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Sovyetler 

Birliği uzak 
şarktan emin 

olamaz! 

Re .f ah" ~ehil /eri için Moskova ı Dik~ata ~a~ar bir 
• J ~ • Y

1 

' ' ve ıstatıstık !· 
bır abide yapılmalıdır ıeningrat Bir yılda· 

--o--

Japonya, 
mutlaka bu 
lıarbe 

. girecektir 
Nizamettin Nazif 

Bu öbidenin, yüzde· yüz yerli ve 
yüzde yüz milli olması ıazımdır. 

Talıkikat komisyonlarının resmi ve kuru 
Rus - Alman harbinin uzak 

şarkta bir ihtilat aoğurmasına 
imkan var mıdır? 

Garb kısmı Alman hücumları 
karşısında nevmidane bir müda 
faaya sahne olan Sovyetler Bir
liği uzak şark hudutlarında Ja
ponyanın boş duracağına inana
bilir mi? 

Birleşik Amerika, Sovyetler 
Bi.rli~ine yapmayı vadetti~i yar 
dımlar için Viladivostok lima
nından istifade edebilecek mi
dir? 

Günün sualleri bunlardır. Cc
va b vermcğe çalışalım: 

Rus - Alman harbinin uzaic 
..,arkta bir ihtilat doğurmaması
na imkan yoktur. Almanya, Rus 
vaya karşı harbe ~irişirken u
zak şarkta, kendisine çok fayda
lı oliıbilccek bir müttefik bulun
d u~unu hesaba katmamış ola
maz. Japonyanm üçüzlü pakta 
imza koymuş olmasında. herhal
de bir mana \'ardır. 

Üçüzlü pakt. bir •di.myavı 
pa.vlaşma vesikası• dır. Japon
vanın üçüzlü pakta koyduğu 
ımza, Almanya de İtalyanın 
her türlü emel ve menfaatlerine 
Japon İmparatorlu~unun. elin
dekj bütün vasıatlarla müzahe
ret etmesini taahhüt eden bir 
imzadır. 

Almanya He İtalya tarafından 
üçüzlü pakta .konmuş olan imza 
!arın da, Japon emel ve menfa
'atlerine karşı aynı derecede bir 
müzaheret taahhüt etmiş olaca
~ına şüphe edilemez. 
Bl~ gün evvel, Mikado'nun 

rPislıği altında topl'anan Japon 
İmparatorluk konefransrndan 

sonra, Hanciye Nazırı MatsuoJra 
nın ~azetecilere verdiı?i beva
nat ve Japonya Başvekili prenc; 
Konoe'n:in radyoda söylediği 
nut.uk, üçüzlü paktı saran e~rar 
ncrdesini bir k~narından haf1fçe 
kaldırmış bulunuvor. 

J'apon devlet adamlaTına ~öre 
veni Asya nizamının kurulması 
ve Japon milletine ait refah hu
dutlarının bir an evvel, kat'i su
rette cizilmes· lazımdır. 

Mes'ul devlet adamlarının. 
bizzat Japon İmoaratoru tara
fından reislik edilmiş bir top
lantıdan sonra veni Asva niza
mından ·'bahsetmeleri, üçüzlü 
naktın umumi havasını şu cüm
le ile hüliı,:;a etmek- im ':tfmını ve
rebilir. 

Japonya, mihver devletleri ta 
rafından cizilen Avrupa nizamı
nın tahakkuk etmesini kabul C't
mis ve buna mukabil. mihver 
devletleri Japonva tarafından 
cizilmis bir veni Awa nizamının 
tahakkuk ve tatb'kine müzahe
ret etme_ği taahhüt etmisler:iir. 

Rus yada 
bir isyan 
Bt·rıı 6 ( . \.) Bı·rliıulen 

alakal~rı ya
nında bu ılık 
bir milli şef

kat olacaktır 

Amerika 
ordusu 
iki misli gelen hir lıaJu•rt• g4ll'ı• «Ynro\» 

eh arınılu lıir İı.\ 1111 hart· keti ol
mu .. 'ı• 'o" t>l. kııııınmlaıılığı . . n;;·;,:;k~-- artabile-tarafıııraıı ıwk kıııılı 1.'.r hırzıla 
ba .. ıırılmı;;tır. 

kögde de dört cek mi? F G AN · ---o 
• A lman askerı Genelkurma-

bıta raf f.U.~".!'a .. 1 gın projesi 
kalacak- duşuruldu, bir fırtına 

tı r ! B.:BorHu. 
6 1 

\. \ .) - O l\ . kopardı 
Dörı kişilik Lir Ahııan dt'\'• --- <>--

Efgan 
Padişahı 

Zahir Han 
bir nutuk 
söyledi 

"·Muharip devlet
lerin hepsi ile 

siyasi ekonomik 
münasebetler 

devam ettirmek 
niyetindeyiz,, 

Kabil. 6 (A.A.) ~ Afga· 
niı.tan padişahı Zahir Han, 
parlamentoda Jıir nutuk söyli· 
) erek demiştir ki: 

- Afgan'istan hugünkii dün 
ya hadiseleri kar§fsırı,:la tam 
ve devamlı bir bitaraflık mu
hafaza ebnek kararındadır. 
Muharip devletlerin hepsi il<' 
do tane ı;İ) a i 'e ekonomik mü 
naı;chetler idame ettirmek ni· 
) ctindt'yiz. Afgan'ıstan. eltim a· 
nın ]>Ü) ük buhranı e na~ı~da 
tamamile müstakil hir ı;İ\·aset 
takip etmiştir. Bununla bera
ber hiitün ihtimallere kar~ı. lü 
zmnlu tt>dhirler aıiuak husu· 
snrula Milel Vekillerinin tam 
bir birlik muhafaza etmelerini 
fa)dah gcirnıekte)inı. 

rİ) e kolu. işgal altındaki kö}· PaıJamentn denı•z 
lerden hirine girmiı: 't' ;;eri) e ur 
rföıııııeınişıir. • .. aeırı yerlere ordu 

Bir ıııüddet l'>Ollra a) ili kö- 'I 
)«> gföıdeı'.lt>ıı bir ba~ka Alınan 1fH d oı• kabul 
<leui)e,,iue. kö>liilt'r. o dört yu0 erme 
~!nı~~ .. as.~erin~n pıı .. u)a .dii~ii· ı . edecek m· ı· 'J 
ruldugunu \'t' ı~kence erlılerek • 1 
öMiiriilıliiğünii hildin~lf'("dir. 

T ek 
adam 
kurtul
mamış 

Baltık sahillerin
deki Kızılordu 

grupu tamamile 
imha edilmiş 

Vi§i, 6 A.A.) - Bir Berlin 
tebliğine göre Baltık sah'~rin 
de bütün bir ordu imha edil
miştir' Elde edilmiş olan gana
im kilometrelerce yer tutmak
tadır. Bunlar arasında bir çok 
sahra toplan. tanklaı: 'e dafi 
batar)alar \•ardır. 

\ a::ington. 6 (A·A.) - Ruz
' t•lt Beyaz Saraya dönmüş ve 
derhal .miH imüdafaa ve hari
"İ ~iyaset etrafındaki müşa\'e
relerine haşlamıştır. 

Harıciye Miisteşarı _Vels 
Mili iMüdafaa Nazırı Stimson 
Genel Kurman başkanı Gene
ral Maraşal. Bahriye r ezar~ti 
harekat da'i.res reı;i Amiral In
gerson ~ümhurreis tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

~skeri mahfiüer. General 
Mara~al tarafından. «:Yedek 
ımhaylarla bir kısım ilıti)atla· 
rm ı;•;Jih altına alınma&ana 'e 
Amerikan ordusunun. it-ahın
da, denizler a§ırı meıırleketlere 
&evkine» dair yapılını§ olan tek 
lifin, Genel Kurmay tarafın
dan hazırlanmış geni§ bir pla
na delalet edebileceğine kani 
bulunuyorlar. 

Genel Kurma\' Başkanmın 
teklifi kabul ~ditir e Amerika 
ordusunun meHudu iki misli 
artmı~ olacaktır. 

Amerika ıBaşkwıumcla nlığı, 
hugünkii diin~a ~artları için· 
de hu fazlalığı zaruri addet
mektedir. 

Mcsl'l€vi bu tarzd;m ele alınca 
.Taponyanın, Rus Alman harbi 
karsısında uslu bir cocuk ~ibi 
kımıld'amad~n duraca2ına akıl 
errlirmek müsküldiir. ken ölen meşhur Çin Lideri 

'Sun-Yat-Sen. Moskovadan gör-

Çin harbinin 
dört yıllık tam 

blinçosu Genel Kumıa) ın hu kararı 
.Wongrt' 6nulntlennde aksiil'ao

(De"amı 4 üncü sa)·fada) 

Stoklıolm 6 A.A.) - Keşif 
ucuçları yapan Alman tana- 5 6 3 
recileri. Sovyctlerin, Petrogra· 
dı (Leningrad) Moskovaya t 
tahliye etmekte olduklarını MI a yya re 
dirmektedirler. 

Al . •. A t br·· meydanı! man resmı e ıgı 
52000 Ruslar , 
Rus ~keri büyük hava 
daha teslim muharebele

oldul 
Berlin, 6 (A. A.) - D. N. B. 

ajansı, Führerin karargahı u
mumisinden alınan haberlere nt 
fen, Minsk'.in şarkında tazyik. 
lere mukavemet edemiyeu 52000 
kişilik bir Sovyet askeri kütle. 
sinin Almanlara teslimi sil:ih 
ve dehalet ettiii bildirilmekte
dir. 

Tal • 1 
-

düşmek üze
redir! 

Helsinki, 6 (A. A.) - Dün, sa. 
at 18 denberi, Tallin radyosu 
neşriyatını kesmiıtir. 

Bir Rus bin
başı üstünde 
mühim vesi
kalar bulun-

muş/ 
Berlin (A. A.) - Sovyetlerin. 

Dördüncü silih endaz grupu ku. 
mandana binbaşı Georgiyef Der. 
sin civarında esir edilmiştir 
Binbaşının üstünde, bir çok if. 
şiatı ihtiva eden vesikalar bu. 
lun:muştur. 

rine lıazır-
1 anmışlar 

Berlin, 6 (A.A.) - Yapı· 
lan tetkikler ıg8 terıni:.;tir ki. 

Polonya. Ba~arabya. ve Baltık 
devletler'i Sovyetler tarafından 
işgal edildikten sonra lnıralar
daki tayyare meydanları ha)· 
ret edilecek derecede çoğahuış 
tır. 

Ba arahyada eı;kidcn 4 tay
yare meydanı vardı· Şimdi 103 
meydan vardır. Poloın anrn 
Sovetler Bir~;ği tarafınd;il i~
gal edilmiş olan kısmında 30 
meydan vardı. Şimd'i 348 nıe)· 
dan vardır. Litvan~ ada eski· 
den ] 1 meydan "ardı. )mdi 88 
me\dan \'ar. Leton,acla 7 me\
da~ 'arken ;;imdi. 70 ıııeyd;ıı 
sayılmaktadır. Eston) ada ev
velce 15 tayayre meydanı ,·ar
dı, ~iın<li 77 tan are ıue) danı 
vardır. 

Stanislav 
ve 

Kolomea 

Macar ordusu 
bu iki şehri 

zaptetti 
Ruslarla 

harp etmek 
için Vişi de 

gönüllü 
gönderiyor 

Budapeştt>. 6 ( A.A·) - Ma
car resmi tebliği: Sov) et kuv· 
vt>tlerini adım adım takip eden 
ordumuz, Stımislav ve KoJo-

Paris, 6 (A. A.) - Bolşe\•ik
lere karşı harbeden Avrupa eh
füalibine iltihak etmek iizereo 
yeni bir Fransız gönüllüler ala
yının teşkiline karar verilmiş
tir. 

---0---

ınt>ayı zaptetm•:ıoır. Öncü ala)· 
larınuz Dinye:,ter nehrine ula:: 
mıştır. 

