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Bu gi iş, 
• • • 
ıy~ r gı-
di en
zemiyor! 

---O----"-

M i h v e r cephele
rinden varilen 
resmi tebliğ!![_: 

Acaba, Lehistan ı n ~ 
iaksimnnden sonra~ 
SovyeHer, umumi 
müdafaa s!stem· 
lerini değiştirmek 

Leningrad 'a 
•• •• · yuruyen 

hatasına mı 

tutuldu!ar? 
Kızılordu, hir p.:rn]. •.çiudc 

ıııidir '! A lnıım l3~::;kuıııanrlaıılı
~ının tlünkii :.:bliğinı!cki ra
k:ıuıhır doğru i~c umumi Larp 
le, Mazori lıatuklıklarmd;ı Çar 
ordu:ıım:ı indirilm'ı!: olun ııtc:;· 
hur durlJc) i hatırlamamak 
ınüıııkiiıı olamaz. Tancııhcrg 
kahramanı Mnra~al lliııc1cıı
Lurg, galiba hir mil) oıı c~ir :ıl
ıınftı. 

Şimdi, Beyaz )hı ) acl:ı lli
)clostok ei.varındu ccrcymı el· 
ıuiıı o1n ıııuluıreLclcr e. ııaHnda 
l<:ı:al ordmıuıı cı;İr \erdiğini 
iiğreııi.,·oruz· Bu ı·ak:uıı, .Mazo· 
ri cs.i;lcriniıı rakamından çok 
u .. al;ıdır. Fakat hu :::cfcr, Al· 
ıııanlar tarnf ındaıı tahrip cclil
tıl':~ olun top, tank, zırhlı tren 
'e tan arelcrc ait rukamlara 
lıir rröz .. czclirilceck olursa, e;:,ir 

tı " 
adedinin dii)ikltiğiine rağmen 
l\ızıl ortlu için Iliyclo-.tok'uıı, 
'l'aııenherg derece inde ıııiilıiııı 
111:- zarar tt' kil elliği ııcticcsi· 
ııe varırıı;. 

Kızıl ordu Ba~kmıınıı<lanlı· 
i;ı, .Al111ıın lUUtııııi karargfılıı· 
tııu bu tchliği üzeriııılc kafi üc 
tı~cctlc brar röulı.:rıııcıııi~tir. 
ı\lıııanlur, ~2 H.nziraıuJ:ın hir 
1'cnııııuza kadar 17~5 ta) yare, 
5774 tanl.; 2~:~0 top tahrip <'l· 

likleriu i •.iti elin <•dh orlar. Bu 
lahriLa t on giin içinılt! ) apıl· 
<lığına göre, Kızıl orıluııun, 
l;İinde, \ n::ıati oiar.ık 472 tay· 
Yrırı-, f.77 tnnk \ c 2:ı3 top 
kaylıetti l;.i unla;:ılı)or. Eğer 
nus onlu u elindeki ~ilahları 
lıu ni::ıhct dalıilin<le ka"hetınek 
lt dcvıını ı•ılcl'ek olur;a azaıııi 
hir av soıır:ı dindeki depoların 
ıl:ıki .Liitiiıı ağır ~iliilılarcluıı 
11ıuhruııı cdilıı.'i;: ~ayılahilir. 
. llu ka)ıplar dile kola)<lır. 

Sılahlarıtıı hn dcreee sürııtlc 
la} lıcdcn lıir ord tl\ u, ne elin· 
dt·lti fnhrikular. n~ clc ıııerİ· 
ku<lau lıcklcdiği ) ımhııı clıı) U· 

tuLiı'ir. 

