmişlerdir. Bunlnrın 
nrasındn iki tıınc de kadm \':ll • 

dır, 
-~-~-o~~-~-

Şamı Alman
lar bombala

mışlar! 
Londrn. 2 (A. A.) - General 

Dögol knrnrgahmdan bildirili· 
lof lınri•~te çok tanınım snlı-.i-

;ı; • )OT: 

Uu komile)~ te~kil cdl'ıılt~r
dcn Stulin Molotof ve Voro İ· 

yetlcrdir. Komitenin diğer ild Sam bombardımannıdıı 70 ki-
itza ııın gclitı<'e hunlardan Br'i· si iilmiiş ,.c 90 ki i yaralnntm • 
ya çok gençtir· Kırkınt~ı ) n:;ını tır. Emcviye camii ile Salahat. 
yeni tloldurınu .. ıur. Bıı zat, tin Eyynbi türbe i civarına dü-

şen ve islnm aleminde nefretle 
-on "cııelnde :,Üratle ilerleıııi;: karşılnnnn bombaların Alman 
tir. 1937 dı• ti ahili) c konıiecr· mamuliıh olduğu anlrı şılınıstır. 
liğini yapıııı~tı. Koın'İtenin on ------------
aza l l\lalenkof .İ::ıe münlıa:ıran 1 - r 
ııartitlc çalı:;rnakta idi. kendi i, Alman resmi teblig l 
Hu konıiiui t partbin'in dört 
ıııii]ıim ::ckreterinden biridir. 
---~-o-~-~-

Yakın şarkta 
Politika 

Suriyenin tam is• 
tiklali ne zaman 
başhyacak? 

Londra. 2 (A. A.) - 1Jftr 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Uür Fransız münıe sili Gl'ne. 
ral Katru, Suriye ha~' ekiline 
göndenliği bir mektupta, Suri. 
:ve istiklali için bu1'üne kadnr a. 
İınnıı olnıı tedbirleri bildirmi • 
tir. 

' '400 tank 
imha edildi, 
300 top iğti
nam ettik,, 

Bertin, 2 Resmi tebliğ (BIMI· 
yo) - Şimal cephesinde 40f 
tank imha edilmit ve diişman 
300 top terketmi'ftir. Diln ak
nnı. ayrıca 22 tank tahrip edil-

nti tir. 

Almanya, 
bu parayı 

verecek mi? General Katnı. Suriyenin is. 
keliği tarzda bir · anayasa yapa. 
bileeeğfoi ,·c miıti menfaatleri 
i<:in lüzumlu görccej!i sahsiyet. Va~ington 2 (A. A.) - llfr 
l('ri iktidar nıc,·ldinc ge(·irc<'e- lııınn c1cnizaltı 1 tnraf ındıın 
~ini ::;iiyleınis ,.c ahiitiin Sı:riycl hatırılrm Hol ıiıı l\foor , apnr• 
mancla ~ejim.inrl~~ tnl~Iis ~dilin· için \11H'rika },ir mih on clold 
<'e kl•ndı "·aııft.'sınm nıha~ et bu- . • . • • 
lacaı;ını• bildirmistir. 1 nı/.ıuınat 'ı tcnıekte<lır. .._ ~ -...... ___ ... 

·~lille VaYcl'in gö<:tercli~i f e,· 
kaltıde i~lt-rden cok mÜlt'h~· .. sis
tir. Kendisine k~rşı ua7ik hir 
sempati duyulmaktadır. Ortn. 
sark kuınandanlıj':ındaki dci!i
şikliği icaı• ettiren scbeplC'rrlcn 
lıeniiz bir kısmının f'iiyll•nııı İc:; 

N e.vres de ag__, ır surette gara/ andı olduğu doğrudUl'. Halefi Gene .. e,mtt ea ral Litterton atlihli bir zattır. 

,~~n Ankara treninde gülünç Fakat bu ayrılığa da~ annnuyan heyecana düşen ve ne yapacağı. Zira Ortasarkta km•\•etleııdiJl'i. 

Polatlıda, takip esnasında, Denizlili r e~ 

..::B:....:;.i;,_rk_a_ç~S_a_t_zr_l_a_. _ .. __ I 
~ ?J:u kadar hazin ve facia ile N~vres gizlice trene atlanıı ve nı bilmez bir halde bulunan ıniz bir sırada kumandam ele 
vl!lıce]cııen bir hndise olnıuştur. kızı yarıyolda gitmekten \'3Zgc. Ne,•rcs, bir arııhk yere dii mü~ clı)'Or. Bununla beraber bu hal, 
~' b ı· d 'General Va,•el'i hak kazanını 

ı_h a sonunda bir l\1use\'i kızı çirmei!e çalı un tır. Nc\Tes. sev ve u esnada e ın e tu~t~ığ_u ta. 
t• .aııca ile vurulnıuş , .e cinaye. di~· kızııt kendi tekliflerine bir banca pathyarak kcndısmı ya. oldui'..rıı zafer tacından tnaltrnnı ı ışt· gı · • w •• •• ralamıstır edemiyecel·tir. 
\li •Yen suçlu, kaçarken, ken- türlii yanıışmadıgını gorunte a- H " • Va\•el. Yunnnistandn, l\torada, 
Ilı tabancasilc. kazaen yaralan- snbiyete kapılmış ve tabancası- kerlıd·kisi de Polatlı hastanesi. Girid, Suriye Lihya ve Hahe-
lıtır • . . ne a ırılan suçlu ve yaralı. lJ · nı çekerek, trcnın ıçınde, kasa lardan Ncvrcs'in hayatı tehlike- sistanda harp ederken, b ir ta-

... Zun zamandanberi Ankara- ates ctmej!e bnşlaınıstır... dedir. raftan da siy:ı.si işi 1e ui:-rnsı-~ (Jt d 'ordu. Şimdi '·•eni bnşkuınandnn 
~ ltran Denizlili Esad oğlu Silah sesine koşanlar, yer e--~-......,=""""==--,_..,.~---.,._ I!\·~ d di l b' · · K•• bu , .iiltlt'rden kurtulmucıtur, 
~a bixs a 1ı yirmi ye yaşların- kanlar içinde, ' 'lll'U muş, d·~~~ı ostence tek- Yaln;z harp isleri ile uj!ra a-
.-.,0 genç, sekiz aydıınberi görünce bir cinayetin iş en ıgı. <'aktır. 
~\. l' adlı bir l\lnscvi kızı ile bir- ni anlıyarak, hemen imdat zili. b b J d 1 -----o 
tıı te ~nşamaktııdır. Flor, son za ne asılmı )ar ve treni duu!uı·· rar om a an ı Fransadaki Sovyet 
lii:tılarda, Ne,•rcsi, kendi ini ni- muşlardır. Nc,·rcs lıu kargaşa- l\l k . (A A) s· t f '''"llla os ova. . . - ovyc 1 C 1 1 tal'ttıı alması için sıkış.'tırmak- lıktan istifnd~ cd~ı ek ~acı~1~--tır. tayyarclcriniıı bir Rum nc1ima. 1 a a a ar •· 
)ı_tl ş. Arada anlnşma o1an~a- Bereket ver ın kı tremn ı<'ıııdc nı olan Köstcuccyi yeniden bom Vichy. 1 (A.A.) - Fransa 
tatt~'\ 1'1or nihayet kalkıp Js. bulunan zabıta memurları su~· bardıma nettikleri bildirilmck-ı Nnnldn hiikfımetinin tnnınına. '\1ali:'l'C Nazırı, Fransadaki bü. 
~~ d~ a gelmcğc karar vermiş }unun pe ine düşmiislcr ve k"n-ı tedir. Seçilen hedeflere aldan sile l\Iih\'cr Avrupa ı turafındnn tün Sovyet alacaklarını l)ir c. 
•ra tun,. babasilc birlikte, Anka- disini b"rnz sonra )'akolamışlnr- bombaların tam yrrlcrine isc:hct afaroz edildiği anl:ı.şılnn l\'Iareşnl mirnnmc ile derhal bloke etmiş. 

tenıne hiniu , ola cıkmıstır. dır. Fakat takip esnasında fazla ettikleri ~i;rülınilştiir. Çan.Kay.Şek tir. 

Bir ölüm 
karşısında 
düşünceler~ .. 

Hamid Refik 
Büyijk «Avrupalı» ve büyük 

artist, Polonyalı vatanperver Pad
reveski'nin ölümü, sade san'at 
değil, SM'at d~ında kalan bütün 
büyük ve asil kıymetler aleminin 
de gözlerini yaşartan bir hadise
dir. 

Freud ve Bergson'dan sonra, 
dünün manevi servet hazineleri
nin son müınc.,sili sıfatile, adına 
fU, Avrupa dediğimiz antikacı 

dükkanının tozlu rafları üstünde 
hayranlıWa seyrettiğimiz ve nika
bınm pınltJarı karıuında gözka
maşmalnrı duyduğumuz muhte. 
ıem biblo, zamanın inbe ocağua· 
da altın zen-clerine inlnlab ede· 
rek, nihayet bir avuç hitıra ha
linde, ıuurumuzun tahtına geçip 
olurdu. 

Padrcvcski ve onunla birlikte 
bütün Avrupa kıymet an'anesi 
öldü mü? 

Eninde sonunda bir avuç top· 
rak veya kül olmnğa namzed h:ı.n· 
gi faninin ölümü, bakô mabedi· 
nin kapılan içinden girebilmit 
eser veyn tesirini, mezannı sıva· 
ran çimentonun h:ırçlan arnsına 
katural<, birlikte, onunla adem 
çukun nnn içine yuvarlamıştır! 

Her büyük ölü.-n, oir devamı 
müjdcliycn izdir. 



---
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Sahife Z 
------·---------------------- _ 2 Temmuz lMl ÇARŞAMBA 

Sami Karayel bize ateş püskürm~~ Eh, bir 
tulumba sıkıp bu ateşi söndürmek te bize 

düşüyor demek ..• 

f 1 Şehir ve ll~ek!!J 
• Çin milli partisi. yani Kuomin• 

ı~~ 
&ang ikiye aynlıyordu. 

J A vrupadaki Tapu iı!aresini 
talebelerimiz aldatmışlar! 

• 2 - O zamana kadar Mareşal 
Çank·ın en yakın dostu ve sırda• 
11 olduğu sanılan milli Çin Baş• 

M • h vekili Vang-Şin-Vey, Mareşale 1 ve r .karp cephe aldL Mareşalin taraf
tarları Vang-Şin-Vey'i ihanetle 

I I nci Abdülhamid ve Verilecek aylıklar 
,,. tesbit edildi-

---o---
Hazinenin harç mas-
rafının da saklandığı 

ve 
Japonya 

Maarif Vekaleti hükumet he- iddia ediliyor 
sabına muheUif Avrupa şehirle- Divanyolunda 106 No. lu yazıba-
rinde okuyan Türk talebeye her 
ay verilecek olan aylığı tcsbit nede emlak lwmisyonculuğu yapan 
etmiş ve bu hususta bir liste ha- Hüsameddin, evvelki gilıl Sultan.ah 

genç Osmanlılar ••. YENİ 
ASYA 
NİZAMI Sami 

Tam on heş gün evvel, ds
tikliil ·En Son Un,adi:.» in ilk 
Salıife,.,iııdc. En ari «Büleml» 
ilnza ı ile ne§rettiğim Lir } azı 
~lı üç suali orta)a atmı;tı: 
1- c a ıl clu)or da bu ka 

rnyel, alabildiğine e İ) or 'e e e 
hili)or? 

2 - 'amık }'" cmal, Zi)a 
pa!>n \e Mitbat pnı.a Türk değil 
ler midir~ 

3 - «Mcznrı Ü tünde .A) az
paı.a apartımanlnrıııı ) ük el • 
mem•;z h.-ifi Lir ırnn'körlirk değil 
ıııiş gibi «Şiuatıİ> merhumu, 
~imcli de Türk nüfus kütükle
rinden mi ilcccğiz? 