DİKKATLER 

Akagündüz'Un 

K.. 1 d I bir hatası oy er ve epo ar Bugün. radyoda. «Deredt·ıı 
Yakılıyor ko••pru··ıer Tepeden> kon1ımaeını ~apar-

t ken Akagiindüz IOÖ) le bir cİİııı· 

k 1 J lt> ... arfeui: Zira Asviida, Japon t'mellr<
nP muvafık hır yeni nizama kar 
•. , cc•~he alacak tek A5)'alı d!'v
let •Sovvetler Birliği-. dir. 

düğti yardıml~!a ortaya çı~?lış 

f 
bir politikacı ıdı. Onun :vctışıtr
me.;i olan Ma~şa~ ~-Kav-Çek 

ı Japonlara ve Ingılızlere yaltak ... 
lanma'k için, 1924 de, $an~hay 

2 milyon 
Çinli ve 109 
bin Japon 
ölmüş! 

JI l IYOr ı «- Me~hur Tııuziıııat~ı R··-

u ·ıı · Vi~i, 6 (A. A.) - Londranın ı:it Paşanın torunu Re§it lıe-
ZU n menzı 1 Eksc;enç Telgraf ajansı tarafın- kiırdı. · · ilh .. » 

1932 rle Mancıırva da b ir cok 
·hnorı kanı dn"külrrıPsinc "'ehı>b . 
Can-Kav-Gek'in So\'vetJerdcl' 
hol bol yardım ~örmtis olm:ısı
du· 

amele isyanlarını pek ka~lı bir 
surette bastırdıgı halde. Çın ko
münist parUsinin bütün ileri ~e 
Jcnlerini sokak ortalarında ço
kertip günde bin kelle uçurtu~u 
halde. Moskova yine ona v.a~aş- Tokyo. 6 (A. A.) - J apon im-
mış. vine ona yardım etmışt1. paratorluğu umumi kararphın-

bataryalar dan Rusyada bulundurulan mu- Bu >anlı~tır. Saılrazanı n •.. 
. habir şu haberi vermiştir: şit pa~anrn 'orunu \ t• Pari,., ı;e· 

Berlın. 6 (A.A.) - Uzun •Stalinin ~ri ile. Dinyeper' f'rı' ''eıııı'l a . wl 
· • . . 1 ı "' P :-aııııı og u ol ın menzılh Alman hatan alıırı. nehrı boyun an "ekılmekte o ar zu • H _ • 

. " vt- u n zaın •· · · Folkston ilt> Duvr arasında bir kızılorl·u hububat ~epolarını, . ' ıu~ ~ncı~e eıa· 

d .. den'' k f'l · t köyleri :vakarak. demıryollarını l retı •Unıuru _ı\ ası) e• uıııııııı 
uı;man ız a ı eıune a eş k" : 1 . h · d -k do "l" l"W" I · 
~ . , . .· . . .. ve oprü erı ta rıp e e.~ • . ~ ııııu ur ugun< e hulunum-ş olan 

açmı~ \e bu kafıle\ı ger'a~don l muz sıiır ve koyun siirülerını R , .·1 1 h k~ d W'ld' c· .. h : · • ' ed' '~ı )ev e ar egı ı. ,,1111· 

tlç dört yıldan be ·j de\"lm e
den ve Jaoonvava pPk pahalıvıı 
'11al olan bu ı?Ünkü Cin m11hıır0-
hesi. vin<' he-r sevden evveJ bir 
Rus-.Japon muharebtsitlir. Esn
""'n C:jndP .Tauonva"'.I kar ı h ı>r 
hıırr'rC't vii'1.de iic tn11iJi71 .. rrı"'" 
Viizrlı> ~n be~ Amerika h 1 ır-lını 
' '" "iizde 82 RuslaTdan '.\ 'ltvhnı 
~örür. • 

Şüphesiz. bu yardım.~arı ~fa,- dan bildiriliyor: 
rcşal Çank pek pahalı öde!11ıştı. Sovy~t - J apon c;arpışmaları K ·ı • • d b• • •••••• 

mege mec ur etmıştır· alarak gerilemekt ır. ,ı· R · I .. "k I . :' 
ı oınanya myu e çımız o· 

Faraza Dı~ Mongolistan Cmden da dahıl oldutu halde. dört yd ----- an enmız en ır nca lan Hamdullah Sııh) inin hala
~mın koeaı:ıydı ve biri kız. t,j. 
r•j erkt>k iki çocuğu ur•h ki 
bunlardan biri ~imdi ellilik lı:r 
ha )' e diğeri df' <ıhızluk l1ir 
ba)'IJ1dır. 

Cinde Şoven bir millh-etber
Yfrlik yaratım~ olan ve ~"k er .. 

koparılmıştı. Far.aza Şansi Eva- de\•am edett (in muharebelerin- ir iki gündenberi baskı servisimiz, gecici bir arızava ui!ı 
Ieti komünist bir ordunun eline de J apon1at •109050• kişi kay., ramıstır. Bu yüzden baskı mızda ufak tefek bozuklukla 
J(oc;nuşti. Ve Çindeki yüz mil- betmişlndir. Bu müddet zarfm- oluyor. Bu ciheti·· s - 4 güne kadar ıslah edeceğimizi bil-

(IM,·amı dördüncü sayfa~) J da Çinlilerin ıaytatı iki milyoll irir, MYJll okurlardan bizi mazur ~örmelerini dileriz. 

NtZAMEDDIN NA~ on bet bin ki41aHr. ··-··------------··-
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S.dıifl' 2 - EN SON HAV AOİS -

l "n Son 1 lavadis'irı 
Ldebi Tefrikası- 7 2 

/h ueıLıJ ı : l\ 1zameltın Nazit 

, , 

'· 

SPOR 

Milli küme 
Deplasmanları 

Milli küme maçlarlnc Cu ... ar
tcsi günü Şeref stadında d~"> a:r. 
edildi. ~·Iaçlar Müli küm~ ~k'.n
ciı~•4~ni IJelti etH'.'l't.3i için n:li.hnn. 
J. -Ilk kar~ı! . .ısnıa Fenı:ı ~:hçe -
~Ia,kcspor ara-mda oldu. llk an
larda hfı.kim.iyeti alan FenerlHer 

llu ~ubt'niıı nuınara:-,1 do ~ 

kuzdur. TrabJu, Le~kilatı i"· 
)" aHr Şükrü he} in idare,i al· 
lımladır. \umara•• da )Ctlidir. 

Oe.ene ki kaılııı l ı 
li lıa)dutluğa çıknıı~lar 
;'inuli ,.;, lt'ririnı un 'cıt·a ' 

ı • rJ..d,· 2 incı dakikada il;; goller.n: nttı
Hen lr. Az sonra oyun sertle5ti '°" 

ZPVks~z bir şek'1 aldl. 

Soıır;ı ıııi.afirler tPker tı· 

J..er nleriuin )Olunu tuttular. 
Hiç kim.;e Lamdal..i ilıtilfı' 

t~şkilatından bah.etıııek liizıı · 
tııunu hi~!oıt·tn1eıni ~ tir. 

rı da 
ları ! 

lHR PUSl 

lleet.."t")t duruıı orada ht·! 

İnin a~ağı! \ aaı Silıilılıı· 
var! \lunet ! Al ~ u :.lalı· 

Filorinatıın az ötesinde, Lir 

ıepcniu eteğinde ) av arı yavai 
ilerleyen iki •iivari, ne olduğu· 

İki >C\gili )t•iol" lıakı.ıı ıar . 
Dcrt)ı.!riııi kinıe. n . ı .. ı! Jnlat~ıl.ıi 
lirlt·rdi ·ı 

Okaclar l-arıııa kı.r.71k lıir 
'azi} etleri rnrclı ki!. KaçaJ..~ı· 
lık. hapi>baııe kaçkınlığı, koıtti 
tec..JJlik. nıenınıı ... il31ı ta~ıınak 

halla bir de cinayet. . Hu pirin 
cin la'ı kola• kola' a\lklaııa-
lıilir ı;,iydi 'I . . 

'\ihayet kapı açılı"t'rcli. Bir 
el hol zi) a •eren bir fenrri u
zattı . .\lin'in karanlığa alı;aıı 

gözleri kanıa~lı 'e gözlerini n
ğu~turınağa ıne)dan kuhnad:.ııı 
iki kun etli ~ ol boynuna •arı· 

il\ erdi. 

33 i.incü dak:k:ıaa Fc:ıcr ".:1~e 
.ın h5.~ımi~ et. daha bar~ı. b:r ha!ı 

. üdı ve ikinci gollerini de F ener
liler rahat bir 'ekil:lc at.; Jrlrr. 
Devrenin sonlar na doğru K~cirJ 
üçüncü Fcnerbalıçe go\:.ir ü at~
yor ve az ~onra devre i •. ;1ayet.' 
niyor. 

iKİ. ·ci DEVRE: 

nu anlamaya tne) dan kalına · 
dan. sekiz on >iLihın tehdidi al ~ı 

Gene oyun Fener~ahçt: :ıin taz
iyki ile başladı. Maskespor br
lar ı fazla çalım s~bebUe net:ce a
lam·yorlar, oyunun ort al~ıı·1na 
dogru maç sertle~ti ve hakem 
,>Iaske,ıxırdan iki oyuı.cuyu dı
~aı Ç'karıyor. DJkuz kişi kalan 
~faskesporlu~ar daha iy i bir oyun 
s:;:;tcmi tutturdu~ar. Fakat neti. 
cc yok. Aı so.nra Maskespor ka
ıu· :si sakatlandı oyunu terked!· 
rnr Art·k Fenerbahçe maça da
:rn hakim. Llıkin dakikalar L: ti
yor: 3 - O Fenerbahçc galip. 

\ a~ kart.lelJİın .. t :.1111111111 i- l~\.inci kar~ıla~ma Milli ki:mE 

">en ınisin'? ıklnciliğ;r.c daha yakın bulun..'\r 
tında ha)Yanlarınılan 

mecbur oldular 
'ırunf'~ ı· 

Hna •On derert• .oj:,'lıktu. 

Poturlu adamlar ııt· ıııııur· Gal:.tasaray ile H / İ>iyc ar.-·nJ, 
!arken nr obııu~tu'! ~a~alı)a . v~ :u. H~r ıki de~re de s.::;\un:ı k:ı
rak alıJ.. alık hakı~tılar. Hiç dar çeh;me ha .. nde gc~2n oy~r. 
hl·klı ııJt •dİİ"İ hıı , ~ızi.' l \- 1- -1 sona erdi _ve bu ın"ç .• ı bo~ -

Lzakta Filorina kı~la,ında p· t:' l:eraber ka:ması p.;an.;'1?-:ye. 

uan tek tük ı~ığı haıal ıııt•,:ı l li ıi ılı· afal!.ıtıııı-,iı. Rıı ,ıw ııu 
larkedi}orlardı. -:ı rı lan kollarda ıı J.. ıı rı:ırııw:ı 

YürÜ)Üll bakalıııı. •İİ)lı· lıir lıakıı \ ı· lıakar !..ık· 

ıi lı"rıı•.erc geldiler. E~r r i
•· ka,-,; !aşmada her iki takırr. 