* .~ 
Bizcı"' Kızıl or<luııuıı on iki 

~~~nlük muluırd1dcrdeki l1ü· 
:,llk lıata~ı, .::ıilfıhlarmııı t•:,kiliği 
\1(' '"·1 ~ ) ı;ı , kumanda lıatu~Hhr· So, · 
~~l • Alıunn lınr:.: :m lıa~l:ıuıf;ı 
il~n lııı siituııda ~u ~ikri ortuya 

•tıı1'tık: 

1 'i\tnre-al Tiuıaı·enko Lehi:,· 
ilıı • • 

St . lıar!>:udc • ııı:..ırc:;al lU: 
l)Jı•li' • 1·· .. w.. k•l d·· o llın ı tı"tuı;u a -ı >ete 

h ıı.ıueıııeire ı·ulı malıdır Bu-
"lı.ı o 4 ~ • 

ad 1 da ı:arc •j «topraklıırı adım 
fa 11

ll 'ı• knlıraııınnca ıuüıla
\ a» adı verilen Orta('a<• taLi-Jt•si . 4 o 
~iı .11

1 lPrkcılip. Lclıi~taııın tak 
ı.lı.ıtıındcıı t•vwlki Ru~ lıudu
<1'"1;<lnki tnlıkimnta dayanarak 

ı 1 ı; ıını Jı.ir <'eplıc kurınuğa ça· 
.ıtıulıtfır. 

Alman 
ordusu 

Dinyeper 
nehrini 
geçti! 

Moskova, 3 (A.A.) - Mur
mansk mıntakasında çok şiddet
li muharebeler ba~lamıştır. Bü· 
tün şiınnli şarkide, muharebeler, 
durmadan devam etmektedir. 
Petrogr:ıd yolunu açmak iatiycn 
Alman hücumları püskürtülmüş
tür. 

AMERiKAN YARDIMİ .•. 
Vişi, 3 (AA.) - Sovyetleri.ı 

pek uzun sürecek bir muharebeyı 
göze nldıklım anlaşılmaktadır. 
Moskova. Birleşik Amerikaya 
müracant edip devamlı surette 
yıırdım teminine çalııımaktadır. 
Vaııingtondaki Sovyet Büyük El
çisi, Amerika Hariciye Nezareti 
Müstegarı ile uzun müzakereler 
•npınıştır. Birleşik Amerika hü 
klımetinin, Viladivostok tarikilc 
Sovyctlere gönderilecek silah ve 
mühimmat için hususi müsaade
ler vereceği sanılmaktadır. 

ALMANLAR MİNSKE 90 
KİLOMETRE Y AKLAŞTİLAR 

Moskova. 3 (A.A.) - Şimali 
ljnrkidc ve Minıık şehrinin cenu
bu şarkisinde son derece şiddet
li muho.rcbeler cereyan etmekte
dir. Almnn ordusunun kuvayı 
külliyesi bu şehrin 90 kilometre 
yakınında bulunmaktadır. Tayya
relerimiz müthiş bir cesaretle Al-

(Yazısı dördüncü sahifede 

lııııız:ı lü )Cllİ t.Ua} ~di)or. 
- At'nlı:ı, Sov) cll<'r, Lehi

tanıu t:ık imirulcn onra, c_k: 
ıııiidufıın lıutlnrını lHlzup umıİ 
mi ınüdnfna "'iblt'nılcriııi Bal 
tık devletlerinin \e Lehi-.tan 
dan cllerhıe tlü:uıii olan top· 
rakların miidafaası giM batı 1 

hir c:)a .. u göre deği~tirnıi~ler 
ıııidir '! 

Eğer lıu .lıa tn ya pılnıı~sa, Lı 
hLtuıım tnkJmi esnasında AI. 
JIHIIl Gı·nt•lkıırnıa)ınn atfolu· 
uıın ı;ckiı dcrt•<•e ine artık ~ti
raz ..tııırğc imkiin kalnıa:z. 

() ıamaıı vaZİ) ı•ti a kcr gözi.i 
ile iıH"elc) enler fÖ) le tll'ıııi~lcr
ıli : 

«Almanlar l.clıi-tunda Ru~. 
fora toprıık 'eriyorlar. :\fakı.ut. 
!arı Kızıl ordu~ n foiııd ·n çı
karmaktır.> 

Acuh:t hu maııcvrıula ıııu. 
, affak olnıu~ mudur'! Acaba 
Ru .. Jar Jrnkikııtt'll Lı•lıistanda 
·Hrle-.ıııctc karar 't•rip c .. ki ve 
• ;ı, o 
~u:<!:ım ıııiiılniua i-.teuıleriııi o 
hozıım:.: lar mıdır? 

Eğt•r Ö) le j .. e .. Kızıl ordu
nun Io~ko·rn~ ı müd:ıfau t•tlc· 

lıileceğ.i ~üp]ıclid'ir· 
llununla bcralıcr Alıııımll!· 

rın da pek l1t•sa p~ızt•a ilerle· 
uıektc oldukları göriiliiyor. Bu 
gidi.)c; lıiç umulmadık hir za· 
manda pek mühim bir Alman 
kuvvetiıı'İn bir yerdt• kapana 
dii~iiriilnrnci de imkan.ız tcliik 
ki t•dilenıez. 

Japonya, Sovyet -
A l lfi a n harbinde -!f laraf kalaçağını 
hissettiriyor 

Trakya"" Umumi :Müf etti si emekli 
uenerallKBzım Birik öldü ! 

• lmpara-
toruri re
isliğinde 
toplanan 

Cenazesi yarın, . büyük merasimle 
Gülhane hastanesinden kaldırılacak 

-..:!~~_.__:. • .......___,..,1 

Meclis 
kararını 
verdi .. ! 

o---

Hariciye Nazın 
Matsuoka'nın 

mühim beyanatı : 

Trakya 

umum 
müfettişi 

emekli 

general 
---o----·. Kazım 

Rus Kumandanhğı Dirik 
beyaz Rusyadaki 
mağ lubiyetleri 
Hir af .ediyor 

Tokyo, 3. (A.A.) - Hariciye 
'1azırı Matauoka, bugün şu be
ıanattn bulunmuştur: 

«- İmparatorun reisliğinde~ 
oplanan imparatorluk konferan

ıı fevkalade mühim siyasi mahi· 
ıette kararlar almıştır. Bugün 

~!manya ile Sovyetler Birliği a· ı 
·asında cereyan eden muharebe· 

eri basit bir harp addetmemeli· ••••••
lir. Japonya bu harbin safhaları
ıı dikkatle takip etmektedir. Ha
:ırlıklnrımızı yapmaktayız. Bu 
ıazırlıklı::ra tam bir itimadımıL 
ıard:r. Dünya vaziyetini ve Sov-
ıetlere karşı hareket eden millet 
erin <.!ahili yaziystlerini' alaka
far eden siyasi şartları , dikkatle 
!Özönfü.de bulundurmaktayız. 
'arkta, bilhassa Yakınşarkta teh
ike v3ziyeti inkişaf etmektedir. 
3u va:::iyet ciddileştikçe, Japon 
nilletinin ciddiyet ve sükütu da 
J nisbette artmaktadır ve artrna-
ıdır. Her surede İmparatoru ta
~ip etmekle hulasa edebildiğinıiz 
iyasi yolumu~da tek llata yap-
namalıyu.ı. ' 

v 

Trakya Umumi .Miifrtti~i 
Emekli General Kazım Di· 
rik'in öliimünii Lü)ük bir tc· 
C:-ı,ürle haber alını;: hulunuyo· 
ruz. 

' Bir u~ker olduğu kadur 

ıuükcnımcl bir idare adamı. 

hatta bir diplomat o lduğunu. 
t 

aldığı muhtelif ,·az'ift'leri ha· 

~armakla iEhat t'lnıiş olun lıu 
Lüy iik vatn:opcrnrin, hekleıı· 

ınedik ~r zamanda (ilii~ii llll'lll 
lckctiıı her: tarafında hiiyiik lıir 

tee::ı:.iirle kar:;ılanacaktır. -

l 
l 
_I 

Emekli General Kazım Dl· · linde teslim almış olan Kazım 
ı'ik. İzmir valiliği eıma~ında Dirik, bugün Traüyada eser 
Garhi Anadoluya ve epey uzun namına. ne varsa he~ini yok· 

süren Trakya uınwni miifet· tan yaratmışur. 
ti~liği müddel'ince v:upa · General Kazım Dirik~n ce

TürkiyE'ı;ine, cidden nünnıne nazesi yan n sabah saat 8 de 
atldcdileeek büyük hizmetler- Gülhane hastahanesinden kal

de bulunmu§lur. 

O. gece gündüz çahı:uu~, u
} uıııamı~ ve .alısi sıhhatinden 
tiyadc idare ettiği mmtak·a~ııı 
:-iy:ı!ıi. iktısatli Ye idari s ılıhati 
ik alakadar olmuştu. 

'frıık)ayı bir harabe ha· 

dırılarak Bandırmaya hareket 
edect>k vapurla İmıire götürü
lecektir· 

Sovyet ordularının 
bugünkü resmi 

tebliOi 

.BOkreş 
bomba
landı bir 
mOhim
mat de

posu ber
havaoldu 
Yazısı dördüncüde 

de '"tkıu u k~ri tarihin verdiği 
tıt rs crdcıı, Kızıl ordu hu~ku· 
~k~dnnlığıııın g.ıiil olıııamıa 

an veı ilemiyeceı;i için ak· 

Bakalım .• hiraz daha bE'k· 
liyeliıu. Bu haf ta icinclc pek • 
ıııiil1iııı lıahcrler uln~ağız. 
ı!IJZVN NJJ,.L3J~rVZlN 

~ e " ,, , 
MAREŞAL tıM EÇENKO BfR FIRKAYI TEFTİ$ EDİYOR. 

[Celen baberJn SOT)'ct ordulannan s eç.idreai1111erinde göaterd ikle.ri bu intizamı 
~ ,__ tere_m~ilderinl iddfi eder mahiyettodir.] 

. 
c'epbeiie ıöa-

Son ·haberler 
3 ncü sayfada 

J 

j,ı ' •• 1 1 t ••• 'f, tC ... -- - .-..... _,,, 



Sayla 4 

Parasız 
·ıanlar ! 

açıyo 
---o 

İş aragarı lı 
renler ve e 

istiyenlei 
Buııdaıı oı 

çi ara) nnJarla 
istiyeıılerin ı 
Ieri 'kiiçük ilfü 
meğe karar ' t! 

Biz, diğer 
olduğu gibi g. 
ilanlara bir de 
pıştınl ma.mıa 
nıüyoruz· Kıui 

ruz etıle11111c t 
okzuurldı bfr J 
rih adreslerini 
şarttır. Ciddi t 

·ece/; ıel~lif len 
mek lu:Jrkını n 
diyoruz. 

Mtı:lıtup gön 
Zanlar, lıdklan 
bir lretümiyet 
edileceği.ne i™ 

İkramiyeli 
rin neşrine 

Hunlardan her 
ni doğru lıall 
göudoreıılcr, h. 
ınl7. lıediye to 
tifade edecekl• 

ilk bilme 
beklegı 

Toprak 

Ofisimiz elinıM b 
laC<lktır. Taliplerin 
Liın<ilı ~nındaki dı -------

11 
çol 

teri 
FiLMiNi E 

Malı 
Re 

" 
ş 

Meşl 

İstanJ 

EYO 
Haya --------

- Mütee ~ir ol 
mü} or ruuSlln? 

eden üziile 
- İ§ hulnıaz au 

falete dü,.,er in. Bı 
da malum: İn an J 
ler~ mecbm- olur· 

Poı:kalın gözler'i 
BQylc de ol a, aı 

yakayı kola) kola) 
Artık tecriilıe ahi 

- Bu i lcre çoli 
mı ın. 

- EYet öyl~ ol' 
kuz ya§ındn idinı. 
büyük ol aydı müt 
cezasına mahkum 

- Gözü pek 
!1e.nzİ) orsun· Otuz 
Şokurların zamanı 
dm, ceol rhı altml 

- Sokarlar mı? 
i 'ttiın hen. Kimdi 

- E,!kı) n çetele 
Sentetyen ile Liyon 
dı dola ırlnrch. Mer 

Sabile 2 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası - 7 O 

MAKEDONYA 
Ustrumca metrepolidi Kerisi
moff galiba, doğru söylüyordu. 
Umumi müfettişlikteki yüksek 
memurlar, komite tarafından 
satın alınmışa benziyorlardı. 

----

-· - -- - . . - - -- - ----
----- ·~ - -- - '2 ... - -

Yakın tarihten bir sahne 

Göğsü istavroz/arla 
dolu bir Halife ... 

... 3 Temmuz 19.ıl Pcl1 

Her gün b 
fikir 

Türk edebiyyalı 
yeni bir roınuntit 
doğunıuna doğ 
Atağıki sabrlan, ' 

Cençlik» gazetesinin 26 
1941 tarihli nüshasından 
rum: 

cAnadolu çok güzeldir 
gözlerime inanarak söylıı: 

Alman orCluları; Feldmareşalları arasına ~~~khüa;;~e;!~e'd~ya;~ı~ 
S ı M h R d S k 

iarında, ekin tarlalarıod• 
kanşan u tan e met eşa 1 ir eci yollarda, sık söğütlerle o 

dere boylarında, sık 

garında gOrdüğü zaman Vilhelm niçin ::~\':,'!! ~7:.:ı~:ı~~i:'":;. 
n karsısında, mutlu ve c 

1 
sevinmişti 'J. :>hı Büyük yayla! Sen~ 

corkarsın. Anadoluda, 
hlillah u Kani beyden. .. [r\vrupaya, Ustrmııcanın bir 1üksek yaylamda, artsıı 

diye bağırmı~tL İllallah... Bulgar kasabau oldiığwıu ~ 191& senesinde, bir :iğerlerimi doldururuf1l· 

Müellifi : Nizam ettin Nazif 

efeden bulur. buhı§htrun hu hat etmemiz lizııDdır.» İki.\iç ham en-el, Kayzet bUn den on gün sonra, sabahleyin, so yayla havası, beni yıkar• 
i leri','I Hele bir ..nin Metrepolidin !i Vilhelm'in ölüp dirildiii gUn- sabati, Balkanzug'- ltaklan dolduran asker, sivil, genç :ibi temizler, damarları 

o- '.erd• ıona ıdd doeyal.&n kan,tı.- ihtiyar, kadın erkek İstanbullula- l b k 1 f l 11 
Halbuki \.·ali pasa hazreti"- odasında ı'ok esrareno-iz muha· "-- •~'- d b• Al h :>an, ozu 

0 

an, aza • ...... -w:r nrken göderim. haxi reelIDMlre an genç ır man nn umumi ayreti ve trenden in- erin aktığını ve kayb 
rinin, Kini beye hiddet bu\. u· vercler cereyan etnnşti. Kani alolnuetı. Bunlardan biri, bu ya t B diği anda İmparatorun yüzünde duyarım. Ben Anadolu}11 
racak yerde iltifat eylenıel;ri~ bey. raporunda, o gün, Keri.si· ımın başında neşrettiiimli re- 9Ub8JI çıkmış 1. U beliren mağrur tebeı;süm çözebil- •erim, deli gibi severl 
daha makul olacaltı· çanku moff efeud.iııfo bu adama vu ıimdir ki 1916 seoe9iftde sırıc.o. Prens Maks fon di: en küçük bir otunu bile 

• ___ .,ı_ al nu•tu Ben bu ta- ri için hayret etmişlerdi. b ki . . -·~ 
Ustrumcanın genç "·e çah§kan emri verdiğini kaydediyordu~ :ı ıı-e..1w.u.a an~...,, • • :>nun öce erını, on"'· 
kaymakamı, pek nı::u __ h·ır - Derhal Tane Nikoleff'i ;nin ve buna benzerlerlnı.ıı Çekil- Meklamburg'tu Vilhelm ise, 400 milyon ıuüs- renk ufak taşlarını, ontl 

wnıu jiji günleri c;.ok \yi hatırlanm. lümanın halifesi olduğunu iddia rığınlarını severim. Arı 
mesele hakkında nli pnııa} ı huH Çetesile bir11irte Manas : y; an . ~ eden sultanın göğsüne bu kadar ~ısır, susuz dedikleri ııı 
te.ınir etmek iahmetinde bu • Ur ıbududuna geçein. Ne yapıp 1916, Umumi Ha.rbfh. Alman-1 az . .N ., bol istavroz taktırabildiğine se- liriyorum. Hayır, onlar 
ıunuıugtu. yap8111, bir yolunu bulsun, K.a· ı•Ya parlak bir nihai ufer vaa- Nizamettın azı vinmiııti. er, onlar. yaylanın riİ 

İ!te, Kani beyin elinden tl· Jeş Şevkiyi öldünün. .Jettiii yıldı. Fon Makenzen ot· NİZAMETTİN NAZİF koklamadılar. Onlar, ı;ı:I' 
j ·-1-n. Subl.stanı ezml4, luea bir -'ı ... - -~1 ... r ~-'-'·oıvorlardı. Bu sı- ıa-• sı'yah ı·neklerı"n otl 

kan v• paı.ayı ~erın' den hopla· B' · 'k d b __ , · elin uuıı , - ; •~ •• vuı. ıaa.ı ' •·• .... :o ; ılı§l ev eD U 80aıen nüddct için kapanmış olaiı a.e- rada Harbiye Nezaretinin mu- :>elerin kekik kokusunı.1· 
tan rapor: leyon memur, Mitrepollth ka~ :anbul • Sofya - Belgrat - ViY,a- ilim oube müdürlerinden öir iki- Kısa ~- - folu, herşcy dolu havası 

•Saadetlfı paşa ıhazretleri .. 11 pısında bekleyip, bu emri alan \& yolu tekrar açıln:uttı. Ve Tür- si ile..,.~ protokol uınum mü- erine çekmediler. Yur 
Üç aydanberi Usll'umca Bul • ~damı, tevkif eıttinJıeyi, kimbi dyecie türeyen "mank harp un- dö.r muavini Memduh beyin genç =-:.. -_ - ~--- ....: Haberler m derler. susuz derler el 
aoar mctropolitliiri makamında lir ııaeıl olm.-tu da d.:t .. üneme {inlerini Viyanaya, Bet'line ta9t- eube:yı iiielımladıklan aörüldü. ar, rüzgarlarından kor~' 
u-- ı:r ~· '"'lJ x... ,_ __ ı.:_,, l n Selkumık B Si..ı ___ , * Mıntaka ticaret müdürü Ra • km ı Je> 
bulunan Kerasimoff efendinin · · naa- u.~.... 0 • 1raz aonra nı•~ garının. re.· ama çı az ar, çeşme ml§tı. .atarlannm geçtiii yolu kul~ mt ~~eTe mahsus salonun- uf Sarper, Ankaradan gelmiştir. forler içmezler, yollıı 
.Makedonya dahili ihtilal cemi- Yine ayld günde Kerisimof ıusue! b1r tTenl-e; bir fıUn K.a~ dan ~ bu bey-et saray araba- Müdür, Ticaret Vekaletinden ha- :lerleı gezmezler. dağlll 
)etine men up olduğu kati l;n· efendi, Serev.deki reii kolcıila- Vithdm ~agdmifti. . ıanha binere.il ıı<ırade uzakla.,- zı direktifler almı~tır. ·ip derler konmazlar. ı\~ 
rette te bit edilmi§tir. rıntn çavu.pııu öldüruitk li • Kayurin bU geliıfl letanbul ı- ~ * İstanbul Sef~berlik Müdü- ılar!:> 

Şö ı ki .. ·in bir sürpriz: olmanutb· Bu M---1.... - - _.:ı. crtcii .a.b•b, ril Ekrem, görülen lüzum üzeri· B':ı:de yeni bir ro 
Y e : mu •eldix.MM söylenıİ• ve .ln& esa,... IUKoil& 

1 
Jı1 " ~ ~ ""'"" !vvddeo haberi verilmit. P~ bin:t aipra Ui1& kadar ufal· ne Vekalet emrine alınmıştır. :loğumunu müjdeliyen 

c.K:erasimofi efendinin et • baııada bulunan bir Udıtı ce- ırama ha.mlannu). ,,,.r-esrni bir R- m" olan . 6tanbu1 ~lerinio * İktisat Vekaleti birinci ıı· 'ar, ayni zamanda Türle, 
var. v'~ harekitı şüphenıiri cel· sedi hakkında uzun ıuzuD ~ _raretti. Almanya l~torluiu ilk. sahifelerindeki şu td>liğden mf müfetti~liğine Devlet Şunun !enç kalemler elinde eti 1 

betti~nden, oturduğ\ı eve biti· DU§DlU§tU. ~lyt.ei fon Betman ~lveg, ıınl~dı: birinci sınıf muavinlerinden Rıza ii tekamül merha!eainl ~ı 
şilt evde bazı tertibat alınmış Kini hey btınlanıı _ -aluwua Berlindeki edirimix tbiahım. Hak u\hnan} ~ İmp.uatoru ikinci Gök.su tayin edilmiştir. ren muvaffak bir ömelı~ 1 

"'... ...... u p..,. vuıtaırile B&htlffYil ret-: Vi.l&lm"hıairetl~rf tuahndao zi- * Perrnanat makineleri kulla· Ham, çiğ, kaba bir ' 
ve bu me)anda mümaileyhin J.;encü kale.mi ile ıu kitçik bi· men ba'- --dar ..uııı..: .,ibi. riıR8"' cu.1.::~ • -:.ı..:ril Al nan berberlerin imtihanlarına ö- ı!1-den kurtular-'- Anacl~ . ·ı .. kah 1 ·~ d . . • . . ~ ....... e •r.· . b .,,-ı11tr\eY«l. ~tıuc en man UA ""'-i ii}'aretçı ennı . u e~ıe• o a ~yeyı ilive «mıgtı: ;.orluk ordular\ bGyük. umuml b· o";dulan Ma,q&lliği ~ı ve niimüzdeki l'alı günü ba~lanacak- tün bikir renkleri ve 
ma duııarında bar delık açıl • «olea. '8~" M~ e • rartılhı da. c Türk crntu~n ~ ~ KnıUıiU'fU\ etı üyük nı,. t.r. İmtihanda muvaffak ola mı- likleri içinde bize tanı. 
mı•:h, Tı"'n etti~miz memur f di; d:ı:.... • -:~ .. D ,umanclan vekili ve Htrbıye Ntl- 1 k ı_ -~-• _ yanlar çalışbrılmıyacaktır. mesini ve !!evdirmesinL 

r" J. rıı en u.u gece -evme euva- . ı ~ ~ C1 il) an JnnSZl &arnutn ... UTaaa o b" w 

vazifesini bakkile ifa etmiş, ve ~'-ul bir .... ı. ... taraf-.l- dört an Damat Enver Pata» ya ınP'\· "iütheeine aid" allmeÜHi Prens * sküdarda umumi ır sıgı- deta uiir» diyebile 
l89(&& ~ DIWI t bta bul. ıitnieie pnır t nak yapılmıya başlanmıştır. Bu .:idyliqu'eıt '< Satır _ rıı 

bendenizin Amerika heyetine ~• at- ~ .ıil~-t.. kotlol•·n-nıı • ta onan . a n '-Ud"'-;•tL ~ -Maü fort Meklenburs. ~ugii~. hk ı d ı l ı a ...,. ~ ~ ııu.u•- er-d'~-i ynca 
0 

.... _, 7!!. c:.:. i§de ma iim ar a ça ıştın mai<.- antolojiJe:e alınacak, Y 
rdıkıtt meselesile Bulırar hu· v -~:"u ı . L :.--' ~"' DObnihahçe earayında, ~ta 'JfD- d ·ı " tur.» · F-..t nnparator .-...• .-.. haneye takdtm etmit ve büyük ta ır. lere örnek diye göıterı 
dodunda bulunduğum tııralar· K.iiıdm ~ i@ıtemeye hangi saatte l83nbu1a ula,aealır.- . iltifat! h olmo~r.> * İktisat Vekaleti teneke tev- met ve güzeJliktedir. 
da, Metropolit'in odasında et. ...... 

1 
...ıı;~ olın vali aimdi bu tı) Bunu kimse bilemiY~~,1W . Al= '::u~n ~repllı.ğuıa zii için emir vermi,tir. Yakında Burada his!er, yaz , 

eck iiliim uh eJ " ........ -ıı ' ::ır , • bıili t.rafmdan eorulau 8'191 ere . ~hrimizde teneke tevziatına ba~ dar berrak, lisan ve üs!111 