Biz nutka mevzu 
teşkil eden hadise• 
lerin bazı 1 a r ı nı 
Ebedi Şefin yanı 

başında yaşamışız
dır. Ve hafızamız 

sağlamdır 

Yazan: 
Nizameitin Nazif 

met birinci sulh hukuk mahkemezırlamıştır. Hazırlanan listeye 
göre İngilteredeki talebeye 180 sbıe müracaatle şu SW'etle bir ih'bar 

1 V<C iddiada bulunmu~ur. 
Almanyadaki talebeye 94,5 tal- Bu iddiaya göre, emlak sahiple-
yadaki talebeye 115,5 Amerika- rinden Hamit Tamer'in, Cağaloğlun 
nın ucuz memleketlerindekilere da Molla fenari caddesmde 15 nu-
13Cl pahalı memleketlerinde oku 
yanlara 160 İsviçredcldlere 145,5 maralı ve dört daircli bir npartım.n-
Macar.istandiki talebeye de 105 nını müddeinin delaletile, Beşiktaş 

da oturan ve Ankarada İstiklal otc-
Türk lirası verilecektir. li sahibi bulunan B. Tevfikin ailesi-

ATIŞ POL1GONU ne 11 bin 750 llrnya satmıştır. Fakat 
Beden Terbiyesi Saravburnun alıcı ve satıcı komisyoncunun k.anu

kalıul etmek l:ızım ge1t•t•eğini da deniz ikenarındaki sahatla bir nen hakkı olan yüzde dört dellal-
<le yine hen SÖ) lemİı.tİm. ıtış poli~onu inşası iç.in faaliye- lığını tamamile "ermekten kaçın-

Ben, ne zaman, tetkiki-erim· te l!eçilmiştir. mış ve s.-ı~ bedeli olan 11 bin 750 
Burada, tabanca, tüfek &tışları ı. __ _ 

den aldı~ım \ c Jojrnı olduiru· 1 ı. ur..ıyı tapu idaresine 3 bin lira gö 
" o- - c için ayn ayrı verler yaptırı TTHlb 

ırn, yahut doirnıya ) akın bulun t d At la d k f. t tennek suretile de d~let hazine ı-
o· - a ır. ış r a ursun ıva n- ne girmesi icabeden 2•1 lira harCJ-

duğwm du) uıı nnlndığıın neti· dan baska hiç bir masraf alınmı da kaçırmışlardır. Müddei, mnhkc-
1 · k •· ı kt vacak kız ve erkeklerimiz atıcı-ce crı açı cça oy eme en çe - meden kendine ait dellalığın hük-

k d d S · K hi!a, nişan almıya teşvik oluna-iıı im ki o.hım mm ara· "llen alınmasını istemim ve k:ııçak-
caktır. inşaat vakında bitirile-

) el, hanıı knr§ı mütere<lo'ıt bir ce:ktir. Lı1ığı da aynca haber vermiştir. ( 
dil kullanıyor. Öğrendiğimize göre, satıcı Hamit 

l · Tamer satılan bu binayı harap lbiı 
Binaenaleyh arnmızcla )}r Müteferrik hnlde olduğu halde bir sene evve' 

görü~ farkı olmadığını iddja et 1800 liraya almış, 2000 lira s:ırf ı 

Bulgaristan 
ile, Macaris
tanın N ankin 
hükumetini 
tanımaların
dan çıkarıla
cak mana ne 

olabilir? 
ınezdcn evvel Sami Kara) el - Askerlerim ize 'iöıi katlı bir apartman hnlinc koy-
dt!n, ne:.;riyatını kemli-ine hil· nuştur. F<ıkat, yapı1 :ın bu tadilat 1 } azan : 

ta' İ)e etmi~tim. 'dirmii oldur,rıım ıuütalealara kış hediyesi uı.ne sahibi tarafındmı maliye şube- Ş G d 
"'i'akat beıı ne ·1 cdiıu onlar h" k:ı ,. l mıe bildirilmemiş, binmıın muaye- ekip ün üz 
ı: u uygun ır tarza so ııa::ını ıı: e- HaJ..k Partisi lcahraman asker- n~si ile aldığı yeni şeki l üzerine bir - -------------

ile anl.·ımı:-lar? Den, Namık Kc ııı - '· ıııe• ·1-1··ınde'\; ı"m ı · · ·· ·· ·· d ki 1- h 
• ~ •alo. .J • erımıze onumuz e ıı.ış e- Kıymet takdiri ve bu kıymete göıe Macaristanla Bulgaristan, Nan-

~al Arna~'llt dedim mi? Ziya Saıui Kara) el, \C.rtli~ri uzun diyele-r kabulü için şimdiden ha- vergi tarh edilmesi ist nilmeınişt.ir. kin dev1ctini tanıdıklarını iliın 
Bu ualleri orl4l)a atmamıza pa a Çerkesl'ir dedim mi~ Ya- ce'\aLın bana ail olau kıs.ıuıu<la zırlıklara başlamıştır. Binaenaleyh, yapılan bu ta<lil:ittan etmiş bulunuyorlar. Nankin dev-

schep olan ne:.;ri,atı, Sam'i Ka- but kendilerine bir ırkçılık §U taYsiyede bulunmak ]üzu _ Hediyelerin vaktinde toplan- haberi olnuyan tapu idaresini, bu leti, Japonya tarafından işgal 
- "k k 'J ması ve kıştan evve>l kahraman binanın satış muamelesini eski vn- cdı"lmı"., olan Çı"n toprakları üze· ra,el, ikdam trazetesinde cSul- uu ro:ı ·opu uzattım nıı. munu da he rnede.nse du,mu . ·· v 

J o l .1 askerlerimize tevzııni temin i- ziyet ve kıymeti üzerinden yapmak rinde Japonya tarafından kurul-tan Aziz naSJl öldürüldü?» Ben, O::snıanlı imparator U· « luarrızlarım tatiirki.in · f ı· t ,, ,.·ı ış" t" 
çın aa ıse e F.e .... ı m rr. vaziyetinde bırakılmışbr. muş bir devlettir. Tıpkı cMaıı-

başlığını ta:ı.ıyan bir tefrika_i· ğunun parçalanma ııııla Fraıı· nutkunu dikkatle okwnalıdır- TENEKE MAHALLESİ İSTİM. İşe tapu i.adresi de el koym~, sa- çuo Kuo> gibi. 
le yapıyordu. nıa_on localarında Türk Fran· lar. l'\izamettin Nazife <le U) n'~ LAK EDİLİYOR tış muamelesine ait dosya üzerinde Jrıponya, ı 932 tecavüzünden 

ikdam ı;uzete i larafmdan ınaı.onların malfunatı Jıaricin- tavsi)eyi tekrarlarım.» Ahırkapıda deniz yolu ile tren de tctkiknta ve tahkikata koyulmu sonra, Mançurynyı zaptedince bu 
haplımn üzerine hir «Tarihi ro- de O)nanmı:ı.; roller iiıerinde Bu cihete ait ce,abım da şu yolu arasında bulunan teneke tur. t kat'ayı, doğrudan doğruya Tok-

i-' ~- l 1 j · · J ı· k. b mahallelerin istimlakine karar Söylendiğine güre, bu munmclf'· yoya bağhı.maffi!Ş, orada bir lllnn> <laıu0rra ı 'urulıııu~ olma- duru a i C<'.ğmı .. öy 1 mı 1 
U• dur: ı d"" · · d b·~· "ld" · · k 

• verilm~ ve alakadarlnra lazım ıı n ort saat ıçın e ııırı ıgı ve ·~ «Mançuo Kuo> imparatorluğu te· ııın rnE;m n e er, romancılık· nu ilainıa is:rarla tekrar e'1cbi· «Ben, ,Atatürkün nutkuna J?Clen emiTl r verilmiştir. Bu iş nuna eykın olarak satıcı olan zatın sis etmişti. 
1.ı en ufak bir alaka ı olduğu· lecck lllC\ kide) İm· m evzu tCikil eden hn<liseleri, için 20 bin lira aynlmışt1r. karısını ve alıcının da kocasını va- Bu asrın ilk yıllarında, minimı-
mı Hı a etmemekte id~ ve... Sami Kara yel, ciltler doldu- Ebedi Şefin 1anıha ında ynşa· İstimlak sür'atle ikmal edile- .ıit gösterdikleri anlac;ılrnı lır. · i bir çocukken Çin imp:mıtoru 
Hala Ja etmemektedir. Buna rarak ı;ii~lüklc iuılı cd•ılehilc· nnş olanlar-damın. 1.ltku 'e rek burası veı:;-il saha olacaktır. 0 ınvnnım tnşımış ve Yuvan-Şi-
wukahil e.,er, yanlı~ te~pit edil cek olan bu ıııuaıııın.ı) ı bakı • biitiin 0 hiıdi eleri ı>ek ~) i bi TAFSiI .. AT PLANL Rl Basım Birliği (ay ndlı bir Hberal demokrat ta-
ıni hir tarihi <lüzcltınek iddi- uız 11e hale okınu~lur. len nadir valanda~lardan biri· Cihangir, Ayas:paşa, Eviip ve A k • .-ıfıııdan tahttan indirilip cellat 

- BoR"az"çi semtlerinin tafsil f umumı ongresı lfoc.len güç kurtulmuş ve uzun 
.ı«ın ı açıkça göstermel...-tedir. Di)or ki: . ) im· Eğer nutkun lıerlıangi bir !llanlanru Nafia Vekale•;ne tas. Türk basın birli°' merkez he- ,, ıllar. Tokyo ile Vaşington nra-

0-manlı Tiirkl r'ı tarilıine « ıtlıat ıı ta lıal) an locala· madde5i lıakkında öi'rrcıımek djk ettirmek ÜZPre Ank..,rav' ,... ında meHk dokuyarak Şanghny-
o- ti reisliRinden: ~ B 

itham ettiler. Bir müddet eonrıs 
da Vang-Şin-Vey feci bir auiluw 
de uiradı. Ölümden güç kurt..ıldu. 

3 - Nankin'in ifgali akabinde 
Tokyo, Vang-Şin-Vey'in başkan· 
lığı altında bir cNankin Komite 
si• teşkil etti Bir müddet aonr• 
da bu komiteyi resmi bir devlet 
teşekkülü olarak tanıdı ve Vang• 
Şin-Vey kendisine itaat etmiyen• 
leri cmqru hükfunete silah çek· 
mi, iailer:> suretinde ilan edince 
buna ilk inanan Tokyo hükumeti 
oldu ve Çindeki istila muharebe• 
sini cmeşru Çin hükümetine yar
dım• maskesi altına soktu. 

Fakat bu hükfunet, siyasi dün• 
yada bir mana sahibi olabilmek 
için chukukan• tanımak ihtiya• 
cındaydı. Mançu-Kuo dokuz yıl• 
lık bir devlet olduğu halde, Ja· 
ponyanın tavsiyeleri, iltimaslar~ 
ve tazyikleri ile nihayet bir i~l 
devlet tarafından tanınabilmişll· 
Nankin ise müthiş Lir lakaydi 
kaf§ısında kalmıştı. Yalnız Ame• 
rika ile İngiltere gibi Japonya• 
nın basımları değil, Almanya ~e 
ltalya gibi dostları ve müttefi~· 
leri dahi, hain, Mareşal Çank 1 

tanımakta ısrar ediyorlardı. Sc· 
firleri, Sarı nehrin kaynağına ya· 
kın bir büyücek köy olan Çun• 
king' de csıtma> ve chummaY' 
habise> salgınları arasında bay• 
rakJarını dalgalandırmakta ısrar 
ediyorlardı. Bu hal, Tokyoyu u• 
zun zaman lakayıt bırakamazdı· 

•Nihayet Sovyetler Birliği - Almııtı 
ya harbi ba§lar ba§lamaz Tokyo· 
da kurulan bir fevkalade şiir• 
İmparatorun da fikrini aldıktatJ 
sonra, yan resmi bir teşebbii• 
yaptı; onları Japonyanın Asya• 
dnki refah hudutlarını tanımağ• 
davet etti. 

J aponyanın Asyadaki refatı 
hudutları demek, Japonyanın cAJ 
yaya tatbik etmek istediği ni· 
zam> demektir. 

Macar ve Bulgar hükumetleri• 
nin Nankin'i tanımaları, mihve• 
rin Japon arzularına, Asyada bo" 
yun eğmeğe hazırlandığını izah =· 
der. 