. ~ alip ge!irse neticede _i{~ne a
r ~ vaZ:!·et!ndC' Galatasaray ı 

. c_l:ği alcıcakt r. Emreden adamın bi~ ~al<H ıııaz lıiiı iik bir lıe) N·anla lıu. 
olmadığı aııla~ılı)'ordu. Sı·, çı ,erı·r d .. o kar~"ıııd:ıkiıı iıı l11ıı 

11 
17(j - t~rnırnıe~ i ınf' r tli'1r "*. ak_1~tı r 

l..armadan ) ürüdüler . O Ha l· nııırn -arıt ı . ~ . ,.. . 
kan ,enin. bu Balkan lıeniın• Şe' ki 1'.;ılc~ Şc' ki'. ınaıııı§Ll. Hemen arkada~larıudaıı hi· 
~ünlerce kar altında jaııdarnı.ı EH"l hu \lana-tır Lakin km· b' · 
n ~ rini kasaba e~rafımlan ırııw 
ile karşıla~mak. hir çetniıı. eli H'tlprı kunıandanlı~ının gözlw I c ~iiıı.lercli: yer hazı r attı. 
ne geçmek veya donarak öl - lwği Kale~ Şe' ki idi. :\liifrezı• \laamafih Lfılıin;kaııııı ı;öz 
ınek endi5eleri ile iirkerPk ıl»· •. ılP orada burada dola§tıktaıı 

l il 1 
• k lerinden uyku damlamarnın ,.e 

la~an •iki oevgi i n' ııt}et ıır " •onra iki gün en Pi Filo rina 
pana ;ıkl~1'erıııi~lcrdi. ı~, ..ı kı~J.ı,rna ıni,afir olıını;tıı . \. lıatıfı giizcl Bulgar ı;,keınle iize 

lru l d b
• · 1 \l' J • • rindf" hoTul hor·ul H}·nına~ ı na 

nar aıı ırı h..a~a ı~ ' 1" llaullarlndan bjr k.at,1111 ,.,,·ar 

Kısa -
Haberler 

* Son günlerde ı:ehı 'mıize 
13 ton çivi, 1246 •andık ça) 
gelmi~tir. Bunlar Vekiiletin teıı 

bit elliği fiat esa,ına göre •ali 
larakur. * Eski~ehir elektrik §irkc
tinin lıeled'i)e)e deui için ya· 
pılan temaslar neticeleıııııi~tir. 
Hissedarlar 21 Leıııınıızda fe,h 
kıırarıııı vereceklerdir. * Bandırma - Erdek ~11-e;i 
nin inşaatı l>İln1 ,· ... * İcra kontratlarının hele· 
di) e tarafından tasdik etlilıne· 
ıueo•; \ ilayetlere lıildirilmi~tir . 
Bu işle Noterler me~gul ola . 
caklaroır. * Beledi) e ıııii,tahdiııılı•rİ· 
m• bu ) ıl yeni elbioe Hrilıne· 
diğinden mfu.tahdinıler beledi 
)e reisine müracaat ederekler· 
dir. * İktioal \ ekalet'. İzıniue 
bir dokııınacılık kursu açmış· 
tır. Kursla yün. pamuklu. l..e
ten,_bez, her türlü dokuma ku· 
maşlar öğretilecektir. Mezun 
olanlara birer dokuma tezga'hı 
hediye edilecektir. 

Kurs bir aı dernnı eılerek· 
tir. 

* lleledi)e ilk okullardan 
bir kısmının tamirine karar 
Hrm•i~ ve hu i1 için 60 hin ~ira 
8) ırmıştır· * Şehrimizdeki lıa;ıalıane. 
eczahane 'c ecza ılepolarında 
mevcut stok teshil eclilcektir. 

* Kocaeli Spor ınıntakası 
kumlukta bir plaj )aptıracak· 
tır. İzmit .ahil ~elıri olduğu hal 
de. halk denize gireeek yer hu· 
lamıyordu. Bu karar lıalki pek 
snincl•irıniştir. * Ku.llanılmı~ lıira \ ı• ga • 
zoz kapakların ın tekrar t..ulla
nılmanıası içiıı bel .. ci'.) r -ıkı 
tedbirler almıştır. 
* Bu yıl ela öğrl'tnıen okul

larına p"rasız talehe alınaı·ak· 
tır. Kayıt vr kahul talimalııa 
ıııes i muallim ınekıeplerine 'e 
J\Iaarif nıiid.iirliik lrrine hilrli · 

~eri i•e ,e,gilisi Lühin,ka idi. l..ö}lndeıı hiriıw ıollanu~ıı. rıığıııeıı •Kale;•. 'ergiize~tlni· 
Karanlıkta h!.m olclııklarıııı llıınlar avdetle Jiipheltnılikle· ni ,onıına kadar dinlenw<len 

faJ,k.edemiyorla<lı ama. elleri· ri için iki '"'f:iliyi tı ·' kir etıni, ar~acfa~ıııııı yakasım bırakma· 
ne geçtikleri adamların jantlar· Jerdi. dı , p erte,i gün ak~ama doğru rilın'iştir. 
maya. a>kere İwnırdiklerini an \!iyi l\lanu,tır lrnpi,haı1<· uıun bir delik•iz uykudaıı \ li * Haziran arı •ırla ıııLı:ı)t'ne 
ı 1 1 

\erini vaptırnıug-a nıeelıur •" · 
;ıını, ar< 1· ,j11p hir karaJ..rılık ·' iiziindeıı lwniiz yeni ııy anm ı~ll ki ,.,... ' ~ ), naftan ancak <"f60 ı ınua' PlH~lt· 

·\caba bunlar kaoalıtl\ a ) :ı· tıkııkları zaman 1'.ale~ Şevki damladı . 

Müteferrik 

Münakalat Vek ili 
Basın birl i ğinde 
Şehrimizde bulunan '.\iiina· 

kalill \ekili Ce,det Kerim İıı· 
cada)I, dün Ba.ın Ilirliği t.
taıılıul ııımtakası tarafından ~e 
rdiıw \eı•ilen Çil) ziıafrlind e 
lııılunmu~Lur. Toplantı hirli
ğin l.leyoğlundaki l biııa•ındıı 
yapılım~ 'e ınatlıuat men.uplıı 
rından birçoklar ı lıuluımıtı7 
tur. \ekil. matbuat nıiiıııeo ,il
lerine bazı .\fünakallit isleri 
hakkında . Trakıa •e)abat 'e 
vcl.iilcte ait i~ler hakkında ha •. 
liıhaller yapıp. izahat vt•rmi~tir. 

FİKRi TJZER 
ŞEHRİMİZDE 

C. H. P. Gene l Sekreteri 
Fikri Tiizer bazı tetkiklerde 
bulunmak iizere ~ehrinıize gel 
ıni§t'İr· Fikri Tüzer. Hayılarpa· 
§ada \ ila) el Parti erkanı tarıı· 
fıııdan kor~ılaııını~tır. 
ÇOCUKLARA FIR.\'.COLA 

Şehrimizde Cıraneala >,stilı· 
lakinin sır{ raporlu haolalara 
tahsis edilmesi üzerine küçük 

· çoeııklarm miÜlİın bir kısmı 
fıranealasız kalıııı~tı. Ilelediyc 
bunu göz.önünde tutarak Top· 
rok Mahsiilleri Ofi•i ne ıııiira· 
caat etm'ış ve giinliik francala 
ununun 20 çtLval arttırılması
nı iotemi~tir. Ofo bu miktarı 
fazla lııılmu~ her giiıı ılalıa 10 
çuval fraııt•ala unu 't·rnlf")"İ 

kabul etmiştir. . . 
Şİ HANEDEKl _\SK.ERLIK 

ŞUBESi 
Şi§hanedeıı Ka,ııııpaıa)a ı· 

nen yol lıa~ındaki ına)clanın 
taıııanılaıımıısı için lıuradnkı 
askerlik ~ıı.hesi lıi11a>ının ela i,. 
tiıııliıki lazım itli. 13eleô'.ıe. hu 
i~i !:!Ona erdirn1i~tir. 

Binanın yıkılnıa•ınA 'akın 
ela ha~lanacak ve bura~ı ;!ii. 
bir meydan haliııt· µeıirilr<'t'k · 

L'ir. 
Y \ GLAU KONTROL 

EDİLİYOR 
l ağlarda yapılan hilı· hul..

kında Fi} at l\liirakahe T .. ,ki· 
!atı tetkiklere başlııın ı~Lı r 

ihracat Kontrol Dairc,i ıne
ınurlartnclan bazıları ıla ) ağ i~i 
hakkında Miirakahe Biiro•ile 
nı ii•terek ralı,ına kta ılır 1 ar. 

' ' > 

k 1 
rini yaptınnı~lard ı r 

kın bir yerde puou · urıırn, ıir lırr i~ini bırak.mı~ ıır ıapıp Hemen yola çıkahilir mi o 
lıır-ız çetesi miydi?. ıapm ı~ onu tekrar hiirriyel'ıııe ,j 11 '! * İznl'İL Valisi Zi)a Tekeli * Tepelıuşı . Tozkoparmı 

\linin ıtihayet hatırına lııı kavuşlunnu~ıu . Yani açıkça'' Kale~ Şevk•inin hiç mukad· birinri 'ınıf '' alil i ~t· tnfi rtıııi~ yolumm inşaatı d iiıı miiteahlıi-
ihıimal gelmlti. Trpeden tı c - \li)i hapi,Jıaneden kııçıran o i ıleıneye lü:r:ı.un f!Ömıeden ,or- tir. <le ihale erlilmi~ t ir. 
ııag-~ kadar ,ilahtı olan lııı ha· ıli. 1 * PoJi, kolleji ı:ılehe,i ıal· * Sanıı.ıın ıın hrr tararıııda 

rlıığu bu sua biraz garipti · 
~ılıozuklar ha~ka ne ol:ıhilirler ~ale, ~e' kı ile \li birilıi . ıuz husmi mekteplere değil. hasal lıaşlnınt~t ır. 
,.~ d , • ı.. k d Çıkarım ama .. l'iiçin im re'1ııi füe ,.e orta okullara ıla * K 1 . k .. l 1 nı. rin en a)rılmaz i11.'ı :ır · a a~tı· aza na ll)P \ ı· o~ <'r< e 

1 ·ı"· k k,aclar arrle? Dir t,-hlikr ıııı · ·ı 1 ki 1 f Eğer bir Türk gi ıi ur çe ta r \li kaçakçılığa ba~ladığı ımlı ıamız " ı naca ım ı r. ki b<"ıleıı terbiH'i ıııiikelle le-
1..onu~nıasalardı,,•hir Ilulgar •: •· zaman h..ale~ keııdioini U)lp la· 'ar'? * İzııı•; t Ak~anı kız ,ana t o- r'ini )Clişlirecek olan geıu;lik 
ı~iı,' ·ı eline dü~tiik> di)e ılii - ıııc~ll. Halla onunla merhaba- - Hayır tehlike )Ok :ıııııııa kulu öııiinıüzdcki t rılri> yılıu- eğitme n ler i kurou ıa r ııı '\ nka
~ünelıilecekli - İ,in ılaltıı garip )' bile ke,mi~li. Çiinkii Kale~ lıeın •enin için fa)clalı lıı·ııı hl' da \..ıı enstitii-iiııe çenilı•rek· rada açılacaktır. 
tarafı kendilerini ka,ahaıa )İİ Şı·,ki ipine kadar lıa)'İyetli nim için ... tir· * Trıınıva) idan·•i. h.östen 
riitmı· '. eri idi. ,. ~erefli !Jir erkekti. Fakaı - Çıkar ~u ağzındaki hakla * l ni\f'r,ite u,·~riı ali ınek· cedeki bandajların kara ıohı 

Acaba Florinacla l.ıir ioyaıı vaktaki 81i hapi,han<>ıe dii1- yı )ahu! tep külüphaneleriııc ıiizclr 20 ile nakli için te~ehhii.•lerde bu· 
olmu~tu da. asiler l.a,aha lıar'.. ınÜ'ıtii. o zaman ona arkacla~lık Devamı ı·w) tenzilatla satılacakt ı r . l lunacaku r . 
• ~de ~nııi)'ct tertibatı ını "l·ı -~~-~~~-~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~ 

mı~lardıl )laamafih lıunıı ıla Dudaklarındıın öperek },,'rı Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 43 
, arit görmedi · Çünkü. nere), 1 peıı!'ereden atladım. \akil ge· - f 

lıa.,uklarını bi\ıne)erek kiih ce )arN idi. Sabaha daha epi 'KANLI LOKANTA\ 
bir La'a . takılıp kö,trklt•ıırrt"J.. zaıırnn rnrdı.. Ortalık aydınla- ~ _ -l 

kafile .kı~laya ,ardığı ı.aınan nınca)·a 1..adar lıiz de epey )"I 1 

k 1 ·· "I .. ..ı·· ı · \alır buradan PJ>"' uzaklara ıı· ap onuııc e oungu u >1r "' · · · 
ker nöbet bekli)or '" zahitlı··l la7ırclık. 
riıı oda,ınılan l..alıkalıalar e:ı·i•.. Uen pen<·eredrn atlarken 1'.n 

le-tin ~ıı -.özlPrİ .. ö~ lt•di~ini i-:.t· 
~ or,lu. 

