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çalışacak 

tayyaresi düşfii,., --Refah v~pl!!._U faciasını aydınlatmak, 
bize dost olduklsrını temin eden 

!"uharip devletlere düŞer ! ij r ı ( 1 nehrini 

Sufrn 4 (A. A.) - Stefani: 
5, ilı·ıı~rac\ ile İ, ... t:ınhul aru .. ın· 
ılaki köpriilerin t:ıın';rinden 
~mıra Rulg:ırİ:-l:ınla Tiirkiyı• a· 
rıı sında ha~h) al•ak olan dt·ıııir· 
) olu ıııi.inakalfüına İııtjzarrn İ· 
ki ıncmlekt·t ara ınclıı lıir oto· 
mohil .. cryj .. j ilıcla:: ecmec<'k -

Rcfnh \':llJUrll faciası, mcm- ---- u~cmP.g .. P. f P.şahbüs ıeketin ııcr tarafını, bir tees'iiir ü u :u ~ uU tir. 
Buhıi.in ilk ılt.'fu olarak Tiir· 

ki) f' ile Bnlgari::-tan ara~mda 
lıir otoınohil ııchla f'n j.,j i~le· 
1111--ğ(• ha;lanıı~tır. 

~::~·;.;;::::·de Y•lnm•kla de- R z •elt, dü gece eden düşman 
Tiirk denizciliğinin miimtnz radyon·a ŞU s"ozler·ı p'u"sk"u"rt'u'ld'u" 

gcnc:lerini uyurken şehit eden <Hişmnn kimdir? Bugiin, saat 15.5 de Rcralı foci r.sı hnkkmda izahat vcn·n Ba · 

Iliitün memleket bunu öğren- s'o'yledı' : 2400 ldionıetrclik cephenin her yeldi J>oktor Rcik Saydam 
'Muntaznın otonıoh'il miina· 

kalatmın hafta .. onnndı.111 e\" -
\el lrnilı) <H'ağı tahmin ı·ılilmek mek istiyor. tarafında şiddetli hir ttuu·rn; 

Jliidisc iizeriıulcıı 24 sant vo ---o- ___ iclarc eden J\1:ıre~al Fou Kayte ıAnlmra; 4 (Hususi muhabiri. de ımılııın~lıcyc lntu:;,nrnş bıılu-geçınis, ya geçmemişti ki abu ci- ı•ıizc!en) - Ba vekil Doktor He- mıyor, son :ıyların hüdiscl<'ri tcdi~ -ıın' ette bir dahli olamıyncnf.ı- ~loskm•:ı, 4 (A.A.) Sovyut. rcs. ..,_ "P::rduın Bii) ük Millet l\1.cc- İ<:indc .astrlurc:ı ıığlanaca'll hir 
nı~ bildiren İngiltercnin hir mı tclı!iğ;- :; temmuz gcres· ı:sinde şu nutku sii~ :eıni~tir: tarz takip etmektedir. 
resmi tebli~i ile lrnrşıla~hk. İki Tum opol • Kcrt•mcnc h ttı ıiiz - Arkadaşlar: Tiirki) L·ııiıı istiknırıııı 'e 

Beyrut bir açık 
şehird1r~! giin sonrn da Berlin ve H.oın:ı- rinde Alnımı motörli.i kı ,·,·etle :.'rleclis tatil c'!cvrcsinc gh.r· hedif blı·l•;ğini tt'ınİıı için g;e -

nın. hu ınciıldc bir miistl'r k rinc lmrşı şidcletli bir muhnr 1: kcn sizinle dahili 'c Jıarici ' ... _ ~<'n ikinri kuıımuln Jıuracln ı,(iy 
·re mi tcllli~ neşrcttfülcri görül- baslamı tır. Diğer ccrh"lcrd •• <' zivet hııkkmda hir konuşnı.? ıa w l . k 
dfi. Bu ii• dovlelten ba•lta, Ak- yapmak ;,todhn. Sözimıe TJrk lemi< n ııguın · iiz erı h' er !<'· "' "' mev7"i mıılınrcbclcr olınal t . k · 1 } 1 ·· ·· · \ · · 1 'l\ 1\ ) 1 iihnaıı 
Jcnizin arlmıda hnrıı nc,nisi - ·· ordusu ile h..ı'fırunak i tcıi• 1 ·er lf' ;;rnr a. aın, mbumm ıcr.· 

1

1

1 
' · · - ' 

h dır. Onrü ı.uYVC'tlerimiz, ~ece 1 k . n k l . dolnstıran veya dolaştırması ilı· ı ·~ 1·-.cnfant ''C vatan koı-·:· lıatına ti) mnını;; tı·k kdim<' lm· ıii fuuetı C)rut nçı · sf' ırnıc ~ baskınları ;:\ upmışlaı·dır. ..,. ,, · 1 l · tiınnli olan iki dc\lct lalın , nr- - o ma"t emrinde, Tiirk or lu<it ..,~ 'nn:nnaz· · " I k:ır:ı. Iııgi iz ta~ yare erı turu· 

l

i ? Diişmrı ın, Dcrt'7.İna nchı in~ snıfctti~imiz emek )CrinclcC.11', . f 1 l ) ] .. } ... ın. "•Bo""y Re durursak ı bh"" l ,. el d l '''l·ı·,.1 • • flmau tlostluEu 1111 ıın yapı nıı ı •. aH.ı Hıcunı ... 
a ~~"lll<'K trse us cı•ı ur uru • .. ~endi inden hckled i~iınh: J· 

1 11 
.. ]> · ı '' "ıst0 ıı kralJı(..ı l'ıllı·t'ııı \t' ıı1cııılt•k"t1'11 ~cl<ı rını ı>rutt•:ıto t'tıııı:;:tır. ,u pro· 

- ı unan · .. ,.., • • d nmşhır. ynziCc~ i, göğsiiıniizü i!tih· 'rl ı · ' c • f 
ll ''1'.:ı"Fr011S"Sl. bız ehu""rrı"yetı"mı"zı" l , .. •.ı kl 'l' kl" t d · ı··r.1· "tt"l•ı""tt"ı•-:.'11111·zku. t"Slollı'tarafıft•detlcrle llH-. • .. - ... " " ~t z < uzcrınucıı taar.r117.a P • GO <•tınıcıı · ıır arz a ~op • ı •ı- ıııc ı ı;ı: J ll ı ı ' ' •· ... e · f ' • d' ·ı · 
Yunau ~rnlhj\ının ~~o_rn tol!. kaybederiz ı ı nn miilıhu mntörIU l<u,·vct'or. n• Wmndım ""rdor. ,....ıarrn <loJ;oruluğu. THrk ıucıu rika lıiiküııll't\ııc de lııl ırı "''-

liycsindc I~·on:veıı dcnız ndc, J• • .,, durdltrt•lınu \'C diisın::m bil · y~ Aı·kad~r.lnr; [Pkt'linin ınııe.uııİ) l'li ıı11ıclc:-İ ıir. :.!~ ndala;ında \"C Girid adasmd('I Yn<ıington: 4 (A. A.) _ Mil- za'·ı'at \'"'rn1•
1 
... tir. nıınlar, az son.. Son gii ılcrılc, mcı.ıJL>l,(·tiıPİ· f 1 k" ) k •ti 'rı'ı · 1 }ir:uı:-a hükiııııeli de. a~rH':t ı l 1.ı 1 ı J " ., .ı- ,_. etra 1111 a ·ı ınn• t < ıız. :ı-

cercyan cc en mu ıare c er ' tc hit .. hcn radvo iie ne rcdil"~ rn, Tarnopolc d•ıx...u bir 'arın'" zin htzı ımrc:alan ii7<'rind<' h: :ı ·ı 1 k 'l,·ıdriddı>ki lıiivük clri~i Piyt·t· 
"rt"n n,enıilcri, şu andn. bilfiil t• "d 

0
_. • .. 

1 
R "~· 1 · h cdı'ldı'rı' d.,ı·r 11,.._ alıhiitlcrimize tamaıııı c ~atı ·' - '\ •• .. •• ur me<ıaJ a •"-'ısıc ını ll r C" tc.,cbl11'ı's·u"ııdc hıılıınm• "'l"'ra'ır nrzu ar ız ar ' g ıw '' ' 'l l ~ 11 k' 1· ·ı· l ,. ,· 

Akd 

· ı· ·ı· ba-= An1ir:ı 1 lr v "" ~ ''" 1 k·,ılar·,ık tl'ılt•c"h","i'ı'ııı'ı·•. ııı•tı' t•t•lt•r" ri") İ. '' at rıt l t' 
1 ngı ız <' r,ı::-

e.nız ııgı ız '"' ...... ı cc,·e!t tlcıniştir ki: 1 riyat ~·apılmışhr. Bun :.ıra v ~ r •· •· Cnlriııclc bulunduğuna gör Burvdnlti muharebe c e\'Pın et · · h ı 1 ı ı ··ırA I 1 Sir Saıırn<'l lloar"a :ı)lli prott'., 
-Vatana ve bayroğa 1 aglı c ı. mcktedir. bu gıbı ii ya ara mrsı \ti r- lıizi u n~tırrnı~ ır. 