Üçüzlü paktı imzalamakla .Ja• 
ponya, Berlin ile Romanın cA~
rupa nizamını> tasdik etmişi!• 
Şimdi, mihver devletltrinin, bJ• 
rer ikişer Nankin"i tanırnağa boş· 
lamış olmaları ile de Almanya ".e 
Jtal} a Tokyonun cyeni Asya nı· 
zaını> na boyun eğmiş oluyor!~~ 

ŞEKİP GOND!.ıP 
~~~~~~~~-~-____.,. ıııu allat olan mÜ\ errilıleriıı hu rı 'aı;.ıtatıilc lu_ikcrc) e La~lan ı" , 1 ·d·ıklerı" bir taraf , ıır n ll'il· rrden Beledive imar isleri MÜ- da ki imtiya .. Jı mıntakada ay 

~ Türk b:ıc:;ın birliğ" umumi .onp 
ıarihı hemen her ·ıfhasında ha mı ı.» dir inler. Nutkun alıifelerini 1ürü l-lüsnü dün şehrim"ze d n- resi Temmuzun 7 inci günü mer •Pu-Yi> adı ile yaşamı bir prens, z•r kadın 

l dk "ı niic;tür. Vekalette p
1Anlan tet- kC7de tapı.anacaktır. bu yeni devletin başına, yine im- f kl.katlcrı"ndcn ın lırum e'- c i · Saıııı· I ara'- ele ·11"kte etti • k ırıı::tırııın••·ı lı'"ı.,,uııı go""rnıeuen 

1 J J u < :. e• " "k t>t.....,..f"k üzere bir kom ·~orı Konnre azaforının te ifler~ parator ünvani!e geçiri mi ti. 
Jcri '\.e '\81..alartn çof;rıınu haki ~-im notu hatırlı)Orlllll. A.ağı, i :.tcdikleri anda i tı·ıİ'.klcri CC· e<;l·"l edilm"stiT. r:ca olunur. Devrilen Çin imparatorluğu kocasını agv ıf 
ki çdırelcrile te pit eımemek. } ukarı ı;Ö) le lıiı- C) di: , ahı verebilmek 'aıİ) ı·timle • Avasoasa volu üzerirrl"l<İ ih-

0 
\1ançu hanedanının idaresi aJtın-

g..ı) e ini güttiikl 'ri 'C)U <folka· «M'İthat paıı.a maııondu. O )İlll. Vıf da hallcdilmsitir. Yol i!t'- s d ğ f'" ti • Ja yirminci ara ulaşmıştı. Bu ha- ve tehlı•kelı• 
, ukluk zaafına tutuldukları de'\ irdc Mora, Arııa' utluk, Kı· " Hvl'.'rektir. a e1ra ıya arı 1edan Şarki Asyanın kanı bozul-

I A d · "~JKflRA KANAI....İZASY01'JP Fı"vat mt""ıı·ak ı..... konı 1• .. yont• mamııı bir Türk a_ i_lesi oldu~-.u gibi l nıa um ur· rıın, l.~~e ııdaları 'e lstımlmlda K J ~ ., • d 
~ ISa Ankı:-rada kanalizasvon im: ~cıde ve zey~yağı fiatlannı tet t Mnnçurya ahalısı de 1 urk ve gara a l iluııuu içiıı, «\ ak'ai lia~rİ· henüz ilk adımlarını atmah.--ıa _ __ · .. ;n 6,5 milvon lira tah ;sat ve , il:e baslamıştır. Sadevağl"nr Mongollardan mürekkeptir: J~-

)e• den hatta uçuncü Selim olan masoıılukİ1al)adaki «maş Haberler ilmesi h:lkkındaki kanun rnvi- isfilı"al mıntakal=ınnda da vük- ıponyanın, Mançuryayı, eakı Çın Bu ı:;abah Pangaltıda bir ailt 
de\ dndcn ha latılma ı müııı • rıkı azam> lığın t iri altında \asının alakadar encümenk .. .ı,,. nk fi vatla satıldığı öğrenilmiş. imparatoruna teslim etm.esini, faciası olmus, bir kadın kıskallç 
kiliı bir cSon dC\ir Os:uıanlılı· idi. İtal) an locaları Skoç tui- * Riiy ük fület 1ecli i a· müzake~ bi mek üzC'rncHr. L • --lırimizde kilosu 180 kurusa sa 1904-1905 Rus-Japon harbınden lık yüzünden kocasını tabanca 
ğı• tarihi üzerinde )Cıı'i fikir- katinde• idiler. lluıııııı <la ... e- ~ın ılördünde bira) kadar iİ· viha umurl"i "bevette miizfl"-·ere 'ıl:ın l'rfa yağının mahallind aonra cKora> da_tatbi~ ettiği'~- ile ~f{ır ve tehlikeli surette :;,•a· 
J •- 1- -· k.. · 1 '- · ı re,•ck olan ) az tatili de\Te iuc ve kabul edildikten 5"'"'r.ı ;., => ' 1 r.o kuruşa satıldı~ı tcsbit edil- mıldcn vazgeçmesı, ~-anı_ ~ora gı- ıralamıştır. 
e.r ortaya atınaa. .uem mıun un belJi ltalyan ma on uğtm uır n ·lerhal münakasaya konul cak. ni tir bi Mançuryııyı da bır vılayct ha- Pangaltıda oturan İffet ism !Y 

:hem de -Oof,rru olur. llillıass~. giliz tarafından wJ..ulmıı§ ol • giıece~ haber alııııuıı:tır. 'ur. • line sokmatnası birçok si~·asi m'J· deki lkadın kocası İrfanın 90tJ 
Kabakçıyı, Patrona Ba1i1i, J. ıııa::.ıdır. Adı Dük of 1\1iddil- * Uni~ereite fen 'e tıp fa· -o bitlere şu kanaati aşılıunıo;tı: Ja- zamanlarda eve 2ec 2elmesi <JI 
kinci l\Iahmudu, Tepcılelenli z.cb olan bu İugiliz iim amn- ldiltelerinin ıikırıal imtihnnları Yarım kilo 1 u k * Yıtll{!'lD tclıJikesiıı kar~ı ponya, kendi himayesi altında geldiği vakitler de kendis""' 
Ali pa a)I, Halet eien~i)i, Bü· <lnıı da nııla~ılılığı üıere lıir a· 11a diin ha"lamnı .. tır· İnıt'ıhan- '"<lbir alnıak iizere 8 8.İnemaya eski Çin imparatorluğunu ihya et- karşı soğuk davranmasınaa; 

ü:k 'I f u • Alı: ı lar ı:-; Tüınıııu ·ı(l:ı h'ıtC('"ktı0r. ekmek çıkacak ild ay miihlet vr.rilmiAtİr. mek istiyor. Çindeki ifgal ede- ikendisine iham; tettiğ.trıe zah ) ·· "'' u:ıla a ne;;ıt 'e 1 paia· ,ıJ:ıade idi 'e Uritan'- a .kra ınııı ... ' · .. - ~ :ı: ,,O" 3 * ceği her topraKı cMançu-Kuo> ya olmuş ve sık srk bu yüzden ,. 
lan, Alı<lüluıizi lle:ıoinci Mu· Floran auaki elçi i i<li ilah. ·· ~incirlikuyu<laki a ri ıne- Yarım kilolu1k ekmek yaptırıl * .Ankar:ıda bulunan iir.ün bıığlıyacak ve günün birinde bu- cnsile kavga etmiştir. 
ral ile İkinci ALdüllıaıııidi, Na Ali pa ~anın masonlukla mü zarhgın etrafına dm nr çevril· rnası için vapılan tec.riibcler b it- di umumi nıöfotti~ Nazif Er- günkü cMançu-Kuo> imparnto- Bu sabah karı koca arasınd11 
mık Kemal, Zi)a tmı.oa \C lit~ caclele~ini ve ikinci Abdülha· ınesine devam eclilınektedir. t mişti'r. Ekmeklerin rütubet de- gin Erzuruına dönmüştiir. runu bütün Çinin hükümdarı ha- çıkan uwga bir anda alevıeı1• 
hat pa &) ı yeni Ye bü hiitün midin Ali pata te iri altında Ayrıca, 10 bin lira sarfe<lilerek • rccesi 41. 42 ye düş~ü;slür. 1 ki- * Mewnt ) nli mallar pa· line soka~~· 

1 
• • miş., Hiddetinden ,gözleri kar~-

aş .. a za\'1) c er en gorıne ı:İ'- 8 i terbi~ e:ı.ini a < ıirıuı 'e re· • r .. 1 ,, •- " M ı ç k k ı tE'" b ı. • l d .. k ' 'e I 1 Lu·· .... u··k Lir wernıcr kapı ) ,·ıuıl·'· ı loluklardan daha P. ışkı_n _o1an yn "',arlarına ı·ı.·1\'etnıı Konv .. , Ha- . B. unun lçJn Japonlar Nankın_ e. ran ıkıska~ kadın konsolun ı; 
1 k J -

0 k nm kilolukların ıma ının mec- E k" 1 . G. . A · . gırıp areşa an · uvvet erır.ı ç.indeki tabancayı çıkararak r 
bunlara a'İt 'esikalar top ama jim Lelillisi haricinde hitaraf ca ur. buri tutulması dii~ünülmekte- ı ·~y. ' 5 1°!c ur. ,,~zı ) ıntap 'e Sarı nehir boyunca garba attık- etmiye başlamıştır. Çıkan ~u~: 
manaları anla ılmaıııı;;: hadi-e- bir ~zle tetkik edilince onun, * Şirketi Ha. riyeııin tenzİ· ı iir. C:I\ a"ta hır<'r ) nJtı mallur paza- lan zaman, yeni işr.:al edilen top- şunların isabetile muhtelif ) el 
leri a)dınlatnıak. ıuümküııdiir bir çok arap, diirzi ve arna' ut tatlı karneleri diinden ~tibarcn' ' rt aç1lac.akur. Hazırlr lara lıa . frakların Mançu-Kuo'ya bağlan- lerinden ağır ve tehlikclı ~-

F 1
-- l ı... • h ' · O ] d "ki · ·· ·· ·· ı_ l _:ı 1 ı·k '--d ı· · a··... 1 k * B J ı· k 1,·r· ı·· kat bu tahmınler boşa çıktı. Bu de yere düşen İrfan hastaharıc· 

\ c doğrudur. kullanmı:ı; olnıa>:ına rağmen ca tatbike lıa ~lanmı;;tır. Birincil * İst:ınlnıl B e1cdi. t:' im~ aitJ !anmıstır· masını beldi~enler olmu§tu. Fa- rette yaralanarak kanlar içı1" 

k k · 1 ı· ld v l . 1. • I . 'hk ki sc er apon ze ası, a a aş a ye kaldırılarak tedavi a tına " 
aıutl •mut atı.ıt ) cnı ır ~e.) ıniacı ümmetçi hır ~uıan ı e ı ncı ve uçuncu mı:rıtaıro ara:ı eııı u - ·~ e rnm o.... nwu •' ec ıve ooperıı ı ı, < un f J kA d h b k 1 

1 
ş• 

Ö.)li)eceğim> di)e ı mnınına - ğil, fakat )ii:t.de )ÜZ bir «Türk· tenzilat yiizdc 40, dı;er mmta- nılİ)Oll ıra o ugu le ııı etil· hiitföı ııwrnur ara hıtı a arıltürlü işlemişti: Lmmış, İffet yakalanarak ua11" 
,e ... Zl\'llmamak rtı ile. ntilleti Hfıkiıne• ci i olduğunu kalarda yiizde ellidir. 1 rni.,.t.'ir. olan kail\ eyi vermi::tir. 1 - Japon tesirile, meşhut kikata başlanmıştır. 

Saııu Knrayel, e.n ~e,Jiğiın ____ ~---~-~-~~------~------------------------------------------................................ __________________________________________ __..-~ 

Jo tlarııııdnıı birid'ır. Fakat ne - Nana hakkındaki diifünce- Uzun bir zil Mda11 çınladı, İstı.kla" J • EnSonHavadı.s'ı·n Edeb"ı Tefrı"kası du ki Karolin Heke onu hafif bir tün, nefis çörekler ikram ed~ 
bu do tluk, ne muharrirlik bl!· yedi sekiz kadının ortasında ' niz nedir? Sajda .alda boyuna fuaye botaldı. yelpaze darbesile ıusturmağa 
fnll ne muallimliği ve pehli • atıp tutuyorlar! ... dedi. Geçitlerde telif hareketleri o- mecbur oldu. zamet tulıyordu. 
, ,uılığı, ne de hu memleketin Dagene: luyordu. GürUb halinde ve daha N A O andan itibaren piyes kurtul- - Devamı var -
, Jlanda~ı olına..,1 , Sami Kara- - Oh! dedi, bunlar herhalde önce yerlerini ifgal etmiı olan ae· muı ve büyük munffakıyct ka· J 
J Onun Nana hakkında bütün içeriye girildiği zaman, perde a- urlar - · d ·· Ol 
~de, Midıat ııa a ile amık Ke yüz vermiyeceği kimseler olacak. y.ircilerin mınnkınnlan arasında zanml§h. Bu ilahlar karnavalı, ~ fi zar : 

ç::~ A';·';"~ v;.!~ :.:;;~; i'.:~.!:~ •• ~::·:.d~~~:· b~';: ~i:::;,, ~ili. ""ı:!'ı:'~; ;:.:: 1 ~~t1 i!-:~ e!":...~.~:i:.~~~~~= Makedon ya 
ımHihi) etim bab~edeıney,. yordu. Kar§ıda, bir otel ve bir yerlerine oturdu. Lafaluaz'm ilk - - müne geçmi~ti. Sayııslzllk bum- ı Y azılarlMlZlD çok"' 

Sami Kara) el, te.friknsını klübün pencereleri parlak bir su· baktığı Gogo oldu; iakat, pekaz4 navalm aon gününde ttMardi. Dogober kralı kıyafetinde olarak ması, ilk temsillerin müdavimi 
,azınaı;wa karar \erdiği günler- rette aydmlanmqb. Halbuki cad- önce Lüıi ile ayni locada oturan Grau, Bulnuvar «Boule-Noiru içeri girdi. Febüs posta talan ve üdeba kafilesini aannı,b; efsane Juğundan bu gÜJJ 