~~~~ k n
1 

mk d m. _u er e mii&pet blctieeleıriD- ısiri altına lstanbuldüi Almanya BUyUk aıd aslt .. U. H bin !anacaktır. bi akıcı, hele «samİJ111) 
n ~· ate ay ebiıiştır. ıPrivermitti· €.1 . · cevabı vermitd: Evet. rmnn1 ar bir~lr. * Yakında memleketimize ha saıı'atin temel unsurıarıfl~ 

l~bu ariuına bağlı ol;ırıık · Sl çı.ı ~ l) teY .c;ylenen:icZ. acı &afhal&Tı anlımda. 0 devtın riçten 63 ton kauçuk gelecektir. dir -, elle tutulabi)ec:t 

k~:- ·x,; .k la .. "WD8yllll ım. biaDmıya • - iT L la - - ·'annı ta._, .. olanlaı'\n :..ı:.ıeri- * E ·· K t 'l h tt d b 
u u.uu eltıl!t"m vesı a rın mu un ı? Gib"lerdeal ufdk: bfi Me9de. ancak. ım~ratof'Uft ~ açu • u:-•ıw b ' teb ...... ü yup - eres ecı er a ın a arizdir. .J 
taleail ile de teeyyüt edeceği y dmd ··ı :ıt • dil. B. pa .... .a dti bullı\ ~~den •8 ~at e~~~ 9-il -f hke ydan !"blı~ehaCliseude bu::r :" i,liyen 30 1 O ve 3 1 30 numaralı Eunu yazan: Ceyfı 

....... ı.:ı JLf k-..ı .h tere O geçır • ır ·.- il bilir .,,.,ra Maıeste rn\Mlt"e l on U"t..n otobüs biletçilerinin eski bilet K A N S U'dur. "·~ e ııua t:UOnya ı · _ .. . . S L '..'.' ren e · LJ. • ... ı Sul • n_ · · R .A • • • • • §UDur gihı oldu. Sonra, RZ ...._ cephelerdeki m\ıh&rebelerin ıda· O :ıaval 1 tan oc ıncı ~- kullandıkları ve yolculardan p~ra C enç mübdiini bu y~ 
tılil cellii)'elının faal azaların l . . ••••d tar k St>CaDW! . U .-....L. dan alikiWdatdıt. ls- , chn Almanya ordulan Feld Ma- alıp bilet vermedikleri görülmüıı ive kazancından do191)~ 
f l .. betı· K . ff emını CAAK a a r~ e ,._uı . d.. v 