Kalııu·a bir direğin uı·ııııa 

~t·ı;irliınİl'J kocaı11an bir fent~ . 
rin ı~tğında yaııındakilı·ri ılik· 

katlı• ,üzılii Hun la r r\flı• ılo . 
J..nnıııu~ tü)·lii ,aı aktan potm· 
lar rri, ıni~Irrd'i. Ba ... Iarında 1,, .• n • _. ~ 

) az keç,• kiiliilılar 'artlı. 
Kıı~u~ların a~ak kol..u-u 

ılı·hlizlt•ri dr 'arıııı1ll. Ta, uı t•r 
ılivı·nlerdeıı ii't kata ~ıktılar· 
\li ilı· Bulgar ~ızın ı hir oıla).t 
ııkıverdiln. l'lı> lanıha Hrılil er 

ne fener. 

İki ii~ ılakika geçli. ı;ı•ı:•""' 
tli. pen<·rrrlrrin raııılarıııı zaıı 

!!lrdatarak yürii' t.•n bir .ı~ ak 
: .. ,; du~'l.ıldıı. Bi.r se': 

tiın: 

Se\'gili F.-redrik artık 
kurtulduk! Selamete rrdik. 

Koletiıı kulaklarıııııla .ıl..i-
ler yapan ,özleri içiıııde hir acı 
oldu. Şüphelendim. l\.ahleh ıı· 
ku hir iti'!" aldatılclığııııı anla· 
rlıın. \ r !-Ollraflau ö~rı"ıılinı ki 
FreılriJ... kuırnırhazın hiri i ııı' > 
Liyoıııla ıldlallık )apııor ' .. 
Kolet herifi çok ,e,iıor. ıııarla 

ıııın çekı1wre,inıleıı çaldıi(ı ı·lli 
~er. )"iİZf'r fırauk)1~ han \ nod:ı 
rı ona ,-prıyornıuş. 

Oeste deste paraları n arastıı 

<lan ellişer. yüzer fırangın fa
-ılalarla alırunası nazarı dikka· 
ti çekmez. Fakat )'irmi lfin fran 
gın ek.,ilmesi, çabuk :farkedilr· 

Kolet madamın odasına .ık 
,ık girdiği ve yanında bulundu 
ğu için, lıakikat bir güu nıeyda 
11a çıkar.a, biilün şüphel erin 
onun ii tünde taplonacağı mu· 
hakkaktı. Bunu ılüsiinen kı z. 
"'tara bir plan hazırlad ı. Kar-
1ıında ağladı, zaafıından istifa 
de edt•rek h<"ııi tuzağa dü1iir · 
ılii. füki hır5ızlıklarıı11 kapat
mak. lırnim s ı r tıma ı iiklrtmek 
İ<;İn. hi11 bir ril"r ve i~vehazhk 
lar ) aparak gönlümü hiiı iikıli. 
Bana yrni bir hıroızlık yaptır

rlı n za,allı hir karl ını ölrliirt· 
ıii. • 

bekledim, )İne gelmedi 1'.olet! 
Tam bir saat bekledim me,da· 
na ç ıkan olıııaclı. göl..yüz ii .ağa· 
rır gibi oluyordu. Daha lwk . 
!t•r,em telılike ilt• kar~ıl aııııak 
yakayı ele vermek rnrdı . Il e . 
men ata a t lad ı m; al dört ııal:ı 
koşmağa haşlad ı . 

rikle evlendi mi ·ı 
Yooo ... Freclrik karııtııı 

doldıırmı.ış, gehe hıraktıkıan 
,onra kaçını ~. Fakat kız ~ iııe 
talihli imi~, hir mahkeme a~:ı· 
'ı sevmiş, çocuğu evHitlığa ka· 
hul etın'iş, evlenıui~ler. \lı kfı· 
riri bir elime geçir<eın .. 

Ne ya parsın'? 
Onu ben hilirinı. 

Fetiş güldü: 
- Vallahi bir ~ey >aııa ıı ııız 

'ın dedi. kadın §Cytana hile 1<ii 
lahı ters giydirir. Yüziine hır 
kert• gül,e, duduklarınrn 111·11 

rlu şöyle bir bükiiwroe. 11Pnıeıı 
gev§er, peteğe ko~an ar ı lar ~i· 
hi~ sen de o peınbe ve 111iiş t-t• • 

lıir rludakla rınm kı\ rıııılar ı na 
di lini sokmak. hal içiıı ko,ar 
kollarının arasına a tılır-.ıı. 

Usta l\1arleıı eledi ki: 
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Yılan hikayesi! 
Kahve tevziatı daha 

iyi bir şekilde 
yapılacakmış 

Şehrimizde kaln e tevziaıı ıı. 

da halen ittihaz edilen u.;ıu]ü ıı 

bazı mahzurları görüldüğün· 
den bu usuliin terki 'e daha ,... 
liın hir şeklin ikamesi takarrür 
etıııişt'ir. Bu hususta ıetkikl~r 
yapılmaktadır. Mer.indeu iÇ<'· 

len kahveler hu <:ekilde t~ni O· 

lunacaktır. 
--- ,,. -

İzmir fuarında 
Maarif pavyonu 
.\laarif \ ekaleti İzmir fuıı· 

rında bir pavyon açacaktır. 
Maarif Gazi Terlıi)e Eıı.·tİ· 

tü, ünüıı resim i~ ~nbe.•ınin i;;· 
tirakile orta okullarının re>lııı 

ve yazı dersleri faaliyetleriue 
ait talebe resimleri ile d yacı· 
!arı teşhir edilooektir. Resim· 
ler n yazılar yaşlara ve sınıf· 
!ara göre LasnH olwıacaktır-

-·u---

İstanbul 
fabrikatörleri 
İzmir fuarı komileoi ıuınt a· 

ka iktısat müdürlüğüne }3W•· 
ğı bir mektupta, her sene u ldıı 

ğu gibi, lııı sene de İota n bul 
fabrika törlerinin fua ra i~t i r alı. 

etıne~ini ilrr'i !-ıiinnü-:tiir. l\f ı n· 
laka iktısat ınüclürlüğii hu me· 
sele hakkında fabrikatörler~ 
bir tuıniın gönderuıi,tir. . . 

- --<>-

Zeytinyağı 

ucuzluyor 
Son giinlerde. e.-velec 9:i l<u 

ruıa kadar satılan eıı İ) i \.,di· 
tedek> zeytinyağlar 85 - 90 lı.u 
rnşa kadar diişmfuıtür. Diğ<r 
taraftan susam yağları du u~u, 
lanıakladır. Il'ir haft a eHd •10 
kuru~a ~atılan ı,usanı )'ağı l>lı 
günlerde 35 kııru~ olıııuıtıu·. 

Fiyat Mürakabe konı i•}"'"' 
zeyliııy afına ) enidı•n narh kn
ya .. aktır. ·arlı konacak d iğ<-r 
maddeler ara;ında ka~ur pe) · 
ııiri \P heıaz p•~nir \ar<lır. 

---() ·-
..rurk yuvası ~ 

gazetesi 
Oıı ;ekiz y ı ldaulıer i İ imlİ ltr 

çıkmn\ta olan (Tiirk Yuvı.sı) 
gazetesi, 24 Tenımu~dan itibu
reıı giinliik olarak iııl!ı~a r ede· 
eekıir · ·\rkada~ınııza ınurnffa. 
ki~etler dileriz. 

----~ * Gazi lmlvıırının ist i rulilı. 
"ıha>ında lıul nnan he~ b ina · 
n ı ıı istimlak muamele~\ tnm:ım 
ıanmıştır. 

--- ---- - - ~ 

TİYATROLAR 

VEDAD ÜRf'l YAZ 
TEMSiLLERi 

7 Temmuz Pazartesi ~mı 
Suadiye Şenyol Çınard i b l 

Tiya trosunda 
11 Tem ınuz Perşcn1bt' günii 

Akşamı 
ALTINTEPE TİYATROSUNDA 

Büyük Temsil 

Kant .. 
Komedi Dramatik :ı t>eru~ 

Filn1 Reii~örii Esezin 1\ (uh ..lrriri 
·vEDAD ORFl 
Bizzat Perdede 

·y al--ıdna başlıyoruz 

• intikam 

B,ıkalıın k.inımi' hunlar( 
-Diye lıonmrdarnlı. rl;mrk ·• 
lahlan vardı? 

Fredrik bir geee ~iftil~ı· ııı· l
ın'İ> kızı kiillİ}rtli ıııikt:ırda 
para çalınağa te1vik etıııiı. ı·l· 
rlt• rlolgıın bir para olıır·a ı iı·a 

ret } aparağını '" hıı ·ıırı·ıJ,. 
ınt"~tıt } aı;ayacaklarını .. (;~ iP) ı·
rck Koleti kandıt,ııı ~. n rl:ı rı·\ 
mereclen > irnıi hin rıraııl.. ı· a :ı 
rıık F'rrılrike 'rrmi:. 

Ellıi,emi deği~tirdikten ''"' 
ra ahırdan bir at 'eçıiın. eğrr· 
lediın. bahçe kapıoının iinünt• 
ge idim lıeklemeğe lıa~l ııcl ı '11. 

Be7 dakika on dakika Knlet J?Ö 
zii~medi. On dakka rlalıa 

Bir saat yol aldıktan •nnra. 
ilk lokantaia mola 'erdim. 1\.11 
let gelir ümidile hekleııw~ı· lı~ 
ladını. Yarun sant. hir saat. i 1,i 
,aat geçti gelen giden olınarlı. 
13öyle lıo§u boşuna vakit ge~İr · 
mey ipte vakti le )Oluma clı• , .ıın 
et<e} dim, yakay ı ele ' ermez, 
hndııt haricine çıkardım. Fa · 
kal oıı-uz gitmek neye ı anır · 
tİı? Ha) atın ne zeYki var<lı on 

•uz? Parayı ne yapacaktıın Ko 
!etsiz? Maamafih inal e ı l';ın lo 
kantada kaldım. Soııra jandar
malar geldi. ben'i \·akalad ı lnr. 
işte ilk defa elime. kaııJıö, lrh 
uııla~lı , böyle katil oldum. 

Yıı Fredrik ııererlı· ·r 
Polio •işl<"rinde çalı1" or. 

ha fiyelik ediyonnıı~. 1 
Bü}ük Roman 

[vet. erkekte bir 
1.er. kadında bir gıro. 

Ulit\ • \1adaın Marte11 •ordu: 
Kol et ne oldu? ... Fred-

Sen i tamr rnt 'I 1 
/)ı·mm ı mı 

' 

• 
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İKTİSADi TETKİKLER: 5 

Bu müessesenin 
davamına ne 
lüzum var? 

Milli Çin hü- ı-- E G E 

kômeti, Italya 1 B A H Ç ES j 
ile münasebet-

Pera.kcıuıe iııtihsalatı bir d· J 
ıl~ toplı)'.arak yine bir eldeıı erini kesti f Cihangirin en havadar ve 

~atmak sure tile güya köylü Ro 
1 

fe,·kalade ınanzaralı rrnz ' ııo. 
1 ma: 5 (A. A.) - Stfcaııi " ' miiı.taluıile yardun ga) e i c es· ajansından: sudur •.. B. ir kere uj:ram:.ıııız 

ki 'I'icaret Vekili raz.mi Topçu Vang.Şing. Va" hükumetinin k f d 
l. ,, n ı tr. Otobüs vuı·dır. ı· 

oğlu 1.ıım~mmda teşkil t•ı ılt·n tanınması üzerine Cunkin.,'in 
«~a~ meyve \e sebze ı;all~ kuo· Komadaki ıniimcssili, Chigi ~ .. n. -----

rayına gelerek vedanaınc~ini 
nerutifleri hirlig~inden tc.:ıi" ı•· t d' t · · r C\' ı e mıştır. Heniiz re~nıeıı 
ılilcliği güııdt·nhcri idare tarzın tcyid cdilmemi.s olmıısma. rağ-
ıla göııterilcn ııdz "t' ukııııkhk· ·~~n. zanı;ıcdildiğinc ~<>re, 1"ıışbt 
lurın bir kıı.;mmı huııdan ~ukunıctınin Çunkine ınilıncs •. 

lıne pasa ti ·ı · t ' • •lki . l 1 ıı7.ıln izah ey- ı · por nrı \'erı m.:i r. 
t \iV~ . ) azı ar u l\larcşal Çan-Kay.Çek'in ll'St!b 

lt•mıştık. büsü iizcrine ynpılon bu mtıu-
Defter imnliui her ene ol· ı~ıc nt?ticcsindc ltalya hiiklımc. 

dukçu millıinı uçıklıırlu h:ap:ı· tılc ,Cunki~g arasınc.'ı.ıki _cliplo. 

h ·· eııiıı Ut'" anımı ınatık ınilnasebctlcr nıh.I\ et 
tau ll uıue- e.5 • bulınus addedilmektedir. 
uiz faydalı gönniıyoruz. . 