J{ral ikinci Yorgi hükumetinin du"'mmuzu sö:\.·lcrken avni zrı- metiniz tam hir dikknt ve ha "itl· Bıınclaıl ,,onr::ı lıa ,,, ck!l Tiirk LO) ıı teknırluın:ığa ınf'mur et· 

b
. A teblit' ile J l' 2 temınu:r.d:ı tın.·varcJc .. irn17 • t ·· t · t' • · · r.yrıcn ır rcsını h ına:ıd .. ı"sı'mı"ze de h""lı bul•tn· sı:ı;e gos crmış ır. k d ] l l 1 ını::1tır. 

t eO.ı" lı'"t.,tlnl"ll"' .. .,,., ' ıncl•.t .. Jı'f lıa\'" cnrıu-:mı>lar111,.l• 1\1''d f t l t \lınun pa tın an< Hll J 1 ı~ı·< C• _...=_--------------
nt"'ırınüş olmasını, haycli doi!rı~ Gl ditşmr.n ta:.\.·vure!;! diirür<t'i;" keınnıiilii icin her fırsntfa11 i - rek, hunun h er tarafta i~ İ kar· ıla hii.' ü k \lınan milleti için me\'ZUa temas c nı h •· " " dt !,'Um uzu. nzimli oldui•um1ızp " " •• u n mı "ası ıı ~rnnı. ın : -

b ululnn. Pııknt v;,r den b;' lıa- kar• r \•erdietm;z; de '" ;lcdi•ô- h-rd;r. mzhn "'" t,,mız 21 .-,. - Hinde ebnekley;z. (Al k>Slnr l- . : ı la nıhl!,1 m • ii) ! mı i, ' c ; ·;!le '1 e "' n; ;ı c ıw '1o•d ;, . Biz A lınn U)" .. \ (• nıcvcudivctimizi mü hfa .. y-

her '''"manu< olınn"na ne ıH-.. mizdon emin olmahyız. vnreıHr. • A.<nv;< )er;ndc<Hr. M••ı:,;. , · m eıııı;,ıir: 0 ;u uıo·deni iıloındcki me,kihıo 
lim. ..J{ t 1 11 ıh ı ~ -<>-- ,uksck karurlıırı sa~csindc ı·· ç \lınaıı, ·ı rlt·,}"t r.-... : Jl"ıtlc 111··ırıııt·t "'tlcn bir 111il

1
,etiz. A)· 

1 
1 n lrn UV\'<' ıa.ı: rn ı:!U e <" ça ır» l>ir '.uiişküliimiiz .:\·oldur. B h· , ' ' .. " • . " 

Refah gemisi, Anla ya• a '· hmuım Amerikadun ba .l,a her s ı· ı• tk d ı .. · 4 k ) 1··· k ılııılnııını::- ol:ın ılo thıihmnızun 
rnlfot ctmİli \'C yolıı ~ıkışmı!\ he: • a ITI' ın nu un "n rnnh gHnlcr'n icap ctti1"rlif,i ) - rm, illa) l• ııut mı na. ıır - ~ o 'nsat \"r<lc hürrivct; ortadaı lmlrh- 2!!. tı'in tcclbirJcr nlınmı"tır. D:'1•' <lo-tluii:ıma \C?"<lii!.'İ kı'. ıııeti l<'· ı..ıi«ı ~ılımıla iki tarafın llirlliri· 

~inci saatinde batmıştı~. ' • .. 1 r c.l(!mı [••hıt Amcrikmln l-iın- " " ~ ,. r:o • • ·· • t' 10 12 ·ı oldu"uıın go. ••h• b• liiznmhı tedbirler olur a N ..... lınrı""ız "11ı'r"ır· ·kf·ıı "11llıınclıi!ı k<·- ıı'ı" lı"ll l>ö'. le g(irınt•::ını ıeuwn· 
sur n l - illi 11 <:en'tı hürrivctİnc lı:-]<'I ;!Cft'ml. mu ım· ır parca 1 . ' "" ~ ' '" ı·c, ~·oın'uin Türk kara s.ı.ılnrıı~ • w • • mcktc gccikıni:veccğı~~. · l ı' ıııt•lı·r lı1"1t1''111 1'ı"ıı·k 1111" llı·tı" ııiıı ni ederiz. (Alkı~lar) · 

.,. 'C<'<'"mı idclin etmekle, her P. - , 1 ALMAN • SOVYET HAR.ili .ıt'll l'lli mil n•·ıkta, tcca\"U7C.l"~· Jll"tik 1 J d' · Jd , l L jJ • l · • • \ fl,·1-. ••t•kı"l tİÇ dakika "'iİrt'll )1'! .., " . cnı . ı <en ını a a!n'ıs n ·ır Son ... ··ınnnl"'ra 1,.,.ı:ır b'z ı.,n JLa ıınc ııtap t'lıııı::tır. c· ora· ,, ı·odı•,.,!lnı kabul etnıemız 1 ve l k ı · · l\lo"lrnva: 4 ( A. A.) - 'fuss a· 1

·" •• h .. u ı' lk l l 1~ l 1 111 l n man ı - rnrıcmde bir ~ey ~i;• - ı•z"ı,, ".·erler(e t'ereymı "<1 ..... <1'. .Alıııaın. a ic .. ·iıı :..' ni ak'islı·ri rarl'l i a ,ı;; ur a ~canı• nı ~· 
.. ,Jh or. Bn sahnvn yakın ° 3 le tis olur. jansı bildiriyor: "'• ·' deniz \'C hava i.islcri ~aıul::ıı·chr: B, 

1
.. . • '>evlet nıiithıfn•ı komitesi reis hnrp hizc yalnv. scrpint:lı-r:,.,: lınlınu~tur. Ri~im lıi~ i~aımıız ur. 

1 
_ i\1cis ndnsmdaki ıtalyan c'l nırrıv<•t dıwasına ınan:. • • his~·cttiriyor<lu. Nih:ıyc' lıarr -;;--~-;i~irn~~~~~İİİm~;ilii8~;iiil!mm••••••••••• ıltıniı.alh \C ha\'a iissü. mı~ olch ::unu tekrar eder •1-. rol B. Stal·i·n 3 1~!~1mıız 1_941 d~ rad: h~tdutlarıınızı çeviren an~ın- aı 1 

k lar OlJ'~l k°: •usturmnkla iJ>4ifo vodıı soyl~dıgı nuh.ı:_ıa. e\ '."ıc. Jarlp lJ"ze de ynk1nştı. ulknn Bı.rkaç Satırla . -
2 - l(ılırıs adasının. ı_,ar!ı:ı '." ebncnın 1>·7. Amerikalılnr İ'"İi· l Almanya ıle nlttctiıgı adcuıı te- ı- k s 'ye harpl rindcn • • 

\:e Lcfkose rnevkilerindek\ Jngı 1 · s {d"Jl'l ı · · d v 1 • a 'c urı. · 
1;z deniz ve knra \isleri. hı,.~ •l •• 'lacağını söy1c~ lTUl~. r iiyle izah etmiştir: za·t~ iİd crcksu •İt\'~t>J' b"r snkiJ ....... } rabilir ınh• i:t..? Peyami Sa[aya gö· 

ıır ı ı t o ncağmı. sa •111t' bir I cnviiz 11aktmı nic;ın ımzala ıgttu 4'0ilrl! simdi dfün'n"ın cı1 nıu"'7· 4. ~ 

.
·,• - Be'-·rut \"e Tr.:ılılus S 't'· ~· url. :.. n ""n le d- t .• • • b' 1. ( K bb t. K" \ 'C gndabın hak· ~ • . . . ... . r l", cc •t Topraklarımı:ı.cwıı ır . .-1-.n'I· ~- - u e er re: tıeve ». Ul u • 

d1'l<i v;,; dcu;z "e lıa••n iislcd. <"'" '°"' "tı dnt usuller; 177• • • kn ,-e mnzlum'uğa kar,ı bu ~tdı-
,. ·ı:n ,,..ıilnn 

1 
.. . · . 11m FL!ş"st Alınan kıtalnrı tara St ı • '• S { gorc 1 ._,ı .._, lll!'l:"ı··ct 1)1'(' 1q • A d'l . 1 a ın ın l ' rısı. yine Peyami • a aya ' 

h"nin fcmcllerini. Ya}mz harictc• fuıdan istıla e. 1 llilŞ O ınasınl'! \ çın a yor e bÜviik. bii~ ilk, büyiik bir kt° :a· 
Antalyadan kalkan gemiler 

Giindo~~l"U - Batı istik:n-ıct:m1c 
ilerledikten sonra. Kıhrı!: atfos•
nın o;lınnli nrkisini gcçiıı Surİ· 
·c kıyılarmı tutarlnr. Refah i-:. 

te bu rota iizerindc nncak 50 • 6
1
1 

· •il 'sc~ rettikten sonra h:ıtırılr ı
~·un ;,ti'rc, hu kanlı \'C affedil· 
mcz cinayetin muamnuısını <:Ö· 
:r.chilecck · istifh::ımı. Meis adaq • 
Kthtı, - Beyrut hnttı üzcr;11dc 
<lol::ı~hrnrnk me,•kiindeyi:.r. 

C.cmi. dolao;an rİ\'n:.etlerc ı;:iı-
1·" - mavm tarlnsınıı crıromı • 
, nhut hir denizaltı tarafından 
ıoruillenmistir. Hmail:m bir (". 
m rtt7n ui!rndığını iddin ctmeX- · 
. ı ıl an yoktur. 

O •• nMc ısrıır ile sorulacPk ii{i 

!-; ·, 1 unlarclır: 
- l\l:ıvın tar\!15ına <·arptı\ 

ı un~arı r öken kim? 
_ Torpillenerek battıysa , :ka. 

,,C'f'i-il, hizdc. de sarsma~a ın<;\a. gelince hu {~şıs.~ ~lmanyanın k b •• •• k' ... . . \':l~ıdır ki. hu (lın·ayı ne a ~r ·nı-hr. "'chhke kn1•ımızıhdır'. (Dcvrımı dorduncu sayfa·1 ı) nut u u gu ' Hanzıd Refık çok anlarsak. hangi tarafın zhafc~l-
--------- ' . l b't bitsin yıJdırun ızı c 

Hiç süphcsiz, bu sunllorin ce- bir tehlike olaımyacağı hizc ·~ b • h Eğer, ınil?i }ıııdu.tlnr.' irinrlc, ra· ,~uklıa;:ebi\yiik '11~ticc öni.tnde o. 
... hını bulnınk, Akdenize w- min cdilın<•ınİs olsaydı. bu cİ· ır e gecan ıat .''e sakin! cndı~~sız .Y~!inın~k- kadar az usırırnu~u! 

• 

1

, ız göıniilenlcriınizi (li,.il _ varda askeri harekatta hulun an tan ıharnt masum bır mılh 1ıa) atı llicbir millet aıılayı~uun bal-
' mucizesini gösteremez. ı·~ı- tl,.,·lctlcrin hepsi, hile dosfluk· yarafmlŞ ;iindUrıncğc lrnlk•o;n•nk 'c hzın ,.1v 111~ knrı~mamıs o

1

·m kan l!!ke· 

1 
nt ne de olc;a bize, :.·ine, bir ~ey lmmı tcvid etmekte hirbi:rleril" de söndürmek «milli olnn be~c- i g Pevaminin • c~rih bı~ağı ucun· 

öf •etn>İS ol<.r: '"""< cİınomektc olsalarri• hl< • - .. •• yiu mnli olmayan hcr-.cye• ini- ~~n dere h•!;nde aktığı görülü· 
n s'uınuzun kim oldu-

1 
ltefah 'apurunn dc~~il. bir h. Şehırlerde buyuk kiyyd ve galebc:.i demek oluyor- vor. Unkikatlcri liyme liyme doğ-

k

. ld - lı cı ı:;mıdahnı bile oralarc1"'1" • f" I 1 sa, Polonyanın, Avııstury~mın. ~nvan bu bu;a~m sahibi. i!'tihası· .•~; 111nımtzın ·ın1. o ugunu... mı 1 0Q er yapı lyOr B 1 ,.., ' ., ...... 