• .< 1111 o. a!1 .rut u e~asım? bir kiğıdın orta$1.U 
111 

bir W tanbula gelebileceiini bUdirmes.ı. · rqallan. a~~. ~nşması ve ?.n ve sahipleri .. cezalandırıl!"ı~tır. edebi~~~~ ~le birlikte te 
t:fendının İıtUınbula ıadesıne ıd i l dı 1 DU ziyareti prensip MJUmından . yanın biitün müSJumanlanna hulr. * Son gunlerde şehrımı~e. ha- yan gcrurum. r A o 
n! hatta tcn:,ib buyurulduğu mırı ya 1 -.,·e mu a · - ubw buyuroukla.nna delalet e- metrn~ iddiaaında b\al~wn .~ir nçten teı. kala:». ı oo ton çıvı ve _ AK Al' 

kd' d kif' oh k der Fakat ne gün ğe}ebltei:eklU- Haltkriin boynuna ve gogsune buz makinesi gelmiştir. 
ta ırdi~u:ek~ .. me , .efmk ~~de· • cUmumi milf~ Hü- dir~ Bunun eevabuu ~ hl'· iSı&VToıdU Alman n~a.n taka- * Floryada tenis kortu yapıl- -
me c e uzer~ ev a ... e ' diseleı verebilir. Yani, ne ·n.ın:an ~ dola:şmuı. mıya başlanmıştır. yangın yerine giderelc 
.ıuahkeme (*) emrıne !ieVkolun -.eyin Hilmi P:aşa Ha.Ket.- hlr~fo;;&t \)U)a\illirlene ·~'zamau . * Zincirlikuyu mezıulığının et başlamı~tır. 
mauna müaaadei devletler'i .krine. getebilirleT. Prens MaU fon Mddenhurg un rıı.fına .çevril~cek du~ar~n. inşası, * İnhisarlar Vekftl~şl 
miiaterhamdır. ( **) «Utufetliı dendS.iu haz;. t:- Ş&Mölye Betrnan fon HöJ!:: İıitanbula gdiJinden l>ir . bu~~ 3918 !ıraya ıhale edılmıştır. tırdığı laboratuar ve ıt 

. ka r•tl••ı'» v 'in Bibaaliye v~rdiii hahu·· ey eonra. Almanya Böyük. Elçısı * Vilayet, bu yıl, 120 fakir ve Leleri netıceııinde, dufl~ 
Valı pata Uı,trwnca yma· .._ ... .- deg ~ . . - . .:..»' s· k~; -- n~b-~ıı· _J _ Hariciye Nazırına .u• k. . w t j 11' 

k 
'ka d . d'i~· U ka ~ en yıtmı gun eonı-. ır .......... - Dtl wu ae .- ımses~ çoc~gu prevan. o_ryo~a iyi tütl!nünün Pazar \ı1 

amının vesı a ını ~er gı ıtnımea . ' ymil m~ d ' bl liyö tren\t;rindeo inen- tebliğde bulunmuotu: yerleştırecektır. Bunun ıçın la- dn çıktıg~ını tesbit etıflı, 
A tl d • • • • ı~ d k. ac • d nn a n iL t 1 e kiğı ara a ıstemıye ı ·temıyt: •eın an ma amı · ı ye ltt rbir-u aeçikeiek geleıt DtU· ~- Bir harta sonra, mpara- zım ola.n para .. ayrılmışt~r. . . * Hastahanelerin ~~ 

göz gezdirdi. Btwlarda neler gönderilen jthu evrikJ. "9~ztık'dan, hafı miiferH. belin· tor, Almanyadan hareket e<le- * Bırkaç t?~nden~~rı şe~ıımı_z yecek, içecek ve yaka;~~ 
• nder yoktu? ıııühimmenin arzınu ıılü- deki uzun kJıc~ın kını siyal\:ı cdttir. lmparator, bu . ııe!~~~e de bulunan Sıırt valısı Haluk Nı- hm tesbit edilm. tir. ) 

U k bid . 
1 

l d · boyanm&f genç -hır Alman sUb&· imltan v~ fırsat l:>ulabilcligt ıçın hat dün vazifesi ba~ına dönmüş- nakasa açılacak.:r. 
trum~a aza1:>l ay~ araat o un u.ıı .ı ~ yının indiiini görmiiflerdi. pek aevinnilotir.• tür. . . . .. . * Dün altın fiyatlııd 

uıahkemesı azasından olan hır r. b -.ncak yirmi iki yaşm- letanbullular Halifenin söiıün . *. Ş~hrımızdekı muteahhıtler yükselmiştir. Bir Reşıız 1 
Bulgarla konu§urken Metropo Kırk sekiz saat t;onra, Hüıı& öa ~ad!; göri&Uyordu. faüt de ·ciM cins,~ renk ••. b~yük hır bırlık kuracaklardır. Bu hafta 2 b in beş yüz, külçe, 
lit ~u sözleri wylemi~ri: )İD Bilııii pa§ad1tn, Selini.k v.. ıntındaki ünifonnadan, eh 81 küçük birçok iata~olı:1 gordükle- içinde birli~in nizamnamesi ha- beııibirlik 1 1 l lira idi· e 

ı: .. ;ftO g.,len bır' J.'9e lıalledildi lba '"tbesi de ol· Hani Büyük Elçı. mparatorun zırlanacak ve bütün müteahhit- * Şehrimizde ilk 
11

\ 
- Ben buraya valnız Don· &.a.LLR- ila.u yarb4ly veya• Y ru n · · -- --L -'8 t • l 1 b ' ı ·· · ki d. de • • • x.; k • k d ~ ı hyordu. Onun arka- •eyahatınt arKAA .. saa ev'\i e er ır ıge gırece er ır. nalarının yaz tatilin 10 

çe kaptanın ıntıkamını almak && zaman: §U 1 a enur 0 UD• usud an ~na inen ve hlki tenk öğrenebilecekti? * Evve7ık0i bg. ec
1
e. Y cd~kuled1e "e karar veril mi~ v~ ,11.1~, . . Jd' K :-ıc Al' . mu!;tu : tın an. ... -·- d- ~ ·· l t h 1 " ıçın ge ını. açaa.çı ıyı ne l' b ibr~im epoletlerinden Bu muammanın ugum erını, yanan ve ın ıraya sıgor a ı ta sisal ayrı mıştır. . 1 

~apıp yapıp bulmak ve tepele· «bmail Kini bey' ~ire':":=neral olduktan .e:dlen Almanya B~yiik Elçi.inin: o ... olan deri fabrikası hakl.:ında Müd edilecek mekteplerin l!f1e 
mek lazımdır. Hiç bir ~eydeıı Ohri kaymakamlığına ıa., y&Şh IJti zat, ııen« urp ç-ok •Y· manlı Hariet)'e Naz.ırıoı :ııyarctın deiumumi muavini Fehmi Çağal arıf Müdürlüğündeıı ıs 
korkmayınız! Umwni ınüfetti· yin edilmiştir. Yeni va. ... -----------------------~---İılliııİt-------------....0.--------

1-fin etrafındaki adamların hep ıUesine baglamak üzere, 
isini kandırdık. Hep i bizimle· derhal U8truınca'dan u-
clir.• zakJa§tuılmaeınL• 

Bir defa ında da ~ani Bulgar Umumi mti.feti§'in yanındaki 
çorbacılarma ('°') lıitabcn §Öyle yüksek memurların umita ta 
ı · • rafından ı;atın ahndıklaruıJ 
ucını:.lı : 

- Ustrumcuda bir büyük e.öylemi§ olan Kerasimoff e-
kil'i e yapmalıyız~ -Demi~ti- f enoi, 1l91iha yalan söylememi§ 

ti. 

Bugu .. ne kadar istiklal - EnSonHavadis'in Edebi Tefrikası mez. ıı , ••••ili•• .. • •••••••••••••.. - Evet, büyıng .. ~e~~ 
Çıkanların hulasası N 1 A N A ı,amnacak. Ahi o "' büyük muvaffakıyet 

· cSaat dökma • ..Wili laalde Mal mı mal!» 1ı 
Varyete d,.....,._• Mlona l:tot- «Tiy:ıtroyu doJd~ 
tQ. Anda da.eder Ye lmhk-M· ı-=' -= _ -- hep Nana'dan bahs .,. 
lardu llaMııle plee -.... Wr Mile 11 i fi : Türk<:eyc ~eviren: ki artistlerin artı!< .!''/-·ı 
aiu1tu ifttlliyor; P".18 eltitell EMİL ZOLA =JIAMİD ı;EFİK dama atıldığını .~ıı· 
ji,mif Wt erkekle. arif Mr P· •=---=---. .ı.....:;..- - Maamafih lehde 50'/ ti 
dınt Jaianpsile ,.,ıD.ı,tttlıDlt Veftüa pi,..U temsil edilecekti. t<İki arkadq, Hektorla Foıeri dar, aleyhde konu~~" . 

<**) ftlakı . .r1lonya !Wtliseleri· ....... .... .... ~ 'c . bir ...,. .ıtuıcla. ..- ıHti. da.o peftalidelik banclaıı ileri ıelmit Nana'dan bahsediyorlar; batka dı. Bordcnad, ban~.e~11e': 
ııiıı faillerini mu/w.h>mc etmek · · "· ...... · ... .. ~ • .- l'U\ çapı.il, kad1D w çocuk re- ti. Sos,.te bdmlan, kibar~, insanlar da onun hakkında ko- paı-latan resmini gor ,.~ 
ı.•azife..~i ile Seüinikt~ 11 kişilik , • .amıe.;ıe .a.lenmif lnaht.e,e ba• ~pbıa bam.h lmlar ve jüıiabkar n~uyorlardı: «- Bırak azi~JJ?, ti' 
bir Jevlrolade mahkeme ıc~kil DOKTOR NAzlM ... , kanii, lumdllerille ~ kol- kadlnlar, eo pzıe1, en tak ı.mtünı· - Nana'nm çok güzel bir se- -dedi- sfatüğün bıtL~·' ~ 
edilmifli. Reili H ıJıisi bey~ tui• dOjru iklifOrlar·• lerinl siJmltlerdL• si VlU'Jl'l!f. Bana öyle dediler. na ile onu dehtjyeC dl• 

( **) «EkM!lansınızm izin Pazartesi akşamı Deftttdar· c&Ua tarafta deria bit tetıisli1ı1 «.s.n.m Vedlln temalli te· - O mu? O halis bir tınnga- «feyircil~;r<ı.sı:d'" ,ı 
t
·ermesini dilerim .... manasın«. da toplıı~map karar nrea .....s .. Holde bir kötede ltirkaÇ -· en n1ühbn bir bidiaeliydi. dır. kkaroclaellarnnadat va:::. s~-~ v 

ı..ı.ı fUdd-..::.~ı.. kooat1iJ'oi' 8isl- Alb aydD' ~ doı.tayor - Bundan bqka da, hariku-. 0 111 

(*) Paralu:a adamlar. Bul· gençler, Deft~rdıtrdu topl11n• i;;. ela _.:.-.:..... b1r ~- el& Ve aildarclan. V9Dilai ~ lide bir mümesaile. bar adam diye taııd;.p 
sar köy/,erinUı e!jrcı/ına Tiirk . mı~lardır. ,. 41•hmt- • dl eclecek )"tlli ~ N.Uaa'nm - o mu? Bir paketi Ellerini lRr, kanlannı,~kpet'tıt"' 
terin -wenlifi od. - ~va:nıı 1.rGr - ~~-Yar,._ 5-njliı bisd ~· ayaklarını nereye koyacaiını bil-
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Sııyfa 3 3 Temmuz 1941 Perıemhe 

ns Haberleri Yeni okullar -S PO R-·ı 
:....--------------------------------------------------..... ~-------------

\ı 
lngitaranin oMa 

şark ordularıındC! 

