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Nizamettin Nazif 

Cumartesi 5 Temmuz 1941 1 
id:':hane: Cağaloğlu, Nuru- -

osmaniye caddesi No: 36 p 

Günün En lSon Haberlerini Verir 
Siyasi Akşam Gazetesi IGazetemize ıönderilen melı- ı 

tuplar Batmubarrir adresine 
gönderilmelidir. -

!Q.SACA: Cin - Japon harbinin 
Türk devleti- ' bir plAnçosu: 

M~il 1 i Müdafaa Ve ki ı in i n izahatı n da n son r a ... ı Alman resmi tebliği 1 

nin rotası - 0
)---

• Başvekilin nutku Altı ayda 12 
münasebetile - büyük muha-

Ba"'vckil, bir konu~tu amma 
pir ko~nu~tu. Bu ifade. belki },ir 
parça ukülhunbeyce» dir aınnıa 
lıadiı;eve hu derece tıpatıp uy
gun, ı;ir ha:ıka ifade buluna-

rebe, 18,000 

Refah vapuru faciası bize, bir \. ıı ı Düşman cephenin 
kat daha azap vermiş loldu .. 1'' JI & --------' -.!---

6 · · · · · - k k her tarafında bozgun 
emının suvansı, aptan ve çar -halinde kaçmaktadır 
çılan, kahramanca ölmüştür ,;·~~~~:~!~-·-

-~------.. . .......--. ·-- ..... 
maz. 

Düm a tarihinin eıı hüyiik 
'kasırga~ı ortasında, ~~irk g~
ıııisinin dümen yekesını ellcrı
ue teı+lim etıni~ olduğmııuz ba~ 
lostromo ve hu geminin rotası
nı tam l>ir is:ıhetle c;izmi~ olan 
acıni süvarisi, bu millclt', · iya:i tarihin en talihli giinlerini 
) aşatınış olduklarını ,·e yaşat· 
nıakla bulunduklarını bu m:l
lctin !iuurla takdir ctmi~ bu
lunduğuna inanabilirler. 

çarpışma 

olmuş! 

5117 Japon ve 
189,329 Çinli ~ 

ölmüş ... 

Şehitlerin lSi deniz subayı, 16.sz tayyareci 
yaracağız! 

talebe, 48 i deııiz erbaşıdzr Rus, demityollannın 
;:1~~~l~1~;::::J:~ -- RuS Cephesinde : l İngiliz hia akınları f en~lı~ınd~n çıkan Tokyo 5 (A. A.) - Japon im

paratorunun umumi karargaJur: 
:lan bildiriliyor: 

1941 yılı~ın ilk altı ayında 
';inlilere bire 37 ni~betinCle za
·iat \'erdirilmiştir. Bu müddet 
-ıarfında 12 büyük muharebe yr 
pılmış ve 18 bin muhtelif çar· 
'lışmalar olmuştur. 5119 Japon 
ölmüştür. 

Buyuk Mıllet Meclisıne \"Crılen ! d d• 1 ıkı netıce 1 

izaha: esnasında .anl~ş~ldı. AI I ı evam e ıyor • 
Mcger Refah Şılebının Antal- ma n arı --o--

yadan aldığı yolcular şunlarmıs: l o-- 7 _ Cepheye yeni kuv-

~n~~~ ,i~:;, bu güne Krupp vet sevkedemiyorıar 
Büyük Millet Meclisinin 

kürııüsündc, Baş,·ekiliıı nutku
nu kar~ılayan alkı~lar, Türk 
milletinin vicdan • 'e uurun
dan kopup gelıııi~ olan alkıJar· 
dır. Bü)iik Millet Mccli:,iniu 
itimadı, Türk ınillet'i.ııin, lıeın 
bu büyük meclieine hem de 
hükumetine karşı izhar etmek
te olduğu yeni yeni itinıat1arln 
tahkim edilmektedir· 

· Son Ha,·adis - Bire 37 
ııisbetinde demek, 5119 Japon ö. 
lfü:üne mukabil •189,329• Çini: 
öldüriilmü~iür demektir. 

k!~:'J!SS~ b»k• sivil kadar (a b ri ka Si 
2z~:~;·;:!~atv:d:::: 

kandan, sivil çarkç.i ve tayfa o- 700 b• ---o yorlar 
1arak daha 2s ,·atandaşımız bu- 1 n Bremen ve 
1unuvormuş. 

Malta ve 
Kıbrıs ... 

NIZAMETI1N NAZİF o•• ıu•• ver• Essen 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

---o --·- • ~ 

Suriyede mışler'": ~ şiddetle 
gkonu ~tu:,C 
Milli Şef ve Refik Saydam 

hükiuneti. diinya yıuıgını l>a~la 
dığı anılanheri, ne yapnıı~lar 
su. tla~ma, bu milletin hakiki 
dii§üncele.rine. U)gım lmlundu
ö-una inanabilirler. 

İta~qanlar, bu iki 
adaya durmadan 

mu ha- bomb~landı 

" Tiirk milleti ordU:.ilc, nıec
lisile. hükumeti ile, Başvekili 
ile, rejimi ile vt~ Şefi-;ae mağ· 
nırdur. 

N. N. 

-hava akınları ,l/a• 

pı.lJorlar ! 
Londra 5 (A. A.) - Bir çok 

İtalyan tayyareleri Maltaya hü
cum etmişlerdir. Avctlarımv 
bunları püskürtmüşler ve ik 
tanesini düşürmüşlerdir. italyar 
:l"·vareleri Kıbrıs adasına da hi: 

cum etmi!!lerdir. Ayni tayyare. 
ler bir kü.;ük İngiliz gemisinı: 
ınitralyfö~ ateşi açmışlarsa d~ 
1ıiçbir za.rar \'erdiremeıni~ler. 
dir. 

re be· 
Sıra Beyruta 

geldi! 
---o---

T üdmür civarındaki 
muharebeler nasıl 
cereyctn ediyor ? 
.Londra 5 (.A. A·) - Ren -

ter ajansının müttefik kuvvet
leri nezdııde bulunan lımnı~i 
mulıabiri bildiriyor: 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
~~---o~~~~ 

ltalyan resmi tebliği 
F amagosta' da 
7000 tonluk 
bir lngiliz 

kruvazörü battı 

Fransız donan
masına yapılan 
lngiliz hücu-

munun yıl Brezilya, 
Kıhrıı. ada~ımla Faınagoı.la d.. .. Al manga ile 

ko)tınıla hava tt·::ekküllerimiz onumü •.• 
lıııan tesisatını ve <lemirli hu· Tanca 5 (A. A.) - Fransı7 J t[ ""' 
lunan gemilt~ri ho!ullardmıan donanmasınm, Merselkebir'dc UOS U gu 
etmişlerdir. Diğer Ital) au tayı· İngiliz donanması tarafından te- tt 1 
yareler'i takriben 7000 tonluk cavüze u~rayışının yıldönümü ar ırıyor. 

.. ·· münasebetile, General Veygancl 
bir İngiliz muavin kruvazoru· Brötany zırhlısı ölüleri namına \ ş· d 
ne taarruz ~d~rek hu gemiye d'k' Berlin !) (A. 1 

.) - ım i-,, ı· ı ılen abidenin küşad merasi- ki lıalde Alman} a İlt': Brezilya 
iki torpil i ... ahet ettirmiı:ler< ır· mini yapmıştır. 
Bu kruvazöre hatmıı: nazari)•~ __ arasında büyük ticaret müba-

/ 
delesi olmamasına rağmen Bri 

bakılabil'ir. D KK.A TLER tanya hüku'meti, Lııyipçziğ 
Şarki Afrikaya Toruk t·cp· paktlarına iştirake karar \'er-

hesinde topçu faaliyeti olıuu ,.- Rusun beyazı kızıh ınİ§tir. 
tur. Mevzilerimize yakla~uı :-' ---o---

· Alman başkumandanı 
Fon Kaytel 

Moı.kova 5 (.A. A.) Ka-
radenize kadar <·eplH'nİn her 
tarafında ~iddetli muharı•hf'lt>r 
cereya netmektedir. 

Bugüne kadar Aluıanlarm 
muhtelif cephelerdeki" zayiata 
700 bin tahmin edilmektetlir. 
Cephen'lıı her tarafın<la ) iiz 
binlerle Alman ölfü.ii ı.ayılmak 
tadır. , f 1 

İngiliz tayyareleri 

20 metreye kadar 

alçalarak bomba· 

larını atmışlar 
Londra 5 LA. \.) - İnı;'ili~ 

hava kuvvetlt•riıw ıııt•n:-ııp 

Blenlıt•jnı tpindc houıhartlı • 
ıııan tan arclt'ri t•uıua !'alıalıı 

gündüz alçaktan uçar:ık Rre · 
(Devamı dördüncü sayfadıı) 

B. STALİN 

Berlin :> (A. A.) - D. N. B. 
ajanı-ınm l~ild irrl iği nı• ~İirı' .... ;ı. 

(Devamı üçünci.ı sayfada) 

Birkaç Satırla . .. .d 
Yılan hı. ka"' yesı· tacı vaidlerle dolu davetine kapı: 

:arak, atalet ve fcsad bulutları ı-

LJa ... rnz'd Re·'z"k çine gömü'~n toy genç, mutlaka 
n 1 :J ' ıuçlu "\'e hakım: mıdar? Elbet ha-

·ır. Hangi hayırlı ,·e iyi niyete 
Gençlerden bir kısnunm bob -·n·· ·11 • v • ıayanır davet bir köseden el uza-

>tJ ıge meyı erınden dogabile - • k l' d · · t' ., JI-''k . k t hlik , . . . .ara ona ege .ıt enuş ar. m 
~c e ~~~ ı!)aret ~tmek ıster- evlerinin 7.anıretcn cccngeniqm.'» 
<CD, • gcnc;lıgı, topy~~uıı, bir te. ohr.ağa mahkfım tesirleri, hem 
rcd~ı çukurunun ıc;ınc yuva~~~- dar, hem hayatın daha mahrem 
m~ga ka!kı~an tekmeye Vl'rdıgı- \•e beşeri htinc;lurını karşıla:va
ouz cevabın ü~tünden ç~. g~ç?,te- mamak küay~tsizliğindedir. 'su 
· ~il tekrar aynı m~vz~~ donı.ı.~u~, halde bu çocuk ne yap .. m? Ner.e
~~r fıkra <:~rçe~esı . ıc;~nc ~utun ve gitsin? İçindeki «içtimailik» 
rıo)·lcmek ıstcd~lerınu _sıgdır~. hssini ne !luretle taınin edebil • 
r.~. zaruretinden dogma bır r;in? ... İste kahve burada imdada 

.1etıcedır.. . •w. yeQşmekte ve bir ahtapot gibi 
Evvelki yazımda, hob · stıllıgın, kollarını onun bo-.·nuna d I· k . . .. l k ·ı vl " o aına -.. ırayetı on eme şartı e, sag am tanr. 

hir vücut üzerinde, sivilice tesiri- Vazifemiz dikkat "'e en .. · . . . k k . da k . • • er,ıımı· 
o--- .nı aşamb' ~likno taskı'nl tn, ed.?~- ı:m keskin baltasile. bu tufe)Ji. 