Çok dü~ünülme<leıı PP-ılmı 
, e girişilen itleı'in ilk ac.lımdn 
akamete ıuahküm olacağını 
kavrıyuınıyunlar ancak gemi 
,apu olunınca ha) atı anlarlar. 

Bugün birliğin haıpııda l>U· 
lunnnlur. «i~teu el çektirme» 
hadi esinden e~\·el meyım ga· 
zozu yııpuııığa lccşbbü ctıııi§· 

ler ·ve hir çok puralar arf!ilc 
l'ortakal .. u) u çıkarmnğu malı· 
'"\l:, miitcıı<ldit ınakiıwler ı.atııı 

aimışlurdı. 

Romanyada: b ir':f 
komunist idama 
mahkum edildi 
Biikrc : 5 (A. A.) - Stefoni: 
Köstencc divanıharbi, müeb

bed küreğe mahkum cdilmi~ o. j 
lan dört arkadnsilc birlikte, l 
Köstenceniıı Sovy.;t tnyyart.'!t.'ri 
tarafından gece bombıırdımnnı 
esnasında, ~ehirde ışıklar yak.' 
mnğn tcsehbüs eden komiinist 
·ar bu Filoınon'u idnın:ı ınnlı • 

·-------
YeniÇiflik 
SÜTHANESİ 
Yani Stamos 

No. 194 

--- F'oto --·-ı 

KAZ BE~< • ---
Beyoğlu istikl:'ll C':uı. :·fo. ~ J 

Milyon kişe yanı 

-----------·-
SINEWALAR 
BEŞİKT \~ IL\IIÇESİ 

2 Film Hir<lt>ıı 

Gaip izler. 

l -

A~i Kazak. 
Türkçe 

/Jı·~il.t<ı.~ :5uat !'nrl; 
Sirwmu.mıd,, 

!! Film Birıl~n 
Kr~l Ai::kı. 

2 - K:ınıleılfr lı·r 

* 

Kar ;ı 

1-/alk sinemasrnda 
.BUGÜN 

:\f at İ IH' J} ıf t> gı•cı• 8,30 dıt 

- Makin .. ııclam lıii) iik s~r· 
tekmil ihriılı> :ı 

2 - Dolıı Dizgin Km·hoy. 

EN SON HA \7 AD!S 

Parasız küçük 
ilanlar servisi 

açıyoruz. 
~--o---

İş araganlar, iş ve• 
ren/er ve evlenmek 

!·sl((ıenler için ... 
Bıııı<lan sonra j.: Ye i"· 

't,; • 

ı:i ıırııyı:nlnrl:ı P\ }Pnınrk 
İ'-1 i Y"n leri u ı.;i> n ı ler,·l·ı·k· 
lc·ri kiiçiik ilaıflnrı ıw~ret 
ıııcğr kıırnr vt·rnik. , 

JJi::, tliK<'r ga::etcl<>rılı• 
olduğu (<ilıi giindPrilerfl/.· 
ilrinfora l>ir de lmpou ) n· 
p:~tırıl11uL,ı1w liizum p,'i,·. 

miiyoruz· Kariforimiz vnl
n.zz ı•l'if>nmc t<!ldi/IP.Tim•. 
ol·:rmal..Jı bir yn::ı ifo ~,,. 

rilı <Ulrcslerini koyma.'rrrı 
şa~·ttır. Cufdi addC'tlil"'mi
wn•h te/;li/leri tıt'Ş l'Pfm<'· 
111eh hal:kını muh<ıfaw e· 
diyoruz. 

Md:tuıı göndeN'rt•I, ıı· 
lmı/,ur. lmldarındn a;;,ımıi 
bir 1.-Nıimiyet m ıılıcıfa:::.11 
"dilccef{im• inmıubilirlcr 

İkrıım'iyeli hilınecelr· 
riıı nc~riııı· lıa§lıyonıı 
Blllılnrılan her on t:111r~i 

ni doğru lıalll'Alip lıiı«' 
g(iııdı-reıı in, lıazırl:ıılı~ı . 
ııı!z lıf'ıliyı- ::-toknnılaıı ı'" 
ı"f.ırlı• ı-ıl«'cl'klerıl{r. 

ilk bilmece.'Jİ 
bekleyiniz 

--lerla · 

1 Türkiye Cumhuriyeti 

KuruJu~ Tarıhı; 1888. Serma\ s .. lıJl'.OU0.000 'furk 
Şube \'e A, ... n,, u .. ed.: 265 

ı· -u .. 

Ziroi \'C Ticari '·~ ı· rıcvi lruık,ı muımıeJclcri. 
Para IJırıktirt:ıılcr · 28.uOO 1.iı .ı ikramiye , eriyor 

Zır:.ıaı D:ınkast.'lcfa ı. u:nbaralı ve ihhars ı. tasarruf hesapla
rında en az 50 Lrası • ılunanlarn df'n(de 4 defa çekilecek k..ır' 
n •le a~. •ı•: ı,. p n2 •>r kram:yc dar;ıt:lacaktır: 
'adet ı.Ullll Lıı.ı ı. 4 Olll.I Lr. 

106 aciet 50 Lıra ... k 5,o~ıo Lırn 
4 ~ 500 -.0.l'.) > 
4 1) 250 , i.000 :t 1 120 » 40 :t • ,800 :t 

~ 40 ıso :.) ~o • 3,200 > 
~ :t 1 (1\) » 4 rın :t 

1 

~ UıKKA-'': Hc:..lp .. r r 1.~J{.1 parular •• r sene ıç.ndc 50 Lra. 
dan aşağı d:1~;11.,, t .n ı ........... r.iye çıktıgı takdırue ·, .. _oJ ı.a. 
lasıle verılecekt.r. 

Kuralal' se.nc .~ l u. .• ı 11 Eyliıl, 11 13 ı .. .: ı<:ıı .... ı. ıl 
Mart v~ lJ Hazı.ar. • r ı ıenncc ı;e'~ılecektır. 

• .ı •.: :r • ~ ~ 

Hav_a gedikli nanızetlerine 
Gedikli n<>m7clk~ <l<'n : .,. cloi!ııınlıı olup c\'l', kluı f ı. 

Bu i~ll· nıuvaffakiyct iıııkiı· 

uı olmadığı bir hayır :ıolıihı 
taruhndan keıı<lilerint• na ılıın 
anlntılmış olduğu içindir ki hu 
~~lt·n .,arfınazar eılilınİftİ· Kim 

bilir hangi kö~cdc ıııctrk bir 
halde pa ·)anan hu nıakiııelcrt· 
verilen pımılara ) aıık ıleğiı -•111 ;J • Miki. 

nıamhuıım ş olnnlur i /1'cnm: ı I 941 tarihinde ~e,·lwdilc•rel.lcı i.•. 
den bunların Pnznn t i ~iiıııii :ı af 8 .seki7.d<' kurıınuln h11lunr·\U
lnrı ilfın olunur. (5417 ı 

"!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~---~~----~~-~~~--
'? 

mı ... 
Şimdi. dilden de intikal ı• 

den cdomatcı; e-auc makine i~ 

.nin de bu akihcte nauıut hu· 
lundnğuna §iiplıe yoktur. 

* iktı at n· ticaret ilminin 
en miimtaz ııimalurından te~ek
kül eden ıfovlet lc§kiliitlandır· 
ma umwmwı miidiirlüğü gihi 
nazım bir heyet. im miies~e:ıc· 

nin foyda yeriuc zarar verdiği
ni dü~iinerek lağvına kurar ver 
nı.i~ , .c fak at -on hir tecriihc 
dcvre:ıi i~in ınühiıııre hir ıulı· 

!-İ ... at kabul etıni~ti. 

~\luı:but, hııkiki hilgitlt•ıı 
illıanı olun cliirii t ve fc) izli hir 
i<lart•yc kavuşauııyım., !her cep 
hN>imlc.•n lı,o~n utsuzluk ızıı ıı 
yuş rnep·a ,·e -.ehzc atı~ koupe 
rntiflc.·ri hirliğiııe verilt'ıı oıı 
ı:ıh~itıul içinde Jnıhınduğumu7. 
ıneyvu ıne\· inıilt• lıcralıt-r sıma 
ererken müsı11lı ile pek palrnh 
'a ıual olun hirlik fuıtli) ctiııiu 
;it: sona erdirilme imle hii~ iik 
hir isahı•t göriiyoruz. 

K. JlER'J'A ı\ 

Kendimi ı;ofaıi:ı Lıulduğııııı 
.t.amntı hiilii endişe ile nrkuma 
bakıyordum. O udıuıı fe\'hada~ı 
çılı..nıı§ da güzleri ile Lcni1tokip 
f'di)Conn~ gihi hir lıi ·si! kapıl· 
mıştım. 

Re iuı galeri inin kupı~ı 

~oktu. ~letlıal, kulııı. lw) u 
rt•nktc· hir perde ile örtiilıııii~· 
ıii. (;ünün U)dıulığıııa k:ını • 
unoa lıcııi aran o f"ısrarlı lı:ı· 
~adan kurtuldum. Biraz kcıı.Jı 
ıne gel<i-İlll• ÜU manasıt. Jıir ~I • 
~in heni bu den•cc . ar ıııa,111.ı 
k~ndinı de şa~Uın. 

Sol tarafta geuİ§ bir ıııerdi · 
v~nle yukarı kata ç.ıkılı)or<lıı. 
Bumda hir galeri sofanın ıi~ 

l.ö~~ı.iııi }lalkon ·gibi <lolıt ıyor. 

Her iki ynıula dörder kapt d •. 
hinde rl~ · iki kapı \' ar. Hunln .
~atak orlaiarırun kapı ı. Sofu· 
nın nrkııı,,ınrla lıir hilir<l•ı "':ı 1,,. 
ıın vıır. 