Şehrimizde üç ak· · 
şam ticaret okulu 

,açılıyor 

vara Borsa Rusların bütün Kızılordu ne alemde? 
ft4 ümidiAmeri- Stalin~ 

kan yardı- bu sabah 
Lo· 

beş klüp murahhaslımnın arala- dn ısrar etmiş, fakat dinlcttireme- zovskı arsaıııha gunu, gaze- va ha m e-
ı ındn bir anlaşma yapmak sureti- mi~ tik. Son zaman1arda iae fut- teciler to,plantısında, Ruzvelt 
le biribirlerinden oyuncu almıya- bolcularımızın amatör kisveler ve Swunet Vel tarafından ya· 
cnklnrını büyük bir memnuniyet- altında aylıkla futbol oynadıkla- -pılım beyanattan dolayı Sov· t• • • h 
ıu hnbc• ul<lık. Son senelerde bir ~ın~ v1edm~~f~a!.mk1uk_a~ilinde kiü

1
p' yetler Eirliğiıtin Birlesik A- 1 n 1 1 za 

mikrcp gibi klıiplerimiiin içine .erın egışUraı erını teessüre ~ 1 , ,. • " v 

giren O) Uncu alışverı~i amatörlük: öğreniyorduk. Bütün bu hadiıe- mer~aya ınute~ekkır oldugu· ettı• 
ve profesyo ıellik çerçevelerinden lcrin kökünden önüne &eçmek ü- nu Röyfomi tir. . 

Umumi leva
zım reisi de 
değiştirildi 

Londra, 3 (AA.) - Ortaşark 
ordularına yeni bir umumi leva
Z!Ill reisi tayin eöilmi,tir. Röyter 
bu vazifeye tayin edilen genera
lin çok tecrübeli bir yüksek as
ker olduğunu bildirmektedir. 

Galiçga'da 

Maarif V ek.iletinüı muhte
lif v~yetlerde a~ya ura: 
'erdıgı alqain ticaret ~kullu&• 
nın taliına tnameal taliuı ve 
terbiye heyeti tarafmdaıı haDl't 
la nar ak. ': e.kalete veritnuıt!r· 

Şehrımızde de üç aıkam fi.. 
caret okulu tesis edilecek, biri 
.Beyoğlu, diğeri İstanblıl üçün 
ciliü de Anadolu yabe~da o
lacaktır. 

hariç ~nrip bir şekildi Tiirk spor zere bu beş klübümüzün elbirli- Sov) el gaz<•telerj, fogiliz 
cusunu arttıranın üzerinde kalan ğile ~arekcte geçmeleri yalnıı matbuutındn çıkun makaleleri 
sntılık Lir meta haline getiren, kendı futbolcularını klüplerinde aynen iktiba::. ve ~u fikri ilave 
fürk sporcusunun ahlak ve fazi- muhafaza etmekle kıilmıyacak, . ~ 
lct duygularını bııltalıyan hu alış ayni zamanda klüp dahilinde etrucnıektedırlcr: • •v. • • 

vcri;ı ya t eşkilat tarafından ve- kuvvetli bir disiplin dahi tesis et «So\yctler Bırlıgı, :.ıındi 
yahut bizzat aliikadar klüpler ta- miş olacaktır. Bu güzel teşehbü· kendi-ini yalnız hi3i!.etmenıek
rııfından önüne geçilehilirdi. Sa- sün muvaffakıyetle neticelenmesi tedfr.» 

" .. Fakat Soyvet milli Ruslar, yeni
müdafa~ reisi Alma- den 220 tank 
nların hır defa daha 

Okulların hazttlıklarına de 
vam edilmektedir. ' Veulet öt
retınen kadrolarını ~ huula
m.ıştır. 

BELEDİYE KONTROLÜ 
Beled'ıye müfetti§leri dün 

Sarıyer kazaıı dıhiliade yap
tıkları kontrolde nümWıeler a. 
tarak kiriıyahaneye ,gönderm.İf 
!erdir. Tahlilden sonra rapor~ 
ıara göre hare.kete geçilecek· 
tir. 

bık Federasyonlar Başkanı Zıya ve diğer klüplerimize de ımtiııal 
Ate§ tarafından ihzar edilip mev- nümunesi olma11nı temenni eder
kıi tntbika konan talimatname ken Beden Terbiyesi Umuın Mü
ahkumını ilk okuduğumuz zaman dürlüğümüzden de talimatname
khip değiştirmeyi kolaylaştıran nin tekrar bir gözden geçirilme
bu talimatnamenin spor bünye- sini ve bu mücadelede klüpleri-

----v-- yenileceklerineiman kaybettiler 
getirdiğini,, söyledi 

Milli künıede son 
hafla 

bu luıflaınn Cmuarteı:i 'e 
Pazıır günii 'Milli kümenin ~on 
ııııı~ı olıın Fenerbahçe - Harbi
) e, l;ulatasara) • ~\askespor 'e 
ikinci uüııkii kar ıla~ma: Gala-

~ -
ıa ... aray • Harbi} e, Fenerbah· 

mizi teşvik edici müeyyideler koy 
masım bekleriz. Zira artık ama· 
tör klüplerimizin her karşılaşma
larında mütehassırı bulunduğu. 
muz canlı hareketlerine susamı~ 
oulunuyoruz. Sporu evvela yur
.:lu, sonra kendf..i için yapan tarr. 
-1e hakiki amatörlerin sahalanmu 
fa yer almasını yaptığı her idmar. 
.çin Ücret istiyen, ka~andığı heı 
lalebeden dolayı taviz bek.liyen 
,özde amatörlerin spor c:Amiamız 
:lnn u11\ıklaşmasını iıtiyoruz. · 

Adil YURDAKUL 
çe • :Ma kespor deplasmanları 
filli küme ~anıpiyonhığuııda 

i] ... iııc'ıyi belli edeceği için mii· ı-te_n_i-ta_rn_a_uı_il_e_<_la_h_a_h_ir ~alon 
him olacaktır. Ikiııcilik mevkı· 

O)Unudur diyor. Ayni gün ko· ine -en yakın olan klüp Galata· 
1ejin kortuncla kolej profesör· 

araydır. G'ulataı:ıaray bu hai- .e:-indcn Jemes Pauad ve Whit 
taki nıaçlnrın her ikisini dt: 

man Will •He Genç Kuzguncul
kııaznırsa ikinciliği r.ılabilir. lise inin (Sabit, Nedim) hiı 
Şayet bu muçlarııı birinde mag kartılaşmasını !<eyrettim. A-
lfıp olur ve .Fenerbalıçe de ik. mt.rikalılar mağlup olmalarına 
ıııarında galip olur~a ikincilik 

ı. 1 d rağmen Kuzgu~uk takımı iyi 
ınııkamı enere ıncy e er. 

Gelelim takıml..ırın \ 'aziyeti- bir sükse bıraktı zannediyo· 

ıı e: 

FeııerJ,alıçc, son ıtamanlardu 
iyi hir hul arzediyordu. Fene
rin genç 'e enerjik takımı kur· 
... ısında biraz erl olan Harbiye 
tdıl!ıkcli olursa da gene maçı 
Feıwrin lehine alabil.irjz. Mas· 
ke..spor i~e ilk kar~ılaşmaların· 
ılı ki O) unları çıkarırsa Fener 
için epı'y tehlike te~kil eder· 

rwn· Bu oyunculara muvaffa. 
k'iyetler dilerken memleketi· 
nıizde tenis sporunun f aaliy.et. 
ni görmek isteriz. 

Milli kümede 
son hafta 

Bu haftanın Cwnarteııi ,.e 

Norveç te yeniden 
bir çok adamlar 
hapsetmişler 

Stoklıolm, :3 (.A.A.) - İsveç 
5azctelcri ~imali Norveçt.e fcv-
6.Uladc örfi idare ilan edilm..i§ 
..>lduğunu haber ·n!rınekted'ir. 
Sorveçtc yeni temerküz kaınp
ıarı kurulmuş ,·e buralara~ Rwı 
yaya bCmpati <lu)nıı i~çi te-~ki
ıatlnrına mensup olanlardan 
yüzlerce i hapi'.'edilıniştir. 

Moskova hava 
akınlarına hazır

lanıyor 1 
l\loskova, 3 (A.A-) - I~ık

ları ı.;öndürmek hakkındaki e
mirler, .Moskovada (likkatle ve 
iiddetle tatliık edilmektedir. 

----o---

Portakiz ile 
ispanya arasında 

Lizbon, 3 (A.A·) - Porte
kiz hariche nezareti. Salı gü
oü İspuny~ ile Portehlz araı;ın. 
da bir ticaret rnualıede"i .imza
.andığıuı bildirnı'i :.;tir. 

Stalin'in 
beyanab 

Moskova, 3 (A.A.) - Sov· 
yet milli müdafaa komitesi re
isi Stalin, hu sabah~ bütün 
Sovyet radyoları vasıtası ilt 
Sovyetler Birliği milletlerine 

(Devamı dördüncü sayfada) 

----o--·-

Sovyet elçisi 
Japon yadan 
izahat istedi! 
Tokyo, 3 (A.A.) - Dün, ta

a.t 14 de Almanya ve İtalya Bü
yük Elçileri bugün Hariciye Na· 
zm Mateuoka'yı ziyaret etmiı· 
lerdir. Onlar~an yarım saat 90n
ra Sovy.:tler Büyük. Elçisi Harici· 
ye Nazırını ziyaret ederek yaptı· 
ğı kısa beyanat hakkında izahat 
aramışhr. 

Kıbris adası 
---o---

Lefkoşa, dün, yine 
bombardıman 

adildi. 
Knhir~. 3 (A.A.) - Almaıı 

tayyareleri Kıbrıs civarında ye-
niden ukına bat}lamışlardır. Lef. 
'.<oşanın, garp kısmı, ça~mba 

;abahı 8 düşman tayyaresi tara
fından bombo.rdunan edilmittir. 
Kinıse ölm~rniştir. Hasar yok· 

Galataı:;uray, bu ekip Mmi 
kiiım'1ılıı ha~ından he~ ıansızlı· 
ğa uğramıştır. Fakat netice~i~ 
lelılcrinı~ olma ı daha ÇO~ gıln· 

Paaar günü Milli kümenin eon (Başı Birincide) 
lı d 

. tur. 
maçı olan Fenerhah~e. Harhi- itap etnıi~tir. Stalin cnıı§tir ----o---

dir. 
Harhi)c 'eya 1\la kespor ta· 

kmıları genç 'e aıerjik oloıtı~ 
ruıa rağmen Galatasarayın sag 
lanı müdafaa ı karşı ımfıt dere 
ı·ı• ıılımıazlar. 