1 1 
f?eçirtnu:·ıdik. Binnenalevh n.e. ıı 

1
C.ckoslovakyanın. Norvecin, .c · ıu kabartan \'C ciir'etini arttırau, 

I
>ura<la hatırıı ur sun ~~h l"'" 

/ ~ > falı vapuru faciasında Tiirk hü- ameleler ve kadın- çikanı~~· Daniıruırk~·~ın, v 'If "i'~ örnek uldığı tüyler ürpertici kan· 
geli or: 

1 
ıiır.ctine yiikletilecck hiç lli• nın, Luxseıl'hurg dukulıgınııı. h manzaraya ccdava» a(lını \ 'l'r-

.,.. lı vapurunun batnıasuı-t" m~s'uliyel ~·oktur. Biz bir •cnı- lar gönüllü 1 manyınıın. Bu~gııristnııın .. Yu.na- n·d~te hakl~dır 
__ ., > ... bı'zı'ııı. ke11diınizin de bir · · ·· t' ı· ı d · '" in "·nnıı1 'c sım· 'b · ._.... .. • 

1

. P k. {' n smıs nnn ı» mr ısuı a- rustanm, ı ngos '"' • . ": A Bu bizzat Pc,·aınınin miı ~..;ır-
•rl" ı. bir ınc ti n·c.ı :vo mu- yız. yazıllyor dide dnh.".başknlarııun. ıstılası liğini\:-ptıl"rı ö !~bir davadır ld. 

1

-,'1? B<'nce. biz. b:r hat~dan 7;İ 1·.., 1\1 ··<'.11i2c ;.:-ömiilcn yeni w- ] l 
1 

(A A ) ~t· •. tc~cbhiblcn. ~nhut hunun ku~-. gccmektc C:.duğu tarih ,.c vicdan 

\
·•de. b'ır .. fnzl:ı eınnıyctn m ' ,;., :Allahm rahm<"ti tı·· l .<ltH ra . . - • nıın. \·cdt•ıı file <:ıknrıllll-> -olına l, mıl. .hk 1 . . kubbelerini .. ' ' -· k 1 S. 1 JJ' ı·v• ·ı . . · . ına eme ermın · • 
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Akclenizin, ha,·ada ,·c ucııızdc c;:", i diişündiik<'c hcı:. . Lıı lt·tlı•rnu, ızı olrc •: < or.ı.anlınıı tırda ~ c alcagınbn şup. c '"'ft 'hı,.: latıyor!.. . 
i evomh çnrp"malnr• ~ohne_ ?- r -,: s" h>or. 'c ha' n "'"~ cı er ııı e ııııızo ı e- Bu mana< a "e u ııev ıden z:ı!cr- O, lıu fer,-ııl la" du,-mamakta 
lnn bir kısmında, k<'ndınıız ıçın Nf7.AMETIIN NAZiF (Dr.\;rımı 4 iincii ı;nyfad:ı) lcr karşısındn şnııkalnrıınızı ç1ka. haklıdır. 
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AKED ONYI 
- Bize göre: - ı - ·~ A sker gözü ile .•• · 
Haldı ise, hakkının - - .. - -· .. - c-~-

tes.tı'fııi icabede~ bir j Baltıktaki Rus Donan ası ya 
uııg~1~,~~~~.~ı· her ha. batacak, ya teslim olacaktır! 

-~ 
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Kısa -

· Haberler 
* Dün Mersinden ~ehrimi.1.t• 

831 çuval kahve J?clmiştir. 

Ustrumca metrepolidi Kerasi
moff galiba, doğru söylüyordu. 
Urrıumi müfettişlikteki yüksek 

lindcn belli olan ~·aşlıca bir Moskov-ad-a-.L -e_n_i;g-;.ad, Od~s-a... ve Kiyef, 
zat, küçük bir kız çocuğunu ... 
elimten tutmuş olduğu halde, sukuta mahkumdur. 
ınathaamıza geldi. Belli ki 
derdu bir vatandaş ... ıuua1. ~~Ya.üm-~Em.ekl(Aibay Sadık Duman 
lim vekili ve müteaddit mii. - ---- · •• -----
racaatlarına rağmen ınaas rı Sov)et ocdu::.uııun harp lığının ya l .. eııiııgra<lı )ahuı 
lanuıınakta bulunduğunu . bu pcrem.'ıhi hakkında tam bir fi- .Mo ko\ a' ı müdafaadan 'az"C· 
yiizcien, en kürü mi altı a."'·lık. . ı ·1 d d" · · . · · f · 1 ~ • l - · k ı ·ı · 0 

* Üsküdar halk plajının ta
mirınc başlanmıştır, Plajda b.ir 
de büfe yapılacaktır. * İstanbul belediyesi 900 bin 
liralık içtimai yardım tesisatını 
bir mil yon liraya çıkarmıştır. 

*Limanlar Umum müdürlü
ğü cankurtaran istasyonlarilP 
,ahlL<;iye vesaitini ıslaha kar:ıı· 
vermiş ir. Ayrıca boğazın Ana
dolu rr ıntakasında ven: ista.>-

memurlar, komite tarafından 
satın alınmışa benziyorlardı. 

A1üellifi : Nizamettin Nazif 

" ... - ·• kır c ue e eme ığunızı ıtıra ~mc:ı ı azımge et· egı ·cnı ı ığiıı· en büyüğ'ü sekiz yasında be~ 
v ·ı " etmclh iz. Hur11 telılibvlccinc ~ö dt.."lı unla~ılır. <:ocu~ı c, kira eYleriııdc sc. • r ~ • 

fil ve ı>erişn ı.ürlinınektc re harı·katı takip ettiğimız ha· Kızılordu, Lcningradı 1111, 

oldu~unu söyledi. Haline acı - rita üzerindeki hatlar, Ö} it· kar Mo-1.:orn} ı 1111 tcrı.:ih eder? 
dık ve !!ikayetle alakadar ol- nıa karı~ık §eki!ler aldı ki hun- lliı. nııı) oruz ki ~fo~ko' n • 
duk. Ümid ederiz ki, şayet ıaru bakarak ,.,ornıaktan kendi- nın ınii<lafua~ı Lcııingradııı ter 
anlattıkları doğru İ5=e, mes'ul k 

yonlar yapacaktır. · 

• 
İllallah hu Kani he, deıı... odasında jok ~arengfa muha-

diyc liağırunstı. İllitlla.lı: . . 'ereler cereyan etın'(,ti. K&ni 
.ı ereden lmlur. hulu~turuıı hu bey, raporunda, o gün, Kcrit~i
i-.leri? m-0ff efendin'in bir adaına ~u 

mizi al aınl) o ruz. ki ·ra ıı y.anın nı iidafaa~ı ha-mak ımlar da alakadarlık gfü 
terir ve bu vatandaşın hakla. - Acaba Kızı lordunun bir kımındau 'e ı-i) a~i prestij La· 
rını teslimde tereddiit t:'tme7.- harp prensibi mevcut mu 't n•;r kımındaıı ılaha uıülıimdir. 

* Permanant makinelerinin 
belediyenin istediği şekilde ta . 
d ı l edildiği yapılan kontrollt·r 
netices 'nde anlaşılmıştır. Bütün 
berber ler, ehliyet imtihanına 
1:ıbi tutulacak, kazanananlaru 
chliyet(lamc verilecek ve Per
nıanant makinelerini yalnız. bun 
J; r kul !anacaklardır. 

ler. burp nizamı var mı 't Sın) et propagaııda::-ını idıırc 

Ha lhuki \ trli pıı~a Jıazreıle- emri verdiğini kaydedi) ordtt: 
rinin, Kani be) c hiddet bu) u- - Derhal Tane Nikolcff'i 

Şika~·etini. kendi ağzından, llk günlerde Kızılordu ha~· cılcıı Lozo\ ski , iiç gün e' Hl, 
kısaca buraya ka:rdediyonı:r.: k d l - b"' .. d'kk .ı.\luı:ınhırııı l\lo-ko• adaıı 80(ı 33} senesinde yed ' vi.iz ku- uuıun arı tgınııı utun ı a- . ~ • 
ruş maaşla mesleğe .gir- t ini Ukran) anın ınüdafau,ıııa kilometre ötede olduklar mı 
dim . Muallim vekili ol- Jıa~rettiği bildirilıuiı; ve orta) a 'öylcıui,ti. llu 800 kiloıııelrc: · 
duğı m ıçm o sene ta- ı;t;)1e bir fik'ir atıhnı~u: oin }arı~mı eritmeleri için A l· 
tilde maaş alamadım. Ye- «- Sovyet müclafaa,,ı, reze· mmılara iki gün kufi geldi. 

* - Bazı ıkimsele.rin hususi 
:bktor· mndan aldıkları raporla 
fırınlaı dan francala aldıkları 
~örülrr: Li ş, badema bu raporl:ırla 

racak } enle iltifat eylenıdcri, bul! Çcte~ile birJ•j·kte Mana 
daha makul olucaktı · Çüukii tır 1ıu<luduna geç ·in. Ne yapıp 
ti tnuncauın genç ve çalı~k ım )3IMn, hir rnlunu bul uu. Ka-
ka)makanıı, pek nıiilı'iıo hir 1~ Şevkiyi Üldürı:,Ün. . 

-;·en: ders senesi içinde maa. 
şıınr. yüz kuruş zamm<'dıldi Ll'ri cenupta bir zırhlı kapı gi- Diiıı . Lir Alman tebliği. Smo 

francal ı verilmemesi alakadar
!, ra bi. diriJmiştir. Francal:ı, yal 
r ız Be lediye doktorlarının ra
P.:>rile ıerilecektir. * Bi !" çok sucuların menba su 
l rına crkos ve başka sular k:ı
r şlırdı <lan ve sahte mühür 
' •Hane ıkları görüldüğünden, su 

ıne .. ele hakkında vali pa:n) ı Biti§ik evdeıı hu s<;;Lleri din 
ıen,~ir etmek zahmetiudı• hu - le)en mewur, litrepoliliu ka· 
l nrımu::tu. pbında Lekle)jp, hu emri alan 

İşte, Kii.ui h ey iu cli LHluıı ~·- adamı, te,·kü ettirme);, kiuıbi 
kan n pa~<ı) ı yeriııd l' fl hoplu- lir na:.ı1 olmu~tu da dü§iiıH•me 
ınn rapor: ınişti. 