f dede, Madrid kahvesinin masa- aarqm f4maru onun yanında ıö· adlı köy meyhanesinde, derme· Minerv Normandiyalı sütnine kı· f 
de «tarafımdan ir at edilmip lannı siyah bir mü~teriler kütlesi rünce hayretten dondu kaldı. çatma bir texg~bafım gösteriyor- lığında göründüler. Zirzop bir tı- tahrife uğrub yor, kaddim «J~ur.eh> konulamadı. A 
olduğunu öyiemck tevazu ve kaplamaktaydı. Vaktin geç ol· - Bu beyin İ.mıi nedir? du. Elele tubqmU§ .. halka olmuı viçre amirali ünifonnagı taııyan lcr zirüze er ediliyor u. upıter l 
d•. .. 1--w•• .• d . -" w halk b b" k Dı"ye sordu. --•- 1· lar ak M b "" .. k h d 1 1 k 1 bir budalaya, Mars bir mağdure uru t ugunu e gö tenyor. mosına ragmcn , in ıraya m~e ı O)iuncu , n arala re- an, uyu an e ere &1'§1 an- döndürülmiiJtü. Kraliyyet bir 

Ayni derecede mütevazı ola birayak üstündeydi. Jüfrua pa- f Oferİ dönüp bakmıyordu bile. fakat halinde ökç:elerini birbiri- dı. Fakat, Neptün, aırtmda göm· mukaralık ve ordu bir eğlence 
dileriz. 

k · d"" ·· ı·· ·· h d sajmdan boyuna çıkanlar oluyor- Ayni aldınşsız tavırla: ne vurarak, prkı söylüyorlardı. lek, ba§ında balon 1ribi tiıkin bir ra a)nı uru l uuı en e ı -bo mevzuu tqkil ediyordu. Küçük . du; araba kafileleri uzadı&ı nis- - Ha! Evet... .... rdet, de- Bu idi manzara o derece hoıa baılık, ,Uaklanna yap11tarıl.mıı k 
gö tere) ım: bette bekliyenlerin miktarı arb- d" gitmiıti ki, oyun tekrarlattınldı. zülüflerle, terliklerini sürüyerek, bir çama,tırcı ıza birdenbire tu• 

E et. Sami Lra)de genç yor ve bunlar, caddenin birtara. ı.İkinci perdenin dekoru bir Ve yeryüzünü tanımakla haksız kalın bir sesle: cDeğil mi ya! fn- tuluveren Jüpiter, garip bir rak
Q,manlıları \ rak'ni Hayriyeyi hndan öbürtarafına biranevvel sürpriz C*l teıkil etmiıti. Bu, kar- olarak öğüne.ofris tarafından i- aan emel olunca neden sevil- aa kalkıfınca, ÇAmaJırcı kız, ilaJı-
üçüncü Selim, birinci ve ikin· geçebilmek için aabıraızlanıyor- daia.le uğratılm11 ilahlar meclisi, memeli 1 teranesile aahneye gi- lar ilibınm bumuna, alaylı alay~ 
ei Abdülhamit devirlerini, Ka- lardı. c•1 Sürpriz gibi. lisanımıza az- tahkikata gİriJIDek üzereydi. İlih rince, handeler büsbütün arttı n lı «Benim tumbul babacığıml> di-

• Pariı hala kendiıini hayrete çok yerleşmiş ve manasının sarih lar, taıulmamalannı temin için, hanunlar yelpazelerini yüzlerine yere.k, bir tekme altı. Febüs, 
l)akçı)ı, Ali pa 

8
) 

1 velha ıl hü diifüren Lafaluaz: ifadesini verebilecek. karşılığı ol- tebdili kıyafet elmİf bulwıuyor4 tutarken, sağdan 10ldan birkaç raksın devamı müddetince, Mi
tön kahramanlarını yepyeni - Ne lıarekell Ne ıürültü! di- rnryan kelimeleri bizzarure kul- lardL Jüpiter, plvarmı ten siY- oh! obl tadası itidildi. Uiai, lo· nerv'in kase kiae sunduğu sıcak 
bir za' İ Nlen görınesini ben ye tekrarladı. !anıyorum. mit ve batında tenekeden l.ir tic, casm4a,, okadu ıi.!ldetle sülüyor. ıarap bedellerini öderilen Nep-

. i.0 * Y n!o, a • Dursa fosc-ııı 

I• b l · J • ' • ı...cfl)J tan u vı a) etine aıl ,..,. 

a faha tahvil ohınacaktır. ~o
hm diğer ikısmmı Bura bt' t• 

diycefı yaptıracaktır. 

* Kahve tevziatına 
nahiye ınüdüdük'lerinJe 

vam oJunmnştur. 

2 
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2 Temmuz 1941 ÇARŞAl\WA. ---------------------

[&~! 
beden terbiyemizin 

muhtaç olduğu 
şey ... 

Beden tcrbiyeai Umum Müdür- ' 
kiğünün teşekkülünü takip eden 
ilti sene zarhnda yapılan icraatı 
~den geçirecek olursak, birçok 
ll'ıiiabet icraat meyanında kanu
'ıın tatbild bakımından birçok 
lclı:nik hatalar da gözümüze çat
~ar. Biz, burada, teknik birer fUte olan F ederaıyonlarımızın ba~ 
"lfUıda bulunan zevatı tenkid e
decek değiliz. Zira Umum Müdü 
~~ Federasyon Ba§kanı bulmak 
~. heı: çareye baıvurduğunu, 
'~ındiye kadar spor idarecilikle· 
l'lnde bulunmuş zevat ile tahriri 
~e şifahi birçok temaslar yaptı· 
tırıı yakinen biliyornz. Fakat, şu· 
ııı da gayet iyi biliyoruz ki mem
cketimizde vasi spor teşkilatı ya 
~acak tek bir mütehassıs maa
ıtaef yoktur. 

Birçok arkndaşlarımızın, haklı 
11larak tenkid ettikleri vfıkıalarm 
t&asını bu teknik hatalar teşkil et 
ttıektedir. On aekiz milyonlu.1' 
l'Urk milleti tarafından bcninısen
~esi bir memleket meselesi olan 
eden terbiyesi mükellcf iyeti, bir 

taateri olarak değil, askerlik gibi 
~t'i bir mükellefiyet oldu~u. gün 
.ınk sporu hakiki vechesını ta

nn etmiş olacak ve yurdda, spor 
)'•ıırnak gibi büyük bir mefklıre, 
~riyal çerçevesinden çı~ıp. ni
'llYet, ameliyat sahasına ıntikal 
tttııiı olacaktır. 

Federasyonlardan misal ola
~ ~tletiz.m F ederaayonunu ele 
cagım: 

~.Atletizm Federasyonu yarınki 
İirk sporunun anası olduğa için 
~ _olarak ele aldığımız ıpor §U

~dir. Bu işin başında bulunan 
~ladaşımız, şimdiye kadar bir
~l: klüp ve spor idareciliklerin
b· bulunmuı ve muvaffak olmuş 
~arkadaştır. Bilhassa son 19 
14.,>·ıs bayramında Atatürk' d.~ 

0 nü'ne bayrak götürme gıbı 
~bolik bir bulu§U hertürlü tak
S rın fevkinde bir buluttur. Bay 
ôiffete, •Senin hiçbir rekorun 

~~it. Sen atletizm yapmadın, bu 
!fi bilmezsin, yerini terketl:• de
~ck .. bizce haksız. bir hareket ~
ı· Cagı gibi bugünkü şartlar dahı
~de Bny Saffetin tam bir mu· 
t ff akıyet kazanacağını iddia 
~lllek de yanlış bir nikbinlikten 
~~a bir ~ey değildir. asıl Ka: 
it U~ fabrikasını kuran ecnebı 
~ l.rııSJ"enler, Türk mütehassısları
~ Yetiştirdikçe yerlerini onlara 
t tkctmişse, Türk gençliğini bü
~iilt bir hamleye hnzırlıyncak o· 
/

1 Beden Terbiyesi Umum Mü
ıt1li.iğünde de, miitchassıslara ih 
.,.~aç vardır. Federasyon reisleri· 
~~ de dahil bulunacağı mütehas
ıtı· "rdan mürekkep bir teknik ko 
~le, teşkilat programını ihzar 
lı~tr Ve bu teknik program har-

en tatbik edilir. 
it~~ olmadıkça tenkid edenler 
l', ldlerinde haldıdırlar. Zira 
--:ran programlar, teknik nok-

1' arla doludur. r, tııkid edilenler mazurdur. Zi 
\~ ~erlerine gelecek olanlar da 
~l lc.nldde maruz kalacaklardu. 
~'.1.1' ~ık bir hakikat olarak ka
~ c~rneliyjz ki bir spor ıubcain
ıtık~~fiil çalıımakla o tubenin 
~~tını ve idaresini yapmak 
dtail 1~etini kazanmak mümkün 
~Utt~ır. Beden Terbiyesi Umum 
~~I Urlüğünün teıekkülünden ev· 
~ tapılagelmekte olan tenkid
tt~i il hastalıiın ı-=ni değil çok 
~ 0 1duiunu bize göstermiştir. 
\-ı~lınıu:ıun, kanunun emrettiği 
\ot h rı~a.yı yapabilmesi için, tam 
llıı~ "1dlti manaaile muhtaç ol

Yeni Asya nizamı 

Almanya ve 
Italya Nankin 
hükumetini 
tanıdılar, 

Nankin: Z (A. A.) - Nankin 
hükumetini hukukan tanıdıkla
rına dair Alman ve İtalyan H:ı
riciye nezaretlerinin tezkerele
rini Nankin Çin hükumeti Hari. 
ciye nazırı B. Hsulin bugün al
mıştır. 

Nankin resmi mahfilleri mih
verin bn tanımasını Nankin hii
kil.mctini siyasi bakımdan çol· 
tarsin edecek kıymetli bir fımJi 
olarak karşılamu~lardır. 

Nankin devletinin 
Asyada oynayacağı 

rol .. 
Tokyo: 2 (A. A.) - Nankin 

hükumetinin tanınması şarki 
Asyanın ve yeni dünya nizamı
nın kurulmnsı lehinde yeni bir 
adımdır. 

İşte Japon gazeteleri bu baş-
lıklar altında Nnnkin hükume
tinin Almanya, iatlya. Roman 

a Hırvati tan ve Slovakya tn. 
' ·ı rafından tanındığını Japon mı • 

letine haber vermi~lerdir. 
N~nkin hülı:(ımetinin Toky<' 

elçiliği neşrettiği bir tebliğ-de di 
yor ki: 

•l\tilli Nankin hiikllmeti artık 
müsavi bir devlet sıfatile Japon
ya ve l\lançuko ile birlikte şar
ki Asyanın kunıluşunda işbir
liği edebilir.• 

Japon Başvekilinin 
beyanatı: 

Ba~ Birincide 
nuz lti umumi vaziyet günden gü
ne daha ziyade karışıyor. Millet
ler birdenbire düşüyor veya yük
seliyor. Siz, Japon milletinin dün 
ya nekadnr deği~irse değişsin yo· 
lunuza devam edeceğinizden e
minim. J aponlnrın harekatına hiç 
bir zaman diğer milletlerin hare
katı rehberlik ctmemiı1tir. Japon
lar adimn kendi yollnnnı takip 
edecekler. daima yollarında tesa
düf ettikleri güçlükleri yenecek
lerdir. Japonlann daima kendi 
kanaatlerine göre hüküm vere· 
ceklerinden eminim. Geçirdiği
miz bugünlerde Japonlar kendi· 
!erinden, kuvvetlerinden ve ken· 
di milli menbalarından baııka hiç. 
bir şeye güv<'nmiycceklerdir. İti
mada layik başka bir şey yok-
tur.> 

Japonya'd 
• 

l mparatorl uk 
konferansı, 
bu gün kat'i 

bir karar 
verecek! 

Japon milli siya• 
setinin esash 

hedefleri nedir? 
Tokyo: 2 (A. A.) - Resmi bir 

tebliğde, bildirildiğine göre, bu
giin aktedilecek bir imparator
luk konferansı esnasında hfıdi
selerin cereyanı karşısında milli 
si1•asetin esas hedefleri hakkın
da\,. bir karar ittihaz edilecektir. 
Bu kararm mahiyeti hnkkmda 
hiç bir şey bilinmemektedir. Ka 
rnr hakkında tahminlerde bu
lunmak memnudur. 

Bir Alman gazeteci 
bizi nasıl görmüş ? 

Altı ok 
Bu günkü Türk 
refahının temeli 

olmuştur 
Berlin: 2 (A. A.) - Alman 

matbuatı, Tiirk - Alınan rnuahe
desilliD tasdiki münascbctile U
lus, Cümhuriyet ve kdam gaze
telerinin ha makalelerini ikti
bas etmektedirler. 

•Frankfurter Zeitung11, Anka
ra muhabirinin •Altı ok11 b:ış
hğı ile :vazrhğı bir makalesini 
neşrediyor. Bu makale su ba
kımdan alakadardır ki, Tiirkiye
Yi siyasi an'aneJeri olmyıan 
münhasıran zirai ve otoriter lıir 