r ı<.~~. ır ~e~ e tcş 1 ? nı .. •ga. nin kollarını budamak. hatta 

istiyen bir dii~ıan miifrt>ze. olurmu? 
geı'i piiskürtülınü~tür. Dünyanın her tarafından, Üıç Alman R ~ d 1 iU soyl~tım. Bu .hakik~t uze- mümkünse vücudünü yoketmek-

~ us or usun-. ı-ı_ıde b~ kc~c anha IS~~ ~dere~. dir. Sade okadar da değil: kh • 
rı--.-----.. " 1 ılıyecegım kı: Ge?çlerımı.zı .tehdit vehanenin yerine geçecek uktidakJ komunıs•~ ;d~n yakın \'e. bır l~CU. ıstı.~am: mai müessese» ~·j, tekmil ~ari)arl ___ _,,_ -- Sanghaydan, Londraadn, File-

H ABES 1 S TAN ' O'A ~~1::ı·ı~~n bi;:~~~z ~a~~~a~~' bombardıman 
mcltte olduklarını• Ôıldırcn·ha-

•••lllİİİm•••••••ı herler geliyor. t es. 
1 1917 ihtilalinden sonra b'r kı- ay.,qar l 

General Gaz- sım vatanda~ıarını memleket d.. .. ··ıd·· 1 
- - .. ~-- ------- -lıc:ına kaçınaga m?cbur eden uşuru u . 

b .. •• Kızıl Rusya şeflerı.. acaba bu zeva, UtUO haberleri aldıkça o kanlı karde~ Londra 5 (A. A·) - Hava 
=-sil kavgası ı!iinlerinin azabını bir nezaretinin bu sabahki tebliğin 

kuvvetlerile ..... parça olsun duvabiliyorlar mı? de bldrildiğine göre, dün gece 
Vatan vatandır. Rus ,Rustur. AJman tayyareleri evvelki ıı;ece 

tesıl• m oldu! ~jil'IliJ Rusun beyazı kızılı olabileceğ~- lere nishetle daha hüvük bir 
ne milletlerin bevaz ve lkızıl d1- f ; 

' 1 d y la aaliyet go"sternıı'ıılerdı'r. l
0

ngilte ye ikiye ayrılma arı ogru ? . - s 
Kahire 5 (A. A·) - Gulla 

\·e Sidamadaki İtalyan kııvvct
(Yazısı dördüncü sahifede) 

bileceğine inanmış olanlar 'LCın renin ınerkez mıntakalarına 
bu hadise de biiyü k bir ibret cenubu şarki ve tark mıntakala 
dersi vardır. rile Gal ayaletinin cenuhuııa 

.. ___ Karilerimizden bir rica P-

ir iki gündenberi baskı servisimiz, ~ecici bir arızaya uğ-ı 
ramıstır. Bu yüzd en baskımızda ufak tefek bozuklukla 
oluvor. Bu cihetle 3 - 4 gi.i Ol' kadar ıslah edecejfmfai bil

iirir. sayın okurlardan bizi mazur .görmelerini dileriz. 

ta~rnızlar yapılmıftır. Hasa
l rat mühim olmamakla beraber 
, br miktar yaralı ve az miktu 

1 
da ölü vardır. Üç Alman bom· 
hardıman tayyaresi diişürül . 
ltlÜ§tiir. ~ __ .... J 1 .._ ~ 

__ ._ ____.. '1 ,ar,a dolu t~hlı~c, bınbır şuphelı ve imkanlan içinde, )·eryer, sekil 

hh 1 mscenmn ıslerıle kurumuş kah- şekil, nevi ne\'i :\'aratmağa çalıs-
U ra as ar... ve köşelerinde, üzerinde şiddet- ınaktır. · 

:il !': tasarrufa hakktmız olan mane- Boh . stil sivilcesi. bu dimıı! 
Berliıı 5 ( A. A.) - Stt'farıi: 'w'ı hayatlar~n bir duman gibi, sıhhat karşısıda, sönme~c ):e bit· 
Alakadar mahfillcrclc hu - ~avrulup gıtnıekte olmasıdır. ılııha göriinmenıeğe mahkümdur 

Başka memleket gen(;lcrin.in · 
giin heyan edildiğine göre t·~'İr 
edilen Ruıs :-iyaı.i koıniıserleri 
harp esiri askerlere yapılan 
muameleye tabi tutulacaklar · 

dır. 

ıfütüphanelerde, ~ı)()r mcJıdunla. 
ı·mda, laboratuvarlarda, hatta 
dansinglerde, hatta - bu neviden 
olmayan - kahvelerde geçirdik· 
teri faydah, eğlenceli, gıptaya ıe
~er hayat yanında, bu tarz yaşa· 

• yı-ş nekadar sönük, nekaıar za. 
1 n g i 1 izler bir rarlı. \"l<.-llıiadar hiç ya.şanmıun1' 

lıükmündedir. Alman deniz altı Fakat bu müşahededen doğa-
u .. ssu·· nu·· bomba- ı:ak hükmümüzü vermekte ace. :e etmezsek, görürüz ki bunıaki 

1 d 1 1 kabahat kimsede değil, bizde • 
• a 1 ar • dir. Gençlik ib'da değiJı, taklit 

Londra 5 (A. A.) _ İngiliz mü~id!r· Evlatlarımız veya 
. .. d kardeşlerumz olan bu ~ocuklar 

tayyarelet'ı. dun gtte Lorent e· bizden ne aördülerse k"' .. k .... 
ki \.1 d • ı .. .. "' . oru oru

~ ınaıı enaza tı u une tıınr ne ona saplanmak mecburiyetin· 
ruz P-tıtıitle.rdir. dedirler. Bir kahvehanenin alda. 

20,000 kızı 1 Rus 
Af manlara kaçtı 
Bt>ılin 5 (A.A.} - Alnıan • 
• t bJ'~· res. 

mı c ıgı - 1\Iiı1sk . d .. cıvarın n 
muhasara ec ılmi~ bulunan So\'
yet ordusundan 20 b' k' . . • k . ID l~I Si· 
yası onııserlerini öldtirdiiktcn 
son~a ordudan firar etmişlerdir. 

İspanya ve. Hır
vatistan ... 

Madrid 5 (A. A.) - f~panya . 
nın, 26 hazirandanberi Hınafo,. 
tan hükumetini tanımi~ oldu 0.11 
resmen bildirilmektedir. ,., 
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En Son Havadis'in 
Edebi-tefrikası- 77 

Mithat Şükrü beyin evindeki 
toplantıda Talat bey, Doktor 
Nazımı alaşağı edivermişti. 

1Wiielfiji : Nizamettin Nazif 

Diye ı;orm~ ve ancak geld'1 lidir. O:.manlı <levlcti lıudutl :ı· 
~ni üğrendiklen :sonra, çay krı rı içinde ya~a) an milletler için 
<lehine elini uzatmııtı. ortaya attığım&z program ıııcıu 

Dol-tor Nizım, n .upaya eketiıı ı;Ob ) <ıl Ye ekonomik ~art 
kaçınıl olanlardandı. içtima ları adam akıllı mütalca t•<lil-
halinde bulunan h ıum genç dikten ııonra yazılmı~tır. 
i e Selanikte bir ihtilal cemi· - Güzel. .. Buna itirazımız 

' ) eti kurduktan sonra, hmımıa· yok. Esaııen ka) dettiğinıiz aza· 
lı bir .faaliyete giri~miş bulu· ya gösterdiğimiz program tin o· 
nuyorlardı. Bir çoğu. ıııa on dur. ' 
Jocalarma da devauı ettikleri - Şu hade ıne .. t•le kalma · 
1çin Selaniğin «33• lerindeıı hi· •nı§ demekl'ir· 
ri olan Emmanuel Karasu va· Talat bey, cevap Yerııu•ğc lı ıı 
ıtaııı ile meııelc nıa~on locala- zırlanırken Ömer Naei, aı c,li 
rına da aksetmişti. ateşl dedi ki: 

Halbuki memleket haricin· - Ortada yalııız bir ım ... elt• 
ele bulunan hürriyet taraftarla vardır. Açık konu;ınlını. Siz mi 
rınltı büyük bir ekseri}eti, ı:ııd bize tabi olacak~ınıı:. hiz ıni .. j. 
açlık"tan ölmeme~ bulunduk · ze? 
ları yerlerdeki ına on locaların Doktor Nizıııı. ıJii~iinmcğc· 
dan yardun görmek endi e vt• liizuın görmeden: • 
gaye:-i ile ma~on olmuş hulu · - Tahiatile ı.- iz biw ... -Di-
nuyorlardı . }ecek oldu- E\·velce urzctın iı; • 

Binaenale)h Seliinikte gidi timki lıi7.., Anupndnki arkacl a:; 
bir cemiyet te~ekkül ettiğini !arınız. inkılap ahaı-rnda çok 
haber alınca derhal hu tt\,kİ · tecrübe görüp geçirırı i~iıd i r . 
litla tema a girnıeğe karar Yer Vereceğ'imiz kararlar, orla) a ıı 
m~ler Ye yine maı;on loc:ıları tacağımız fikirler , daima en 
vasıtası ile muhaberc)C giriı;· doğru kararlar w en iyi fiki r· 
mişlerdi. İşte buudnn sonra idi ler olacaktır. 

EN SON HAVADtS 

BiR HATIRA: 

B il 
n s· il 
iftihar 

• • 
ı , ennın 
, neresi ile 

bilir? 
Kırk yıl önce eczacı mektebin 

de kimya pr fesörünün 
söylediği birkaç._söz •.• 
l Yazan : Hü;;ğin Rzf al 1 

Kırk sene kadar evve'di; genç- başknsı ağr.çkırı yeşillendirmeye. 
liğimde demiyorum; çünkü ihti· bezemeye, kıymetlerini arttu-ına 
yarlığı miskiıılik, düşkünlük sa- yn ugraşI.} or; daha beride biı· ha~
yanlardaırm; o ı.amanlar, Kadir- kası kendi hayatını ele tehli!{elE!
gada olan cezacı mektebinin ilk re sokaı·ak insanlnrı üzen, ez.en 
sınıfında idim. Sene nihayeti; im- kıvrandıran, öldiiren mikroplar 
tihan günleri yaklaşmıştı; kimya zararsız hale getirmeye, yok et
dersinin sonuncusu; ders saatin;n m'.:!ğc çabalıyor ve ki.içiicük biı 
bitmesine de on, on beş dakika ampul içine s kıştırdığı, bir gUJ. 
kalmıştı; kimya ilmi guya sona laca tktıği ilıaçla koler~• veba, ti. 
ermiş, hocamızın aruatacağı biı fo, tifüs, tatanos gibi says1z, ipl 
şey kalmamıştı. sapa gelmez hesap:;ız derlere de. 
Yaşlı, başlı. tatlı dilli bir zat va arayı bulur iken. ötede biı 

olan hoca: ba~.ırnsı çıkıyor, ve. .. Dinamiti 
- Efcndılcr, ded:, ş:mdiye ka- bombayı icad ederek, öteki arka

dar karşı karz:ıya hoca -talebe i- dac;ının birer, birer 1rnrtanıay<. 
dik: Ne biliyorsam hepsini size savaştığı insanların onunu, yüzü. 
anlatmış, öğretmiş bulunuyo · nü. bmler, on binlercesini b ir an 
rum. Demek, bundan .sonra mes. da yerlere seriverec:ek afetler ya. 
lektaş olduk; der:sin sonun daha ratıyorlar. 
beş on da'kikamız var; o halde bir Yine o fen adamlarından bir 
az da arkadaşça hac;hıhal edebil:- kaçı bcsJeyici, büyütlicü, kurlar;
rız. cı şeylerin taklic1ini. sahte.,,ini ya· 