. «Saadetlü pa~ ltaz.rctlcd .. • Yine ayn'i günde Kerô~imo-f 
Üç aydaııher'i U:.tnuııca Bul . efendi, Serezdeki reji kolcula
gar metropolitliği makamuul:ı ı·ının çavuşunu öldürmek lU • 
bulunan Keraııimoff cfendiuiıı .mu gelruğ.in..i SÖ) lem~ ve Juğ 
.tl\Iakedonya dahili ilıtilii l l't'uı i- ha~ında bulunan bir kadııı <'C· 

yetine men up olduğu kati ~11 - edi hakkında uzuu uzun ko-
rette teshil eclilıni;tir. uu~ınu§tu. 

Şöyle ki: Kani he) bunların en alt ıu;ı 
ıcKera:ıiınoff cf cndiııiu et · kentli kalemi ile ~u küçiik ha

' ar 'e harekatı :ıüphewizj cd · (iyeyi ilave dmisti: 
hettiğillden, oturduğu en biri- «Kolcu çavueu Mdıult'l e . 
~ik evde bazı tertibat alınmı.. fendi, dün gece c'\' iDc girerken 
... e hu meyanda miiwaile) hiı; meçhul bir sah.; tarafında dört 
ziyaretçil~rini kabul ettiği od:t el ate!: edilerek kotlolunmu~ -
nın durnrında lıit <lelik ~çıl - tur.> 

mıştı. Ta)~in ettiğimiz nıeııuır 1'..n[;ıtluru U.temeye İbleme}e 
'azifesini hakkile ifa eltUİf, \ c ol :ıünnüş olan vali, §imdi hu 
hendenizin Anıerika he) etiıı c ıuü:ıpet hadi-.elerin t•· .. iri :.ı hına 
refakat mc·elesi!c Bulsıır hu- g;rh ermi~ti· 

cludundn Lulunduğum •mılar· İnanayım .uıı ! inanını)~ • 
ıla, ~letropolit"in odı· ında co· yım mı?• Gibilerden ufuk bir 
reyan eden mülı'im ınuha' ercfr tereddüt geçirdi. Bir parça elli 
ri ... adakntle ka)dctıuiştir. ıoünür gihi oldu. Sonra, Snz ka 

İşbu arizama bağlı olarak lemini cızırdatarak kocaman 
takdim <:ttiğiın w ika ların nıii bir kağıdın orta~ına ~u hir ~ki 
talea:,ı ile ele tee)) üt r<li!ı.:cği 'atırt yn7dı \ 'C inı:r.al:ufı. 
'eçhile l\Iakı•donya ih-
tilal ceııi!yctiııin foaI ıuülarw · 
<laıı olan rütbetlu Kel·aııiınoff 
l'f endin in htanbula iatle.-,im· 
' c hatta tt·n--iL hu} urulduğıı ·• 

"' takdirde le,·kifiııe 'e muhak .... 
me edilmek iizere fe, kuladc 
ııı ııh.kemc {• ) eıuriııe c\okoluıı ' 
m:ı:.ına wfüaadei de, lı·t l t-r'i 

ııı i i .. kdııuudır. (0 *) 

«Umumi ınüfctti~ H ü
-,eyin Hilmi Pa~a H azret
lerine. 

cUtufetlii cfenu'im haz· 
retleri• 

u~truıııca kaymakam
lığından maknnıı nciziye 

gönderilen iglıu e' rakı 
mühiııımenin arzına ınil
~araat olundu.> 

Tati esnasında yınc maaş a. l.ıi )ınale doğru açılınaktudır.> lcnsk'de ])aşla) an bir uııılıare· 
lam: dun. Bnahare asalr.ter Bu açılı~ dt:'\ anı elli 'e ecli- ueııin ııuna ermek ilz<'re oldu· 
mua limliğe tayin C<i il tin )'Or. ğnuu Lil<lirdiğ'.ne göre, Alman 
ise < c, tatil ayları esnasında Lit'\'aıı) a) 1 tamamen~ E::-lon- tnotörHi kun e tlerinin .Lugüıı, 
v .ne maaş alamadım. Bu :ıra 1 L\1 k ı · .ı ı ı 
Jık , Muallim vesikasmı ibra~ ) ayı kısmen i~gal eden A ınan- ı o~ om) a Hr pnr~a ua 111 ya" 
e:lerıiyorsun• diverek tekraı lıır, ~iındi Lctoııya toprakları- la~mı~ olduklarım kaLıı l etıneh 
vrk.i l liğe na'klcttilcr ; t nttl tıa dalını§ bulunuyorlar. lazımdır· 
de 1 ermutad yine maaş ala. Evvelki gün zaptcd'ilen Le- l•'ikaki, LPıı ingradın :-ukutu 
ınad m, iliıhire ... Şimd'vc 1rn· tonya haş ~ehri Rigadan o: onra, l1'inlaııtl körfezi ile ;:imal Luz 
dar haklarımı t~min ve jstir. · J" L b } · ıleıı•;zi ura~ındnki kuv' etkrdcıı clat d mek üzere. ŞCırayı Dt'.'v- §ııncıı, ctonyanın a~ ~c ırı o· 
Jete ve alakadar makamlar:- lan Tallin"in zaptı Ll'kleni) or. 
bclk yüzlere baliğ ]stidalar Talluı"in zahlı SO\.)Cll<'rin 
la n üracaatlarda bulundum. Ballık donanıııa~ını, Lenin • 
<'ti d l hiçbir müsbet netice n- gratl ü -,siinden mahrum e<lı·Li-
lam: dım. Yeryüzünde tek d : d 
k ili ~acım vok! Buna mu·-n- t'ır. Zira Leningracl Finlan iya 
bil , arın vatana her birini b;- adı verilen körfezin tam dihin
ı .. r favdalı uzuv olarak vctiş. eledir. imanlar, Tallin \• ' c 
t irrr. •ğe calı~tı_ğım 5 ç cul tam kar:;ı~ındaki Fin Ba~ ~ch
bab:-sıyım ve 7 nüfusu .(!cçiıı ri HelFinkiye dayana.rak körfe
d irn' e_ğe mecburum! Bana~... zi tıka ~·abilirler. Bu takch r cle 
ğil evladlarıma acısınlar.• ; 

e·z bu satırlara ilıh-c odc. ovyet Baltık donanmasına dii 
<·t•k birşcy hulaınıvor Ye bı kecek .:ey, biran enel körfez
rntı ııda~ın - şn:vet haklı in.• . den çı ıp, bir miktar le, aı.ım 
hnk:~mın teslimini istiyoruz. geıni~i il.- birlikte Ballıkta bir 

--Bu,böyledir!- uıaceru hayatı )aşamak Yahut 
J...Hçc te~lim olup "ilahların

Müt,?/errik 
--- an tec.r'it edilmektir. Bu du 

--
Şeker geliyor 1 

Şt•hr:.ınizdeki şeker mıktarını 
fazlala ı;tırmak maksadilc Tica
ret Vekaletine yapılan teşebbüs 
müsbet netice vermiştir. Vc:Ca
let hariçten getirilen Ye halen 
Mersinde bulunan şekerlerden 
bir kısmını şehrimize tahsis et
miştir. Bir iki güne kadar Mer
sinden şehrimize ihtiyac.:ı uzun 
müddet yetecek kada;. şeker gc. 
t iril en k tevzi <.>dilccektir. 
ŞEHİR ANSİKLOPEDİLERİ 

Şehirler arası bir ansiklopedi 
hazırlanmaktadır. AnsU.\'.opcd i
de her şehrin tarihi, co~rafi, ik
t isadi, kültürel vaziyeti hakkın

olmazı-a Kronştadda Lir miiıl· 

neuııit iane ~aha1a) ıp har ıııa) ı 
göze almak, yahut Lmingradla 
hirliktı· tt>.,Jim olmaktır. 

l\tc, cut :;:artlara hakarnk 
Sov}et leriıı L <'ningra<lı müda
faa edebilecc·klt·riııe V<')H mii
dafaa l'lınek i .. t i)t•ı.;eklcri ıw ina 
nıl amaı:. 

lıir kmııınıu cenuba doğru .. ark 
malaruıı da miimkiin kılalıilir. 

Fakat bu tehlike Almaıı o ı 
dularmın )fo .. kovuya ula ~ıual;.. 
rı ile göze 'uracak olan «Anı. 
miiılıtf.ııınııı ) ıınlıııı~ o lnıa•ı» 
gibi bir uetiet'deıı rlaha mütlıi~ 
değildir. 

Alıuaııhır Peripeı balaklık· 
larııula kurulan tuıağa dii~ml 
d'i.lı•r. Durada tatbik edilııı<'k 
i~ı cnen Rus plfım , hilaki .;: Kı· 
zılordu aleyhin~ hir netict> nı 
di. 

Dcnilelıilirki Almanlar. ka· 
!alarma indirilnwk i .. tcnen lıa1 
) ozu Hu,ların ellerinden alııı 
Huı;lurııı knfnlarma iııdirıııi ir' 
! erdir. 

Higa-Min!'k hattı ~ arı lll)ca 
Lih an yadaki kızıl kun etler 
bir çcuıhcr için e alındı. Be) :ı:t. 
Rt!!-) :ula ki kızı l kun ı·t l ı·r İ ı-c 
~\Iiıısk · Vilna - Pinl'k mü,.ı•Jlı'
"'i içinde kuldılar ki Rical lıaı 
ları Peripel Latuklığı 1ile ke:-il
mi~ buluııu)or. 

Din) epcr lw) ııııı.:a, Sıııo -
leıı k ile Hiçiçu ara~mıla ıı~ııı 
edt•ıı süratli uıotörlii fırkalar· 

ct•nuLa inehilir"'c 'ı• \.lıııaıı or· 
dıılarıııın merkezi laı-.ıfmdaıı 
Lut~k • Ztoıuir j,ı•i.k:rnwtiıul e 

t:: .ıların çok sıkı bir ı,.ontrole t[ı
bi tutt imasını, belediye :ılfıka 
~arlarr emretmiştir. 
* Dı 'kme mısırın toptan fiya

' ı sc kiz buçuk kurus olrıra k tcs
ı, it ecli miştir. * E ·ki :radyo ~efi Hayri, İs
tan hul mıntaknsı mükcllf'fiyt·t 
· •rvisi şefliğine ta\'iıı crlil ·ni.;
t"r . 