Rilartlc. alouunun yanındıı 
da hir k.1pı var. HuradaH hiı. • 
ınetçilrrin ılaire ine gidiliyor. 
\1 ııth:ı l. ta o taraf ta. .. ünİa· 
ı·ın ıl :ı \aluh: odaları Ü l kalla. 
o tarafta dn bir merdiven var· 

Evi ıl••.H~flkt:ııı l'uııra !ı:ı!ıçc 
~ t· ·~tnılıl.1. Ağaç 'ı· çiçı•k hak· 
kııııln hii) iik hir Lilginı olma· 
ıııa uın rnğmcn hu lıuhçerıiıı 

lstanbul VBKıflar Direktörlüğü i!~~l 
Kıvn' • • p,..,. a.ı<çesı 

_!;. -~ __ Lira Kr. __ _ 

13 50 Büyükçarşıda Kazazlar Orta s -

• 
' 

2Gl • 07 

171 84 

43 42 

J( (;) 

6 00 

20 00 

12 89 

3 30 

kak 25 No. lı dükkanın tam:ımı 
7230 
Büyükçarşıda Çnkurhan üst kat 
12 No. lı odanın tamamı. 7171 
Büyükçar,şı Takkeciler soka
ğında 28 No. lı dolap şekl"ı.dr 
dükkanın tamamı. 7210 
Ş('hremini Mollagürani S~ . .it ö. 
mcr mahallesinde cs"ıti ·Konıı. 
Mahmutçeşmesi yeni Hac.t :.O

ko,Uında ahşap iki odalı hat'C·n n 
tamamı. 7051 
Biiyi.ikcarşı Uncuo~lu sokağında 
28 No. lı dükkanın tamamı. 5862 
Biiyü'kçrşı Kazazl:ı.r Orta soı.. :ı ~· 
27 No. lı dolabın tamamı. 281U 

Yukarıda yazılı emlak.in !lrttınnası on gün müddetle :em:lit 
edilmiştir. İhalesi 14/7 /941 p:ıznrtcsi gi.inü sant 15 de icra edi
lecektir. İsteklilerin İstanb:..l \' akıilar Başmüdürlüğü Mahlulfıt 
kalcm\nc mürac2:ıtları. 5500 

-----1 
Tophanede lst. Saraç evi Md. dEn: l 

İııııilı:ıııla \ ! .ıfr:ııı;;:ı 11.ıl yapahilı·<·,•k :.uıı"aıl-.~ır ılıı .. ı· 
ı·:ıkllr. S<·lirııİ) r ıı:ıllı.rnı .okıı' undan ıMploıııa) ı luı i7. ulııııl:ır 
lrrı·ilı olıııııır· 'J':ıliıılı• ri ıı l·l ıııı lıııl<!.ı Tıqılıa111•tlf' ~.ınıı:r, i \! İİ· 
lliirliiiWııc ıııiirura:ıtlıırı. «5262» 

1Y(PARA ,., ' 

\\, HA~ AT Y AR1ŞINIJI 
· DİREKSİYONUDUR. 

·~~~~....- --

T.-q BANBASI-

' 

il~ 'J'Uuraf &.-plan 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
• KEŞ1DELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

ı AfUatos, 3 lldneltefrin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ihamiyeferi 
ı Qdet 2000 llralıl< = 2000.- L. 
s • ıooo > = 3000.- > 
a • 760 > = ıısoo.- ~ 

• • Jı 600 > = 2000.- > 
' J. . 200 > ;:: 2000.- > 
~ 1 100 > = 3500.- > 

~ so • ı;o > = rnoo.- ,, 
aoo , 20 ., = Gooo.- > 

HAVADiS 
iLAN l'İ Y A'rLAfU 

B --1 K n .ı.tu ı 1. rn:.. 
:1 ·ı '>U) Cn nnt.m 

2 » 
• 10 )) 

1 • 

Kuru.ş 

500 
~00 
200 

75 
50 

A..,, n :->. thıı . Türkıye Hariç 
i~in için 
Kr. Kr. 

Se p·.,J':. 1000 1700 
'• ..ır ·" 55u 1000 •• 

1 . ı .• ·~7;ı 500 
.~): 1 100 

iDARESİNİ BİUll I'$ U"KASIMOA 
JKR~VW fiE..'\i~ ACAR 

iır- F_.0 TO 
11 SUME 
B. oğlu istiklal cad. 
No. 111 Birinci kat D 

Salı'p ve Başmuharriri: 
!':İZ.\!\IHTTlN NAZİF 

''fo,..tivat Dircktürii: 
SÜJ,RÜ SARAÇOt~Ll' 

Bu .ıklıgı \'er: Ülkü Bnsım~v• 

bakım~ı..: olduğunu nııl:ııuak İ· 
çin hir liilgi alıihi olmaji:ıı lı.ı· 
cet ) ok, llu hu U:ıta TomJi!'orıa 
lıiraz çıkıı:mak lazım. Eğer lı<ı· 
ııu aksi Cc\ ap , erecek olur"a, 
tabii kendi ini ko\ unıı) ac:ığıııı 
aı.na. hiç olmaz.a hu i)t· !fi~ ı· 
kıle meşgul olabilecek J,•;r :ı • 
dnm tutmam icap e<lccck. 

İstiklal - En Son H avadis'in büyük zabıta ronıanı : 6 biıııı· gider<li. Bu kadar güriil· 
ıii) t• .::l!lıep olan :.İgarauıı iiıı
diirdiiııı. Hııtti ~izür hile dile-

Bahçe kapı ından dı':arı çık 
nnı. duvarı takiı) e<lt•rck <'t'llll

ba doğru )Üriiuıcğc hn~lad1111. 
.Bıırnlıırda uz ağaç \ "Ur :fokat 
ver clizlıo)U otla kaplı. Giiziiıı 
~lulıildiğim• her taraf ta iirii 
"iirü ko) unlar otluyor. Sık sık 
ıuv;anl:ıra rn tlıyorurn. Biı 
,,.ün bııraclıı ıt\'a çıkııııığı tn ar· 
lıpırmn. ;imdiye kadur tiift•ıı· 
gc elim~ hiç iirınNlinı .. Y :ı hir 
kaza çıkarır da tav§ an ) eri ıw 
bir adam , uracak olur :011 <)j. 

y«' dii~ünüyorunı. 
danın tanı orta ında pro

fesör ~uınınenille'in pa\'yoııu 
\·ar. Su görcliiğiim kuliihı•ııin 
onun'ıi olduğuna §İiplıt· erlilııll'z. 
Çiinkii alelade hir dam )eriıw 
kuhbe -.eklind<' hir t-> rnr. h"r 

s . ı 
halde bura~ı oh en atuar ı o ıı· 

eıık. Yanından geçerkım kira· 
cımı bir z'İ)Jırct edeyim <ledinı. 
İki > iiz metre kadar ) iiriidiik
tPn !iOnr:ı bnhçt•ye vnrılıııı· 

ıGôRÜNMEYEN K 
•2il!lilliiiıııııi- iliiiiiil Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 

clinı. Yarnş yavaş ~ı'iddettı·ıı 
ıuorur:ın ) iizü taM ihalini nl
ııınğn hai:lnch. Elini alhya
rak: 

Kumlu hir yoldan ,., e k:ı . 
dar gittim. 

Kapıyı on altı 1111 ) celi ~ a:;:· 
larında hir genç, kız açtı. Bu
'ltın bi~im l\Ietr<İotel Kniglıtirı 
kızı olduğunu tahmin ettim. 
Giindüzlcri profe:-öriin 'İ:.ini 
gördüğünii ve gecekri e;alo) :ı 
gelerek yattığını hiliyorclum. 
Hakikaten çok giizcl Lir kl7. 
Fakat onda da ııedc'llbt' keılnli 
hir hal var, hareketlı•ri ıle kulıa 
rlcnecek !kadar ı-t•rt. .. Kencli
"ine nezaketle sorduğum: «Pro 
fesör .acaha cHie ıni?• Sualine 
<gidiı> hir hııkayım !» di) rrek 
cı•, ap \erdi ' 'e kaJH) ı yiiziiıııı• 
'·ıtputarak uzaklaştı. 

\z onra kapı lt'krar açıl
dı 'e heni. dört du\'nrınııı da 
yerdeu tavana kadıır uıanıın 
içleri k~tap dolu etajerler \ .. 
bir ılc yuzıhaııeclcn hn ... ku 11111-

hilyc i olııııyan bir ona'» u ıılriı· 
lur Şöıııineniıı i.izf'rinılc dn\'ara 
1111hlanııı1~ hir ına•a rlurıı) or. 

~urada da bir :.aııtrı.tn~ tahta ı 
'ar ... piyonları falan iizerfo . 
ılt• ... Üt>n gelrneztlcıı evvel her 
haldt• lıurada santrıuıç oyııanı· 
)Ordu. 

Az onra profe Ör gö:.t:iiktiİ· 

Kt>JHli:ıini görınİ) t>li bir kaç e
lli' olnm;:tu. Bu müddet zarfın 
lıa km\ etli daha :.ağlam görii· 
nüyor. llir de, şiuul'i gözliib: 
tııkmı) a haşlaını~ fakat tıaçları 
) ine e~ki i gibi karına karı:~ık 
Vt' bembeyaz, ~akalı n lıı) ık· 
!arı yine eski i gihi yelpazt-yc 
benziyor. Bir ıt)ağıncla Mr ter 

lik. diğerinde bir U) akkahı 
rnr. Y~1<alığı, kıravatı pi:. mi 
pi . Yeleğini tcrı-; iliklemiş ... 
Bütün hunlar hep esk'i~i gibi. 
Ve profr~örün bu dalgınlığın· 
dan hİ7.İııı ha;>;arı çocuklar ıw 
ka<lar i tifade ederlerdi. 

Ayağını siiriikle) erek huna 
ıloğru gt•ldi· Kendimi ~Qıtına 
)U vukit bırakmadan öyle bir 
huğınııııyn lıııelaılı ki. tnuımrıilt' 

p . . k. 1-.J kaçmlığınıı hiikuıedcr<'k a~zmı t·ı.ı.· pe · ı .. < ~ıi.. E .. 
açık kııla kaldım: Bt'ntft ... n ııı> i .. ti)Or~nnıız hak::ı-

Söndiiriiııüz! Siu he . hm 
Adamakıllı ~nşkıııa ıHiıımii;-· men s<>ııdiiriiııiiz di)~mıııı: Hu 

rada lıö)lı• p'İs ~e)lcr )ıtpıııaııı· 
1ııı ıııii .. aade eıleıııcııı ! l)i) e lınr 

har hnğırı) ordu. 
Şuşkıu §aşkın h:ıkıııırkeıı .. 

ziinı t•linıılC"ki sigara) a ili.ti 'C' 

profesör Sunımen ille"in ignrn 
:ılc)lıiııılt• olduğıııııı lıntırla · 

Şa:.kın :.:a~kın bakımrkt'll 
ı:;öl.iiııı el•;mdel...'i igıırn)a ili;ti 
rn profesör Sumıııer. ilk' in •· 
ı:;:ıra nle)lıinrle olduğunu hatır· 

ladım. Sigura) a tahaııınıii] edı> 
ınc.z. Onun kıırşı-ında sigara iı: 
ıuek, <'İııa)t.'t .işlcmektı'ıı rlah:ı 
ağır hir cüriiın tc:;kil etler· Bir 
pipo H') a hir ı::ig:ıra oıııı, kızıl 
hayr:ığın bıığn iiz••rimlc yaptı· 

ğı l",.jri )apar. 
Ağztndım fııleıa kuılurıııu" 

gihi köpiiklcr :::açılı) orılu. E
ğer ~ulııııı111 lıu~unu hilıne·e)
diııı lııı ınmıznra oldukça gari-

tiinı E .. ikılcn lıt'ni azıırlnmak İ· 
ç;n odaı,ına çağırdığı :ı.ııııınnlnr 
ıla olduğu gibi kahalıntli kl'ıı · 
<li ine ) eni ev nlıihiııin lwn ol 

<luğumn Ye bu sıfıııln kenıli İ· 
ne bir ziyaret ynpıııak i~teıli~i
ın'İ ııöyleclim. 

lJt.r zııııııınki gi},i Leni da ı. 
c•ııı clalgıu rUnl••ılİ · Burada. ıli•ı 
leıli :ıiizii doğru mudur l>ilnı .. ııı 
çiinkii [ıdcta "-Özlerimi 'i:itip 

t.itnıcdiğiıulen .. iiphe ı•decı•k 
kaıhır dt•rin hir ılalgınlığa c)jj,.. 

ıırii:1:tii. U:tnıı hir iikıittan .. oı;. 
rn uykudan uvanır "''İhi ,jlkiıı · 
di: • " 

- Bana h:ıkrn, dedi. Eğt•r 
rikriniz hen iburatlaıı ntıııak-
a. huııu ynpaınaz ıııız. n~ninı 

ik <'JJt'lik kontunıtmı rnr .. 
( Dalw ı·ar) 
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Sayfa 4 

Casus 
mubade

lesi 
---o---

Alman ve 
ita/yan kon

solokluk 
memurları, 

Amerikadan 
'ayrıldılar 

Vaşington, 6 (A. A.} - Al
manya \'e İtalya konsolosluk 
memurlarını memleketlerine gö 
türmeğe memur aAınerika• 
tran~atlantiği hareket ctınistir. 
Almanya ve İtalyadaki Ameri. 
kan konsolosluk memurları bu 
gemi ile Anıerikaya dönecekler
dir. Bunlaruı yekimu 82 kisidir. 