Siz ~Lndi fen adamı olduk .J;_ parak kesesin doldurmaya sava. 
ye böbürlenirsiniz· rnınn ha bu şıyor. Artık böyle bir ilmin, fen
hatayı işlemeyin;' evet, biıtiin nin. ı:ıcsi ile, neresi ile iftihar cdi
dünya, bütün varlık h:r kimynho. lebıhr? 
ne; her tarafts kimy_rr.a bir tc1·- Rahmetli, iyi kalplı. bir adam 
kip, bir tahlıildir g:d·yor. Dag- olan hocam, bugün sağ obaydı drı. 
]ar, taslar, ağ::ılçar, ht': 'v~mlnr ve ha neler ve neler söylemezdi a· 
insanların yemeleı i, i<;meleri, ~ .ı- caba? ... 
c:amaları, ölmeleri, ha~.ıı bi tun Hocamın şu sözlerini simdi acı 
\arlıkları hep birer ne • kira ' 'l cı hatırlarken, Sulta~ Hamic. 
nıuamelesi. devı'İnin en ezici günlerinde, beı 

Kimya ve bu gibi fenl':rin. ·lım ki iki yüz talebe önünde bo:nba 
lerin alimleri, ıneselfı bir tarnfta dinamit gibi kelimeleri ağzındar. 
ınadcnlerı da'ha faydalı bir hnlc nasıl kaçırdığına bir tiirlü aklım 
koymak için çalışıyor; ötede bir cı·ıniyor. 

ki «emin bir arkada~ın , Avru· Talat bey, fevkaladt· düriist 
padan Selaniğe gelmesi» karar· bir tavırla , az evvel •karde . 
la~tırılmı2 ve bu yazifeyi dok· gim!• diye hitap ettiği a<lanıııı muıııi merkeim Sc l fuıiklı' ol • 
tor. l ·azım üzerine alnıı~tı. ~ziinü ke::-ti: ıııa - ıırn }H'k ehemmi~ et ' t•riyor 

\ c bu ııfaks<ıl da mü~lerck h u· 
l ıınıııu) or mıy ıı 't ınel'cle kn! -
ıırnını:tır. Şu dakikadan itiba· 
ren hen Par i:.•i Selaııiklc birle~· 
mi;: ad ded i) orum· 

Doktor 1 azım ... oktor -A - İ :;te bu 6lmüı. ngma mı du. 
anı. . . var? Siz ve arkada~ larınız, A' Diğer ur.ka<la~ları tl.ı :ı;;:ağı 

İşte bu doldor :Nazını niha- rupanın hüyük : eh'irlcrindc ) ukım tı) ııi kanaatte iclılcr. 
yet karı.ılarına çıkıvernıi)i. yan gelip otura ınız. Bil.. buru- F•ıkat Lu kanaat hi r takım 
Paristeki cemiyetin, miı1ıfoı ad da öl~uleri göze alarak çnlısa- zururctlel'in ifadc:.i ol makla 
dedilen böyle vazifeye ta)·in t't· hm. Uııtüne Ü<.telik bize ii t h<·raLer , lıi~:)edil'i yorıl u ki Sr-
tiği adam bu muydu? perdeden emirler vcrmcğe kul Juniklekiler, herlıaııgi l1ir 'uzi· 

Dclterdaril ııki e\ in ı:alıibi i 
le :ırkad:ı;;ları müııaka::ul:m 
muzaffer çıkmı:;lardı. Gii.mii~ 
:aırflı hardaklara tekrar çay 
cloltluruldu. Dikkat ettiler: kışasınız. Y ook. .. Ilay ır, lııı • yet ıkıır:bında iki ııci plfmdn 

Dü~ük, kalınca bıyıkları \ar rır ! buna tahanuui.il edeme) iz. kaluıağa tahammül t'cleııı i ~ I ' • Arlık La~larrndtı ııe~cl i Lir 
dı yüzü meyvaho~ manavları· l§te size söyliyebileccğiıuiz 6011 ccklerdi. • lıarn e::ı iyordu. Kuhet birli k· 
nı andırıyordu. Gözleri dur · ııöz. Eğer Mzimle birlikte çalı~· Anlaşılan. ıhrupa<lakilcr tı·ıı doğmaz mı ) a? Eh ... llu İ l 

r 
Şeker sıkın

tısı yok! 
Yeni mahsul bu ay 

içinde piyasaya 
çıkarılacak 

llu c.ncki tieker ıualıı.ulii lıu 
il) içinde pi) .. a:.a) a çıkarılacak 
tır. )lemlckctin her tarafında 
olduğu gibi ~elırimizde de kati 
) en ~eker ı kıııtı:.ı ) oktur. Ye· 
n i malı ul p•iya a) a çıktıktun 

onra hu boll uk hü:.bütiin ar· 
tacnktır. 

Ancak bazı bakkal d ükk an 
larıııda "' :t)iİ) eye gj<len uilde
ri n top tun ıııül.uı) aaları netice 
~in<lc top lan §ckeı· kalıııaıııı::lır 
foz ~ekn ise her tarafta ihti· 
) açtan kat ·ut faıla olarak Lu 
wnıuaktadır. 

Diğı·r taraftan Ticaret Ofiı:ıi 
le Fckcr ~:-tilı:.alatına de\'aııı et 
mektcdir. İlk parti olarak 5L 
m ;:eker İskenderiyeye gel · 

uıi~ t ir. Yakında memleketimi· 
Le getirilecektir· 

---o----
Kullanılmıyan ak-

red ititler ibtal 
ediliyor 

Yeni ithulat kararnamc:>'min 
:;urc ti ta tbiki hakkında T icaret 
{ ckiilct inin lıazırla<l ıj!,ı m ühim 
Knranı aıne al:ikadarlnru tclılıö 
edilıni~ ve <lün<len itibaren tal 
o'!ki ııc gl·çilmi~tir. 

Bu ta limatnamede h angi 
mallar için akreditif verilece· 
ği te,bil cdilıııi~ \ c bu malları 
gö:..tcrcn liı;telcr ckleıııııiştir· 

E' ' clce b'irlik.ıcre tahsis e
dilııı i;: oları "c taliınatnaıııen i1 
tebliğine kadar kullanılmayan 
akreditifler iptal edilmi§lerdir. 
Burnlaıı OO) le akr editif tahs't· 
i, itha!Utçıların hariçteki malı 
atın aldıkhırıııı tevsik C) lcıuc 

ierim• hağlı bulunacaktır. Bir 
lik ll'r \'C Takas Limited §İrkc
ti düntlcn 'itibar en bu esaslar 
dalıili ııtl t• çalıı;:mU) a l>a~lnmı~ · 
lardır. 

Ekmek işi 
Ekmekler baston 
şeklinde imal edi

lecek ve fiyat 
artmıyacak ~undu. Gençler, onu, bıyık a l· nıak i~terııeniz, cUnıunıi ıncr : tlc, ne haha!'ıına olur::a ol~uıı , tilıuttan da ) eni b ir ku\'Yet ıl n~ 

tı.ndan üzüp •inceden inceyt· kez• in mutlaka burada kurul· memleket dahilinde d e tc!ıki lii t muş lıuluntı) ordu i~te. B:ı ton ::eklindeki ekmek mı 
bir gözden geçinni§lerdi. lla· ınası lazundır. Bir ker<• ordu l arınııı hir kuvveti o ln !_!ı mı i İçtiuıaııı -.onlarına doğru. munc i tah lil edilmek iizcre 
yır~ doktor Naı.ııııı. umdukları buradadır. Ani olarak herhaıı· tiyodardı. Ve galiha. doktora doktor Nazım, T alat beyi bir b elediye kiuıyahane!'ıinc gönde 
gibi bulamamıilardı. Onlar. gi bir vaziet tehaddü.; edebilir. p ek geni~ ı:. alah i) etler de \Cr· kcuarn çekerek: r ilm i:,;t ir. etice ınurnfık çı · 
her tarafından ate~ fı~kıran Derhal hir karar Hrnıck lazım ı ıı i _ olacaklardı k'i, Cazım Le~. - Kardeşim ... -Dedi- ıu a • kar-.a on giine kadar ~elıircleki 

-- - - ----- -c_ _ __,-

___ - •. , __ ·- -- --~-- - -
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Kısa 

· Haberler 
* Sümer baıık ve İnhisarlar 

Umum müdürlüğü bu seneki İs
tanbul Yerli mallar serğisinde 
pavyon inşa etmek üzere hazır
lıiklara başlanmışır. 

* Dış hatlar yolcu salonunun 
önünden Tophaneye kadar olan 
caddenin mozayik olarak yapıl
masına başlanm~tır. 

* Münakalat Vekili Cevdet 
Kerim İncedayı dün akşam 
Tra.kyadan şahrimize dönmüş. 
dür. Vekil şehrimizde üç ~ün 
kaldıktan sonra Ankaraya gide
cektir. 

* Dünkü kontrollered Uskii
dar ve Eminöiü lkazalannc.ia 
muhtelif esnaf beledi suçların
dan cezalandırılmış, ayrıca l:! 
şaför 4 otomobil sahibi ve iki o
tobüs biletçiis tecziye c:dilınis
tir. 

* Uzunköprü-Sivlingrat <:rn
sında tamir edilecek köprüler 
üzerinde jetürler yapmak üzere 
Ankaradan şehrimize iki mü
hendis gelmiştir. 

* Dün bir Reşadiye altını2520 
24 ayar külçenin gramı 313 ku
ruş ve beşibiryerdelerde 112 li
radan muamele görmüstür. 

* Maarif Vekaleti, İngilizce 
muallimleri için Ankara ve İs
ııtnbulda birer ku rs açacaktır. 
Kurslara İngilizce muallimlerin 
edvnmı mecburidir. Kurslar An 
karada 24 Temmuzda, İ~tanbul
ia 7 Ağustosd a açılacaktır. 

* Biiyüıkdere meyve ,.e hHah 
:stasyonunun arazisi 30 hekt:lra 
~ıkarılmıştır. Bu yıl içinde köy
'ü1ere 50 bin 283 fidan da~ıtıl
mıştır. 

* At yarışlarının başlaması 
münascbetile 13 Temmuzdan i
itbarcn trenlerin Vclieefndi ça-
1ırmda durmaları için emir Vl'

.. ilmiştir. 
* Fivat mürakab:ı. t~$1diatına 

0 leman yetistirmck üzere açılan 
~ursta valmz üç kisi muvaffa:.:: 
olamamıştır. Dii!erlcrinin tayin 
'eri bu günlerde yapılacaktır. 

* Ticaret ofisi için a1m:ıcak 
'Tiemurların yaıılı imtihanları 
bitmiştir. MU\·affa~{ olnnl::ırın 

ı;özlü imtihanları yapılacaktır. * Üsküdarla Çamlıa arasm
da bir Eıtma Mücadele mcrk{•
zi kurulacaktır. * Ankarada bulunan •Takas 
<$irketi Müdürü Sali hdün seh
rimize gelmiştir. * Üsküdar vı> Hürriyet EbP
ıdye tepesilc Edirn!!kapıda bi
rer halk hamamı açılnc:ıktır. Kn 
<:ıMpa.şa halk hamamı da gcnis
letilecektir. Burada bir yıld3 20 
1,;11 kişi yıkanmıştır. 