memleket olnrnk tanıynn Alman 
efkarı umuıniyesine Tiirkiyeyi 
hakiki çehrcsile bildirme! tedir. 

Muharrir, Ciimhuriyct Halk 
Partisinin vazifesini ve Türk 
siyasi hnyatının seyri üzerinde-
ki r<'tünii aıılayı lı bir tarzda 
ifade etmekte ve dahili sivasi 
hamlenin ' 'e Cümlttıriyct fikir
lerinin bariz vasıflarını cizerek 
millet ile Parti arasındaki mii
nasebetleri tetkik e;\'lemekte
dir. 

Makalenin ikinci kısmında 
Türk devletinin iktısadi te. rb
büs unmru olarak gördiiğii işi 
uzun uzadıya tahlil ~ilmekte. 

o . . dir. Makalede deniliyor ki: 
Bir Fransız gemısı yalmlanrlı ı •Yeni Türkiye devleti, Tiir

Nevyork 2 (~ A.) - Stefa- kh·eyi iktısadi bakınıdan feci 
Dıi: bir vaziyette bulmuştur. Ecnc-

«Oregon> 'ismindeki Fransiz bi sermayesinin iktısaden yut
vapuru Cenubi at1antikte bir mak gayretlerine karşı mücade-

f d le etm<'k n1ecburiyetinde kal-
İngiliz harp gemU tara 10 an mışbr. Türk iktısadi meselesi 
yakalanmıştır. ancak beş ~nelik planla hnllc

dilmi~tir. Bu plan Tiirkiyenin 
Ecnebi mütehanısların teabit sanayileştirilmesini derpiş edi

edeceği faaliyet programını as- vordu. İ te bu suretJcdir ki dev
keri ve rnutlnk bir disiplinle lat- Jetin mürakabesi altında !iıirket
bik etmek. Jer kurulmuştur. Bu şirketler 

işte sporumuzun yarası ve. ~u l;!imdi tam bir veriml.e çahşmak
yaranm kangren olmaması ıçın tadır. 
tatbik edilecek tedavi şekli. ı •Altı ok• bugünkü Tiirk refa. 

Adil YURDAKUL hınuı e mı temsili olmm:tur. 

EN SON HAV ADtS 

• 
ispanyada 
k ..• t 
omunıs 

düşmanlığı 

Üniversite talebesinin 
yüzde yetmişi gönüllü 

yazıldı 
Madrid: 2 (A. A.) - Komft. 

niı.1liğe ka~ mticadelc hususun 
da bütün İspanya heyecan için
dedir. Madrid'te talebenin yüz. 
de yetmişi gönüllü kaydolun. 
muştur. 

1 Sabahki telg;;;µ;-ı 

İngiliz pilotlar ... 
Amerikadan gelen 
yeni tayyarelere 

alışmışlar 
Kahire, 1 (A.A.) - Ortaşark

taki İngiliz hava kuvvetlerinin 
tedricen arttırılması işi son za
manlarda İngiltere ve Amerika. 
dan gelen pek (ok tayyarelerle 
büyük bir salah göstermiştir. 
Amerikan maıni'tlatından pek 
çok tayyareler gelmiş ve hizme
te de girmşitir. Gelen Martin 
$ayanı dikkat bir muvaffakiyet

Hırvatistan 
Adam başına 200 

gram ekmek 
verebiliyor 

Zağr.eb 2 CA. A.) - Stefa
ni: 

Dünden itibaren ekıook ve
sika 'ile ıaulmaktadır. Adam 
batına güntle 200 gram ekmek 
verilecektir· Amele günde 400 
gram ekmek alabil« ek tir. 
Me11H1Tların 11UIO§I arttırıldı 
Zağreh 2 (A. A.) - Stefn· 

ni: 
Devlet memurlarının man~

larının mahsus ııllktarda arttı· 
rılıııasma karar verilmi~tir. 
Memurlar on iki sınıfa ayrıla
caktır. DC'\·let memurlanna h'ir 
:ıilc zammı verilmeı:dnn de ka· 
rar vcrilnıi~tir. asgari 1..nm 500 
dinar olncaktır. 

Roman} a-H ırvati tan 
Zağreh 2 (A. A·) - Stefn· 

ni: 
Romanya ile Hınati an a· 

rn .. ında yapılaca'k ticari miiba· 
deJeler ve Hırvat de"·letinin te 
diyatı h:ıkkmda müzakereler -
tlc hnlunnıak iizere bir Ilomt'n 
ticaret. heyeti ) akında Zağrebe 
gelecektir. 

Küçük haberler 
le esasen kullanılıyordu. Fakat * Evvelce }ise ımıı liğve· 
cc>k seri Amerikan av tayyare- dilen Bakırköy Bezezyan mek· 
leri olan Tomhaw k'lar geçen-
lerde gelmiş ve mükemmel ma- lehinin bu kere de bazı sehep· 
kineler olduklarını isbat edebi- Jr...rden dolayı orta khlnl liiğve· 
lccck miktarda uçmuşlardır. İn- dilıui~tir. 
giJiz pilotları şimdi bunlnra alış. * Binbird'irek, Sultan 0-
mışlardır. Ve Hurricane İngiliz n·· · 
tayyareleri derecesinde miikem tlıılar~ Mimar Sinan. userın· 
mel bulunuyorlar. İngili:ı havn a~a, Kabasakal, Caferağa so
kuvvetlerinin İtalyan ha,•a kuv- kak ve <·nddcleri e~a .. lı surette 
vetlerine iistünliiğü maliim bir tamir edilecektir. 
vakıadır. Şimdi bu ınıntakada * Gazi Terbi) c En titiiı;ü 
harekatnt bulunan Alnınn tny- heden terbiv. es.i ~uhe:ıi Pendik
yarcleri de İtnlynn tayyareleri 
gibi kolayca düşüriilü:rnrlaT. tc b'ir kamp kuracaktır. Bura-

1
• ı •ı• da talebelere deniz sporlnrilc spanyol ve noı ız izcilik lıakkındn dcr:ıler verile-

cektir. Kanıp ayın beşinde açı· 

topçuları arasında.. ~~:~~k:~ ~·· buçuk •ı dcvaın 
l\ladrid, 1 (A.A.) - D. N. B. * Vilayet lıesabına ) atı 

Ajansı bildiriyor: l k 
Bir nıiiddcttenbcri Ccbelüt- mekteplerine a macab· rara:ız 

tarık'tan tayyarelerin gelerek tnlt•ben•in kayclınn aş aııın ~
İspanyol topl'akları iizcrinde tır. Kayıtlar Eyllılün on he;ı· 
uçtukları ve keşif hareketlerin- ne kadar devam edecektir. 
de bulundukları Alcesiras'dn 1 * Resmi liselerde bu ay i· 
ıniişahede ediJme~tedir. Bu u- . l h ... \ı •acak ikmal 'kurs
çuslann devamı, lspanyol hii- çın< e il:. ) • kalli ·et 
kiimranlık haklarını muttarid !arının aynını, ecnehı e ) r 
bir ihlali mevzuubahs olduğunu ve hu~uı,İ mektepler de kcn~ ı 
ıöstermektedir. kadrolarile yapabilecekl~r.chr· 

İspanyol toprakları üzerinde * Orta okul talebelerı ı~n 
yeni hiı: İngiliz keşif ucu~u es- erkeklere Haydarpa§a, kı:alara 
nasmd Jspanyol ba,·a defı top- Ç l ll- ı'nde çeniılen bi-
l . · , ... ,, k b .ıtm ıca .,,.,.ıı. J 
arı tal yareye a~ açara u 1. kur llaı.ırlık-

tayyareyi belki de hasara uğra. rer kamp açı aca • 
mıs olarak uzaklaşma!!a mecbur }ara ba~lannJl~Ir. 
ederken Cebelütarık'tnki İngi. * Polis kolleji )"ii~ek orta 
tiz hava dafi. topları da İspan- ·kısımlarında okuyan talebele
y~1ı ~1ava dalı hn~a1ryadl~n mev- rin reıoıni li8-C ,,e orta mektf"p· 
zı erıne ates etmış er ır. . . 1--b l l 

t 1 h '"k.to. t• b hAdı' lf"re 'ımtihansız -..a u o uuına spanYo u ume J tı a -
scyi şiddetle protesto etmiştir. ları kararla~Urılmı§tır. -------------\ * H:ı._'.agazı şirketin~ıı ta-* Huc:mi otomo},illerin yıl-} lep ettıgı ·zammı beltdıye mft· 
lık nmavenf"s'İ tamamlaT'lm1st1r. kul ~örınü~tiir· Şirkel ehre 
Yakına~ Lakbilerin muaye~eııi J' 45 ?erece LU)'Ikla gı.z verrnek-
de hitecf"ktir. tedır. 

•Jfa ı 
> 

____ A __ sk_e_r~g~ö_z_ü __ U_e_.~~ _____ I 
On günlük muharebelerden 
alınan neticeler, hiçbir esaslı 

tahmin yapmağa müsait 
değildir 

l"Yiızan:Emekli Albag SadıkD;;;~ 
----

Harp. bütün ıiddetile devam ldn ve intikam duygulan ile ha
ediyor. Alman Bafkumandanlığı, re.ket etmektedirler. Binaenaleyh 
Şark cephesine tahaia edebildiği Sovyetler Birliğine dahil bulunan 
bütün vasıtaları kullanarak saldı· Kr.ıeli Cumhuriyeti araz.isi üze. 
nyor ve Sovyet Başkumandanlığı, rinde cereyan eden muharebeler
..linde mevcut vasıtalardan aza- de, iki tarnf da, biribirlerine ku· 
ni randıman almağa çalııuak durmuıJçaııma saldırmaktadırlar 
nüdafaada ısrar ediyor. Harbin. ve ealdıracaldardır. 
.>ugünc kadar olan safhasından Burada, harekat şimdi pek 
çıkarılabilecek ilk neticeler, şöyle güçtür. Zira Karelide göller mın· 
sıralanabilir: takasına dahildir. Büyük kuvvet-

} _ Evvelce de söylediğimiz lerin ve bilhassa motörlü teşekkül 
~ibi Moskova reisleri artık, elle~ lcrin siiratle manevre yapabilme
rindeki orduya inanmakta haklı si beklenmemelidir. 
olduklarını isbat edebilmişlerdir. * 
Zira bu ordu adım adım gerile· Velhasıl, Sovyetlcr Birliği ile 
mekte ve en ufak bir panik ala- Almanya nra:;.mdalci harbin, bu 
meti göstermeksizin emirlere i- iki devleti fcnn halde yıpratacağı, 
taat etmektedir. nrtık açıkça anlaşılmaktadır. Zi· 

2 - Harbin ilk yedi gününü ra iki tarı:ıf nekndnr §iddetle dö· 
2400 kilometrelik bir cephede vü mekte iseler, o derece büyiık 
kabul etlikten sonra şimdi, be~ znrarlarn uğramaktadırlar. On 
.ıltı yüz kilometre daha uzatılmış gün içındc Almnnlnnn k:ızandıiı 
bir cephede muharebeye devnm yerler harbin talihi üzerinde mü
eden Sovy,,<lerin bu vaziyeti ih- essir olamıyaca5ı gibi, on gün 
sas ediyor ki harp, başladığı an- içinde kaybettiği topraklar d::ı 
da dahi kendileri için bir sür- Sovyt'tlerin, ümitsiz bir vaziye
priz olmamıştır. te düştükleıini sandıracak bir ae-

3 - Stalinin başkanlığı altın- hep olamaz . 
da kurulan yeni milli müdafaa Bu harp, hı:niiz başlangıçtadır. 
komitesinin aldığı ilk kararlar göı Ve sonu ne zaman geleceği, asla, 
teriyor ki Sovyetler, henüz tam kestirilemez. 
bir seferberlik dahi yapmış de- ---------- -
ğillcrdir. A ·kaSefen· Binıı.enaleyh, geçen her gün m erı 
Sovyetlerin lehine işliyecektir de Al 
nilebilir. Zira Sovyetler, memle· Ve manya. 
ket içerilerinden daima yeni kuv 
vetler getirebilecek bir vaziyette da kı· vapurlar 
bulunuyorlar. Seferberliğini ta-
mamlamamlf bir ordu, esas mü- Münakalat Vekili Cevdet Ke
dafaa hattı dışında, harbi bu de- rim lncedayı, Amerika seferled 
rece şiddetle kavrarsa tcferber- 1 ve Almanyadaki vapur arıını:r 
liğini süratle tamamlayıp, esas hakkında bir arkndaşınıı.za şu be· 
müdafaa cephesinde yerleşince, 
elbette daha sağlam ve daha kud yanaUa bulu~muştur: . . 
retli bir mana alacağına şüphe ~- c- Amerıkada bırı~mış .mal· 
d .1 z Egw er Sovyetlerin başına lanmızın buraya naklı ve ıhraç 
bir jnpon cephesi açılmazsa. ~a .. su erı~~zın _mer ~y.a ~o· ı eme . 1 h 11 . . . A ik .. 

l 
li b d vle turulmesi 1ç1n vesait temını mum 

. A J~adnyaylab gtc nbc~, hu lı" e·hu" - kün olmadığı takdirde bir vey:ı 
tın e ın e, e e te ır ay ı - . . . _ 
yat kuvveti vardır. Fakat bu kuv ikı ~apu~n:_u~u~. Amerik~ya gon 
vetlerin hepsini, Şark cephesine derılmesı duşunulmektedır. Fa· 