~-----O-----

L11deki demir 
fabrikaları 
bombalandı! 

J..ondra. 6 (A. A.) - İngiliz 
ağır bombardıman tayyareleri 
a\"Cı tayyareleri refakatinde I,:J. 
deki demir fabrikalarına ınu
' 'affakiyetli bir akın yapnıı tır. 
Anı himayesindeki dii:er bir 
bombardıman filomuz, Belcika 
sahilinde bin tonluk bir diişman 

, levazım gemisine iki bomba isa
bet ettirıni~tir. 

--~~-o---------

Moskovanın ortaya 
attığı bir fikir: 

İtalyanlar da 
Rumenlerde 

Nazilere 
düşmandır 
~fo ... ko\ ıı. 6 ( \. \.) - Lo· 

ZO\ · ki. Jmgiin gazetı•ciln top· 
lantı:>llld ıı <'Cphelerdt>ki Alman 
mm aff akiyetlnill':n uilıni za
fer üzerinde ıııiiı·~ ir olanııyn
cağını Ö)lemi;: H' dcıııi,.tir ki: 

«- Biitiin cliim a nnzilcr a· 
leylıimlcılir· İtnl) ~nlnr 't' Ho· 
ıııenler de ılalıil olduğu halılı• 

hiitiin milletll'r ııazilig.n ) ı
kılııuı,.ını i -.tı• nwktı·ılirler.> 

Beyrut halkı 
dağlara kaçtı! 

llerlin. 6 ( \ . \ .) -- Beyru· 
tun l•omlrnrdınıanı Liihıınn hal 
kının ııefretiııi artt ırmaktadır. 
Halk şehri tnke<lip clnğlnra ~1· 
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Tobruk 
---o---

- Bize göre :
Hastalık, sıra ve 

nöbet beklermi hiç! 
cBeyoğlunda, İtfaıve yoku

şunda, TevfikiJ e apa'l·tımn
nıncln Rcep adlı bir okuyucu
muzun şikayetinden: Rus 

çeteleri 
----o--- Alman topçusu 

Alman eephe-1 limana giren 
sinin arkasını bir gemiyi 

- Erzincanlıyım. Karde
~iınin öksiiz , ·e kfü:ük yastaki 
~oc·u~u bir arızaya uğradı
ğından kal<:n kemiğinden 
muzturiptir. Erziııcanda te
davisine imkan bulunamadı
ğıııı söyli~·en clo!<torların ta,·
Sİ:\ esi iizerine Istanbula ge 
tirdik. Kfü:iik yaşta olduğ\ı i
cin c·ocuk hustaııc~indc tedavi 
~dilmesi Hızını iınis. Bunun 
idn Şi~lide.ki Çocuk hastanc
;;ine miiracaat ettim. Kabul 
etmet'iler. Beyoğlu kayma
kamı ve lıiik(unct doktoru c:o
('Uğu Belediyenin hasta oto
mobili ile o hastaneye giin
<lerdikleri halde bos yatak ol
ınudı~ı e\'abile yine kabul l't
ınediler. on gündür de\'am e
den hu gidip gelis arasında 
çouğun kalça kemiğindeki il
tihap artmakta, za\'allı c:ocuk 
ağrı ,.c sızı içinde çırpınmak
tadır. 

'tJ vurmaga 
çalışıyor! 

Bcrlio, 6 (A. A.) - Dunaburg 
civarında bir Alınan naklin• 
kamyonu bir Bolşevik cetesi~in 
pususuna düşmüştür. Bolşevjk. 
ler kamyona mitral,yözlerle aetş 
a(mışlar ve içindeki 4 Alman 
askerini esir etmişlerdir. Çete
nin 30 kişiden ibaret olduğu \'e 
aralarında Kızılordu üniforma
sını tasıvan bes kisi de bulun
duğu a1'laıtılmı~tır: Vak'a ma
halline varan takip müfrezesi 
~etenin sığınağına hücum etmiş 
ve bunları kaçırtmıştır. Dört e
sirden yalnız bir tanesi kurtarı
labilmiştir. O da çok kan kay. 
bettiği için bitgin bir haldedir. 

Tahkika tncticesinde, çetenin 
esirle~ ~ırılçıplak soyduğ'u ve 
izdivac yüzüklerine kadar aldı
i!ı anlasılnuştır. 

---o---

Suriyede 
muha
rebe 

M üttef i klerBeyruta 
16 kilometre 
yaklaştllar 

Kahire, 6 (A.A.) - Miittc· 
fi'k ku~·etler bir taraftan Bey 
rutun 16 kilometre yakınına 
varmışlardır· Diğer hir grup ta 
Be)TUta 25 kilometre nıesnf e
de buluruuaktadır.. .M üttcf•,k
rin ol cenahı yeni tak,·iye ku\' 
vetleri alın1ştır. 

İngiliz ta) yareleri. yeni<lcn, 
Baalehek hna mey<lanını 
honıhardıtnan etmiştir. Bir ~ok 
Vi~i tayayreleri tahrp e<lllnı•:~
tir. 

Bernıtuu yakınında ~e~ T~'· 
den l>ir çok Vi~i vapurları (la 
lıom lıa 1 a nını~t ır. 

-----~·o------

Amerika 
ordusu .•. 

Başı Birincide 
md tc"·Iit etmiı:r:r. 

Pıırla111cıılonun aııleri en· 
l'iiıııeııi iızaı-ı hu fikre alı•yh· 
tıır<lır. aPrliuııentoda bii) iik 
miicarleleler })ekleıwhilir. Ma 
amafi. hugiinkü dün) a \ aİZ) c-. 
tinin. «Harp ka<lrosunu, fra· 
hında siiratle karar alahilecek 
11:r şekle sokmak liiztımııım> 
gö~ter<liği11i ~yliycnler de var

dır. 

batırdı 
lfrrJin, 6 ( \ . \. ) - \frikıı

daki Alman topçtbtı. ~itl tlı·t li 
kıun fırtınaları içindı• Tolırıık 

Vt' Sollmıı iiurim· atışlnrıııı 
nrttırmı~tır. Tolırıık liıııanııın 

g;ren hir geıııj lıııtırılıııı :;tır. 

---------------~-

Refah şehitleri 
için abide 

• Refah vapuru şehitleri et- j 
rafında beliren hissi aliikn git. 
gide genişlemeketdir. Akdenizin 
coşkun sularına. birer vazife ve 
fcrağat Jı!>ykeli halinde gönıii
len kahraman .şehitlerimizin ha
tıralarını ebediyete intikal <'tlİ
recek bir abidenin in~ası temen
nisi, simdi bu acı ile. ''urulıııus 
olan gönüllerden. biricik sifı; 
\ 'C teselli ihtiyacı halinde tas. 
maktadır. Tnhkikat konıisvonl~
rıııııı resmi \'e kuru alftkııları. 
cıcnk bir sefkat susuzluğu için. 
de çırpınan bu :vralı kalblcrc il
tiyaın merhemi olamaz: 

Akdeniz nshillerinde. geminin 
battığı Tiirk karasuları lu~·ıln
rında kahramanlık \'e i.ikrun 
ifadelerini birleştiren yiizde ~·iiz 
verli \ 'e ;\'iizdc yiiz milli bir iıbi
de, dinmeden akmakta olan gfü. 
vaşlnrını silecek sihirli bir men. 
clil \ 'C tescili damlasını kal blere 
akıtacak bir çe~ınedir. 

1\lü.şterck tecssüriinıiiziin ifa
desini taşıyacak olan hu taş par
çası, unutulmamalıdır ki. nvui 
umanda birlik ve beraberÜği. 
mizin de bir sembolü olacııktır. 

- EN SOX HAVADİS -
--<>--

Bir kaza 
Fakat herhalde bunun 

bir mes'ulü olacak · 
.Mu,.tafo adında lıir lıaııııııul 

sırtında asicl <lolıı ~İ~t·ler o l tlıı· 
ğn halde llalıçckapıdaıı gP~ı..-
ken. ani olarak a-.•: tf :_:i~lni pal 
lamı~ \1 e hu ... ırada or ıı. lım ,-.,.,. .. " .. 
mektc olan Haıııdiııiıı nğır "ıı· 
rette yarııla111ua~11ıa ,ı·lwp ol-
ınu~tur. 

Bir kac sene e\'\'el bir !'>ar
~ıntı ile harnı> olan Erzinca n 
halkına hükümetin giisterdi 
i!i sefkat ile telifine imkao 
hul~mndığumz bu alakasızlık 
karsısında alakadar makamın 
yardımını diliyorum. · 

Biz, bu sözlere alakadar 
ınaknrnların bir an eV\'cl ha
rekete geçmelerini ıstcmek
ten bn ka ilave edilt!cek bir. 
şey bulnmıvoruz. 

-Bu,höyledir!-
--- o-------· 

Hangö şehri, 
henüz tehlike

de değil 
Stokholm, 6 (A. A.) - Fin 

kıt'aları Hangö ci\'armdaki ba 
zı ndalıırı. ~iddetli ınuharebl'ler

den sonra 'zaı>tctıniştir. Fakat 
llangii schrine doğru yapılan 
muhnrebclcr. heni.iz kat'i sa{ha
ceğildir. 

-~u-

lsveç, 
Almanların, 
Murmansk'ı 

zaptettikleri-
• ne ınanmıyor 

Stokholın. fi (A. A.) - ::\lur
mnnsk'ın diistiiğiinc dair olan 
haberler huardn me,•simsiz ad
dedilmektedir. Zira İsvec· gaze
telerinden birinin rephctleki mu 

Emlak alim satmı habiri , duha diin Murınanska gi. , 
dl'Jl demir\'olunun. Alman pike 

llt·r ıııulıillı• 'atılık a p tırll· ı ta \'vareleri tarafından boınbar-ı 
ıııa11. c,·. ar:.a i t': ) enler H ı•ııı· ch;1~an edildiğini habl'r , ·ermek. 
lak uıı:ıak dilİ)t'ıılı·rı· ~azılın· tc idi. Eğ r , lurmansk dii!ııni.i s 
nı•mizdı· azami kolıı) lık gii-.tı·- ol~aydı, Alıııanl~.rın bu ~olu 
rilir. hoınhıılnmaları luzuınsuz olur. 

du. 
F.ıtilı parkı kar;;ı ~ıııı la Dii l- _ -------· 

gı·rzı.u le Cıııııii ii tiindı• K:iıııi l Uiiıı Bı•) oğlııııcla 
Pıı 1a sokak No. 6 ı; İrn·ıııa ıııın ıııııkiıw 

E ' VEH GÜH.M \ N dl' fliıııln tutn~ıtrak 
çıkııı ı ~ lll' . 

«Zaf ı•r» 
ılaire .. j ıı· 

~:ıngın 

Ciiınlıurİ)etçi ii)aıulaıı l'nkt Tulıııııhal:ır :wıııaıııııd a ) , .. 
"" arkaılaı:lnrı )111clidı•ıı alı•)lı· ti.mi~"' )tınp:ıııı ,(iıııliirıııii-:-
tnr cephe almı:tır. 1 ıiir. 

Sovyetler 
Birliği uzak 
şarktan emin 

olamaz! 

ile büyük Japon adası arasında
ki boğaz 

3 - Şarkta, Japon donanma
sının mcşhU[ üssü olan Hako
datc limannın bulunduğu boğaz. 

4 - Şarkta Jesso adası ile Sa
halin ndası arasındaki Laperüz 
boğazı. 

---O'"---

Japonya, 
mutlaka bu 

harbe 
girecektir 

(Başı 1 inci sa~·fada) 
yonlarca insana l\loskova. deh
şetli bir Jnpon düşmanlığı aşı
lamanın yolunu bulmu:;tu. 