S ıltanahmed, Bevazıd ve 
\ •• sof ,•n taraflannda 'son .(?'iin

, rde c' ilencilerin fazlalaş tı~· f.!Ö 
· iilrnü ve bunlarla miica<ld.· 
: ·in E ninönü k:ıvmakamlı.(!:n:ı 
1lfil1i.} •t verilmiştir. * İs anbul \'İlaYeti emrim' ,.c 
iden 10 ton çİ\·i kontc·njrını V C

•ilm işt r. * D in Eminönü ve Üsküdar
'a 42 esnaf muhtelif b<'lcdiyc> 

-: ıc·la rı 1dan dol:ı:vı ıcczi;.·ı· edil
, : ... r r. 

7-- S, tic davasına d c\·aın olun
"':ı ucı, Yusuf Ziyanın ,.ekili mi! . 
'afoası 'l ı vapmıştır. Dif{cr mii
Mafaalı r için mahkem" b:ı~~a 
Ür" l ı rakılmıştır. 

..;.- S hrimizdeki .küutph:ıncleı· 
· akkın la tetkiklt:'r<le bulunan 
' .oml~ on tetkiklerini sona er
d rerel raporunu Maarif Vekfı. 
·et ine ~öndermiştir. Komisrn
nun V< rdi~i karara göre, şehr ; -

'f' bulunan bütün umumi 
kutüpl·anelcri b : rlcştiriJ,,rc~' 

k h;ı kiiti.iphane vücudc• gl E
ri lecek tir. Bunun ~cin de vt•• ı i 
ve ınooern bir b ina v:ı pılo.c:ıktll". 
D •ın u n kin Üniwrsiten!n vn-

, ı ki eski Ali paşa konağı~un 
r münasip _görülmüc;tiir. · 
-k Bazı tacirlerin yeni SC'nc 

peynirlerini pahalı · astlıkları 
anlaşıldığından, Mürakabc k~
misyonu yeni bir pevnir narhı 
hazır! ıyacaktır. 

Vali pa:ıa U:.truuıca ~a)ll><t · 
kamının 'ellika a<lıııı verd'iği 
kağı tlara ela i teuıiyc i teıniye 
göz gezdirdi. Bunlarda neler 
tıf•ler yoktu'? 

da lllillUmat verilecektir. 
• 1 * İstanbul nüfus müclürlüliü-

Kırk ı.ekiz saat ı;onra, Hfü.c· ne Nüfus umum müdürlüğ'ü şef 
yin Hilmi ı>n~adan, Sclanik \.a- !erinden Muharrem Eren t avin 

V'ihorg ile Kek~holm ara .. ın 
dan yııpılaıı Fi ıı taarruzu~ La
doga gölü ile Finland k<>rfczi 
arı....ınclaki berzahtan taz) ik ı·· 
di) ıır lj ~ko,dan kalkan Al
maıı ınotörlü ·ktın etlt•ri . 1'\ o' · 
gorod üzerine yürü) or. Bu iki 
taz} ıka bir de Snıolcıı .. k iiz.ı• • 
ri n<len :\1o:.kovayı tehd1;l etl en 
Alman taarruzunu iHh e <'<lt·r 
~eniz, Kızılordu başkumandıın 

yapılım taarruz Diıı) •' JWı' 1ıd ı Bu takdirde Kiye! olum ~ 
rinc ula :;ulıilir:-e Miıı .. k · \ i lıı:.ı- hir anııut ı;ibi Almanların eli· 
Piıı ... k arasındaki kızı 1 km' l'i· ne dü~ecek Ukranya miidafaa 

u~trumca kal'lı~l lıi<lıı) el 

mı.ıhkcıuco i aza ... ımlan olan bir 
flulgarl a kouu~urkeıı :\fetropo 
lit .. u ... özleri !-Ö~leıııi~t~ : 

• J • 

- Ben Lurapı )'.alnı.z Doıı · 
çe kaptanın intikamını almak 
için geldiıu . Kaçakçı Ali) i ne 
yapıp ) aplp bulıııak 'e tepclı•· 
ıııek lazımdır. Hiç hir e)'den 
korkmayınız! lirnunıi mii!etti
~'ın etrafırnlaJci adaıııların hep 
-ini kanıhrdık . Hı·p~ i hi7iıııJt.. 

<lir.• 
Bir clt>f a,,. ıııda da ) ani Bulgar 

!:orlıacılarına (*) h i talwn ~öyle 
ıl<'mi~ti : 

-- U-.trumcada lıir hii) iik 
kil'iııe yapmalı) ız. -Iknıİ§tİ· 
\.nupaya, Ustruuıcanın bir 
Bulgar kn alıa :ıı olduğııını i ~
hat etmemiz lazımdır.» 

Hele bir giiu Metn'poliıliıı 

(*°' ) Malwdoııya lıii.disclcri· 
niıı /"ilfori11i m-ulwJ..-cme etmek 
l'llZifesi ile Selliuil.-ıe 11 ki silik 
bir fet·"h-alci<lc mahkeme teşkil 
ı•dilmi~ti. Rei.~i Huliisi bc;ydi· 

( *"') «Ekseliinsmızuı ızm 
ı <•rmc~itıi rlilnim» maııa:mıa. 

(*) Paralıca adamlar. Bul
g<ır köylerinin c§rll/ına Tiirk ~
leri11 t1Pnliği mi. 

l<'r )a bataklıkta ıııah\'olaı·n k- ı·di lemİ) ı>cekt i r. 
tır, yahut c~ir edileeektir. j edilmiştir. · 

liııiııe gelen hir ~fre halled ildi Sadık Dıııwtt 
ği zaman: şu kha emir okun· .. _ ----- - - --------- --- ------- - ------ ------------------

istiklal - EnSonHavadis:in Eciebi Tefrikası ıu11~tu : 

«İonıail Kani bey' 
Ohri kayınııkaınlığına tn• 

yin edilmi~tir. Yeni va
tife ine ba:)amak iizere1 
derhal Ustrumca'<lan il· 

· zakla~urılma!'lmt.» 

liıııunıi müf etişfo yanındaki 
yük .. ek memurların komita ta 
rafından "alın alımhklarını 
ii~ lemi, olaıı Kerasiınoff e· 

fı•;ııli . ~ ... liha yalan ~öylememiş 
ti . 

······ ···· ····· 

OOK TOR NAzIM 

Pazartesi ak~amı Defterdal"
ıl ,ı ıoplaiı:ıııağn karar veren 

gençler. Dt•fterıhmlıı toplan· 

uıışlarclır. 

Doğru U)a •.• . Mitlıat Şükrü 
he), mi afir ağırlama mı 'İyi lıi 

Jiyordu. Kokulu ÇU)lar H lıİ!->· 
kiiit le rikranı etıni:ti. (';.ençler, 

.. ahırsızhkla doktor Nôzımı 
lıekliyı,,.lar<h. Her gelen. bir 
ılf'fa : 

Geldi mi? 
- · D<'ı·anı ı var -

Bugüne kadar 
çıkanların hulasası 

NA 
. 

1 
1 •i\ana• tefrika1lllzın kazaıı· 

dığı rağbeti kar'ilerinıizden al
ınukta olduğumuz mektuplar 
ıniiııdereeatından anlıyoruz: 
la rada ve uzakta bulunan hir 

~i ii e ıl i i i: 
l~~İL ZOLA - 11- Türı,c.;cyc çeviren: 

HAMİD UEFİK 

vaffak olmuı, oyun çalsıcılann 
da, oyuncuların da pek .,.nö 
bir muvaffakıyetle ibdi ettikleri 
bir koro sonunda, birinci perde 
•nütezayid b ir zevk içinde bitti . 
Fakat, beğenrniyenler de vardı. 
Ayni bir kelime ağızdan aiu
dolnşıyordu : 

kı~ını karilerimizin de roma-. Venüs piyesi temsil edilecekti. 
nımn ha~ını o~uyamadıkları· Fevkaladelik bundan ileri ırelm~ 
nı vine bu mektuplar rnnhte' j. ti. Sosyete kadınları, kibarlar, 
yat;ndan anlıyoruz. Bunu clii· çapkın baklflı kızlar ve günahkar 
~iincrek, bugün, e~erin aııu. ka~1?1~· ~ güz~l, en şık kostüm. 

. • . Je rını ııymışlerdı.» 
h atlarını tam bır fı u l a~ıı lı nlın - 5 V .. .. .

1
. 

« arışın enusun temsı ı ae-
d l' veriyoruz: nc.nin en mühim bir hadisesiydi. 

Jfı. Alta aydır ağızlarda dolqıyor -
«Saat dokuza geldi~i halde do. Ve aiızlardan, Vanüaü tem

Varyeto tiyatroswıun salonu bof- sil edecek yeni yıl~zın, Nana'nın 
tu. Arada davetler ve kahkaha- ismi diifmüyordu.» 
lıırdan husule ıelen devamlı bir «İki arkadq, H~ktor)a Foıeri 
uğultu ititiliyor ; gece elbisesi Nana'dan bahsediyorlar; bqka 
glymİf bir erkekle, zarif bir ka- h sanlar da onun haıkkında ko
dın, bavaguile yeıillqtirilmif mı,uyorlardı: 
bir sema altında, uçar gib i du- - Nana'nm çok giizel bir se-
ran çıplak, kadın ve çocuk re· c j vıın;ııı. Bana öyle dediler. 
siılılerile süslenmiı kubbeye ha- - O mu? O halis b ir 4ırınga-
karak, kendilerine gö,terilen kol- dır. 
nğa doğru gid iyorlar.)> - Bundan bqka da, hariku: 

«Bazı tarafta derin bir sesaizlik Jade bit- mümessile. 
\•ardı . Holde bir köıede birkaç -· O mu? Bir pıiket ! Ellerini 
kit i fısıldayarak konuıuyor. Bazı- ny:.k~a.-ını nereye ~yacağını bil
lan da dedikodulu bir konutmı· m t'7 . 

yn dalımı. - Evet, büyük muvaffakıyet 
«Bu ak,am Vary~t~de San,m kazanacak. AJı! K.öfte~or! ,Evet. 

büyük muvaffakıyet kazanacak. 
Mal mı mal!» 

«Tiyatroyu dolduran insanlar, 
hep Nnna'dan bahsediyorlar, es
:.i artistlerin artık pabuçlarının 
dama atıldığını söylüyorlardı. 
Maarnafib lehde söyliyenler ka
dar, aleyhde konuıanlar da var
ıu ı. uordönacl, bankerin gözlerini 
p arlatan resmini görünce: 

«- Bırak azizim Allahaıkına, 
-dedi- sü.rtüğün biri! Halk tanta
:na ile onu dehliyecek.» 