* Fırancıla Belediye doktor
larından tasdi kli t::ıpor sahihlc
rine verilecek ve r aporlar Fırın 
Jarda her gün kontrol cdilecek
tr. 

* Miinakalc Vekaleti memle
kctimizdek:i deniz sporlarını teli 
vjk ve himaye edecek ve sahil
hillerımizdek i klublere Tik. fo
'la gibi yarış sandalları verile
cektir. 

bir adamla karşıla:ı;mağa hazır olur. Hatta öyle hir zumun gc· ~ı·ce yarl!'ııua doğru birıleııhir. ıl cııık'i artık birle~tik. Size tc~· !Liitün fırınlar, ekmekleri ha '" Hava korumun un 
lımmı~lardı. lebilh ki, derhal ihtilal horu· a~ ağa kalktı: - kila tı ııııza aİ l hazı c:)ra rı hildi· ton :ı:ekl'iıı dc iıııııl e<leceklenlir. 

\!Paristen gelen mürahha ) sunu çalmak icap eder . Eğt'r - P eki arkada lnr .... ])ı)c rı·bi liriııı. Bizim. hir t ıın e:- i 'fi. Bu u,.u] ekmeğin daha pi;:k in yeni azaları 
diyince, pek ba§ka türlü bir a· uıınınıi merkez Pari!'tC , cya hağırdı- Sizin i ,, ledi ğ i niz ol,. un. r :m k:ı ah a mda, <l1iğeri T rnh· olımı~ın ı temin etmekted ir. FııLrikıılurda c;alı~au yüzler 
damla kar:ılaşacaklarını an · Londrada olursa ntı )aparız ? Aıııir le;:k'il:1t lı a Sclaıı ikte hısın iki ~uheıııiz vardır. Tiraıı Bu ~eklin, inıaliye ma,,rafı- cc ııııı clc, Tiirk havn kurumu 
mıılardı. İhtilallerin kendilerine malı . olmu~. lıa, Pari~te ... B iz<'<' iki· dul. i «~ubc» ile yapacağımz ıııu ııı artlıracuğı ve dob) ı"ilc (•k- İstauhul ~uhcbinc miirucnat c· 

Maamafih ,onunla u.ılm u- sus kanunları vardır. İhtiliı l -.i de birdir. haberııtı doğrudan ıloğrnyu ıııt•k fiauııın ciiz'i Liı· mik tar ılerck aza yuzılnıak ve aylık tu 
.t:un el sıkl§tılar. öpü~tüler ve ,\\ rupada dola~ıın heylerin k<" A:. ıl ınak~a<lmıız . lııı g; i i ıı kii «Hefik h e} T optani» adına ) iik ... l·lt•ccği -.öylcııın iş 'İ • (' tl c· alılıiill e hul uıınıağa karar ver-
hu 'Hbileden istifade ederek si· ~ifleriııi beklemez. rejimi dı:\ irınck. ' c yt'll İ lıir gö nd crir .. iniz· hunun atılı ol ııı u<lığı öğn•nil · mi~ ' e Lu kararl arını kuruma 
garalarını tıı.ıelediler. Sonra Talat hey. lıcr neden~•', u . ~i -.lcııı kurmak ch·ğil ıııidir? ( Dalıa ı ar) 1 ın i:. t ir· lı ildirınijlerd'ir· 
Talat bey, ikonu_.mağa başladı : ----~----...:.------------------------------------------~-----

- Karde~· · · ·Dedi· biz, c • ka hüküm edecek kimse ~·ok .. i. İstiklal - En Son Havadis'in büyük zabıta ı·omanı : 5 
a~ itlbaril~ ~rupa te§~~tla şinıden olmak ~hlike~ini göze ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ruu benillloemeğe karar ver . almadan, ister haklı olayım ister 
ııri;: bulunuyoruz· y alnı~ bir haksız, öniime gelene. ağzıma g-c 

len her '?eyi sö:rliyehilirim .. 
noktayı öğrenmek iı:ıtiyoruz. Ev, kendi evim, etraf ıında ;.,. 

Doktor Nazım. akiıı hir ta· çiler dört dönüyor .. 
vırla: Buna rağmen kendimi luyıki -

- Buyurunuz. .. ·dedi- Ct:· le mes'ut hissedemiyorum. G~ı-
\ ap verıneğe hazırını. rip bir bezginlik i <:iıni do1<1 ımı· 

1 :\'or. Bu şatoda. liiksiiııe r:-ı~nıc 
- Bu i~ ~art arı ne ola- öyle bir hava esiyor ki it:imi r.-

.. - t- 'J , RAı ziyor. Belki de amcamın o ~ıtrip 
Doktor, hir iki yutkw1du. \'asiyetnameyi yazdırdıktan uz 

Burnu ile, bıyıkları ile oynadı. sonra ani olarak öHi,•ermcsi bu-
l rnlara e~rurlı bir hal \'eriyor . B ı 

Nihayet a~n bir se~ f'! r.C\ ap yetmiyorınu~ gibi hurntnn in·. 
verdi: sanları da hamha~ka o;cyfor. 

- Ne olabilir ki?. .. Eğer l\litchell somurtkan, Toınl ison 
yapacağımız i§birliğinde l;ir Iai haydut kılıklı, Kııight durg un. 
de ummak i ıiyor ak buradaki Onları hiznwtiındc. iki """'1'' 

1 d miiddctle nicin :ılıko~·mağn nv·c 
te ki atın oğrudan doğru) a bur 0Jdukt1111u düsiinii~·orum. 
Parü.e bağlannıaııı liizmıdır . Acaba eski efendileri onların 

- Yan'İ? hizmetlerinden memnun knlc' ı. 
- Demek i tiyoruın ki biz ih i~in bir tcşekkiir ifacksi oh. 

Anupada çok çalıştık. .Artık rrık mı hu ur~uyu izhıır <·tt.:. 
· k l. · ı · d · · 1 ~-oksa ... Yarabhı. Jnın:ı huo;k:- hır 
ın ı ap ış erın e pışını~ sayı ı- · 1 1 h·ı· · ? 

• • • • . "C >ep o a ı ır mı. .. 
rız. Buradakı t~kilat lm:mı 1 B h d' d · ı t d ' · • · . . . ana e ıyc e ı en a ın ızgı . 

•Terakki ve lttihal cemıyetı» nini tenkid etmei{i hir tarafa 
progr:auunı n) nnn kıthu l ~tme- bırnkalnn . İste bugiin ele böyle 

GORO. YEN KA 
Tii.rkçey e Ç'eviren: Faruk Fenik 

geçti.. Haydi şimdi aı tık ynta
lım .. 

BROCKLEBAN K 
EFSANESİ 

22 Ni~an . .. 
Bugün hüliin giin malkfıııc· 

mi clola;:Llm. Sabahın parlak :ı) 
ılınlığı gece lıfü·uın cıl eıı kara 
ılii~iinccleri dağıtı) ordu. Her 
:.n, lınkc,. Göz iimc lıo§ görii· 
niiyor. Kcnclinıclt-- hana ,,ijz('l 
lii r knlwaltı hazırlaını-,; olan ı..u 
ra t ... ız Knight'i bilt' .. c, iıııli 
hıılmak kah'ili) t' lİ ,. czİ)oruı ıı . 

Sofada r ııight"in karhı ile 
kar~ı l a ~tını. İri ) :ı r ı , kilıar t :ı· 
'ır l ı h'ir kuılın· Konu-:nuı ı:ı ıli i;: 

giin. fakat yüzünde lı ii \. ii k hir 
iizi.intiiııün derin izlt·ri \ ar. 
lıt•r halinrlı·n keder akt) or. }lıı. 

) all.ı ' anki hiç gülmemi~. eiil· 
ıııeı-iııi hiç bilmiyorınu. p,i lı'ı 

ılu ru)or. Bunlar ne tuhaf in -
tı n l ar. karı::ında da koca !:ıH Hlıı 

da lıii) iik bir iinıit~i ıliğ<' k apıl 
illi§ iııc:anların hali var .• 1 <' \ 't'll 

ıl i)Ctlcri l>lıradaki ı:- ı! .. ıutılı ha 
yıı t a bir :.ıkıntı d aha katı\ or~ 

Ev, ou altıncı a .. ı rda yapı l· 
ıııı~ olma~ıııa rağmen İ !;İ en 
modern bi r -ek le konınm. kon· 
fıır en kiiçilk tdt•rruatı ;;a kn· 
ı l ar lllC\ r.ul. Knpıd nn girı•r gir· 
mez in :ııı k t..'lldini 'ii:k ~ (·k tıı • 
\ a nlı sofoda bıı luyo·r. İki tar;a f· 
l a k:ır~ılık l ı ii~er kapı~ ağd aki 
k iic;iik lıi r lıtuluarın kapH lııı· 
ra dan kiitphaııe) e. kiitiiplııı ıı e 
tlen ıh· Lcniın !:alı':ııı ıı odama 
nçılıyor . Rmıl:ır 'İç içe iiç otl tı.• 

Sol tar afta <lu !'alon ile ) emek 
odu~ı var , iki kanatlı hir kapı · 
11111. birimkıı diğerine ge!.:,ııwk 
ınünıkiin ... 

Bi r de reıo inı galcrhi var ... 
Bur-aı=. ı odadan ziyade ılar ' ı• 11 

zuıı hir kor'idoru andırı)or . 
Du' arlarınd a ecdadımı z;ın re· 
imleri u ... ılı . Yalnız kar ırlaki 

huzlu camlı kiiçiiciik bir pen
cereden H) <lıulık alıyor. Ta • 
\ andaki elektrik IUmha::- ı olma 
~a hurası adam akıllılı lo> .. 
H er hal<le hunlar için olacnk 
her l evhanın föıiindc kiiçiik 
h ir ampul hcnıt•n altııııla bir 
elektr ik d iiğııı<·:. i ... Benden t' ' 

\'el gelip ge~cnlcr'irı re::iııı lcr i · 
ni a ıııpu llcrin U) dınlığında İ) i 
<'t' tetk ik cdellildim. B ura ı lw· 

ni adeta te bir etını~tı. Uzun 
ıniiddct burada kaldım. Billıa~ 
... a lıir re&'iuı nazarı dikkatimi 
çekti· Kar~ıl'.'mdan ayrılamıyor 
h iraz uzakla§ıyor, tekrar tek· 
rar döniip ona bakiyordUllJ . 
Bu. gt'nç denecek yaşta.Regiu· 
t•t• zuıııaııın m erasim elbisesini 
gİ) ıııi ~ bir adamın resmi idi. 
Üzcr'iı! c altın yaldızlı diiğınt>· 
lcr ~ıra lanmı~ ~iy-ah bir redin· 
gol gi) nıi;:ti . Beyaz patiskadan 
ıla jahoları vardı. Çorapla rı 
cin hcyaz Ye ipekli idi. 

Yanında hir kılınç asılı idi. 
Yüzii çok 1iy i canlandırılını~tı . 
lın dar Ye çıkık, gözler ı.;iınsi· 

~alı \ e parlaktı. O kadar k i 
,anki j!:Jcrinde gizli bir ale\ 
' a rrııı:: ta purlakhğmı dı~ına w 
r i ~ ornıu;; gibi duruyordu- Bu· 
run irice. çene köşeli itli. Bu 
) iizılı·, İ) ilik olduğu kadar fr· 
nalığu du meyli olaıı llir 'karak 
terin ifa<lt•bi okunuyordu. Or:t· 
d :ııı zorla u yrıldım . 