Şu lınldı• bu hafta Galatasa 
ı ·:ı) her iki maçında gal'ip gee 
lirse Milli küıneniıı ikincilik 
ıııııknnıını almı§ oluyor. Her iki 
klübe de muvafafkiyetler dile· 
riz. 

O. Y AZICIOGLCJ 
---O·---

Am rikan kollejde 
tenis 

_ Jcınlt'ketiınizde teni., hiç 
~üliphcsiz diğer ı:porlar gihi 
rağbet bulmaz. Bunun lıa§lıca 
ı·hchi ahusızlıkur. Bu spor 

PJl ~ok rağbet gördiiğü yer hir 
~ok sporlurm kaynağı olan A· 
ıırnrikadır. Geçenlerde hu!:'usi 
lıir zi.yaı;ctimdc Bebek Ameri
kan kolejde mektebin Aıneri· 
l...ah profesörleri ile tenis hak
kınrla görü~tüın. fcktebin he· 
den terbiye i profe örü olan 
'ı: ii çdcfa Amerika ınilli 
(Huğb'i) takıınuıda oynumı~ 
Wllituıan Will tenisi tanıami· 
le hi :rzcvk poru görüyor. 

\.ıııerikada teni onun öz
lcri ııc göre A\'l·upadan daha a· 
~a~ı bir cü~ edeym'iş. Bizde 

ye, Galata aray - .Maske.spor ,.e ki: 
Gılataı:>aray • IIarlJiye Fener- - Sovyet milleti, Kızıl o.r-
balıçe. Ma ke por. · ' dusunun büyük bir cesaretle 

--~o- har pelrue ine rağıneıı adette 

Mİ ili Sanayi faik Alınımlur L'ttvanyu, Leton 
ya, Beyaz Ru )O ve Ukranya· 

8 ergisi nın J,ir kısmını işgal etıni~tir. 
1. •tanb l 'ill Dü~uıan ilerlemektedir. Fakat .. u nu anayi ı<ergi,;1i. -

hazırlıkları devam etnıektedir. Kı:ııl ımlu sağlam duruyor. 
Serginin e\vel<:e 25 temmuz- So\yet milletleri, siz namağ-

dıı açılıp 10 ağu11tobta kapan- lfıpı:ıunuz, çünkü So') etler Bir
masına karar verilmi§ti. Bu l1Jğinc olan buğlıhğuıız sarıııl-
hu u ta riiksek makamlardan 1 ıııaz. aİz hiç bir 'liii!maıun bo
hen.,iiz ?ir emir gelrut:mittir. zamıya<'ağı ıniithiş bir ki.itle 

~ergı, hu sene de Galata~a- tt·~kil t'diyorı>utlUZ · Dii-:uıanın 
r:ı;;.J•i e iııde açılacaktır. kısmen arıızimizi j:ı;gal clmc .. i-

Maltepen in imarı ıuu sebel>'i hidayette avantajın 
n ] ı· ı 1 . ı onun tarafından olnı:ı~ıdır. Fa-
ve ec ıyc a tepeue Lihiik v - d . k 

b
. lA • ,.aptı v k • kat na ınaglup or u ) o tur. 
ır p RJ ; uıaga . arar Yer- . A 

l• tir Auıca :rtlahepe · Naııoleon ordu rlnıı \'C wuuını m :. • • ' ın.ar "L~ • d 
edilc<>ek , .e bir Sa) fiyc yeri lıa harpte n..ayı:;erın or umnu na-
linc konacaktır. sıl ıunğlup etıni~sek hu defa da 

Belediye de mütchaı;sıslar. lli.tlnio ordusunu mağlup ede
dan murckkep .bir heyet gön- ceğiz. 
dererek tetkikler yaptıracak Almanya ile aranıızdaki 
ve faaliyete geçilmesi için plan ademi tct·nviiz paktı bir t;Ulh 
Iarı derhal lıazırlat:ıcaktır . paktı idi. Bu paktı yapmakta 

Yeni başku-. 
mandan işe 
başladı 

Knhire, 3 (A.A) - Ortaprk 
lngiliz orduları başkumandanlıiı· 
--ıa te.yi rı edilen General Auchin 
Leck Hindiııtandan buraya tay
yare ile gelmiştir. 

---o--
1940 vergi 

tahsilib 
---o---

286 milyon lirayı 
buldu 

19 JO mali yılııı<la devlet tah 
silatı 286 milyon 376 hin lira-

yı bulmu§hır. Geçen ayni yıl 
bütç~inin varidat tahmini 268 
milyon 481 hin lira olduğuna 
göre. tahsilat şayanı memnuni 
yet bir -rnridat fazlası arzet· 
mekted'iı-· Bu miktar 1939 mali 

Svilengrat Uzun- tereddüt etınemi~rik. Alınanla
rın ınak.adı Ilnltık devletlerini 

köprü hattı .Aluıanla~tırmaktı. Netice de yılı hüt.çesinin tahsilat yckiı-
Uzunköprii - . Svil~ngrat hiz~n ~ınanlara ~1'~~ olnıaı~ız nundan da 30 milyon 253 bin 

Türk toprağı har'icındekı de- telılıke~ı 'ardı. Butun nakliye lira fazladır. Bu fazla gelir ı:uil 
ıniryolu ık• ımfnrıııın _ i~letıı. 11 v~s.~~~la~mı ııeferlıer ettik. Gi- li müdafaa emrine verilmiştir. 
uıcsi hakkında k~uun .. layihas~- rı§tıgııı.uz harp _dünya harh~, • A 

nı hükumet meclı:,e gondcrnu~ 1 ınedenıyet lıarhı, vatan harhı· Sıze yakında harp harekatı 
ve tetkik edilmek üzere alaka- i dir. Alınanların dine dü~en hakkında daha mufassal malu 
dar encfüneulerc s evhdilmİf-1 mille.tl~ri e art•tten kurtarma l mat vereceğim. Sovyet ldssiya· 
tir. harbıdır. u~nZ"a itim.ad ediniz. 

Berliıı, 3 (A.A.) - Alman 
Başkur..an<ianlığının f~vkaladı: 
tebliği: Galiçyada, dün vukua 
zelen muharebelerde imha ve iğ· 
.inam edilen tankların ecmuu 
l20 dir. 

----O---
Alman Brşkuman. 

danhğının bir 
tahmini 

Rus ordusu 
pek karma
karışık bir 

-lıal almışlır 
Berlin, 3 (A.A.) - D.N.B. 

mha edilmelerinden al evv~ 
;ovyet kuvvetleri Biyaloııtok' da 
.i muhasara çemberini yarmak 
çin dört hücum yapmıştır. B• 
lÜCumlar, Kmlorduya pek za 
:arlı olmuştur. Eairler o kada 
nuhtelif sınıflara meniupturla 
i bundan, Ruıı ordusunun, pel 
.anşık bir va·:Jyettc olduğ.ı ne· 
ic~in<: vanlabilir. 

0·--~--

Moskovadaki 
Italyanlar ve 
Romadaki 
Ruslar ••• 

M09kova, 3 (A.A.) - Japon. 
ıanın Moakova Büyük Elçiai Ha 
!ekavao Rueyadaki İtalyan kolo 
ıitinin tahliyeai itini halletmiştir. 
Y1oskovadaki İtalyanlarla Roma 
Jaki Rwlar, ayni zamanda yol.ı 
;ıkacaklardır. 

KISACA: -------
Aman dikkat! 

i\IEMURLARA •KAHVE 
TEVZÜ BAŞLADI -

Memurlar ve müetaetelere 
köhve tevziatıuı kooperatif 
yapmaktaClır, tevi.iıt ltirkaç gü 
ııe kadar tamamlanacaktır· 

Halka tevii edilen kahveleri 
konrol etmek here belediye 
tef ti§ heyti kaaro~u faali~ 
.Ja~lamı§tır. 

:Muhtelü kahvecilerden a&. 
ınuneler alınarak tahlil ettiril
mek üz'ere belediye ~yah•· 
nesine gönderilmiıtir. 

ıVlütef errik -
Münakalat Vekili 
Trakyaya gidiyor 

Şehrliı:ıizde bulunan MW.. 
.uılit Vekili Cevdet Kerim h. 
cedayınm hugi4t Triiyaya git
mesi muhtemeldir. Vekil, Trak 
yada demiryoliarı, hat n İltaa 
.roalar etrafında teikiilerde bu 
.undu.ktan aonra ıehttmiae dö
..ıecektir. 
!K.TISAT VEKfı.i GELİYOR 

İktısat Vekili HiWaü aÇlur' 
.n hu~lerde tehrini.ise gel~ 
ceği haber ahnmı§Ur. 