«Seyirciler arasındı:ı, dostlarını 
fuU'llıı.rma takdim eden boynuzlu 
kocalar da vardı. Sosyetenin ki
bar adam diye tanıdığı bu adam 
far", kanlaıını, arkada§larının kol
: rınn hırnktı.ktan sonra, bir ışık 
gibi oradan süzülüp gidiyorlar-
dı.» 

<"Nana için kötü ve bayağı bir 
oroı::pu diyenler de vardı. Lüsi: 

<'- Ah işte Blanj, -diye hay. 
kırdı- Nruıa He yattığını bana o 
söylemi§tİ. » 

tc Nihnyet piyE'.s, Sarışın Venüs 
bnşlanııfh. Nana bunda çok mu-

- Kepazelik hı 
«Oyun ilaheler devrine aid bir 

piy.e:;ti. Dekorlar çok muvaffa
' •;retle yapılmııtı. Müzik emta.f
izdi. Heı·kes yüzlerce halle, bir 

tek İı•san gibi bir nefes - 1-·or 
f ·r A ki ak • ""'"'" • SU!l a. 'arı zev e, t dırle butii· 

la seyrediyorlardı. Febüa, Min~
var.ı.~ kaae kase sunduğu aıcak fa-
1:.p uedellerini öderken, Neptün 
nef!s çörekler ikram eden yedi 
sekız kadının ortasında azamet 
taslıyordu.» 

Nananın şimdiye kadar çıkaıı 
kısımlarının hülasası burada bit 
ti. Aşağıdaki satırlarda romanı 
tnkip edebilirsiniz: 

İma ve gılzet dolu sözler sar
bolunuyor, miaum kelimelerin 
oteneları, mızıkanın cuıİfleri an
•ında, tagayyüre uğratılıyordu. 
Nezanmandanberidir, halk, tİ)rat
ronun, bu derece saygıaazca alı
rnaklığı çamurlarına bulanmamlf
tı. Bu ha) onu teskin ediyordu. 

Fakat bütün bu kepazelikler 
ortasında, berıeye raimen vak'a 
inki,af etmekteydi. Ywken, ıık 

(Dllha 1161') 



4 TEMMUZ 1941 CUMA 

lstanbul Asliye 12nci 'Gii2iiaıliim••------------ll!lllm: 
Huk. mahkemesinden v n T n N G/a z ETE s 1 Müddei: Mehmet 940/502 

Müddeialeyh: Naime: Edirne- ' 
kapıda Sultanhamam Hasan 
Hilseyin SdkAk No. ıo da: Bu •• 

Müddei Mehmed tarafın- gun 
1;~~1İn~iid:~iı~~~;h ı~~r:1c d:~ çok merak' lı bı·r 
vasına aft arzuhal sureti r».üd-
deialeyhe tebliğ edilmek üwre 
vazılı adresine ~önderilnıişsc de _ ... , 

mumaileyhin mezkur ikametgfi- tef rı· k bası ' d hını terk ile S<!ınti meçhule gitti- aya ı · 
:!::e ~i~~~ ~~~1Jı~~~::~~= • 
leıi kanununun 141, 142, 143 \'e M h K d A 
ve 183 üncü maddelerine tevfi- eş ur a ın vcısı 
kan iade ık.ılınan dava arzuhali 

ile tahkikat gününü gösterir ela- 1·stanbulun Kazanovası veliye varakasının mahkeme 
divanhanesine asılmasına \'C 

940/502 numarada fkayıtlı işbu EYUP"* Lf1 BALlaD davaya müddeialeyhin (15) ,gün & 
içinde cevap verrn(•sine karar 
verilmiş ve bermucibE k:ı.rar ar- U '111 l 
zuhal ile davetiye varakn.<;ı mah n agatı ve ır.1 .acera arı 
keme divanhanesine asılmış ol-
mak.la mwnaileyh Naiınenin 
vukarda \'azılı müddrıt zarfında 
dava\·a cevap vererek tahkikat 
için tayin kılınan 17/9/941 Car
samba günü saat (14) de mah
kememizde hazır bulunması ve
va kanuni bir vekil ,göndem1esi 
lüzumu tcbliit yerine geçmek 
iizen· ilan olunur. 

Basın Bi rliOi 
umumi kongresi 

Türk B:lsın Birliği merkez hc
<'ti Reisli~inden: 

Birliğin umumi ıkongresı 18 
Temmuz 1941 saat 11 de Anka
rada birlik merkezinde toplana
ca~mdan muhterem azaların 
teşrifleri rica olunur. 
RÜZNAME: 

t - Reüılik dıvanı secin1i. 
2 - Merkez hey'eti raporlaı·ı-

nın okunması 

lstanbul Mıntlka Liman Reisliğinden 
EvlUlün birinci günü başlamak üzere telsiz tatbikat mek

tebinde bir telsiz kumu açı1q_ca1< ve 7 ay devam edecektir. Kur.s
da muvaffak olanlara telsiz mu habere memuru şahadetnames.i 
verilecektir. 

Ticaret gemileri mürettebatından \kursa iştirak etmek aı zusun 
da olup aşağıdaki şartları haiz bulunanların Temmuzun 10 ı.:n 
cu gününe kadar riyasetimiz fen heyetine müracaatları. 

ı - Tercihan orta okul mezunu olmak veya bu derece tahsil 
görmüş bulunmak. 

2 - Talipler kursa girmeden evvel kendi nam ve hes. pları
na kul~ muayenelerini ~·aptıra rak kulaklarının sağlam c·ldu.~u 
hakkında rapor almak. 

3 - Kursda lüzum görülecek bütün tedris malzemesi Jtcndi-
ler! atrafından tedarik edilmek (5416) 

·------------* Fiyat .Mürak_abc komisyo- ı bat edeceklerdir. 
nu huru çalı fasulyeye 21 lkuru~ * <kçen sene tatbik edilen o. 

h ~. t dun narhının bu yıl da dev; rr nar :!\.oymuş ur. "'t · k · ·ı · t . .. . "' mesıne arar verı mış r. * Tuhafıye dukkanlarının ~ı- * Üniversite talebe birliği •ıi 

3 - Enci.imenler seçimi. 
4 - Raporların ıniizakeresi 
5- Seçimler 
--~---·-

nıflara ayrılmasına karar verıl- zamnamesini Dahiliye Yekaht 

1 
nıiştir. Tuhafiyeciler, bugünden tasdik etmiştir. Birlik lNl - .ı: 
itibaren Mürakabe bürosu~a de~s yılı başında faali~·c tc gc -ç 
müracaat ederek sınıflarını ıs- mıs bulunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
KuruIUJ Tarihi: 1888. - Sermaycsı: Hı0.000.000 'l'iırk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirat ve Ticari her nevi lıaıık11 muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor 

Zıraal Büukası.nc.l" .kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplı:ı
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a llc n~ağıdaki p1.nn göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo Liralık 4.ooo Lr. 
1 

ıoo adet 50 Liraiıılt 5,0UO Lir:ı 
4 D 500 » 2.000 > 120 lt 40 ) ~,800 > 

SiNEMALAR 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 

2 F'ilm Birdf'n 
1 - Gaip izltt. 
2- .Aı;i Kazak. 

Türkç~ 

Rl'şikıaı Suat Parh 
SinenuuınJa 

2 Film Birden 
l - Kral A§lu. 
2 - Kandeztnlf'r K:ırf 

K:ıı·~ıyu. 

* !-lal!.: sinemasında 
BUGÜN 

1\Iatiııt' 11 de gece 8.30 d:l 
l - ;\Jakint ndam Lü) ük ser' 

tekmil i1ırit?eı 
2 - Dolu Dizgin Ko,·l.oy. 
3 - l\1i1d. -
ENSON HAVADiS 
ıLA..~ FjYA'l'LAJU Kunış 

Ba5l:k maktu ol.ırak 500 
1 inci soyfa sontiml 3('.0 
2 • » )) 200 
3 > ı. )) 'i5 
4 )) > • 50 

·- ----~--·~ .......................... ..# -- ·- '·. ' • • 1 

..... 

EN SON HAV ADtS 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Çinsi ı'Uiktarı 

Muhammen 
bede Ü 
Lira K. 

% 7,5 
teminatı 

Lira. K. Şekli 
Eluiltnre 

Günü Saati 
.Matbaa mürekkebi 
İnce vernik 
Makkap 

2320 Kg. 
Pazarlık 15.7.941 10 

Eğe 
Rayma 
Alçı 
Reçine 
Litopan 
Sakız 
Keten ipliği 

200 
14 
60 
49 

10.000 
24.300 

2.000 
2.500 
1.400 

> 
kalem) 

lt )-

> ) 
Kg. 475.- 32.62 

)t 8383.50 628.76 
> 930- 69.75 
» 3500.- 262.50 
»N.60)13660- 1024.50 

10,30 

A. eksiltme 18.7.941 9,30 
K. zarf )t 10, 
A· eksiltme )t 10,30 
lt > • 11 

Kapalı zarf )t 

> 600 » N.80) 
o 11,30 

1 Şar~name ve ıı~~un~leri mucibince yukarıda ciııı. \·c m•jktarları yasılı muhtelif 
malzeme lıızalarında gosterıleıı usullerle ııatın alınacaktır. 

2 - .Mulıanuııen heılelleri, muvakkat teminatları eksiltme ~ekil ·ve saatleri hizaların
da ,·azılıdır. 

. 3 - Eksiltme lıizalarında yazılı gün ve ı:,aatlerde Kabataşta levazım şuhesindelU 
alım komisyonunda yapılacalk tır. 

4 - Şartnameler ~~.zii geçen şubeden parasız alınacağı gihi nünıuneler de görülebilir. 
5 - Kapalı zarf ınunaknsar:.ına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesa

ik.le 7c 7,5 güvenıne parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf
ların ihale günii eksiltnll' ,,,a:ıtin.dcn bir saat cneline kadar nıezJkt1r komisyon haıkanlıitna 
makbuz mukaL'ilinıle vcrmclcrı. lazımdır. Diğl·r ek~iltuıelerc girecekler ~ 7 !5 güvenme pa
ralar He birlikte atlı geçen konıısyona müracaat etmeleri ilin olunur. c5247» 

Parasız küçük 
·ıanlar servisi 

açıyoruz. 
---o.---

İş arayanlar, iş ve• 
ren/er ve evlenınek 

;sf(lJenler için .•. 
Bundan sonra iş Ye i~

!ti arayanlarla eden ınek 
j,,ti) enlerin gönılerı cek
leri küçiik ilUnları ıw~ret 
meğe karar verdik. 