- Devamı ı;ar -
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Stalin hattını da 
yaracağız i 

Yeni neşriyat: 

Yürüyüş 

(Baş~ birinci sahifede) Bu isimle aylık yeni bir ı.a-
lahiyetli Jllahfiller bugünkü nat ve fikir ~ecmuası çıkmağa 
Alman tebliği lıakkında §U mii başlamıştır. Jç'in~e Salih Zeki, 
laleaları ) iirtıncktedir : Fazıl l\lahmut, lbralıiın Hoyi 

Kakao yerine :! 
Fındık kabuğu 

Memlekete .kakao gelmediği 
lıalde piyasada çikolata m'ikta
rının azalmadığı şüpheyi davet 
etmiş ve tahkikata ha~lanınış
tır. Tahkikatın neticesindı• fın 
dık kabuklarının kakao yerine 
kullanıldığı anla§ıhnı~tır. Bu 
hilekarlığı önleınek için liizmı 
gelen tertibatı almak üzere a· 
lakadarlara eıııir verilıui:ltir. 

Parasız küçük 
·ıanlar servisi 

açıyoruz. 

1 Türkiye CumhUriyeti 

Ziraat Bankası 
Bütiin ~ark cephe.si seri bir Gül Abdullah Cevdet, İsmail 

harekf'tle ileri doğru gitmekte- Safa, Doktor Laminin değerli 
ılir. ) azıları vardır. 

Galiçyadaki harekat Kar • Okuyucularımıza taniye e· 
patlardak'i geçitlerin Macar kı· . deriz. 
ınları tarafından işgali üzerine 1 -----
yeni hir safhaya girmi~tir. Ma dii~ınanın hareket imkanı daha 
curJur )ındiden o\·aya inıııi;: · ziyade tahdit e<liLui9 buhuı -
ler Garbi Cııliçyadn ilerlemek· maktadır. 
ıe olun Alınan kıtalarınııı ağ Şimdi umumi vaziyet :.u ~c 
('t•ırnhı 'ile birle~mi§Ierdir· kilde teres::.üm etmektedir: 

liütiin cephede muanııi<lanc 1 - Sovyetlerin me;kc.U 
muharebeler hcnii~ devanı l't· Anupaya kar§ı taarruz prtıj~ 
ınckte olmakla beraber Sın yet leri tamam'ile ve kati ,,url'tte 
iııtilıhurat bürol)uııun bugünkü bertaraf e<lilıni§tir. 
tebliği Alınan kuvai külli) cııi- 2 - Hudut yakınlarda Su' 
nin bazı şehirlere vardığım iti yet kıtaları tarafından teııiı. o· 
raf etmektedir. lunan muazzam cephe yarıl • 

llulen ,Alman ileri hareketi, mış , e param parça edilmiştir. 
geçen cihan harbinde ~uhat Bu kıtaların eı;aı;lı .k.ı.ıilillları ta 
1918 rle yarılmış olan ı.on hat· mauıile imha edilıui~ Lulun • 
tnki muhtelif noktaları geçmiş maktadır. 
hulunmaktadır. Bu hudut e ki 
\nıı.tuı:)a - l hıcari,tan 'e Uu:ı 
lıudu<lunda ve Perut nehri Ü· 

zninden Çcnıo,·içten ha~hya -
rak ı;irnalc dorrru Kovelin ~ar· 

~ o • 
kında w Pinsk :;:elır'inin gar . 
hinden gcçt•rt•k ıniistakinı bir 
hat ~eklinde .Min,k Ye Vilna 
kmiabalarının aru~m<la Duna • 

3 - Sovyetler asker me" cu 
du, miilıiııunat ve tayyare nıik 
tarı bakımından, §'imdi) e kadar 
cereyan eden imha muharebe· 
leri neticesinde o kadar zayıi 
düşmüşlerdir ki bu zayiatın te 
lafi edilmesine iınka nyoktur. 

"' - Şimdiki bütün ~:)o,·yct 

* Kapela nve maki:nistlerin 
terfi imtihanlanna 21 Temmuz
da başlanaak ve ameli imtihan
larda gemi edyapılacaktır. 

* M alatyada perakende sa
tıc; vapmak üezerc bir yerli mal 
lar sergisi açılacaktır. 

EGE--

BAHÇESİ 

Cihangirin en ha,·ndar \ ' C 

fe,•kaladc manzaralı gazino

sudur. Bir kere uğramanız 

kafidir. Otobüs vardır. 

~--Foto---

KAZ BEK 
Beyoğlu İstiklal Cad. No. 81 

Milyon kişe yanı 

cepheSi eğer hala bir cepheden 
lnırg ~t·hriııe vurmııkta ve son· bahaetmek münasebet alm;a. 
rn Duna nehrinin cenup kıybı tam bir ricat halindedir. Al . 
11ı tnkibeıı Rigımm §arkında Ri ınaıı ve ıııüttefiü kıtaları dü~
gankın ~o1·_rf l'zine münteM ol · mam §iddetle takip eunekte ı----------·----
ınn ta H 1· l S ı· h d } t Yı o up ta ııı attı eneıı ıal a • ç 11 ·k 

Şimdiki cephenin geriı.inde kl k d 1 enı l l -
~ ya a~nıa ta ır ar. ..::.. 
!:Sovy et kıtalıırmdan şuraya bn B l t S tl . K ade s u 1 

w l . .. u ıa ovye erın ar · T H A N E s 
raya dagılmı~ mu ıtclif ve hu· · d k. S h d d 
'iik aksamın temizlenme ile i ~ız e~ eıı 1 hao~yet ~1 

u u. ~~ 
iignl l'd'ilıııektedir. ~ ~- ın an § ıyara e"""e a 1 Yani Stamos "?_ 

So'·)ct tu)yarc ıueydauları·l~ıhnye.~terl ~ehrBi~n §~drkına ve No. 194 
ııu ve taure tc~ekkiillerinc ezi·rlua a .ote er1~~ ıtomı ~n geçe-
. L' ı l ilk d h rek §ımale tfoneıı ve Dınyester 

cı ır tarz< a vuru an ar e hö'l . 1 b. S .. 
lcrden sonra Alınan hava kuv· gcsıne u aşan ır 0'~et ıuu 

tl 
· · d'ki l ld k d dafaa mıntakagıdır. Stalin hal 

\'C erı ~uıı ı · ıa e ·ara a 
yapılmakta olan harekata itti· 
rak etmektedirler. Bu kuvvet· 
ler muharebelere doğrudan 
doğruya işl'irak etmekte ,.e dii§ 
munın geri inde lmlunan mü· 
na kale ) ollarını VC billı:ıı; a si· 
mt'ndi f nlcri tahrip eyleınektc
ılidt·r. Rusya dahilinde bulu -
ııuıı demiryolları az ve dağınık 
olduğu için hu harek.Uun net'İ· 
l'('t:>İ st•yriseferi tamıuııile tatil 
etmekte ve dü~ıııanın ricatıııı 
ınii~külata uğrattığı gibi ilıti -
) at kun etlerin iler'i ... evkiııi 
clt• gayri kahil hir hale getir -
nlt'ktedir. Baltık denizinin ha~ 
lıca limanları olmı Riga ile Li 
l,au' nın zaptı 'e Alınnu donun 
ıııaı:-ının şarki Baltıktıtk'i ınütt .. 
ıııncli hücumları neticesinde 

u yukarı Dinyeper macerasını 
takip eUnekte ve Vitebsk köp· 
rfüünden geçerek Ple~kova ka 
dar uzandakta ve daha sonra 

Pcisub gölünün şarkına ve Nar 
Yaya tloğnı imtidat etmekte ve 
nihayet FinLindiya körfez'ine 
miiutehi olmaktadır· 

&-nebi kaynaklardan gelea 
Jıaherlere .&öre on he~ sene zar 
Iında hu hat miidafaaya çok 
elverişli bir hale getirilmi!jl.İr: 
Fakat n§a ı her tarafta tamam 
lanmadığı tahmin edilmekte • 
<l'İr. Maamafilı, Sovyet kıtala-
1'1 ne olrusa olsun, hu hattı mil 
(lafaa)a te§ebbü edecektir. 
Fakat hu hu usta fazla ümit 
l>e li) cnıİ) ecekleri talıimn olu 
:nabilir. 

SiNEMALAR 
:BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 

2 Film Bir<le11 

1 - Gaip izler. 
2- At Kazak. 

Türkçe 

He~ikt-0§ Sual Par/" 
Sirwmcmnda 

2 Film Birden 
l - Kral A§kı. 
2 - Kundelftt-rlf.r Kar~ı 

Karqıya. 

* Halk sinemasında 
BUGüN 

:Matine 11 de gece s,:JO da 

1 - Mnkine adam büyük seri 
tekmil ibriden 

2 - · Dolu Dizgin Kovboy. 
3 - Miki. 

---0-:-.--

İş arayanlar, iş ve• 
renler ve evlenmek 

isJiyenler için .•• 
Jhm<lan sonra j,. , e j ... 

:o " 
çi arayanlarla evlenmek 
İ5tiyenlerin gönderecek· 
Jeri küçiik ilanları ne§ret 
me~e knrar verdik. 

Bi:ı, diğer gazetelerde 
olduğu gibi gönderüecel~ 
ilônlara bir de kupon ya· 
pqtırılmasına lüzum gör· 
müyoru.z· Karilerimiz yal
nı:ı evlenme tekliflerine, 
okmuıldı bir yazı ile ~a· 
rih adre$lerini koymaları 
şarttır. Cicldi adcledil.emi· 
yecek teklifleri ne§retme· 
mek hakkını mulıa/azcı e· 
diyorw:. 

Mektup gönderecek o· 
Zanlar, haklarında azami 
bir ketumiyet muhaf<WJ 
edi!-eceğin.c inanabilirler. 

Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk '' '"UL 
Şube ve Ajans adedi: 26.5 

Zirai ve Ticari her nevi h:mkn ınuaıueleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Jira Jkranıiye veriyor 

Ziraat Bankastnda ı~umbaralı ve ıhbarsı:ı. tasarruf hesapla· 
~ rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 

a ile a,ağıclaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.ooo Liralık 4.ooo Lr. I 
4 • 500 > 2.000 > 1 100 adeL 50 Lira.lıı.k 5,000 Linı 
4 1t 250 > 1.000 > 120 » 40 > 4,800 > 

40 • 100 • 4.000 > 160 > 20 » 3,200 , 

DİK.KAT: Hesaplarmtlaki paı·alu bir sene içinde 50 lira. 
dan qağı dü:mıyenlere ıxramıye ç.ıktı~1 takdirae % 20 fu. 
}asile verilecektır. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylfll, ll Bırincikfınuu, il 
Mart ve 11 Haziran ttırihlerinde c.;ekilecektir. 

;ııcs:'d:iifiiLl2n~!&ll~!:!llll&i61!mlmmD=mıl ...... - -------------
Hava gedikli namzetlerine 

lkrom'iyeli bilmecele
rin neşrine ha~lı)'oruz 
Bunlardan lıcr on tanesi 
ni doğru halledip bize 
gönderenler, hazırladığı • 
mız hediye ştokundan is· 
ı ifa de edeccklerd.(r. 