----o---

Acı bir kayıp 
Emekli İ&tanbu.l P. T. T. bq 

müdürü l:iü.sııü ~rkey dun, 
ı.neb'us Sadettm Fent Te Ra· 
&im Fer'Jt; Seliııik halıkaaı mec 
.u.ai idate iusı Ganim Ferit w· 
!§ bankası müdürleriıuieıı Fa
dtl Ferit'in yeğenleri; Stimer 
bank memurlarından Fethi A· 
1az'ın eşi; Islan.bul C.1 Miidde
~umumiliği ilinat daire&i bat
kitibi: 

İFFET ALAZ 
Aü.karada yeni inti~ara baş· 

lıyan haftalık •Dikmen» gaze 
tesi, daha ilk sayısında san'at kısa hir hastalığı müteakip ve-
ve fikir meedelerine ait emek iat etmiştir. Cenazesi ... bugün 
ve tetkik mahsulü olduğu anla 3 Temmuz 941 Pe~Dıhe gii· 

nü öğle namazını müteakip 
şılan yazılarile İ}-4ı bir intiha Teşvi.kiye camiinden kaldırıla· 
bırakmış oluyor. rak Fer'iköy meiarlığındaki 

Bunlar arasında •tarif n metfeni mahsusuna defnedile
öz• serlevhalı bir fıkra ,·ar ki, cektir. Kederdide .ııileme ken· 
fikrin nesir halindeki ifadcs. disini seYen doı;t v-e daire ar-
bakımından muvaffak <lcn'He- kadaılarını taliye eder, Cenabı 
bilecek bir haysiyyete eri§mi~ .tfak.k.ın rahniet ve mağfirf'rioi 
olduğu halde, ya dik.katı;izlik temenni eyleriz· 
te.n yahut ta eberiyetle yanlı~ (Haber aldığımıza göre Ba· 
söylenmesinden ileri gelen ıııa- yan İffetin ölümü, ha apandi
sum bir hata yüzünden, cka- sit arızası neticesinde bir ~ 

gün içinde olınuştur. Merhume 
t:~yy~ muhkeme» tih~rini «ka- Mrdenbire hastalanank der-
zıyyeı mahkeme• §ekimde kul- ah kledil. k 
1 

.. bal hast aneye na ır en: 
an!~~- .ı:..ı. ı • . 1 E kil . k •Biliyorum, apandisitim patl•· 

;u.uaD w:a.Aat. s crı en· d 1 v » • d · · 
d" . ··ıd·· . lim k ı ı, }aşam yacagım . emııur. 
~. gu urmıye .. v •• : v~. en: 1 Derhal ameliyat olmıq, cid-

dilerımıı pek ogund~lerı den apjlndisit'i tl dığı -
«skolaıştik» bilgilerinin nadırt>.n ··1m·· h hll; ~~ 1 

. ~ 
uh ld x... ankazı ara ru uş, asta ır .-.aç saat ıçın-

m dtaç ~--:'~:uz kelinıeden de vefat etmi§tir.) 
sın a, aaıa~ * MüllUye Bqmtlıfettiti Nc
tuğla parçalarma kırdırnııya. dirn Nazmi Y alovada l>azı teftif. 

lua.. -- ler Y•Pnuotır. 
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Paras1 
·ıanlaı 

açıy 

İşaragm 
ren/er VE 

isti yen, 
Iluııdaıı 

çi ara) mılaı 
i tiyeıı]erin 

leri 'kiiçiik i 
meğe karar 

Biz, diğc 
oUluğu gibi 
ilanlara bir 
pıştırıl masu, 
müyorıı.z· Kt 
m: eı•le11111~ 

okU1U1klı biı 
rih adre.sleri 
Ftlır. l'iddı 
yecel~ ıehlifl 

mek luıkkını 
diyoruz. 

M~ktup g 
Zanlar, ııaJ.u. 
bir ketumiye 
edileceğine ı 

İkrau*yeli 
rin neşriııe 

Hunlardan h 
ni doğru hı 
göndecenlcr, 
ınız lıooiye 
tifade ede<·el 

ilk bilrı 
bekleJ 

Toprak 

Ofisimiz elinia 
Uı~kbr. T<ılipferiı. 
Lianc..ıı hanındaki ------
---mı-

vaı 
ÇO 

tef r 
FiLMiNi 

Mal• 
R 

' , . 
Meş 

İs tan 

EYtl 
Hayı 

= 

------
- Mütee vir o 

:ınü}or musun? 
eden üziüı 

- İ§ lmlnıaz«a 
falt-te dü~ersin. l! 
da malum: İn an 
lere mecbur olur· 

Paı:okalın gözler' 
Böyle d ol n, i 

yakayı kola) kola) 
Artık tecrübe ah 

- Bu i lcre ço 
mı ın. 

- Evet öyl~ ol 
kuz ya:.ında idim. 
hü)ük ol ll)dı mü 
eeza ına mahkum 

- Güzü pek 
IJenzİ)orrun. Otuz 
Şokarların znmanı 
dm, ceoler u altın 

- ş"okarlar mı 
jşittiın hen. Kimd 

- ~kı) n çetcl 
5entetyen iJc Liyoı 
da dola:.ırlardı. l\feı 

-,· J Sayfa 4 • J__.; _______ ..._ _ _._.;..m, _ _,_ ___________ _ 
EN SON HAV AD1S 

/ slan bul Asliye 12 nci m11 _ _ Ô ____________ mmn 

u k hke e · d Sabah, ğle ve Akşam her yemekten sonra nu . ma m s1n en 
Müddei: Mehmet 
Müddeialeyh: Naime: Edirne-

.. ·h.-11.pıôa Sultanhamam Hasan 
Hüseyin sokak :No. 10 da: 

Müddei Mehmcd tarafından 
•

1 Emine aleyhine açılan ihtaT da
.... .: ı.•asına . ait arzuhal sureti rnüd

.. $i~ialeyhe tebliğ edilmek üzere 
yaz.ılı adresine gönderilmişse de 
mumaileyh mezkfır ikamctgfıhı-

- -- -- -

~ Temmuz 1911 Pcricnı1c 

~ \: 

'l ı .. hi terk ile "semti meçhule _gitti
ğinin beyanile iade kılınması ıi
u!rine Hukuk usulü mahkeme
leri kanununun 141. 142, 143 ve 
ve 183 üncü maddelerine tevfi-

İ LE j l\: :"'._ 
~· 

'İDd(~İ;İ 8İWI IS UNKASIMDA 
J~~'fE.Li ~~~AP. 6'ÇA.R 

.ı 1 kan ia.dc ikılınan dava arzuhal' 
ile tahkikat gününü gösterir da
vetiye varakasının mahkeme 
divannancslne asılmasına ve 

.•• ~0/502 numarada ık.ayıtlı işbt 
~· • 9avaya müddeialeyhin (15) gür. 

içinde cevap vermesine karar 
verilmiş ve bermucibi karar ar
zuhal ile davetiye varakası mal-: 
keme divanhanesine asılmış oı: 
malda mumaileyh Naimenir 
yukarda yazılı müddet zarfındr 
davaya ceyap vererek tahkika• 
için tayin ık ılınan I 7 /9/941 Çar. 

' şamba günü saat (14) de mah. 
kcmemizde hazır bulunması ve. 
va kanuni bir vekil göndennes' 

. iüzumu tebliğ yerir.c geçmek 
üzere ilan olunur. 

940/50" 

::: ·Leningrad'a yürüyen 
·. ~· Alman ordusu 

(Baş! birinci sahifede) 

man tank!anna hücum etmekte
dir. 

T ayynrecilerimiz, pike hücum
ları yapıp çok alçaklara inmekte 
-ve bombalarını Alman tankları
nın tam üstüne atmaktadır. Düş
man dnfi bataryalarının siddetli 
ateşi tayynrccilerimizi yıldırma
maktat.lır. Tayyarelerimiz cenup
da Bül.rcş hava meydanını bom
bardıman etmişlerdir. 

ALMANLAR DlNYEPER 
NEHRİNİ GEÇTiLER. 

• • Vi§i, 3 (A.A.) - Bernden 
\ 1-.aber alındığına göre Miskin şar 
'kında, R us topraklarına dalmış 
olan Almanlar, şiddetli hücum
laT yapmakta ve doğrudan doğ
:ruya Petroırad üzerine yürümek 
tcdirlcr. Moskova, bu mıntakaya 
her cinsten binlerce tank gönde
rilmesini emretmiştir. Almanya
dan gelen bütün takviye kuvvet
leri Minskin şimolinden Petro· 
grad lııtiknmctine gönderilmek
tcc;lir. 

Alman tanklarının tahıid edil
diği esas mıntaknda Alman hü
cumu süratle muvaffak olmakta
Llır. Smolensk civarında başlamış 
aıano bir ınuharebe bitmek üze
redir. Alman orduları Dinyeper 

4•.. >nehrini geçmiştir. Almanlar, tim-
.... eli Gomel'e doğru ilerlemektedir. 

f.1 1f D ivinn nehrinin ötesinde, Munsk 
bat:ıl:.1ık mıntakasındn şimdi bü-

.-t ~ yük· bir muharebe başl!_ımıştır. 
! • ı Ubhynada, Alman ve Rumen 

kuvvetleri, yeni bir mevzi zap
tctmişlcrdir. Alman ve Rume•l 
'Ordul<>nnın derhal umumi bir '· ~ ... , taar1uza knlkmalnrı beklenebilir. 

• ı.. • .. Slovak ordusu, Gnliçyada Ticat 
· • • c"den Kızıl ordu, nrtçıln!ı ile te

masa girmiştir. 
Sovyctlcrin, şimdi. müdafaa 

... hatlarının merkezine büyük bir 
ehemmiyet etfettikleri anla~ıl
maktadıı . 

Sovyct tayya'rcleri Köstence 
lımanınn yeni zarnrlar vermiller-

Fırçalama 
lısınız 

ÇDnkD 
Bir defa fırçalamak
la dişler temizlenmış 
olmaz. Agız ı?uddcle
rinin ve dahili uzuv 
ların mütemadiyen 
alınan ecnebi madde 
lcr, mikroblar, ye
mek, içki, sigara ve 
saire dişlere diş et
lerine binbir mikrob 
aşılar. arızalar husu
le getirir. Bunlar bi
rike birike nihayet 
dişlerde çürüme, et
lerde iltihablar baş-
lar. Artık felaketi 

önlemek ve durdur
mak lazımdır. 

Vakt inde ihtiyati elden bırakmıyarak 
dişleri n izi sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sonra 

S A NIN 
DIŞ MACUNILE FIRÇALAYINıZ. 

Eczanelerle büyük ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

* Çorapçılar dün Ankaraya 
bir heyet göndermiılerdir. Hey
.::t, kadın çoraplarında yapılacak 
.adilat hakkında göriiıeceklerdir. 

VALLİNİN TETKİKLERİ 
Vali ve Belediye Rci i Lfı.tfi 

Kırdar ,dün tramvay ve elek
trik 1idaresine giderek tetkikler 
de bulunmuştur. 
BU YILIN KONSERVATU.A.R 

MEZU 'LARI 
.Ankara, Devlet Kontıervatu

arı Lu yıl mezunlarını vermi~

tir. Bugün saat 16 daAnkara 

Kon ervatuar salonunda ilk 

devlet artistlerine merasimle 
diplomaları verilecektir. 

TERFİ EDE1\1İYEN 
KA YMAKMILAR 

3888 sayılı kanunuıı 2 nd 
ıııaddes'ine hağlı 3 numaralı 
cetvelde deği~iklik yapan layi
ha, .Mecli.:ıin alakalı encüme11-
lerinden geçıııi~tir. Layiha ile 

ka}makamların kadro eksikl'i
ği yüzünden yıllarca bir dere
cede kalıp terfi edememeleri 
nin önüne ge~ilmekte, ayni za· 
manda kaymakamlıktan vekil· 
liğı• tı>rfi de yol açılmaktadır. 