Biz, diğer gazetelerdR 
oUlıığıı gihi gönderilecek 
ilanlara bir de krqxm ya· 
pl§tırılma.sına lüzum gör
m üyorıı:· Karilerimiz yal
nız evlenme te1'·li/forin~, 

okunaldı bir yazı ilı• sa
rih adreslerini koymaları 
şarttır. Ciddi aıltledilemi· 
yecek teklifleri n~~rı tme· 
mek hakkını muha/a :a e
diyoruz. 

Mektup gönd<'re(:ck o· 
Zanlar, lıaklarında (lzami 
bir ketumiyet muhcı/<t%t1 
<'diW<'f?({ine inaııahilirlt•r. 

İkrmn'iyeli lıilnH c<>le
l'İn neşrinf' hıt§h) oruz 
Bunlardnn her on tanesi 
ni dogru hulledip Lize 
göndl'rl'nlcr, hnz:rlndığı · 
ııılL. Jı ·ıli~ e Foto kumlan i~
ı i fotlt· t•cfcc~klerıl~r. 

ilk bi'1necegi 
bekleyiniz 

Sahip ve Başmuharl'iri: 
NİZAMETTIN NAZİF 
Neşriyat Direktörii: 

ŞÜKRÜ SARAÇOCLU 

Darphane ve damga matbaası 
müdürlüğiinden 

Ta:ı:11~:üt gerisi 24679 kilo matbaa kırpıntı kağıdı 11 temmuz 1941 
cuma gunu ~at on beşte nçık :uttu ma j]e satılacaktır. Muvakkat t.eml
natı 18,51 lıradır. Şartmıme muhaı.ebenıizden verilir. İsteklilerin ay
ni gün \'C ı:aattc idaremizde nıiite~ckkll komisyonda ha7Jr bulunma
Ian lanmdır. _ 512.2 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhamme~ be~eli (5100) liraolan· 3 adet Elektirkli sevyar 

kaynak makinesı 2~/7 /941 ~~zartes.i günü saat (15) on beşte 
Haydarpaşada Gar bınası dahılındeki Komisyon tarafından ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ~irmek isti) ~nle~in (38~) lira (50) k~luk mu
\•akkat temınat, konunun tnyın ettıği vesikalarla tekliflerini 
muhtevi zarflarını aynı gün saat (14) on dörde kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnamel~r Komisyondan 'parasız olaraGc da~ıtıl-
maktadır. (5437) 

• • • 
Muhenınıcn hcclr.li ıso.ooo (yüz elli hin) Hra olan 

3000 adet deri caket 14/7 /941 pazarte&'i günü saat 15,30 da 
kapalı zarf uımlii ile Aııkarada İdare binasında satın alına • 
caktır. · 

Bu işe girmek i~tiyenleriıı 8750 (~z bin yedi yliı elli) 
liralık muvaklkat teruinııt ile knunun tayin ett'iği vesikalın 
ve tekliflerini nyni gii:ı Eaat M30 a kadar komisyon reieliğine 
verınt•]eri ]iiz1mdır. 

Şartnamclf'r 200 kuru~aAukara \'e Haydarpıfı vene. 
lerinde ... aı ılmaktadır. ( 5179) 

* 
Muhammen Ledcli l61000 lira olan takriben 500 M3 

çaııı lomnık 14J.7 /9J J p:ızarteııi giinii ı;aat 15 de kapalı sarf 
uırnlü •jle Ankarııda iılııre hina:;ında satınalınacaktır. 

Bu işe girmt4k i--ıiyenlt!rin 1200 liralık muvakkat teminat 
ile kanunıııı ta) İn t•tlİHİ \'cı.ikaları ayni gün ııaot 14 e kadar 
koıuisyoıı rt'iı<Nğin<' 't•rrııclni lazımdır. 

Şartnameler pııru ız olar ak An karada malzeme daire -
eiu<leu. llaycJıırpa:aıln IP,.;t•llüm vı- .:evk şefliğinden de~ıtılll-
ca.ktır. (5181) 
--~----

adıköy Vakıflar Direktör. illnları : -· 
Mm·akkat teminatı Senelik muhammen icar bedeli 

L. K. L. K. 
l12-50- l50000-

" • f 50 > 1· 000 
> 160 > 20 lt 3,.200 

Bcykozda Dereseki civarında Vakfa ait Karakulak suyunu 
kiralamıya talip zuhur <.!tmdt"ği nden açık arttırması 5 gün müd
detle uzatılmıştır. İhalesi 5.7.941 cumartesi ~nü saat 10 dadır. 
İsteklilerin müdi.irliik Akarat kalemine müracaatları . 5408 

40 .. 100 ,. 4.000 • 1 • Abone Şartları: TUrkiyc Hal'!ç ır- F •• O T O I 
DiKKAT: Hesaplaruıdakl paralar bir sene içinde 50 lıra. için i\İn il 4SUMER Tophanede lst. Saraç evi Md. den: 

ır Iuıtihaııla Alııfranga nal yapabilecek !'an'atkar alına· 
dan aqağı düşmiyenlere ıkram~e çı.k.tıjı takdirde 7c: ~v faz. Kr. Kr. ~ . 

!asile verilecektir. Senelik 1000 1700 l 1 "ki" l d 
Kuralar senede 4 defa 11 Eyhll, 11 Bır;ocikAnun, 11 Altı aylık 550 1000 U stı a ca •, cakur. Sdimiyc nnllıanı .okıı I undan d•iplomayı haiz olanlar 

Mart ve 11 Haziran tarihlerin de çekilecektir. Üç aylık 275 500 111 Birinci kat \ 1, tercih olunur. Taliplerin Tc:tan hııl<la Tophanttde Saraçevi Mü· 
':-.~!!!!~~~!!=~~=============:.!~~A~':!;'lrı~k~---~l~0~0---1!:::::~~=~~~;::.~ - _ cliirlü~_·i_iı_1~ miiracaııtlnrı. c5262• 

-- Bir gün... Fakat hangi 
gün? 

- Evlendiğin gün. 

1 
- Evlcnmiyeceğ'im. Ben ka. 

' hıları sevmem· 

- Elbet bunun bir sebebi 
"dar? Fenalık mı gördün onlnı· 

il!)? 

- Evet .. . 
Fetiş söze karı§tı: 
- Mahkdm olu§uııda kadın 

l•ııtıuıiğı rnr galiba? 

-- A§ağı yukarı öyk 
- Anlat ıunu bize ... 

f\ - Babam fakir bir ad:ıımlı. 
'ilden ba§ka be~ karcle~luı 

:·ardı. Sekiz ya§ına girdiğiuı 
111ııllıao heni be~ frank aylık. 

8eyYar bir kalaycının yanma 
Sltıı]( verdi Ustam. avrıca kı· 
tıt. • • 

' Porselen billnr tabakları. 
"•toı ' . d' l •rı falan da ta.mır e ıyor, 
eıı~t yapıyordu. V ~hşi. ıtar-

ho§ adamın biriydi, memleket· 
te kimse sevmezdi onu. Beni 
bn gü11, sebepsiz dövüyordu. 

Bana sanat öğretl'iği gibi ha~ 
kn ~eyler de öğretti· 

En Son Havadisin Cinaqet ve Macera Tefrikası: 41 1 Biraz daha kuvvetle çektim. 

l- · ._ I ıafile yine ses yok. Bu sefer 

KANLI LOKANTA dışarısürüklediın,rengie1psa• lf rı idi. ~alb~~i .. dinledim, a~ı
:.::::......:::.=-.=.=_;;;;;;;;....;.;:;;:;::=-..::;~;:._~~--~---------- _I yordu. Olmuştu. Marten sordu: 

Nedir onlar? tırmıydım size ... Ben hapse gir 
meden lfır yıl en·el ölclii. Ben 

- Bir eürii fenalık: Hırsız. artık büyüyor, gelişiyor çocuk 
hk, aclaın öldiirmek!.. · Ht-rif luktan çıkıyordum. Ustam ar· 
vaman bir hırsızdı. Kalp frank tık heni dövmeğe cesaret ede
)·apıyor: hana siirdüriiyorrlu. ıniyordu. Kiliselerdeki sadaka 
KöylüJerin ta'\ uklarını kazları tepsilerinden para çalmak, n -
nı, kurutmak için ~itlere astık fak tefek hırsızlıklar hosunrn 
!arı çarııa~ırlarıııı çalıyordu. ~e gitmeğe ba§ladı. çok para> gçti
ni çiftliklere sokuyor, evlerın .recek işler yapmak iıt'iyordunı. 
vaz'iyetini tetkik ediyor, son~a Ustam çok içtiği için günden 
kendi gidip evi soyuyordu. Bır güne dü§iiyor, çöküyordu. Ben 
defa ında da k<'ndisini gören büyüdükçe atak oluyor, korku 
lıir kıZ<·ağızı öldürdii. nedir bilmiyor, her ~eye saldı· 

Fetiı: rıyoıdum. Ormanlarda, yollar 
- Bu adanı ı11ağ mı diye ı;or· da pusu kuru) or. giıdeniyor, 

rlu? köylü kadınlara hiicum ediyor 
- Sai olaaydı bunları anla· dum. 

Bazıları da çok hoşuma gidi 
yordu hu kadınların... Olgun 
ve dolgun ,·ücutlu, karagözlii. 
böğürtlen dudaklı kadınlar. he 

ni harap ediyor, Rıcak bakışla
rı kalhim'i mtıyor ve büyül ii -
}Ordu. Ellerim, elbiselerine dey 
dikçe çılgın bir hale geliyor • 
duru. O zamanlar yaptığını de· 
!ilikleri, çılgınlıkları şimcli dii 
şiiniiyorum da, başıma h'ir fe. 
liket gelmediğine §a~ıyorunı. 

Kadınlarla kur yapıııa)·ı çok 
seviyordum. Bir giin. kafamdu 
ve gönlümde bir his uyandı· 
Kadınlardan mukabele görmek 
onlar tarafından sevilmek, bu 
arım içimde alevli hir yangın 

oldu. Bütün benliğ•;ıni bir ı;n·-1 
Madam Meri bana acıdı, 

gili gihi kucakladı. Artık hun-
1 
Çiftlikte bir İ§ verdi· Aylığım 

dan başka bir ~ey dü~iinmiiyor 
duın. Fakat başıma felakt•t gf"· 
tiren bu zaafım oldu. 