1 J/k b ·z · Gedikli namzetlerinden 338 doğumlu olup evrakları ta-
l mecey l nıamlanmış olanlar 7 /Tcmmuz/ 941 tarihinde sevkedileccklerin. 

bekleyiniz den bunların Puznrctsi giinii. ·u nt 8 'iekizde kununda bulunmn. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:ln=r~ı~i:la:n:_:o:lu:n~u:r:.__ (5447) 

~-PARA . 
\ BAYAT Ya.IU,INUf, 

• DiAEKS\YONUDUR' 
- & ..... --

1 

,T:-q ... auDlı~ > 

1 lllsO ,...,,., U-plan 1 ı 
I 

İ 941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞlDELER: t Şuba.t, 2 Mayı•. 
- 1 Atuatos. 3 !kinciteffin 

tarihlerinde yapılır. 

J 941 ilremiyeteri 
ldel 2000 llralık = 2000.- L. 

1 3 • 1000 > :;;::: 3000.- > 

}

• 2 ~ \ 750 ·.,.>.1 = 1500.- a 
• ~ 1600 ~>· ::2000.- > 
8 • 250 ~>, :-2000.- , 

85 ~ 1
100 • ::3500.-· :> 

'· 80 ~ ~ 50 > ! = 4000.- ~ 
300 ';" 20 >' ::::; 6000.- , 1 

,...,,..._ıı.s_,,~---
~ 

iDAaı~"i aii111 rs UNKAs '"oA 
&~ ·~ HM.-.P ~<;.t..Ft 

ENSON HAVADıS 1

1

-, - F O T O 

SÜMER İLAN FİYATLARI Kuruş 

Başlık ınnkt l olaral· 500 
1 inci sayfo santiını :soo 
2 :o > ,. 200 
a » > )) 75 
4 » > > 50 

Abone Şartları· Tilrk\yc Harig 
lçin için 
Kr. Kr. 

Senclık 1000 
Altı aylık 550 
Üç aylık ~75 
Aylak 100 

1700 
1000 
500 

B. oğlu istiklal cad. 
No. 111 Birinci kat 

Sahip ve Ba•muharriri: 
NİZA..11ETTİN NAZİt' 

Ne,rlyat DlrektörU: 
ŞÜKR'Ü SARAÇOCLU 

Basıldı~ yer: Ülkü Basımevi 

--~~~~~-~ 

Kolcle karşı da aynı surette hu 
n·kct etmekte tereddüt göster· 
ıuiyeccktim. Günlerce aç kal • 
ıııış hir adam ekmeğe kar~ı na• 
... ıı bir hır1:1 ve i~tilıa dm arsa, 
lıu kızn kıır~ı a~ni ilıtira. ı du
yuyordum. Fakat nerede ve na 
sıl? İ:.te ora ını }J.ilmiyorum· 

bir ta~ın ii.ııtüne olurmu~ ağlı· 
yordu. Yanına yakla§tım -ıor -
<luuı: 

En ,S.,on Havadisin Cinayet ve Macera · Tefrikası: 42 

kANLI L:OKANTAI 
ci u!'ahuııı kamçıladı, kendimde 
yeni bir faal'iyet hiıısettiın· Bu· 
nn anlayan Kolet ok~ar Rilıi 
bir sesle: 

Çiftlikte daha ha~ka kızlar 
'c kadınlar vardı. Sarı~ın, e -
ıncr ve hep i de güzel kızlar 
ve kadınlar. Fakat hiç biri he· 
ni alakadar etmiyordu. Yar n 

Kol et, y okı;a kol et. Çıldırıyor
dmu onun için. Kendi. in'i ya -
kalamak, kaçırmak, kolları

ıuın arasında sıkmak, kokla • 
ınak. dudaklarını öpmek isti -
)'ordum. Ertesi günü ne olacak 
ıı? Buıın clii~iinmiiyordwu bi
le. 

Felaketin biiyiiğü Koletin 
hir ı'i§ık vurdı. Bunu bana aş
çı kadın öyledi· Kolet hazt>ıt 
Çiftlikten ıtyrılıyor. A~ıkııu 
görmek için Liyona kadar gidi
~ ordu. 

Bir nğusto1:1 gecesi idi. Uyku 
ııyuyaııııyor, sağa ola dönüyor 
hep Koleti dü§iinüordum. Bi
ı-ıız hava ulınak iç'in dı~arı çık 
~un. İleride hir gölge gördüm. 
içim titredi. Yakla~tım, Kolt>t 

- Ne oldu kolet? Nen var? 
:Niçin ağlıyorsun'! Derdi~ ne . 
dir? Si:ı'i te elli ebnek için e -
Jiınden ne gelirse yaparım. 

Cevap Yermedi. Y aıılı göz· 
}erle yüzüme bakıyor, hıçkırı
yordu. müteessir oldum. Hele 
açlarınııı \'e teninin o güzel 

kokusu beni sarhoş etti. Kendi 
.mi tutamadım, kend1i1.>ini se\·di· 
ğinıi, uğruna hayatımı fedaya 
Jıazır olduğumu söyledim. Ve 
:bir deli gibi porı;elen gibi ~ef. 
faf ensesinden öptüm. Bu te · 
masla dudaklarıın vt• kalbim 
yandı. 

Sözümii kesmiyor, hare· 
ketleriıne nıani olmuyordu. 
Bir aralık inler gibi: 

- Pa kal, Paskal! dedi. 
Ben ıııahvolnııığ bir insanım· 

İçinı yana yana haykırdım: 
- e oldu sana'! Sana fena· 

hk ını yaptılar? 
Kinı yaptı söyle hemen öl-

diireyiııı. 
Ce\·ap Hmıedi, elini yüzü-

ne kupadı, ağlaıııağa ha§ladı. 
Tekrar ııordum: 

- Sana fenalık yapını kinı t 

madam mı'! 
- Subl 
- Ne yaptı~ 
- Hiç. 
- Sana izin uıi veriyor, i~iıı 

den mi çıkarıy~r? 
Kolet tekrar sustu . .Madam· 

la hizmetçiı;i araı;ında neler geç 
l'iğini öğrenmek istiyordum. t,. 
rar ettim, beline sarıldım, du • 
daklarını aradım, öptiiın, sev -
dim, kokladım. Titrediğini, göğ 
ııünün heyecanla kahnrdığım 
hi sediyordum. 

- Sevdiğin adam şeni terk 
mi etti? 

- ~ayır öyle bir §ey yok. 
- Oy le ise ne oldu? 
- Bir delilik! Madam Li . 

onda iken çekınecew anahtar 
uydurdum, para ald~m· Ah ~im 
di ne yapacağım'! • 

- Ben varken korkma hir 
!lllre buluruz. 

- Bir ..:are nı'.i?. . . İmkün 
yok. Madam çeknıeceııinden 
pau ektıildiğini anlııyıncn jan· 

darıuuya haber verecek. V c b e 
ni hapse götürecekler. Oh. Al· 
lahım ne acı şey bu 1 

Tekrar ağlamıyu ba ... Iach. 
Teklif ettim. 

- Beraber kaça hın! 
- Takip ederler bizi. Bu 'i: 

ten kurtulu~ yok. Madam bu 
gece bir kalb sektesile. yahut 
iini bir rahatsızlık neticeı:ıin<le 
öliiverirse İ§te o zaman kurtn· 
Jurmn ... Ba~ka çare yok· 

Bu sözleri söylerken. kol· 
larını boynwna dolad~, gözleri, 
ihtirasla gölgelcnıni~ gibiydi. 
Burun ddikleri açılıp kapanı· 
yor.du. Bir aralık ba~ını arka· 

)a eydi , .e dudaklarını uzattı. 
Bu çelik kokulu dudakları 
uzun ıııiidclet öptiinı. Ye ... onra 
~ordmn: 

- .Madum111 ölme!'.li mi lu· 
zııu? Söyle. emret. onun canı· 
nı cehenneme yollayım. Ondan 
sora benimle gelecekı>iıı değil 
ıııi?.,. Paramız da olacak. Ma 
damın hiitün paralarını ... 

-
Sözümü kesti, gözlcr'inclc t• 

Yİnç alederi ) ana yauıı: 

- Oh Pa ... kal, en ulit·enap 
bir ino:aıı, 1ir kurt.arıcı..ın ! de· 
di. 

Ben serıne:-t, çılgın hir halı, 
gelnıi~tim . . Mc,.uttum artık ... 

Sordum: 
- Benim karıın ohwnk ııı 

değil mi? 
- Evet. 
Kolet fikrimi aıılanııtlı.'. 

Çapkın ve ~eytan bir gülü~le: 
- Çekmecede dedi, ~ok pa· 

ra var: ,Altınlar istif i ı:ı tif luııık 
notlar demet demet. .. 

Demet demet banknot. n j,, 

tiflenmiı:: altınlar! dü,.iiniin lıir 
kere, on sekiz ya~mda toy bir 
çocuk. hu paraları ele geçirınek 
ıçın ne )apmaz? ... E sa:.cn 
madamın öınriimle hnkır pnrn 
ba~ka ı:ikke g(fruwıni~. çaldığı 
ta\'uklar, yumurtalarlıı , jam • 
bonlarla ya§ıtını~ serveti hal . 
kında ağızlarda dola~an sözleri 
tleı işitmi~tiru ... Kolctin iÖılc-

- Sakın dedi. bir delilik' 
) apnıa pa~kal? 

- Sen karı:.ma. çekmece nl' 
rede? 

- Odasında. 
A.1aı 
- Ayağa kalktım, yemek c-a 

}onuna gittim. hüfeden büyük 
t•kmek bıçağını aldım, ınada · 
mın odaşına gittim, kapıyı yıı· 

,· a~ça açtım. karyolaya doğru 
ilerledim. Hemen üzerine çul· 

lunıırak bıçağı göğ .. iine ııapla· 
dun, gırtlağını keı;tinı. Yorga· 
nı başına çektiın. 

Kol eti çağırdım, çcluuece) j 
açtık. ceplerim~ alabildiği ka
dar altın ve bank.notla doldur· 
dum. onra ona dedim ki: 

- Ben .. ahırdan bir al çıka· 
racağıııı. Usti.inı başım da kan 
içinde, Bunları da temizleyip 

ha~ka elbise giyeceğim· Sen de 
o vak.ite kadar hazır ol. Bahçr. 
kapısında seni beklerim. 

- Be~ dak'jkaya kadar ha· 
zırım. Kapıda bekle heni. 

Dflf)amt ı•ar 
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l~mı i altındf:J j ~ ih nd kol orclulaı ından sadra ~ifa verir hi r hnhcr alımınuyan .i\Iarcı,nl 

lsveç, Fin 
ordus ına 
gönülü 

gönderiyor! 

: Beyaz Ruslar, \ 
(ızıl Ruslara 

\ yardım ediyor 

Lizbon 
limanında 

bir Amerikan 
• • 

gemısı 

Stokholm 5 ( \. .) i .... 

