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REFAH SİZİ ANDIK. •• 
.. . .. .. , . ' , . - . . . . .... '.- . .• 

Türk denizciliği, 
şehitlerinin 

bu gün Refah vapuru 
matemin{ -tlıttU. ! 

Halice ve Kasım paşadan 
unutmıyacağımız 

Sarıyardan Boğaziçi sularına atılan ç e 1 e n k 1 e r , 
bir cinayete karşı duyduğumuz ne/ret'in nümayişidir ! 

Rusların ilk 
hatlara Türk
leri mi sürü

yorlar? 
- --Of---

Ôzbek bugün 
kü Türk ço
cukları .. 
---o---

Halis Rus olan 
amele milisyala 
rı hatta sürülme 

yor? 
Nizamettin Naz;l 

Biri Stalin'in, biri Hitler'in 
bayTağını taııyan, biri Moskova
dan, diğeri Berlinden emir alan 
iki ordu, iıte on altı giindenberi 
durmadan çarpqıyor. 

OrtaJarktaki İngiliz ordulan
nan aabak Bqkumandanı Vavel'e 
göre, her iki tarafa pek pahalıya 
mal olan bu ça?'pı~ma, İngiliz.tere 
biraz nefes aldıran bir hadisedir. 

Harp 
Ameri
kayada 
sirayet 

etti! 

\ (V•Z•» ~ünci;dc) Üç haftalık kanlı T - ı Sovyet resmi teblin:i 

1 
Bu bir milli muharebelerden Ru5ya, ·~ 
tarziyedir. sonra J Stalin 

Peru Hüku
meti Ekua
tor'a taar
ruz etti! 

Peru'yu Japon- · 
yanın tahrik fi 

ettiği bildiriliyor 

Gi.inlerdenberi bütün memle- A 1 m a n 1 aponya 1 hattında 
kette duyulan ıztırap \'e teessii- ya nota 
re, Türk denizcileri. bugiin ~·up. l - - --o----
~~!~:~ i~:(;:;::;ın mitingi ile tcı·. ta a r r UZU Ve rd· ı Novgorod 

Eğer, ben bu mitinglerden hi- b • 
rinde sciz almış olsaydım. ;\·a Hn- 1 ra z ---- cı•varında bı•r 
licin sularına. ya Boğaziçiııiu n- " K I kıntılarına döner \ ' C şöyle ha;\'· " - at i vazi-
kı~~;~zjz şehitler! Siz bir kii- ge v ş e r yetı•n ne J•Se büyük muha-
lüstiir Refah şilebinin içinde • b • 1 d ' 
katledilmek için yeti!!?tirilnl<'di- g 1 ı_ o u. ı ' rebe oluyor 
niz! Siz donanmalar ;\'akmak. - a 
yahut donanınalarltı birlikte ta- ·· .,, - - -o·-- -
~ihe gönıiilmek it:in :Y"tiştirildi.

1 
Moskova 7 A.A. Boridof'da 

bir mukabil 
taarruz! 

niz. Kırılan hülya]arını:r. öniin- yalnız. Fin 
de size bir milli tarziye nrmcğc ' Sovgetler Bir l İğ İ 
mecburuz. h d d d k 

Affediniz bi:r.i! u u un a hükumeti, To yo· 
N. N. ] 0 S 0 v g e t daki büyük Elçisi 

vasıtasile Japonya 

Lil şehri 
bomba
landı! 
-----o---

/ ırkası harp ıya bir nota vererek 
ediyor, AbnanSovyetharbi 

So\'\'Ct hududu: 7 (A. A.) - karşısındaki va z i 
Üç lııı°ftadnnbe.ri devam eden 1 yelini kati surette 
muharebelerin ekli bir parçr 
dci:,ri miştir. Merkezde. kuv\'eti sarih olarak bildir . 
azalmış olmasına rağmen Al- • • mesini isteınıştzr. 

i\loskova. 1 (A. A .) - Re mi 
tebliğ: 

6 temmuzda Ostro\•, ~o\'ograd 

ye Polotsc mıntnkalarmdn km. 
\'etlerimizlc Alman zırhlı bir. 
likleri arasında geniş mikyasta 
muharebeler olmu tur. 

Keita 7 - a. a. • 
Peru kıta/an, bu 
sabah Ekuator hu• 
duduna taarruz 
etnıiştir. Peru hü
kumeti japonyanın 
teşviki ile asker 
tahşit etmektedir. 

Orak çekiçli kızıl bayrak, orta. 
ana gamalı bir haç kondurulmuı 
diier bir kızıl ba)'1'akla boiılfu· 
yor ve İngiltere nefes alıyor. De
mek bu çarpqma olmaaaymlf İn- 1 
giltere tıknefes olacakmLf. 

Acaba, İngiltereye nefes al- 1111••••••••••• 

11 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü! 

mnn tazyiki devam etmektedir. 
Din:p·per mıntukasmdaki Al
man • Rumen taarruzu hissedil-
mektedir. Romanyalılar Din~·e

nchrine, bir ~ok noktalard2 
j ~~·~stıklarını bildirmektedirler. 

Alınanlar ise Lcningrad'ın 
zaı>h icin yapılmakta olan mu
harebelerin iyi neticeler ver-

1===-
vadan \'C denizden erzak \'e le
vazım verilmektedir. 