derhal sevkedilebilecck bir tarz- knt bu husustn kafi bir karar ve· 
da tabiye etmiş bulunsa bile, Al- rilmemiştir. Bu seferler münhnıı· 
manlar, diğer düşmanları tarafın- ran bir veya iki defaya mahsus o• 

dan, garpta bir ihraç hareketi lacaktır. Devamlı bir !efer pro· 
yapılması ihtimalini hiçbir :zn. gramının tatbiki mevzuubahis de· 
man ak1llanndan çıkaramıyacak· ğildir. 
lan için bunlardan emniye!I~ i~- Almanyaya evvelce sipariş e• 
ti.Ende ede~ezler. Bu_n~n ıçındır dilip paralan verilen ve memle· 
kı harbe hır Avrupa ıttıfakı çeş- ketimize getirilemiyen vapurlar 
nisi \ \v;nckte ve diğer milletlcrı işi tamamen hallcdilrr.iştir. Va• 
harbe sokmaktadırlar. Fakat Slo- purlar için verilen paralar ve fa· 
v~kya ile M~carist:md.a, umumi izleri tamamen tasfiye edilmif
bır seferberlık netıcesınde topla- tir. Binaenaleyh Alrnanyadaki 
nacak_ kuvvetle.rden _A~man a~ vapınlann deniz ticaret filomuza 
kerlerı derecesındc ı.atıfa.de e_dı- ilavesi §İmdilik mevzuu bahsedil• 
lebileceği ıüphelidir. Bır mıeal . t" 

• • • '? mıı ır.> 
mı ıstıyorsunuz -.rıo---

İşte Romanya ordusu. 

• Bu ana fikirleri kaydettikten 
ıonra dün ve bu sabah cepheler· 
den alman raporlara bir eöz ata
lım: 

l ·l h r l" -4Ç 

Murmanslt' da harp şiddetlen- ı '!o • 1 l ı. ı 1 ' .. 

miştir. Fin orduau, intikam aleti 
ile yandığı için ıiddetle çarpış- 7 

maktadır. Fakat ıunu da unut- t 

., j' ~ .• rr Vı 

·' ) k • n .'\t r 

mamalıdır ki Sovyet ordusunda 1 "' 
d . \ l . .,, • 

da, Fin düşmanlığı bir an'ane ır. 
Sovyet ordusunun binbaf)dan t 
yukarı rütbedeki subayları, değil i • 
yalnız aon Fin harbinin, fakat 
Sovyetlere karşı yapılmıt ola.ı 
cmüdahale harplerit günlerinin r la; ı 

.,ı..ı.ı • .r 

1 

a 

ı 

~udur: 
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\i.,. •lduaunu öirendim. Sonra en burada naşağı yu\·arlanı.P 
~ttt";\ daha konusmnğa devam ölmüştü. 

Q e11,; istedim. Şato sahile yakın bir yerde 
~il al'et kısa cevablar veriyordu yiikscliyordu. Bilmem buna şa
di~!\. adea ters ters cevablarda to demek ne dereceye kadar doğ 
t1ıl'~ 1~İrim, Otuz yaşında kndar rudur. Gerek mimari tarzı, ge
~ ~Yordu. Yüzünün hatları rek ebadı öu taşdnn yapılmış, 
~l'.lt Qalaşı aksi idi. Daırd Co- dört kö e ağır yapıya şato ismi
l~ tld deki Steerforth'un uşa. ni yakıştıramıyordu.. Bütün ii
~l.ıııt llek benziyordu. Onun ya- midim içinin konforii ile dışının 
>ot a kendimi kü~ülmüş görü- soğukluğunu unuttumnnsında: 
~·.:d~ta rahatsız oluyordum. Nihayet adanın cenubu garbi
~~t dahilinde susmak, ko- sine iki dalga kırnnla muhafaza 
~l Jıe llıağa çalışmak daha iyi edilmiş olan küçiilı: bir limana 
~ h ilde susdum. Gözlerimi girdik. Taş bir rıhtıma yanaş
~) er an biraz da nhynklaşnn dık. El çantamı alarak yola ~ü
t~i a ,!;evirdim \'C bütün dikko- xülen suratsız kapadnın peşın'ttt tittlkçc varih bir şekil al- den vürümeğe ba lndıın. Sağa 
' ' ot.n at'hyu tetkike ver- sola kıvnlan dar bir keçi yolun-
~ dan yukan tırmandık. Bii~;ilc 

'ıı~ ~ııı •iınalden cenube ol- bir divann öniine vardık. Bu 
~~ ()ld ıe,_re Yarım miJ uzunluğun ta divann ortasında biiyük tah
~i ho ll~unu athmin ediyordum ta bir kapı nrdı. Kapının ÜJC
I ~ittı Yunun ynrıs1 kadardı. rinde uçları sivri demirler di-
1~~ ){jkl sahilinde dim dik yar. kilmişti. Adam bir zinciri çek
"~illd Seliyordu. Bu yarların e- di. Bir çan sesi duyuldu. Derhal 
~ l'aJt edeniz. lrumlu bir plaji a- ağır bir kilit yerinden O:\ nadı. 
... ~ ... ıatYalara tırmanmak isti- Kapı açılmıştL 
;ıı.ı ıtih· t birden dermanı kesil- Karşıma c;ıkan adam şimdi bu 
~i tonıl Reri düşüyor. Zira ken· adamın Tamlison :isminde oldu
"Q\ ed' adıktan sonl'a tekrat' hii ğunu, hem kapıcı, hem de bahçı-

1Yordu. Ve halin amu- van olarak çal~ğ"ıru, ve ikan-

GôRONMEYEN KATIL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

sile beraber kapının yanındaki 
iküçük 'kulübede oturduğunq bi
liyordum. Bizim mahut suratsız 
Mitchell'den daha suratsızdı. 
Kısa boylu, !kuru ıdi ve sinirli 

bir hali vardı. Küçücük kara göz 
leri fasılasız açılıp kapanıyordu 
~açları karma karışık bıyığı pis
tı ..• Yüzünün kibar düşkünü gibi 
bir hali vardı. Bütün bunlara 
rağmen çevik. neş'eli ve hürmet 
kar ta\.Tı ile hoşuma gitmişti. 

Bana candan bir hoş geldiniz 
de dedi. Ve önüme düşerek dört 
köşe bir avludan geçir<.li. Evin 
kapısını göstereli. 
Şatonun yalnız üç tarafının 

duvarla çevrili olduğunu fark1-
na vardım. Dördüncü tarafta ba 
yırların uçurumu duvar vazife
sini görüyordu. Şato hariçtep ge 
lece.k her hangi bir hücuma lkar 
şı böylece muhafaza altına alın
mıştı. Bu sarp yaTlar benim ba-

şımı döndürdü ve ilk fırsatta Öteıkilerden biraz hallice amma 
buraya da bir duvar ördürere.ıc- yine emniyet telkin eden bir 
bu uçurumu ,göz önünden kal- yüzü yok. KlI'k yaşında kadar 
dırma,ğa karar verdım. Bu vazi- uzun boylu, terbiyeli tavırlı, 
yette gece kaarnlı,ğında bahçede muntazam lisanlı bir adam. Yal 
şöyle bir gezmeğe çıkınca aya- nız ıkendisine hitap ettiğim za
{tın bir yere sürçmesi ile, hafif man benden gözlerini 'kaç1rma-k 
bir sendelemekle yardan aşa,i!ı ister gibi bir hali var. Endişeli 
uçmak tchlil~csi vardL Bunu dil- ve muztanp ,görünuyor. Sanki 
şünmekle bile tüylerim diken bütün dünya omuzlarlna yük.len 
diken oluyordu. rniş, çok ağır bir yük taşıyor-
Kapıda, kıyafetinden Metrdo- muş gibi yüzü takallüs ediyor, 

tel olduğunu anladı~m. b ·r a- omuzlan çöküyor. Evde bö\ le 
da mbeni karşıladı. Şimidye ika- bir adarpın bulunması insana 
daı: ,gördüğüm adamlar üz.crmde cesaret ve ferahlık verecek gibi 
çok hoş bir tesir bırakmamıştı. dei(l. İnşaalfah bu ı?örüşlcrim 
Sofaya adım atar atmaz döndüm ynnlışdır. 
ve merakla bu adamı süzdüm. Mamafih işinde bir noksanlık 

Amca vasıyetnamesile be- bir kusur görmedim. Şapkamı 
ni, bir sürü mahkumu iki sene p::ırdesümü aldı, beni küçiik bir 
müddetle hizmetimde alıkoyma odaya ~ötürdü. Şömmedc hanı 
ğa mecbur ediyor hissine kapıl- harıl yanmakta olan odunlar bu 
malta başlamışdım. Mctrotclin )'asını iyice ısıtmıştı. 
halini de bir türlü beğenemedim YemC'P'iniz bir 'kaç dakikaya 

kadar hazır olacaktır. Si:r Ge· 
orı:te, dedi. Gclir gelmez, elbise 
deij:(ltirmeden evvel yemeği 
tercih edeceğinizi düşünerek, 
buraya varış saatmiz olarak tah 
min etti~im bu saatte yeme_ği.ni 
zin hazı.r olmasını temin ettim. 
İsmi.'m Knight dır. Benden ve 
karımdan başka hizmetkar yok
tur. Merhum Sir Alfrcd'in çok 
basit bir havatJ vaTdı. Ve daha 
fazla rıdama ihtiyacı yoktu. Be~ 
ki siz hizmetkarlarınızın adL'<lı
ni attırmak istersiniz. O zama
na kadar karımla ben sizi müm 
kün oldu/!u kadar memnun et
me,i!e çalışact!f!ız. Şimdi, Sir Ge
or~c. e~cr emir b~yursanız ba
gajlaruuzı yerleştırmekle meş
gul olayım. 

Bir kaç dakika sonra yemek 
odasında idim. Her atraf ciluli 
meşe ile kaplanmışdı. Yemekle
rin lezzet~nden Metrdotelin ka
rısının mükemmel. bir a1ıÇı·ol • 
duğunu anladım. Knight scssız 
sessiz etrafımda dolaşıyor, he"' 
arzumu ben söylemeden keşfe 
calışr:vordu. Bundan d~ha ryi iş 
görecek bir adam tasavvuT ede
miyordum. Bana fevkalade bir
de koketyl hazırladı ve biraz. 
sonra da bir şişe enfes Kliko 

aetirdi. Mahzende istediğim ıç. 
kiyi bulacağımı talunin ettim. 
B ir bardak ta Porto istedim ben 
daha şımıdye kadar böyle Porto 
içmcm~tim. O ne güzel ~di 
yarabbi. Her halde. kırk bin lira 
varidatı olan bir Baronet olmak 
hic de fena bir şey de~il. 

Yemejtin sonlarına doğru met 
~otelle konuşmağa başladım. 
Bızmet edilmeğe alışmış olma. 
dığım için evvela biraz sıkılıyol" 
dunı. Adeta icimden ona verdi. 
ğim zahmet için özür dilemek 
geliyordu. Fakat yavaş yavaş ta 
bii halimi bulmrığa başladım. 
Her halde Şampanya bana kU\•
vet veriyordu. Evvela Kni~ht'e 
arnc:una dair sualler sordum ve 
nasıl öldüğünü anlatmasını is
tedim. Evveıa ka~amaklı cevab. 
lar verdi fakat isnı:rım üzerine 
merakımı tatmin etti: 

Bu hadise hepimizi 
0

ne kadar 
üzdü bilirmisiniz. Sir Geor~ 
dedi Tam sekiz gün evveldi 
Her zamanki. gibi saat sekizde 
odasına gittim kapısını vurdum 
ve girdım. Odayı bomboş ve ya
tağı bozulmam~ p,örünce fev· 
kalade şaşırdım. Adeta ürktüm. 
koşa koşa merdivenlerden aşaiJ 

- Daha var -



Sayfa 4 

Parasız küçü 
·ıanlar servisi 

açıyoruz. 
o---

İş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

istiyenler için ..• 
Buudnu onra İ:.; \ e İ~· 

çi ara) anlarla ellenmek 
istiycıılt'rin gönderecek
leri 'kiiçiik ilanları neşret 
meğe karar 'erclik. 

Biz, diğer gazcrel~rd.c 
okluğu gibi gönderilecek 
ilanlara bir de kupon ·a· 
pıştırılmasıua lüzum ~Ör· 
nıüyoru.z· Kıuilerimi= ynl
mz eııle11nıc teklif forine, 
okıuuildı bir ya..'"1 ile ~
rih adreslerini koymalnrı 
ıartıır. Cül<li atl<ledilemi· 
yecel~ ıclılif wri n~rctm<'· 
nıek luıkl-ınt muhafa:a e• 
diyoruz. 

M,.J..·tup göndellceh o
lanlar, luiklarııula a.:<uni 
bir ketumiyet muhafaza 
edilooe[:Ww irnmal.>ilirler 

İkram~yr.li hil.mecele
rin neşrine lıa~lıyoruz 

Bunlardan lıer on taneai 
ni <loğru Jıallodip hize 
gönderenler, hazırladığı • 
mız Le.diye tokundan U. 
tifade edN!elclerdir. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

~l)ARA 
\ BAYAT T'.&IUfrPmır' 