SiNEMALAR 
BEŞİKTAŞ BAIIÇESİ 

2 Film Bir<leıı 

1 - Gaip izler. 
2- Asi Kazak. 

Türk~e 

Bc~ikla!J Suat Park 

Sinenuı.mıda 
2 Film Birden 

l - Kral A .. kı. 
2- Kandczterlcr 

* 

Kar~ı 

Halk sinemasında 
BUGON 

Matine 11 de gece 8,30 da 

1 - Makine adam hüyiik seri 
tekmil ibriden 

2 - Dolu Dizgin Kovlıoy. 
3 - Miki. 

ENSON HAVADiS 
İLAN FİYATLARI Kuruş 

Eaş1:k maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 > > » 200 
3 > > » 75 
4 » > > 50 

...,, - - ... ~ 

,T;_q :BANBASI 

1 
~üçlikM Tasar;rut ltcsaplan~ 

194 r. iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: ~ Şubat, 2 MaytS, 

ı Ağılstos. 3 İkinciteşrin ' 
tarihlerinde yapılır.f 1 

• Vi( 1 
1J 941 ihemiyeferi J ,. ~· "' 

1 adet 2000 liralık == 2000.- L. 
1 , • 
3 > 1000 > 1 == 3000.- > 

' 2 >l ,:~ t~ ::::1500.- > 

J
• >! uvv :>! :::2000.- > 
8 > 250 , > :;:=2000.- > 

• 1 • f r 

1
35 > 100 > := 3i>OO.-· :!o 

• • \ 1 , .so • 
1
:>0 , , •==4000.- a.. 

300 r.1 20 r,. ::;6000.- >. 1 

Parasız küçük 
·ıanlar servisi 

açıyoruz. 
---o---

İş arayanlar, iş ve• 
ren/er ve evlenmek 

istiyenler için .•. 
Bundan ı:;011ra i~ , .e i:· 

çi arayaıılarla c\ilenınek 
h0 t.i.ycnlt•riıı g<>ndcrecck
lcri 'kiiçiik ilanları ne~rct 
mcğe karar ,·erdik. 

Biz, diğer gazetelerde 
olduğu. gibi göıuforilecck 
iliirılara bir de 1.-upmı yn· 
pl§tırılmasına liizwn g(fr. 
müyoruz· Karilerimiz yal
nız evlenme tel•Uflerine, 
okwuıldı bir )'azı ile ~a
rilı arlrcsl,•rini /;:oymaları 
şarltl1". Ciddi addedilemi
')'ecek teklifleri ne.5retme
meh lw!.kmı mulwf rı:;a c· 
diyoruz. 

Jlehtup göruler<'ce./; o

l01ıkır, luJdarmda azami 
bir /;('tıimiy<>t muhafaza 
edi1'•ceğine inaıwbilirler. 

İkraııı'iycli bilmecele
rin m·~riııe lrn~lıyoruz 
Bunlardan her on tnne,;i 
ni doğru halledip bize 
gönderenler, hazırladığı -
ınız hediye :stokundan is
tifade edecek!crd~r. 

ilk bilmeceyi 
bekleyiniz 

Sahip ve Basıııuharriri: 

.NİZAt\H;TTİN NAZil~ 

Bugün 

çok merakll bir 
tefrikaya basladı : 
Meşhur Kadın Avcısı 

İstanbulun Kazanovası 

Hayatı ve Maceraları 
.• ~ "'. ' - •• • • .. • • •l . • • • , • • •' • • • 

lstanbul Belediyesi ilanları : 

Baki Tezcanın vesaiti naıkli ye borcunun tahsili emval l 
nunu hükümlerine göre daimi e ncümenin 31/12/940 tarih 
11045/16869 sayılı karar icabın dan olmasına ve borcun tahS 
ni temin için Galata Balıkpaza rı Sarap iskelesinde 50/1 No 
ticarethanesinde beş metre tul ünde galvaniz elli adet borı.ı t 
ciz altına alınmıştır. 4/7 /941 tarihine müsadif cuma günü S 
14 ie mczkiır mahalde açık arttırma surctile satılacağı iiaJ1 
lunur. (5392) 

1 Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermuyesi: 100.000.000 Türk 

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

Para biriktirenlere 28.800 Ura lkramiyc veriyor 

z:raat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hes:ıplıı' 
rmda en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kor' 

~ a ile aşağıdak,i pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.000 LiraW-. 4.000 Lr. 
4 <> !iOO > 2.000 > 

4 » 250 > 1.000 > 
40 > !00 :& 4.000 > 

100 adet 50 Lira'l.!k 5,000 µif~ 
120 » 40 ) 4,800 , 
160 > 20 • 3,200 1 

, <lır, FiN RESMi TEBLlGI Abone Şurtla1·1: Türkiye Hariç Neşriyat Direktörü: 
MACAR RESMi TEBLIGI Helııinki. 3 (A.A.) - Dün- için için DİKKAT: Hc.:ıaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liJll' 

ı Budnpcştc, 3 (A.A.) - U- dcnberi, Finlandiya ordusu, cep- Kr. Kr. SÜKRÜ SARAÇO(;LU dan a~ağ: düşm!yenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 !ııt' 
mumi karargüh tebliğ ediyor: Ma henin hertarafında şiddetli bir Basılclıi{l yer: 

• car ordusu Bereke sırtlarını geç- topçu ateşi yapmaktadır. Petro- Senelik 1000 1700 la:;Hc verilecektir. Jl 
ırtiş ve· Gnliçvadaki Sovyet ilk grada giden berzah Üzerindeki Altı aylık 550 1000 Ebuzziya .Matbaası Kuralar san.ede 4 defa 11 Eylul, 11 Dirincikanun, 

, müdafnn tertibatını ve telörgüle- muharebeler ehemmiyetli bir saf Üç aylık 275 500 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
ri tahrip ctmistir. hava ızirrnistir. Avlıık 100 ~~~~~~!!~~~~~!!!~~!!!!~~~~~~ 
-~~-----------------~-----------------------------------------------------------~--------~-,---

- Bir gün ... Fakat lıangi la seyyar bir kalaycının yanına 
gün? çırak verdi. U tam, ayrıca kı-

' - !~dendiğin gün. rık porselen, hillur tabakları, 
: ·: J- fü·l~nıniycecğ'in1. Ben ka- vazoları falan da tamir ediyor, 

,<hulnrı enııeııı· kenet yapıyordu. Vah), ar-
. , - Elbet lıunuıı bir :.elıebi lıos adamın biriydi, memleket

• 
1 

v;ır? l"eııalık ını gfüdiin onfor te kimse . evınezdi onu. Beni 
dun? lıer gün, sebepsiz döviiyor<lu. 

ı; •• - l:Ht... Bana sanat öğretl~ği gibi ha 

, ,
1 

f eti:ıo cizc karı~u: ka ~eyler <le öğretti· 
-.Mahkum olu.unda kadın Marten sordu: 

parmağı "·ar galiba? . - Nedir onlar? 
,. t .. ";- A,.ağı yukarı öyle. - Bir sürü fenalık: Hırsı:r.· 
•• - Anlat eumı bize... lık, adam öldürmek!... Herif 

' 

- 1hb:mı f.ıkir bir adaındİ. vaınaıı bir hır ızdı. Kalp frank 
ı yapıyor, bana 5ürdürüyordu. 
ı Köylülerin tavuklarını kazları 

il 

.. . ... 1 • 

... : . ' ~ .. ,ı ..._ ... ~ . · .k· nı, kurutıııak İ!,;iıı ~itlere astık 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 41 

fKANLI LOKANT l\J 
hırı çıuııa~ırlarmı c;ahyorthı. Be 
ni çiftliklt're 8okuyor, evlerin 
'aı'İyl'Lini tetkik ediyor, ~onra 
kt'ndi gidip evi "oyuyordu. Bir 
defa ında da kcıuli~ini gfüen 
hir kızcağızı öldürdü. 

Fet;ş: 

- Bu adalh ~ağ mı diye or
du'! 

- Sağ olsaydı bunları anla· 
tırmıydım size ... Ben hap~e gir · 
ıuedcıı lı'ir yıl en el öldii. Ben 
artık büyiiyor, gcli~iyor çocuk 

lukluıı çıkı)orduııı. lJ lanı ar
tık heni dönneğe ''e~arl'l eılı'
ıııiyor<lu. Kili~cler<lcki ~adaka 
tcp:.ilerindcn para ~almak, u -
fak tefek lıırsızlıklur lıo~unıa 

gitıncğe ba~ladı· çok para geti· 
rc<'ck işler yapmak i t'iyorduın. 

Ustam çok içtiği için günden 
giiııc dü~üyor, ı,:.ökiiyonlu. Bt•ıı 

biiyiidük~c atak oluyor, korku 
nedir bilmiyor, her §Cyc saldı· 
rı)ordum. Ormanlarda, yollur 
da pusu kuruyor, gizleniyor, 

köylii kadınlarıı hücum ediyor 
chırıı. 

Bazıları da çok lıo~uıırn gidi 
) ortlu hu -kadınların... Olgun 
H~ dolgun \iit•utlu. karagözlü. 
hö~ürtlen dudaklı kadınlar, he 
ni harap ediyor, ı;ıcak hakı~la
rı kalhiın'i. ı,;Jtıyor \ 'C hiiyiilü -
yordu. Ellerim, clbiı:;elcrine dey 
dikçe çılgın Lir hale geliyor -
<luııı. O zamanlar yaptığım de· 
liliklcri, <:ılgınlıkları şimdi dii 
~iiııüyormıı da , lı:1~1mıı L'iı- fc. 

] Ak 1 ı·~· ·ot11ıt' a et ge ınec ıgıne ~a~ı) ç 
Kadınlarla kur yapıuıı''ıı 

~eviyordum. Bir giin, kııfıı 
\'e ~önlünıcfo hir Jıj.., ll) ıı-" .. ,, .. 
Kadınlurdan ıııukalıclc ~o 
onlar tarafından :-C\riln1e~· 
arzu içimde ale, Ii hir ~ııı 
oldu. Bütün henliğ'iıııi Jıit 1" 
gili gibi kucakladı Artı1' . ı' 

dun ha~ka Lir sc)· dii~ii11ııı1

1 .. .. il' kf 
dum. Fakat hasıma fr]i ' 
tiren hu zaafu~ oldu. 

B. .. J 1. oı1ıı 
ır guıı U!>tauı a ,ı} ~fı 

tik. Dağ yolunda nıadaı~ ~' 
n'İn çiftliğine uğradık. '1° eıı 
gunduk, bize acıdılar. ) eÇ. 

verdiler. Geceyi orada g ı 
(Dafıl' 