Loıulra 5 ( ı\. \.) Bura· 
dııki ht•) az Hu ... lar. hirktirıııi~ 
olılukları paraları. Hu,. dın ıı•ı 
na ,urfctıııck iizerc. So' yt•tler 
Birliği lıiiyiik t•lçi .. j l\ta) j .. kiye 
te>:liuı etıııı•ktt-dirler. Scfirı· 
lıt'r tarnftnıı gönder'ilt>ıı ınck • 
tuplarda. he) az Uu:::ların her 
fed.ıkiirhğa hazır oldukLırı lıil 
tlirlııwkıcdir· 

ı · l - ( \ \ ) Li ıııa · .1.1, ııın .> • • 

HÇ Hnrl>İ) ~ ~azırı Fiıılıiıırli)n 

va «idt'<~ck J \ cçli gö11iillülcriıı 
;ınJ~ulnn tcciliııi hİİ) iiJ... hir iftj 
har duyarak )apal'ağını Jıildir
ıni~t'İr. 

---oı---

Birleşil{ Ame
rika, petrol 
nakliyatıı1da 

sıkıntı çekiyor 
Va:;ington 5 ( . .) Bir 

çok ıılırmç gemileri lngiherc· 
ye devredildiği i~İn \aıwrikn 
petrol nakli) :.ıtındn ıkıııtı ~t·· 

kilmekted•i r· H.uz' dı, mN cıı t 
"Crnileriıı daha fıızln lıanı nle o 

,·iiklcııı clniııi miiııııııdP eden 
bir Pınirnauw iııızulmnıı;tır. Bu 
emrin tatlıiki ıı elİ<'C-.imle pcl· 
rol nakli)atınııı 13 ı.•;n \nril 
artaca"ı .. amlıııaktallır. 

Milli ç·n'de 
aç! k mı 
başla<l1.? 

Çuukiııb 5 (~\ . \.) - llir
ıııan) n yolu ile Çine lıa) ati •·
lıcıuıııi) c li haiz iu~P 111adclPlı·· 
ri ııaklctınck için hiiyiik ga)Cel 
lc•r arfedilıııekıedir. 

--o 

8 İngiliz 
tayyeresi 
düşürülmüş 
Berliıı 5 ( \. \.) İngiliz 

anı tanureleri111lı·ıı ıııiirek • 
kı-ıı Jıi; -lıiiv iik tc ... ekkiil Fnııı .. a . . 
-.n hill•·ri ne hiicmııa ı .. ::ı•lıhiL 
rtıııi-:tir. U u, n kın' Ptlt•riıııir., 

derhal lıunlrırı knr~ ı lımı ıs ' c 
Maıı~ r.ıılıi!lt-rimle .,',ddf'tli lıir 
hanı uıuluıreJ,e,i olımı::tur. ı ' e 

tice lıeniiz mnlimı <lrğildir. ~İm 
tli) e kadar -.ekiz Spitfıı) er clii
~iiriilm ii~tür. 

---o-
Kanada ordusunda 
Amerikalı .askerler 

Ottorn :> ( \ . \.) Kııııa· 
ıla filli Miidafoa Nazırı Bal~-

----0---

Birleşik Ame.:. 
rika şimali 

Afrikaya mal 
gönderecek 

\ i~i :; ( \. A.) - Birlc:;ik 
ı\ıııerikadan ı:imali Afrika) a 
mal ihracına }Cıı'idı•n ha~ laıın
ı·aktır. 

Bu malların, Şimali Afrika
cluıı Fran H) a nakletlilnıİ) eı·t·
ğiııt' dair 'erilen kati teminat 
İİzt'rİnc Birle:-;ik \.ııwrika hü
ki'ııııt'li tarafınılaıı 'apılan te-
elılıii-. i.izcriııı• İı;g1iltnt•. hu 

;ııiiıı:ıkalata ıııü-.anılr ctıni:;tir. 
Bu malların ... c, ki ıııua)) en 

hir nizarıı:ı talıi ola('aktır. Fran 
.. a lı iil-.-üıııeti. Amerika da ıı lıu 
is~ ıııJı ... j., ı•ıl ileec'' gl' ıııilcrİıı 
tcm•:J:ito .. una muadil gcıııİ)İ \

ıılf'rika liınaularııula hulundu. 
rat'ııklır. Eğt•r ~i 1111] Aınerk41 li 
ıı uı ıı larıııcJa bulunan gemiler -
ıl eıı Jıir kı,.,ıııınııı hu İ :;e talı,.i 

cdilııw .. i i~iıı Fraıı-.anıu daha 

c'' dden. Auıerika liıııanlarnıa 
rr·lıiıı olaruk lrn-:ka genıiln gt>n 
ıl erıııe .. i lazım gelt.·rektir. 

- --o,__, __ 

VATERLAN 
kruvazörü 
batırıldı! 

Kaırılıt·rrıı :> ( \ . A.) - \. 
' u .. ırııl)a hahri) e-iıw nıt•mmp 
\ atı·rluncl kruvaz(irii, dii~ıııan 
tarnfıııılım lwtırılıııı ::tır . M iirı•t 
tı•lıar kıırtlllınu~tıır-

TİYATROLAR 

VEDAD ÜRFİ YAZ 
TE;\ISİLLERİ 

7 Temmuz Pazartesi Aksamı 
SnncHye Şcn~·ol Çınardibi 

Tiyatrosunda 
11 Temmuz Perşembe giinü 

Aksamı 
ALTINTEP.E TİYATROSU ·nA 

Büviik Teını,il 

ıııuıızı zİ) art'L için ı;clıııi:: olan 
\mnikanm Min~ınıu lıarp ge· 

mi i, İtitikliil lı:ı)nırııı ,.t·rt•fiııc 

ıl o ıı a 111111 .. nr. 
Portı·k•;z doııaıırıııı ... ı da ala) 

. am·akları çı·kmi ,lir. Öğle iizı·
ri \ııınakın gı·ıııi ... i ilı· porte» 
ki;r.,ılomınııw :::ı anısında tcı1ıla 
l'liinı !Pati t•ılilıııi ~tir. 

---oı---

Suri 
-

re be 
Ua ı Birhu·idc 

İngiliz '.mparatorluk km · 
' etleri !,uııııtotlanı ilı• lıiir 
Fraıı .. ız km' ı·tleri kuıuanılanı 
nın hirhiriııi miiteukip ittihaz 
ettiklı•ı'i tt•thirlı·r ııt•tice~iııdı· 

miiltefik ktı\ Htlt•ri Tiinıdiir 
tanarı· mey danını ihata etmi~ 
lcr \ 'C Vi._i kunetlcrini öyle• 
lıir 'azİ\Cll' sokııı u .. lardır ki, 

• > 

hunhır için lc:ıliııı oluınktan 
ha ... ka çarr kalıııamı...ıır. Tiiııı· 
dii;iin ::arkı uda krrin- 'ehe~ a· 
dındaki kiiçiik hir Surİ)e kii

' iiniirı i1'1:ç.ıli Tiiııııliiriiıı lı>t-liııı 
;,lıııa,ıııı teıniıı Pdcn haı:lıca c 
lıı•pl <·rılı·tı lıiri olııııı::tur. Hıı 
kö) Vi ,i kıtalarınııı ~ icldl'lli 
ıııukahil lıiicııııılarına maruz 
kalmı ı;ı tır. Bu lıiktıııılanla \' i~·; 

kıtalıırı lopı,;ııılau <l:ı ıniizııhu
ret görmii~tiir. Buna rağlll!'rı 
İııı;i liz topçıı,uııuıı göt-tl'rıliğİ 
fe, kulade kalıilh el ,avC'~inclı· 

Ndıek t>lirııiulc .kalıııı~t;r. Vi>;i 
a,kcrleri ('l',aretll' nıulıarchc

' t' dernııı etmekte olmakla lıc
~alıcr km C) i ınanı· viycleı•: nin 
dü~tiiğiiııii gi)stereıı alametler 
de varılır . 

M iittcfiklcr lıfü·umlarıııa de 
vaıu ı•cli)orlar. Tiiılnıiiriin aJııı 
ıııa ~ ı çı•\ irınr. lıarekctini kolay
Jn,tırıııakı:ulır. Bcnut iizı•riıw - . 
yapıl<ııı taz~ ikin :ırtma .... ı uıııu-
ıııi vazİ)CIİ h er giin lıiraz daha 
giiçlı•:;tirmckted ir. 

• Berliıı !) ( \. \, ) 

.Mal'ari taıı. Roıuan) a Ye Por
ll'kiz a,-. \ luıaıı) a arıı..ı ııd:ı ha
va yolları yeııiıl eıı açılım ~t ı r· 

- ........ .,,.. .. ..,.,. İt; zar :----; 

NANA 

1 . 
- !e..: 

fludyomi 

Şimali Fransa 
üzerinde hava 
muharebeleri 

---o---

lngilizler 4, 
Almanlar 9 
tayyare kay

bettiler 
Londra :> (A· A.) - Cuma 

giinü (iğlt"d1·11 ı.01ıra ~imali Frnn 
ı;a iizcr'indc taarruzi ke~if uçu
~u )apan Blenhı•inı bomlıardı
lllan tayyarelerine mutaddan 
fazla miktarda a,·cı laY) art'~İ· 
ııin rl'fakat t•Ltiği bildirilmi: . 
ıir. llu u u~ lıakkındn heni.iz 
ıaf~iliit nlııııııaml!'ıtır. Fa~at ~u 

~ .. 
ana kadar ·elde cd•jlcn nıahim:.ı 
ta göre 9 alıııan avcı tayyarı'.· İ 
t ~ıhri ıı edilmi~tir. 4 İngiliz anı 
tan are ... i kayıptır. 

---o---
Habeşistan-

• 
daki son ita/-
yan kuvvet
leri de teslim 

oluyor · 
.Nairohi 5 !A. A.> -- llulıe· 

,.i,.ıaııdaki İtah an ha .. kuman-• . . 
danı gt.'1H'ral ( ;nuı•ranın Gal· 
la ... iılaıııa ııııntaka-ın<laki hii • 

Liiu İtulyau kuvvctlı·rinin tp_,.. 
!imi ~artlarını ka rarla~tırmak 
iizı•rı• Lir ıııurahha" g()ıuln<l~
ği re ... nwn hi ld irilıııı'kt<'clir. 

A1üt ef en·ik 

100 bin dolarllk 
maniiatura 

Türkiye ve 
Vişi F ransası •.• 

Vi::i 5 { A. ı\ .) - lsınct İnö
nii ve Tüı-J<hükuınetine Frasa
nm dostluğunu ihlaga memur 
edilen ve Aknradan dönen Bo
no•it Medıin mareşal Peten vt> 
amiral Darlan tarafından ka • 
bul edil mis ve \"azif e~i lıakkm
da kendilerine zahat vermi~ -
tir. Miiteakilwn M:aı·hin kahi
ne içt'i rnaıncl:ı lıazır hu1umnu.,_ 
tur. 

Yurınki k:ıbine toplaı!tHn
dan -,onra Jıir tebliğ ne~reılil 
nıe ... i muhtemeldir. 