~~~·oiREKSIYONUDUR' 

T. q BANSASI 
K•<Uk r ....... r ıtmapıan ı 

J 194 t İKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER: { Şubat, 2 Mayıs, 

l .Atuat.os, 3 lklneıt.qırln 
tanhlerlnde yapün'. 

J941 i~remiyeleri 
ı adet 2000 llrahk = 2000.- ı.. 

a , 1000 > = 3000..- a 
2 > '160 a = lGOO.- • 
' , 500 • == 2000.- • 
8 > 250 > :r= 2000.- • 

85 > JOO > = 3500.-· a 
80 .. 00 .. =4000.-. 

300 , 20 » ::: 6000.- • 

ENSON HAVADiS 
iı.A.N FİYATLARI K1UUf 

Baslık maktu olarak 500 
1 i~ci snvfa .santimi 300 
2 > > » 200 
3 > > • 75 
4 » > > 30 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Sen~lik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylak 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
568 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Toprak Mahsulleri Ofisi ıstanbul 
Şubesinden : 

Ofisimiz elinı6a bulunan misket ve kepekler pazarlık suretile satı
la<:l'ktır. Taliplerin 3/7/941 tarihUıe mUsadif Perşembe 1tünü saat 10 da 
Li.m •• n oonındaki daireye müracaatlarıı. (5309) 

VATAN GAZETE 1, 
çok mer klı i 

tefrikaya basladı : 
FiLMiNi BELKi DE GÖRDÜGÜNÜZ ... 

Malaka'lı Kadın •• 
Türkceye çeviren 

Rezzan A. E. Yalman 

"VAT AN,. Perşembe giinii de 
şu tef rikaga başlı,l/acak : 

Meşhur ·Kadın Avcısı 
• 
Istanbulun Kazanovası 

EYOPL'O BA D 
Hayatı ve Maceraları 

EN 90N HAVADl8 

Devlet Demiryolları ilanlara ----
~fu'lıcnuncn bedeli 150-000 (yüz elli Lin) lira olun 

3000 nclt•t deri caket 14/7 /941 pazarle;,•i günü aat 15,30 da 
kupalı 7.nrf u ulii il e \nkaraılu İdare biııtHn<la saım alına · 
c:ıkıır. 

Bu i§C girmek i lİ) eninin 8750 ( ekiz bin yedi) Ü.telli) 
liralık uıuvalJkat teınin:ıt ile' knunun L:t)İU ett'iği vcı:ıikaları 
\ e te.kfüleriui ayni giin "ııat 1430 ıı k:ıdar komi. )Oll rei liğinc 
wruıf"leri lazımdır. 

Şartııanwler 200 lrnruşaAnkarıı ve Ilaydarµa :.a HL.ne· 
lcdndı· ntılmakıadır. (5179) 

* 
Muhammen Ledeli 16,000 lira olaa takriben 500 ~13 

çanı tomruk 14/.7/ 941 pazartesi günü 6aat 15 de kapalı zarf 
u .. u}ü •He Ankaradn idare binasında atınalınacakıır. 

Bn i e ginııelk. i tiyt-nlerin 1200 liralık muvakkat tt.minat 
ilt. kanunun tayin ettiği ve ika ları ayni gün saat l •i e kadar 
\komisyon rei.>ttiğiııe ,·ennclerilazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada nıalı:f'ııte daire • 
sinden, Ilaydarpaşada teselliim ve ıevk :eflij'.,rirıdı•n dağıtıla· 
c.aktır. ( 5181) 

Tophanede lst. Saraç evi Md. den: 
İmtilıanla Alafranga nal yapalıilecek san'utk3r ıılıııa· 

caktır. Selimiye uaUıant okul undan d~plouıayı Jıai:f. olanlar 
tt.rcih olunur· Taliplerin İ tanbul<l:ı Tophanedr ~ara~c i Jii. 
dürlüğüııe miiral'aatJarı. <5262:& 

·· rkiye Cumhuriyeti 

raat Bankas 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk hr 

Şube ve Ajans adedi: 265 
7.JnU ve Ticari har nevi banka nıuanıelelcri. 

Para biriktirenlere 28.~0D Um ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.ı: apla· 
rında en az·so lirao:-ı bıılunanlara denede 4 defa ÇPkilecek kur' 
a ile ~ğıdaki pl.nn gdre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 » 500 > 2.000 > 

• • 250 > 1.000 > 
40 • lOO • 4.ono > 

100 adet 50 Lıral.ık 5,0rıo Liıcı 

120 • 40 > ~.800 > 
160 > 20 JI 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplaı ndoıkı paralar bir sene i~11.1d~ 50 l.ra. 
dun aşagı dU~ııuycnlere iknunıye ÇU..l.gı w;c.u.ı ue io .ı.;\.I faz. , 
lıısile verile<.'Ck.tir. 

Kuralar senede ·1 defa 11 Eyllıl, 11 Bırincık' nun, ll 
Mart ve 1l Haziran uırihlerinde çekılet.-cl.•ıt·. 

............... ,~c~l'llMISll *?!W!BM ıa 

En Son 1-lavadis en fazla okunan 
akşarn gazetesidir 

~--- __,_--

"'· 
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.. 
Pırlantalı ve elmaslı sant demek bir kelime ile S İ N G E R S A A T j demcktıı: 

Pırl:ıntnlı ve elınııslı saatl<ırill bütün hakiki evsafı meşhuru tılem olan SİNGl.;R saatle.rinde top· 
lanmıştır. Bunun için: &ıat ahıcağıruz zaman, tereddütsüz SİNGER saati nlmalısınız. \'e saatin iizcrın 
deki S i N G E R markasına mücsscsernı7.in adresine dikkat etmeniz Iaz.ımdır. 

:Modayı t.aklb .-ıdcn her asri kadın l~in kıymetli taşlarile vr: nefis i.~lemcsile hakikaten na7.an cl"lt 
kaıi celbeden böyle bir harikulad<> S İ N G E R saatine sahih olmıık ndetiı bır saadcttiı'. 

S İ N G E R SAAT İ Ho....-.a gidecek en makbul ve en giizel H E D İ V E l İ K T İ R 
No. 82 A Elmaslı ve 11 Pırlantalı 500 lira EMSALLERİ GİBİ 15 SENE GARAN'T1LİDİ11 

Dıkkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazasında satılır. İstan:bulda şub 
miz yoktur. 

Adres: SİNGER SAAT Mağazaları. İstanbul. Emınönü. No 8 
~ 

• 
lstanbul Defterdarlığından 

Sıra Miikcll<'fin 
No. adı soyadı 

fşi 

l Ang:ili Doğra· Tcrzı 
macı oğlu 

2 Angali Doğt·a- Tcrı.i 
macı oğlu 

3 Aluned Yüce Ekmek bayii 

-1 Ahmed Yüoe Ekmek bayii 

5 Saliıhaddin Parlak Ber4)er 

6 Ceyliın Alem• Bakkal 
dar :zade 

7 Bekir Hiçdoynuız Kahveci 

8 Bekir Hiç<loymaz Ktıhveci 

9 Ömer Mete İçkili lokanta 

10 Hüseyin Satır 

11 Kılc\·olo!! 

12 Kılevo!os 

13 Abdi Ersen 
ı.ı Abdi Ersen 

15 Alczniya 
16 Alczniya 
17 Ziya Kılınç 

18 Osman Ll'ıtfi 
Taşcıoğlu 

19 Osman L\itf.i 
Taşcıoğlu 

20 Adnan Emiil 
21 Faik Caııan 

22 Faik Camın 
:!3 Abdurrahman 

Atama 
24 Muuıd l'vluslu 
25 Murad Mu.ı:lu 
26 i ı.. k &hor 

27 i h:ı k Bohor 

28 Hiı.se:,ın Arlan 

2!l İ\'an l\fovankı:. 

:!O ) 

Sl Abdurraluuan 

32 Yakob r\\it k 

33 Vitı:li l' od er 
34 Cevdet Suluk-

Kahvehane 

Enkazcı 

En kazcı 

Bakkal 
Bakkal 

Terzi 
Terzi 

Kunduracı 

Emlfık ko· 
misyoncusu 
Emlfilc ko· 

misyoncusu 
Manav 

Kahvehane 
Kahvehane 
Kahvehane 

Kahvehane 
Kahv•"h ne 

B l knl 

B d:ol 
Bo ckci 

Miıhcndıs 

> 

B hı;ıvnn 

Asfalt ıniı
t<>ahhidı 

İsabrt kişcsi 
T..lıstik 

oğlu fnb:-iknsı 

MahaJlesi Sokak 

Bebek Bostan 

Te.~\ikiye Şakayık 

> > 
Siruı.ııpaşa Has fınn 
Ortaköy M. Naci 

H. Mahmud NC§etağıı 

, > 

Yıldız O. köy 
iskelesi 

Al'navutköy Sat11 
meydanı 

Türkeli Ihlamur dere 

> > 

Sinan~ Thlamur dere 

> 
Teşvik iye 

> 

> 
Kalıbcı 

> 
O. köy Muvakit 
Sinanpa5a Şair Nedim 

Yıldız Beşik~ C. 