Bir giin U!'taınla Liyornı git· 
tik. Dağ yolunda madam J\lni· 
n'in çiftliğine uğradık. Çok ~·or 
guncluk, bize acıdılar. ycmf'k 
''erdiler. Geceyi orada geçir · 
mek ir;in !'amanlıktıı yer göı;

ıcrdiler· 
Sahalı erken kalktım, usta

ma ııeslendim· Cevap vernw,Ji, 
sananların araRından bacak 1 U· 

rı gözüküyordu. Başı viicudü 
meydanda değildi. Ayağından 
tuttum çektimt ses vermedi. 

azdı, fakat İ§İm de hafifti, çift 
likten ayrılmayı Kklınıa getir. 

miyordum. Bir kaç zaman ııon
ra, büsbütün buradan ayrıl . 

ınak benim iç'i niınkinsız bir 
hale geldi. Çünkü madamın hiz 

metçisine gönlümü kaptırmıt
tım. Ne güzel hir kızdı Kolet. 

Geceleri uyuyamıyor ona 
malik olmak, onu kolla;ı.mın a 

rasına almak için planlar kuru 
yordum. Kırlarda dolaıırken 
en kuvvetJıi -kadınlar bana mu· 
kavemet edemeınitler, bir ~k 
muvaff akiyetler kazanmıttım, 

(Da1ta var). 
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Devlet ko ser-
vat arı n • 

mez na ı 
--.'"---<O--

iV:;) lt Şefin huzurile 
diplo.:ıaları verildi. 
İsmet İno1 ,ij, birinci 
çıkanları hed.ı:. ·~lerle 

talff buyurdular· 

' 

·e= = O-

5uGi1raün 

, 111111!!-.~ ~ ~~t .. 

Alman Beri· der/ aa-
ve Rumen 
kFıvvet eri 

70 f r/<:,aa~an 

liyete başladı 

f zla .... 
ı~oııdra 4 (A.A.) - R ıı tel' mı• 

lı::ılıiri bildiriyor: 
Rom nyn ):'utlu-

duııdnl i 

--~o \ \ 
Y~ i Asya 1 

ırı za ı a ~ 

doğru 1 
Tok ·o, 4 (A.A.) - Devlet ~fı-

r sı, Japon - Fransız, J:lpon -
Siynm, Hindicini - J pon m .... 
hcdclcrinin bcs tcmım "Zdn mrr'j 

--o-

Japonlar, P-sif #te 
perakend arp 
gem ~si bıra mı

yorlar 
V n~İI1f,'10n 4 ( . . ) Cc-

nulıi Amerika limanlarını ziyn 
) <'rt ctıııe;ktc olan •.ili Japon 
harp gcmi~ine. J npon mnirnl
lığı dcrlınl ii lerine a\ det etme 
1 rjni 1>ildirıni~tir· 

Amerika .. e 1 
.. ıurmay baş!,anının 

beya~ata 
\'n~inglmı 4 \. \.) Bir-

- Ie .. ik Amerika genel knrnıa) 
ha.,kanı general far nl ordu 
mı nlınzırlıklarıııı iiralll· la -
ınumlnmak 'İcap ctti~ini :-:im 

merik:t) n k.tr§l bir hiicnııı i 
çin dii~ınanların gizlice lıazır
lanmakta olıluklarmı hilrlimi 

2 

---,o---
Jag:'on mtli21'i in9 

rduya 'lerditi 
·an 

a 

-EN SON HAVADİ".'i 

m 
aksız yete 
kurş a 

d•zel 
---o--

man as "erle in· 
ada \'Uran~ar 

cc O i~ hafız» 

çeteleri irııiş 

-o-

1,4 
asker 

gru 
Birleşik Amer "ka 

ordusı n n bug·"nl'-ii 
ızmu1nz kuvvet·, 

işte b dur 

..... --ıc--~--

a ya, 

~~~~~~...:.------------;;;:----~------- ~---~~---------~----~-----------~-· 
İstiklal - En Son Havadis'in büyük zabıta 

Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

ması çok garip de,gıl 1'1.?. 

- Havır, s·r G org S•r Al
fıe<l'in o ~· . ., m y m kt 
fıri vardı Ad nın 'ı ön p v 
\ondu o uıan P · f oı S 

. merv le f!. 1m' t Dah'l h 
1 rııu açm .. mıs olduı!ll 'için nro 
f E Of giınd liJ. clh. 'İl"l • 
f, )nek irrkanmı ı·rıı~r 

Onun için s·r Alfred d 
, med'. 

B rdcn altıkam uvanmı"'+ı: 
- Sunı~ rv'Jlp m· dc>din:z?. 

S· kın Novocaster'dc'ki .Arrdorrl 
ko lejin makmatik h1cao;ı 0 1w -
sın?. Son z manl rd~ tt''rnut ol
dui1unu isitmi tim. D m k l"
rada oturuvor. öyl<.' mi". 

- Ta k<'nd ·si, Sir G 
Alfred'den ögrer.d'Y.'me 
prof ör A tron ıri ile çok m s 
~ul olurmuş, bu meşguliyet" is-

tediğ'i ;.:ibi I.cndisini vere i m k 
için, srıkiıı bir yer arı) • u 
S'r Alfrcd pa\'İ"onun c! •ı ·ı 
kalclırttı ve or :va b'r oı, " -
tunr kurdurdu. Pı·o(cc-·;r or <.

1 
' 

Teleskopla gök ~ iizi\nÜ ( t' · 
edecekmiş. 

Bu sözlere giiliinırc ' 
kendimi alnmadım. Ben d,. l -n 
ford ltollcjinclcn ınc .. un 0

1
1 •• -

tum ve u,.ofcsöriin bir c 1• ,ı 
!erinde buknmustuın. Fnl·rt 1na 
tcmntik t.rnfım ııel· z \'lr cJ u
gu i~in hiç is~ifod" C'i • l<'m' 
tim. Porfosör cabncak kızo . c 1 

bağınr. hayali sever b'r <ı 'ı:ı n
ca:'ızch. Kendiroinin. ro • Hk • 
tela ·ki c>tt' ~ i Jir iliınrl" h' c h'r 
ter. 1 ı i ~ .. t:..··m· rli • n i İn -
n: k"ç <l fo ""'aılnını tı Si .ı· o
nun C\' s:ılıibi olınrım c;o1

• z ·J-' ~ 
me gitmişti. Ca'mm h.tcrsc on. 

füın azarlarının acı ım c 1 

• cnhirc: 
- Peki riz n"' 

I\.ni lı t cfö c sord ~ 
vok~:ı intihar mı?. 

İLE 
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B H, ÖGLE VE AKSAM • 
Her yemci.den sonr:ı g:ündc üç deta m10ntaznman 

d' Icriniıi fırc:ılayuu,._ 

Hava gedik i namzetlerine 
Gcd'kli namzetleri .d n 338 dogumlu olup C\ raldarı ta

ınaml. nınış olanlnı· 7 /Tcmmuz/ 941 tarihinde scvkcdilcccklerin
dcn bt nlnrın Pnzarct"i günii sn at 8 sckizd~ Jmrumda bulunma
ları il n olunur. (:>447) 

1) - -

Av stralyac'a 
ovye ler eh· ne 

miting!e yapıldı, 

) apnıı~tır . 
.Mo ko' nılıı ) apılan bir ıııi 

tinı; sonuncla itçiler gönülii ; rı 
zılııuJarılır. Knılın i~çilcrclı•n 
Ki,.,n Kiıın ı:;(i\; le ılcıııi-tir ); • J • 

- }" oralnrıınızııı 't' c·ocuk-
larıı111zın ) <'rlnjııi clolclıır:tcıı· 
ğız. Alçak tliimıana kar::ı harp 

Nlcccğiz. 
Lı•n'ingrad. Jlorkof 'c Sh ı•r 

tllot",ln mit iııglcr )~ıpılmı:,;tıı-. 
Bu §t•lıirlcrde 'c Kiyeftc oıı 

Iıinlerf·e flllH'lc, ) eni te-:kil c· 
den nıilli ıniiılafııa Milis km· 
wtlcriııc giinitllii ) azılını~Lıı-. 

Sen) t•t orılmm pek kahra • 
nınııcn lınrp cıııwktcdir. Fırkıı· 
lar ou ndcrlnine kaclar de;, ii 
erek mnln olmaktadır· 

• So\')f't n kcri ıınfıdfııw w fr 
ı·agatl'i hir cc arctle lıarhctnıek 
terlir. So') et l 1t•pl1clrrinin gı•rİ 
sine, punik çıl .. nrınak için indi· 
rilcn p.ıra~iitçüler kaıırilen iın· 
hn <'llilııı"ktcrl'ir. ---o--
Birleşik Ame
rilta 22 tank 
taburu daha 

kazandı 
Vaşi gton, 4 (A. A.) - Uar· 

i:vc n· zırı Stimson, şu beyanat· 
ta bul nmuştur: 

.. _ ''eniclcn. sür'at'i tanktnr· 
itn ır irekl.cp 22 tabur tcskil 
dHmi tir. Ihmlnra ınur.ıldcl 7:; 
nilimc relik d:i{i toplar ilu'·c 
ı>tlilıni· ir. Bu prensip dahilinilC 
fe~ldl dilen bir fırkanın ınc''· 
"udu "15.000» kişiden cıl4.00fl» c 
nmişc <le fırknnm a!c~ ve Jı:ırP 

\mirci artımr.tır. 

o 

-
Yeni Ses mecmuası 

tc:krar çıkıyor 
Bir miiddct tatil ettikte'' 

sonr 1 Yeni Ses mec111ııas1111'1 
tckr.ır cıknns olduğtıll11 

men nuniy"ctle gördük 'l'iir· 
kiycnin vcgfınc canh bir n1cl'• 

,,ıı 

mursı olmu, olan bu mccıı• 1• 
ayni cmıhlıJ:ı muhafa7.a c.11 
mcktetlir. Gene nc!->lin l 

kuv ·etli ~iir]crini \'e hika)'.~: 
lcriı i ihtiva etmektedir. nı 
hac a Oıhnn Vcliıı"n ı\h;.~ 
ıund ım şiiri hunlar içhıdcrı•11• 
Bu di.in~ a ne tuhaf ahşııd:111 

Alı..,nmadım bir tiilii d,,niı'-'· 
Beş kıt'nya. insan sesine .. ,0• 
Her giin yeniden dü~iiııtı'..,,i 

rıım }ıcPd,ı' 
Alışamadun deseın d11f!r1! ,c 

cııer•'\ıi 
Bunlardan ba!<ık:ı JoyıtlJıt· 

ctii<llcr ve ınakalclcrlc cto 
ılur. .~ 

----~-~ 
Basıldığı yer: Ülkiı Ba~ 