- --0---
Bulgar ordusunun 
maaşları arttırıldı 1 

Sof>a 5 (A. A-> - Stefani: 
Bulgar kıtalarıııın i~gali al

tında hulunan arazide lıa ~at 
pahalılığı olduğu için ınaa~la
ra , ·üzde otuz n'i. betinde zam 
y aı;ılıııa"'ı kararlaıztırı lnıı~t ır. 
Almanya ile Macar

istan arasında ... 
Bu<lapesk 5 ( \ . A. ) - Ste 

fani: 
Gelt•<'ek hafta Budape~te<lc 

Almanya ile Macaristan arabın 
da iktiı.;a<li müzakerelere ha§· 
lanılacaklır. Alınan heyetine 
nazır Clodiu~ riyaı,ct edecek • 
tir· 1 Ağubtos 19·11 den 31 tem 
muz 1912 ye kadar .Almanya 
ile .Ma<·ari~tan arasında yapıla· 
cak tit·ari muameleleri t~Mt 

edecek olan hu müzakerelerin 
iiç hafta kadar ~iireceği tahmin 
rdilınektedir. 

-o 

General Gazzeva, 
teslim olnu 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

lt·rini n tel'l'.inı olma!)ı . ü1:erinc 
Şarki Afrika İtalyan iınpara · 
lorluğunilaki İtalyan mukavc~ 
meti hilkuv' c nihayet hulınu:; 
tur. 

Kalıircdcki İngiliz umumi 
karargahı tarafından hu ak~am 
vnzi} et hakkında ne~re<l'ilen 
tebliğde deniliyor ki: 

«H ahc~hıtanda kalan İtal -
yan kuvvetlerinin lıa~kmııaıı

danı "('Jleral Gazzcva G~dla-Si-
" dama nuntakasında bulunan 

Liitün İtalyan kuvvetlcrile bir
likte tc-,lm olnıu~tur. 

ŞiııuH imparatorluk 'c Ila
be~ vatanperverleri tarafııırlan 
ınuha ara cdilmi;; lnılunan 
Gon<lardaki garnizondan ve 
A~:-ah"ın <'<mubu garhi-,indeki 
fundalıkta dağınık hir halde 
bulunan kü~ük bir müfrı.;u · 
deıı başka Eritrc. Hnhc~i..,ıan \ 'e 
Somal'ide hiç hir İtıtl):tn ınuka 
vemcti kalmamı~ ve Şarki Af
rikadaki harekat muvaffakiyct 
le neticclcnınİ>;lİr. 

Refah 
vapuru 
faciası 

(Bnşı Birincide) 
Demek ıJd Refah'da 199 kişi 

varmı~. Bunlardan ancak 32 ki
şi kurtulabilmiş. Demek kı su 
anda mühim bir kısmı harp kad 
rosuna ve bir kısmı da Ticaret 
;.adroı>una dahil tam 167 deniz-

ci vatandaşın matemini çekmek 
te bulunuyoruz. 

Kurtulan 32 kişinin listesi :;u: 
4 deniz subayı 
15 deniz Erbaşı 
5 Deniz eri. 
1 Hava subayı 
4 Hava talebesi. 
:{ - Sivil gemici. 
L istevc bakınca. faciaıun a

zametine ra~men bize gurur vt 
ren bir nokta, derhal :zözc nı
ruvor: 

Refah ırcmisinin kap1arılan. 
çarkçılan ve tcls izcileri bu li:;
teye dahi1 değildir. 

Demek oluyor ki Türk 
!'İn'n kaptanı, mahdut oldu,ğu 
anlaşılan tahlisiye vasıtalarını 
valnız yolcularına tahsis ctmt:k 
te ... tereddüt etmemiş ve vüzd<' 
vüz erkek bir deniz kurdu gibı 
gemisile birlikte gönıiHmeyi, 
boğulmayı tcırcih ctm..'j. ikinci 
' '! ıtanla, mülazim kaptan. bih

"'arkcı ve muavinleri d~ hu .,:a
'l.İfe.şinaslık ve kahramanlı,ğa ic:
'irak etm~lerdir. 

Türk denizciliR;inilı vüksck 
kahramanlık vasıflarııu bir <}.a
ha tebarüz ettirmiş olan bu ma 
c;um şehitler öniindc saygı i1t
eğilirim. 

Kurtul:ırıları çık<m:lıktan sol'
ra Akdcniıe .(!ömiilenleri, Milli 
\1üdafaa Vekilinin \"erdi~i cS<ts
lara ı?Ön·. hava ve deniz harp 
kadTolanmızdan eksilen kıy
metli vatanda$larımızı :;öyl1 tt 
">ıralavabiliriz: 

14 Deniz subayı 
48 Deniz t>rba.şı 
58 Deniz eri 
16 Hava talebesi. 
Her biri narı beyza halinP ""· 

'irilmiş birer demir çubuk J? bi 
"Özlerimizi kavuran bu rakanı
lar. bize ayni acıy ı veren 25 tl
~aret ı!enıicirr:.izi de katars:"-r: bıı 
kanlı biJanço tamamlanmış o
hır. 

Milli Müdaaaf Vekili. Mt'<'lıs 
•arafından alkı.;;lanan :ki vaicl 
'ic bulunmuştur: 

1 - Hadisenin nıes'ullcri, kim 
-ı'ursa olsun kanunı·~;,·ımı7.rn 
·0nce.>tnc> verilecek. 

2 - Şehitlerin ailekırine v2r-
1ım edilecek. 

Bu iki vaadin, bütün memk
'.,,tte Mı clis tarafındcın l!Östı-
,· ımL\; ol .n alıikaya muvazi b"ı 
1~ka gördüğüne emin olm<ılı-
:z. 
Evet, bu şehitlerin ailcleriıH• 

· ··nmi sür·aue ve azami vardım 
~oılmalıtlır ve çocuklarını m·l

' t hiivütmclidir. 
Mes'ullM'e ızelince bunlar kim 

' ı· olabi' ir? Tahkikat komisyo
· ııı ı un a;ra.sından olmadığımız i 
.,·n bu ciheti : ncelenıek bize dü c: 

"Z. Y 2' n ız, tahkikatın iki esac; 
·;zerindt' teksifini istemt>ktc·ıı 
• -.rdimi:.:i alamıyoruz: 

ı - E.nnivet bakımından 
?. - Gemideki tahlisive vcısı 

· larının hareketten c\~vel •:Con .. 

Kru PP fabrikası . ·_;;~~;;·edilirse, ~l'mi ııiı·iıı hıı 
Ba~ı Birincide 'ıldan ,ııôtmiş ve neden bu P<'-

• .. 0J edilip edilmemiş olması ba-

ıııcn deniz iis'.'!tİnii hoıııbardı • . , : rröndc rilmist r'~ sPkl;mfe bir 
mau ctıııi~lt·rdir. Bu taarruz, ·:·a2- .>Qnıyoruz. Zıra bu volun 
İn~iliz hava kun•ctlerini ınez· ' 1dbi. \ "C bu gem;nin rdli ~ 

· ·ıtlaka •ı?Örülmüs bir lüzum;ı Ticaret Vckiilcti hariçten ma- kfır liman Üzt•rine \C diğer }l'r· ..ı ay:nın~kta• dir kanaatinde,+, 
ırfatura getinnek için 100 bin lcre yaptıkları devamlı Mr ge- · · ~h'tlrrimize savrulan tnrn·ı 
dolarlık akrooif tah.>is etmislir. et• lıiicuıııunu rniitcakip yapıl- · -~! ~ ı<: ı nda duvdııe:umuz nefn•!i 
Bununla, aramızda anlaşma bu- B 1 .. d ·,· ,.. :-ılıı;ı tPkrarlaı···cn vlik')~l"t lunınıyan nıemleketlerle Birle- nn~llr. u gece lUCunmn a 

K f 1 'k 1 1 1 d ·~ c;ı -. r•·nu ela <:nv[jvp l inı : Şik AmerikaAan manifatura id- rupp a ırı u arının m un u 
"" - F.i?:c r torpil i fırlatan al•·•>ı: 

hal edilccckUr. ğu t'l'~ı·n ı:f'lıri d t• hoınbarrlı • '· -.JH nlursa onun C'ezası m11llab 
ARŞİV KADROSU ıııan eclilıııi~tir. t ~ı afımı7dan verilir. Belli ol-

Başvekalctc bağlı Arsh· dai- Havan ı•zareti tarafından -· 1zsa bilmelidir 1ki bu temiz VI" 
ı esinde çalıştır1lacak 3 şef \'e :~2 dün ak~am ııe~retlilen tebliğde .-.~ao,;um seh;tlerin intikamını 
Arşiv memurunun kadrosu H~- T"•ık.,rldnat , mutlaka 3]1 r. 
veli Vckilecc w-;d:k edilmi~tir. Doklar mıntaka,.ııı<la hii}ük P.elki biraz zaman geccr .. İ.:-
HARİCİYEDE ~AKİLLER lıir fahrikanın çok alçaktan, te bu kadar. 
Ankara 5 (Hu:--asi) - Atm.a ancak 50 kadem katlar bir irti- * 

ElçiliiH 1\-!üste:;arı Saib, İran fadan uçan hazı tayyareler ta- Tüı k devletinin büııves1n" ı·. 
!~~ş'k? ti~i. I~mail Uşaklı. Atina 

1 

rafından hombardımaıı e<Mdi ··ftn hir medeni cc.:;aretlc. harli
ı~ı.n~ı katıb; ~~cid~t, Bel~r~d- el: "'i kaydedilmektedir. Bir çok "'illl't Meclisine V<' dolavısiln 
c ılil!! Başkatıbı Fıruzan, ikım:ı 1 ° . . . el . S"'ntn hakiki mah iyetini, Büvük 
kiitibi Şemseddin, ücüncü katibi tnın ısahetlcr nc~ıc~!'ı~~ c. ) an- • 1diı 1 umumt"f"VC l)]ciui!ıı rr: 1,i 

Must,afa merkeze nakledilmis- ı gınlar çıkmı~ ve ınfılaklar ol • aksettiren hükumete tes"k'(ür 
ıc~rdir. ıutt!'ı lur Şehrin siınali garhiı•iin '- kriz. 

T Ş AKIL .. ~ ·ı d NİZAMETI1N NAZİF DEVLE URASINDA N de huluuan cıntca garı 'ı c e-
LER . . ıuiryolu iltii;ak noktasına da 

toıı vcril••n hir Zİ) af ('tlt• ::u lw
~ an atta lıuhıınmı::tur: 

Kan! .. 
Yazılarımızın çok
luğundan bu gün 

Devlet Şurası Başmuavınlık- 1 .. J'J • t " Bir ınar an 
1--rine muavinlerden Ar:f Unan mcunı ec 1 mı~ ır. ~ 

hedefleri hoınbaladıkları hak
kında da lrnher!er alııınn ~u;· . 
Burada kı§lalar ve top mevzi
leri mitl"alyöz ate-:inc tutu lınıı~ 
tur. 

«- Ş unncla Kanada ordıı
uııda 6 Mndeıı fazla \merkalı 
vardır.» 

Koıııcrfi Dramatik 3 perde konulamadı. Af 
I•'ilm nejiscirii Eı.e~:in ~tuluırriri 1 dileriz. 

VEDAD URFI 
Bizzat Perdede 1----- -----

ile Tevfik Ger-eceker tavin edil- diz tireni ile bir tayyare mey-
mişlerdir. danında zulunan tayyareler 

MEBUSLAR GELİYOR l ıııitralyöz ate~foe tutulmu~tur. 
Millc,t ~ec1isi d~ağıldığı -~ihet- Blenheim bombardıman tay 

le meb us.arın ço,gu bu gun Is- . 1 . · · Fri e adauudaki 
tan hula J?Clmtrılcrdir. } arc crının 

Beş bombardıman tanarc· 
tniı kayıptır. .tJ ~ 