Binaenaleyh A:;yada Japon 
arzuların uvgun biı- yeni niza
mın emin, salim ve devamlı bir 
tarzda kurulması, anca'k \'e an
cak Sovyetler Birlığinin tepe 
taklak edilmcsı He mümkün o
labilir. Ve dünya politika..>mın 
bu pek belli hakikatine <>n çok 
akıl erclırmi.ş olan insanlar Tok 
yoda yaşamnktadırlnr. Bunun 
kindir ki Japonyadnn, bu ııün
ku Rus - Alman lıarb;ne karşı 
kayıdsız kalmak hatası beklene
mez. 

J apoııya111n, blıvük endüstri 
memleketi olduğu gündenberi 
hüti.in Japon ıniinevvC'rlerini 
saı·mış olan biiyi.ik Asya İmpa
ratorluğu idealinin santi calmı1:;
tır. 

Japonya, diledıJ.!i tarzda bir 
•veni Asya nizamı• nı ya buıüin 
Yurab=lir; yahut bu güne kadar 
sarfetmi.ş olduğu milvarlarca 
Yen \·c feda l'tmış bulunduğu 
\'İ.ız binlerce can, bütün emekler 
l ebiı olur gider. 
Şu halde J aponyanın S•>Vvet

Icre .k:ırşı harbe girmesi bir sa
at mcselesıdır. Del'sek hata et
ın iş olmayız. Bir Japon-Rus mu 
l'.ısnmasının C'!i kulağındadır. 

Bırleşik Amerik:wn gelince, 
bu dh·arı en yalı::ın realistlerin 
ı :wmleketi olarnk tanıvanlar, bu 
ndişlc, vıınlış bir teşhiste bulun 
cluklarına zahib olacaklar. z:ra 
rnakıne. altın ve petrol meml •. 
keV olan Bırlesik Amcrikadan 
başka. ver vtiziındc hiılvapercc;t 
c:'.evleote rastlanamıyor. 

Birleşik Amerika, Viladivos-
1 oi< limanı vasıtasile So\·yetlcr 
Birli{!ine yardım edebilecl"!ğinC' 
l!akikatcn inanabilivor mu? 

Uzak şark haritasına sövle bır 
ı:!ÖZ atmak. dcö-il bir mütehassıs 
askere. değil bir pişkin politika
cı va. bir orta mektep talebesine 
Cıle şu man:r.aravı gösterir: 

Sahalin dasının yarısımlan 
başlıynrak Kora bağazına kadar 
hir yarıma.v resmederek uzanan 
Japon ana vatanı. Amur nehir
nın nklı,gı verden Vil5.divostc'<a 
J.- adar şarki Sibirynyı ınuha::;ara 
etmış g•bidir. Bu muhasara ce
nubta cKonı• yarımadası ile ve 
garptn şimali Mançur) a ile ta
mamlanır. 

Pasifik Okvanusunun Kora bo
i'!azı ıle Sahulin cıdası arasında, 
sark tarafı Japon kıyıları ık ve 
J.{arb tar.arı Sıbi:rya kıvılan ile 
c:evrili olan p:ırı.;asma Japon de
nızi adı verilir. Pçısifik Okvanu
suııu.n c~inliklerinden gelen 
gemilerin bu Japon denizine g;_ 
rC'bılmesi için şu beş boğazd:ın 
b11·inı _gE.-çın.!si lazımdır: 

l Cenub _garbidc, Kor:ı bo-
cazı. 

5 - Saha linin şimali ile Amur 
mansabı nrasında'ki boğa:ı:. 

Bu beş geçit yerinden \·alnız 
sonuncusu Sovyct kontrolü al
tındadır. Hem kontroldn ne ke
lime? J aponlar diledikleri za
man bu yolu havadan tıkava bi
lırlcr. Esasen bu boğaz. senenin 
iki ayında donar. 

imdi, Amerikadan gönderile
cek yardımlara, Japonyanın ge
cit ~erip \•ermiyeceği üzerinde 
durnlım. Amerikndan _gelecek 
yardımlar, şüphesiz Sovyetlcri 
kuvvetlendirebilecektir. J apon
lar buna musnmaha ederler mi? 

Etmemeleri lazımdır. Zira bu 
ha1·p malzemesinin hemen hep
:;i, mutlaka Japoıwaya karşı ~ul 
lnnılacaktır. O halde, Amcrıka 
nasıl olabiliyor da Vilfıdivostpk 
Iımanından istifade edebileecği
ne innnıyor? 

Cevab vedelım: 
Eğer Birleşik Amerıka tahmin 

ettiğimiz gibi hulyaperest de
ğilse, kendini aldatmıyorsa mut
laka Rusları aldatmaktadır. Ya
ni .g()ndereceli;inv d~iği şey
leri .göndermiyecck• t.ır. 

Yoor.ık ... Eğer gönderırse o ~a
mnn şu iki ihtimaldm biri ıle 
karşılaşacaktır: .... 

1 _ Ya Jnponlar butun bo-
~azları tıkayıp Amerikan gemi
lerini .Japon denizine sokmıya-
caklardır. 

2_ Yahut sokacaklardır. fa-
kat Aınenikadan gelen m~~ze
mcyi Viladivostok'da. degılse 
Harbin'de mutlnka bır bns.kın 
vapıp ele gcçirmeğc yahut ım
ha ctmeğe çalışacnklardır. 

Bu ikinci ihtimal Japon mena. 
foatlerine de, mihver menfa~t
krine ele daha uyguı~dur. Z~ra 
bu şekilde bir taşla bır kac ku<; 

\'tırulmuş olur: . .. 
1_ Amerika, ln,cıillereve gon-

dcrınek için h::ızırla<lı~ı stoklar
dan mühim bir kısmını Ruslaı:a 
ııöndcrir. İngili.z müdafaası bır 
kısım malzemedun mahrum ka-

lır. 'k d ·ar 2 _Ruslar. Amcrı -a an~ -
dım ümidi ile avunurlarkcn 
baı::lıyacak ani bir J apon b~skı
m Moskovada hava1 kırıklıgı u-
\ andırır. . 

~~ _ Jponya, Vıladh·osto~ ~a 
bııikecek stoklaı·ı ele geçırıp 
bunları Ruslara karşı lrnllann-

bilir. 

Ruslar Vıladivostok'da birik~
. k malzemeyi ancak Transsı
~~riyen ile nakledilebilirler. ~u 
demiryolu ise Mançuryanın. şaı k 
hududuna bitişik olarak şunal
d Kabarovsk'a vardıktan sonr: Mançurva'nın şimnl hududu
na muvazi bir hat resmed(T. Ja
ponlar diledikleri ~nda b'!. hal
tı 99 yerinden tehdıt edcbılırler. 

* .. R 1904 Rus - Japon harbmı us-
lar, zamanında. kafi. deı:cc.~c. 
malzeme naklcdemcdıklerı ıcın 
kavbctmişlerdi. 

1914 - 1917 harbini Rı:slar: 
müttefiklerinden bekledı~lcrı 
vnrdımı zamanında a~amadııda
~-ı için ka\!betmişlerdı. 

1941 cRusya - Avrupa - As.va• 
muharebesini de ga1iba, yine 
malzemesizlik,· yolsuzluk vü
zünden kaybedecekler. 

İşte ınübhem gibi gözükc.ın va
ziyetin hülnsası bundan ibaret
tir. 

2 - Cenupta. Kiuşiu adası NİZAMETIİN NAZİF 
tira etmektedir. 

---------------------------------------------------=------------------------------------------------------- --~~~------------------~----------------· 
E INTAKl HAK! 

skilerin kullandığı bir •İn-

takı hak» tabiri vardı ki " hakkı 
nutka getirmek», •hakkı söy. 
letmek» sckillcrindc tcrcUıne 
edilebilir. ·Bundan ınaksad. bir 
ı;evin lisani hal ile kmdi. hak-
sızlığını ila~ etmesi, yani hak
kın ale ... •hine tecelli ettiği mev-

' J k. zu veya şahıs tarafından in ara 
mahal kalamıyacak e}\ilde, ka-
bul ve tasdike uğramasıdır. 

imdi gelelim me\ zua: bilmem 
nerede asılan bir adam, tam seh
paya ~ıkacağı sırada ~arkı söy
]emeğe başlamı : Bazılarına ve 
l'zcüınlc sinir hekimlerine göre, 
hu bir ·hezeyann l.an ibarettir: 
bana ' 'e anırım ki bir-
foklarımıza göre de, mü-
kemmel bir •İntakı hak• 
nümunesidir. Çünkii kabaha-
tini, cezasının adalete uyıtun 
olduğluıu ·ve dohıyısile haksız
lıiını, bir katilin bundan daha 
iyi ilan etmesine imkan tasav
\'llr olunamaz. 

lnü1u hak da \tu delil midir' 

ı l YEDİ BAŞLI EJDER: 1 
Uaftanın Dedikodusu... 1 Bizden önce <:tkan .~!r a~su_ı.n n ~ J (clnha doğrusu. ogle ustu) 1 

--------------------------....; gıızcctsinde. muhtelif fıkraların. 
intakı hak ı -· sabit bakzşlz l uvn ayrı imzalar altında. rakat 

daima tek bir kalem tarnfından I 
NANA 
M ii e 11 iri: .. Tiirkçcye ~eviren: 

HAMİD REFİK 
ı 

( 

Resimler -- Yedi başlı ejder! ~aı.ılmakta oldtt~Ul\U . hiliyorıız. 
Herhalde kari <?e bunun farkına 

E\1jL ZOLı\ 

Yazan: Cemşid 'armış olacaktır. Hayretimizi 
mudp olan nokta, bir koyundan 

Arkadaşımız Hamid Refik 
hastalandığı için iki günden 
beri kogq.madığımız edebi 
romanımız (Nana) ya yarın 

SABİT BAKIŞLI RESİ1'1LER ... 
G azetelerde çıkan veya fo. 

toğrafcı dükkanlarının ca
mekanlarında teşhir edilen re-
simlere baktıkça, kendi kendi. 
me: •Bu çehreler ve bu gözler, 
hep, nit;in, 2özlerinin ·dalıp git-
ti~i noktadan daima fırlıyacak 
bir harikulade şeyin fı kırması-
nı beklermiı:ı gibi hayran hay. 
ran objektife bakmaktadırlar?» 
di\'e sorar ve bir türlü ce\.'abını . . 
alamam. Eminim ki bunun ce-
vabını kendileri de \'eremez. 
Çünkii fotoğraf çektirecllk ka. 
dar medenh·et ve eehirlilik an'a. 
Deli l(lne airmiı olanlar, elbet, 

o siyah noktadan hi('.bir şey çık
mıyacağını bilirler; bilmedikleri 
yahut ~·anlı~ bildikleri ~ey, 

fotoğraf çıkarmanın hiclıir hu
susi dikkate hele sun'il iğ-c! te
vakkuf etmediği. ebjcktif kar-
şısında, sanki hiçbir şey karşısın 
da, bulunulnıuyormu gibi. ra-

hnt \ 'C sakin durmak •lfızınıgcldi. 
ğidir. 

nasıl olup da hirka<; 1>ost t:iktı
ğıdır!. 

Bir kovundan bir post t:ıktığı 
gibi hir Çalgı ülctinin hir perde-

devam edeceğiz 

-im' en de birtek "'es cıkar. Hal
buki. o gazetenin fıkra muhar
ririnin kaleminden - falsolu ol
mak arlile • binhir ses. hinbir 
ahenk (' lkı_vor \'C bittabi hi~biri 1 
Ji~erine u:vmuyor. Bu gariı> a- ı 
hcnksizliği, bu görülmemi~ kc::ı-

.Eskidcn. fotoğrafları, rötııs. ınckeşi hu kadar maharctl t> ;cta- 1 Et• • d 
Ja, mc\·ta yiiziinc ÇC\'İrınek fi. TC edebilmek de biı· hi.ine r doğ- ımız e 
detti. Hamrlolsun hıındoıı kur- ı nısu! 1 .. b' 

olmıyan bu arizdana 
dolayı karilerimizden af dileriz . . O gazete .. mafe,·katta Hl" ır 

tııJduk. Bır de u snbıt, şu donuk ftlem ,.e 0 fıkra muharriri yedi 
bakışlardan kurtulabilsek... ba~lı bir ejder olsa gerek. 