Tefivikıye Akkavak 

> > 
Sinr.npa_şa O. Bahçe 

K. Çeşme K. Çeş. C. 

> > 
O. K . hacı Cibinlik 
Mrıl,mud 

> 

A. köy Sebzf'cı Bay-

Bebek 
, 

ıram 

K bristan 

> 
Kndıkoy Çiftehavuz-

lar Celfü Bayer 
koşkiinde 

Amerikan has· 
tane,.i Giilel 

Beşiktaş 

Abbasağa 

bahçe 
Tramvay C. 

Ihlamur 

Kapı Mat- Ka- Buh- Fev. 
No. rah ?..anç ran zmn Ceza Sc.,e 

M 21.00 7.20 1.44 1.80 91~ 

> 24.00 6.SI 1.30 1.63 

57 /1 84.00 11.27 2.59 l.(i9 

> 84.00 2.02 0.40 0.36 

57 52.00 7.08 1.42 
88 180.00 22.43 4.49 5.61 

9 30.00 10.50 2.10 

> 30.00 023 0.05 
26/28 540.00 68.87 13.77 17.22 

17 108.00 37~0 7.56 

69 102.00 8.50 1.70 2.12 
, 102.00 10.6i 2.13 2.67 

24 60.00 2.79 0.56 

> 60.00 2.46 0.49 
9i 60.00 18.00 7.20 

~ 60.00 18.00 3.60 
9 81.00 21.70 4.3C 

20 58.50 7.29 1.46 

> 58.50 11.27 2.25 

0.44 
18.00 

90 37.50 2.70 0.:14 

31 135.00 13.59 2.72 
29 135.00 13.59 2.72 

0.49 ' 

7 108.00 7.76 1.55 1.94 

66 63.00 13.11 2.62 
68 63.00 13.11 2.G2 

14 140.00 1.70 0.34 

> 40.00 5.04 1.00 
11 i2.00 21.60 4.32 5.40 

7 Maktu 19.25 3.85 

420.00 67.08 13.42 
75.60 

' 

gS~ 
2.16 1.00 H. K . 0.32 

4 

l 

9SQ 
1.05 0.30 H. K. 0.13 

375.00 64.52 12.90 

35 Horot ~ ıno Iloyncı Ee-bek H";;ar yolu 2 26.00 7.92 l.58 
~ Rliz Rnınona Kavaf Siruu pa._c;a Ki.iyiçi 49 135.00 70.40 14.08 

Be~il-t.~ş Mali) c şube .. i mtikellcf !erinden yukarııfo. adı i.oıi ve ticaretgah Qdresi yazılı ~hıslar rerld del' 
retk yMıi ad·-c.ı1lcrini bildirmemiş ve tebellüge sclahi) elli bir klm .. c göst.cmıemlş ve yapılan ~raşı11111 
da da h •• lunan•amL<: o!dukl-ırınclan hiı.alıtrJtda güst:?ı ilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerini \ıt 
wınlaııru lıav· ihbaınanıeleriıı lbiz 7.at kendilerine tebJ:ği mümkün olamamıştır. K9yfiyet 3692 sayılı 1'1"} 
nunun 1U v 11 uıcı mnck!clcr\nc tevfikan tebliğ yeriı>e g<!<'mclt ijze re ilan ohınur. (531' 

SINEfvlALAR 
nEŞİKT \S IlA HÇES İ 

2 Film Bir<leıı 

1 - Gaip izler . 
~ ı\ ~i K~t/.Hk. 

Türkçe 

11 ··:;.i lwı~ S1wt Ptrrl.· 

::;1111•mrı•ırulu 

2 FUw Hirılen 

t - Kral A .. kı. .. 
2 - Kan<lf':rll'rler 

Ka r~l)'41 · 
' 

tekmil ibridt~ 
Karşı ~ - Do.lu. Di~u Kovhoy. 

3 - Mıkı. ..-/' 

* 
Halk sinemasında 

BUGÜN 
.Matine 11 de gece 8,30 da 

1 - Makine adam Löyiik seri 

Sahip \e B3$D1uharriri: 
NiZAMETI'L'J NAZit" 
Neşr~~at Direktörü: 

SÜKRU SARAÇOOLlT 
Basddıiı yer: 

Ebuzziya Matbaası _./ 

-------~----------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Mütee ı!ir olmuyor fü:iil· 

:mÜ)Or musun? 
- r eı.lt>n üzüle) im? . 
- İ.. hulnıaz~au aç kulır, ~e 

falete dü~er in. Hunun sonu 
da malfun: İn au fcııa hareket 
lere mecbur olur· 

P&Dkalın ı;özler'i parladı: 
Böyle de ol a, artık. bu sefer 

yakayı kola) kola) ele vermem 
Artık tecrübe nhil>i oldum. 

- Bu i kre çok genç baJa· 
mı ın. 

- Evet öyle oldu. On do • 
kuz ya§tnda idim. Eğer, ) aşım 
biiyük ol aydı müebbet ldirek 
cezasına mahkum olnca1ktım. 

- Gözü pek lıir insana 
•enzi) orsun· Otuz ) ıl evvel, 
Sokarların znnınnıncla ol ay • 
dm, ceol rin altınla dolardı. 

- Ş .. okarlar mı? ... Bunları 
Hittinı hen. Kimdi bunlar? 

- Ejkı)a çeteleı'.i. Bunlar, 
Sentetyen ile Liyon taraflarıu· 
da dola .. ırlardı. Merkür Orman 

larınJa da Uojlar \'ar<lı. J!un • 
lar, daha l!iya<le kıııl haydut· 
lar diye şöhret kazanmışlardı· 
Yüzlerjııi kanin lm)tt<hkları i· 
çin, Halk hu aı.lı takını tı onla· 
ra. 

Bir çokları ile konu .. tuıu, 
ahhaplıfk ettim. 

- Koııu~un mu? 
- Evet, o zaıııaular eli 3} a· 

ğı tutan adamlar, iş falan ) ap· 
mazlar, ticnrP-te h~e~ etmez · 
Jerdti. Haydutluj;•u tercih eder· 
lerdi. Böyle on on iki arkada,;; 
bir araya gelirler, uzun he) az 
gömlekler giyerler, koyun ve 
ya domuz kanı ile gömleğin ii. 
lesini, beri ini ho) arlardı· El
lerine, ) üzleriııe, aç \oe su kal· 
larına da kan ürerlerdi. Bu 
vaziyette bir çiftliğe hir şatoya 
hücum ederlerd~. Arada, boğu~ 
malar, kanlı kn\galar olur. a· 
dam da ölürdü. Çaldıkları pn· 
raları nrnlarında taksim eder· 
lerdi. ve paradan hatka bir §CY 

E"n .Son Havadisin (,'inayet ve Alacera Tefrikası: 40 çukura gömt·r, >abut la)'alar· 

KAN L 1 Lo KANTAI 
Jıır~J~ı11:~~~;r~~rine l\brten he 

11 
4 

--- _ ~:~;:,;~~:iıı:al:~ı~:~lad;~!~ı:~!:~ 
almazlarJı. Eğlı• ııcel i l>ir ha) al 
tı lıu· 

Iluki1kntcn eğlt•nceli lıir lıııy 
duılukmu§. 

- Kızıl hıı) chıtlar, lıalfı fa. 
aliyctte ol aylh onlarla arka
da:.J ık eıler miydin? 

Paskal, garip ve ıufrnnlı, 
Marteııc baktı, ihtiyatla ce\ ap 
\erdi: 

- Şe) tana u) up )olum uzu 
sapıttık, kode e girdik, çıktık 
diye daima kötü İ§lcrlc mi uğ· 
ra;;mak liiz.ını. 

Genç adamın böyle i1ıti~ at· 
lı Lir li an kullanma ının clw· 
hi vardı. Mnrten'İn hiikiim<-tiıı 
adamı, hir Jıafi) c olınn ınd:ın 
korkuyordu. Bir bakıma da hır 
sızhk işlerimle., adam so~,ıp öl
dürmdkte S)i bir arkada~ ola· 

cağıııı <la oii:;:iıntİ)Ortlıı. Çiiııku Pa:.kal tlı·di (kj· daıı öııerek sordu: 
1 · · - Burada kalır mı ıa Pa • lınli, tuvrı hunu gö ter< iği t;ilıi - Uir adam alınız. 

hir §C) SÖ) lcoıck iı;ıiyen \e fn. - H.a~lgele adam alınıık o· lrnl6·;cki: 
kat ai!-andu ge\cle)İı> lıir tiirlü lur mu? .. llenim emnhetli, lıe· d 0 

• TeredıJütsüz, nazlanma an 
t>Ö) lcycrııİ) en bir 'azie t'ı de ııim menfaatimi keml'i uwnfu-
\ nr<h. l\l:ıaıııafi, lıidıwi ilıtiınıı ati. gihi gÖ7.etecck birine ilıtİ) a· 
li Zll)lf buluyor, ikiııci)e dalıu cıııı \ar. l\Ie_ela Ii'etİ§ silıi. Lo
çok ~lıtiınnl 'eriyordu. kantarla bazı ~C} lcr olıır, •i ti· 

l\1arten, mii~tcrileriu'İn çok- fadc edilecek i lcr çıkar, hım· 
luğundan Lah ... etti. };_kiden 1·1.:r. lcırı ı,.ır hnliııclı• nklunıuk lfi. 
Jarı ) alıınıla olduğu için, ole· zınıdır. Kemli kcıuHme şu n· 
lin \; e loknnta UJn işlerine onla. ali sorarım: cDuradu pıırnlı bir 
rın da yıırdııu ettiklerini, 1ıul- ) ol<'u olurı:ıa ne ) aparız 't> 
hu ki §'imdi Lütii11 iş]t'rc )etİie· . - Ilu o kndıır clii~iinüle<'ek 
miyeceğini, karı ını ) eıııek pi· lıir §C) ıııi snııki'! Hemen pnra· 
şirmck1e, Pctiıı;iu lıa)' anlnra, hırı alır. cebinize iml•jrir iniz. 
ahır işi erile uğra§tıldnnnı, kcn - Gfü•.el fikir. Y rı hiri) le 
di .. iııin ıniiıı;terllcre hem arka- la\ gn) a tutuşur. onu ölclüriir· 
da lık, hcın <le tezgahtarlık ) ap em? 
tığını ve lınndnn çok yoruldu· - Gidip hiikuınclc te~lim o 
ğunu öyledi. lacak .(f rğihiu ) n ! Ce ... cdi bir 

ce\ up verdi; 
- Kalırım. 
- Alü ... Yaptığımız İ§ler 

de ele geçirdiğimiz ı>ara ve 
kıpııctli eşyaları aramızda pay 
laşırız. Y alııız ı:;enin adını de· 

ğiştireliııı. O esk'i hüviyetin or
taJaıı !kalksın. Bcniııı bir akra· 
lıııın 'ardı Şado. öldü. Onun 
ıHhnı ana takalım, olmaz ıuı? 

- :Neden olmasın? 
°1'fadcnı .Marten •ile Fetiş tc 

ıırnlanııa bir ) ardırııcı gelnıe· 
inden memnun oldular. llcın 

hunun hir !>abıkalı olınn ı da· 
lıa lıuşlarına gitti. 

--2 -

ŞARLO~ UN ~1ACEJV\Sf 
• ıt' 

Ciinler süki'ın içinde 'e '11~ 
k.uatsız geçiyordu. Havalar 'ı,. 
giizel gidiyordu. Yolcular, J).I 
k.anta)'a uğı-ayıp karınlıı'~r 
doyuruyorlar, gece kalıı11>1,ı1 
du. Bazı, günler de hiç ?·o ~tf 
uğramıyor, o ıanıan ,·akil 

0
r 

çiruıek için iı.kaınhil oynıı} d~ 
lnrdı. ŞarJo çok defa kıı)b;rJJ 
yor. O zaman Madam .M~ ~·" 
mr. .. }ıur sözü sa\ uru,·ordtl· • .. ; k ıJI 
nıarda kaybeden a:.kta ' 8 

nır !• 1'eJl• 
llir gün, O) un O)flarl1'r d91ıı 

Şarlo y'ine kaybedince, n111

111 Jı• 
Marten aynı sözü tekrar 
Fakut Şnrlo itiraz etti : 11Jıı 

Bu öz cloğru de~l- Ü) 11="'ıı 
daiınn ka) hettiğinı halde th 

knzanınndım. 
- Bir sün kazanırsifl· / 

D ı 1•t1' - evam 

t 

ıı 

l 

l 