Fin hududunda harbeden Sov 
yet kuvvetleri 1,5 milyon kişi-

O~trov mmtakasmda şiddctJi 
hir mukabil tanrruzn ge<;cn kıt. 
alarıınız diişınana ağır zayin t 
'crdirınişlcrdir. Muharebeler de 
\'anı etmektedir. 

l\Ierkt~z mıntnknsında Kızılor
dunun bir mukabil taarruzu ne
ticesinde hfılcn biiyiik bir tank 
muharebesi cereyan etmektedir. 
Öl!lcdcn sonra So\'yet kıt'aları 
Bukovinıı ınıntakasında mukıı-

mak imkanını veren bu harp, 
Londraya da gözlerini dört aç
mak fırsatını verebilecek mi? 

Bekliyelim bakalım ... Elbette, 
günün birinde göreceğiz. 

Şimd~ Şimal Buz. Deniz.inden 
Karadenize kadar uzayan cephe
ye bir gözatalım. Burada çarpı
fUlları tahrik eden hırs ve kini 
tahlile çallf81ım. 

Bu harp ne harbidir? .8.u .n_ıil
yonlarca insan neden b_ırıbırıne 
saldırıyor? Hergünü mılyonlar
ca altına on binlerce cana ve YI· 

ğın yığın' harabelere maI
1 

ko!ab'! bu 
wnumi kıtalin, bu kan 1 a usun 
sebebi ne? 

Almanlara göre bu hadise, ta
rihin bir dönüm noktuı olac~k
br; z.İra Bolıeviklik ?'~vedıle
cek ve Avrupa medenıyetı kurta
nlacaktır. Alman Genelkurmayı. 
milyonlarca Cermeni, Baltıklıla
rı, Finleri, Macar, Slovak ve Ru
menleri bunun icin ateş hattına 
ıünnektedir. . 

Sovyetlere göre, bu hadıse, 
yine, tarihin bir dönüm no~t~!~ 
olacaktır. Zira Sovyetler Bır!ı~ı 
milletleri dünyanın ileri fikırlı, 
uterakki;i seven milletleri il~ 
birlikte Cermen barbarlığının 
karfısında cephe almlflardır. Bu 
barbarlık kahredilecek ve insan· 
lığa, engin bir medeniyetin ufuk· 
lan açılacaktır. 

Hanıiai doğru konUfuyor 1 Ta
rih, insanların biribirlerini öldür
dükleri, medeniyetlerini elbirliği 
ile imha ve tahrip ettikleri her 
devirde, daima, böyle büyük 
laflar edildiğini bize göateriyor. 
1naanlar, sulh devirlerinde sokak
larda içlerinden bir ikisini öldü
renlere nefretle bakıp; 

- Katil! 
Diye 'bağırırlar. Fakat yığınlar 

tefkil edip biribirlerini kahret
meğe kalkııtılar mı, bu kanh ha
reketlerini, biribirinden parlak 
:val~r, kalaylar ve renk renk 

mineler altında saklarlar. 
Bu manÖVTenİn en ıeytani nÜ· 

munelerini, bu sefer, tarihin bu 
en kanlı çarplfmasında görüyo
ruz. Bcrlin, !lefinden sürükledi
ği milletlerle, medeniyet için gi
l'itilmif bir mukaddes haçlı har
be karıttıklannı iddia ederken 
ne derece hakikatten uzaklatı· 
yorsa, Moıkova da ayni derecede 
gözalıcı diğer bir iddiada bulu 
nurken hakikatten o derece 
uzaklaımaktadır. Bu harp düpe
düz bir Rus-Alman harbidir. Da
ha doğrusu bir Cermen-Slav har
bidir. 

Sovyetler Birliği, Avrupa mu· 
harebcleri cereyan ederken biri 
Slav, diğeri Slav terbiyesi gör· 
müı Turanlı olan iki Balkan mil
letine kartı ırösterdiği alaka ile, 
Oktiyabr inkdabmm 24 yıllık sal
tanatına aahne olduktan sonra 

---o---
Bir çok Alman 

karakol gemileri 
tahrip edildi 

mekte olduğunu s(;ylemektedir
ler. Diğer kayna'klardan geler. 
haberlere göre. J,cningrada doğ· 
ru ilerll~mckh• olan bir Almar. 

Loııdra, 1 (A. A.) - Şimal hiicu nıkolu şiddetli bir Sovyet 
denizinde tayyarelerimiz, diiş- miiclafaası neticesinde sağ ce. 
man karakol gemilerine hiicum nahta gerileıneğe mecbur kal. 
etmiş ve bunlardan dördii tah- mıshr. Kareli berzahında Al. 
rip edlimi~tir. Bu arada bir iki man taarruzunun ımıvaffakiycl 
vapur batırılını!!hr. Daha si- le inkisa{ etti~i blldirilmekic-
1nalde. diğer bir mmtakadaki d' II "' ... ·· ıptı irin :vapı ır. ango nun :zı . . • 

Alman karakol gemileri de lan hiicumlar akamete uğramalı 
bombardıman edilmiştir. tadır. Bazı askeri muharrirler 
Avcı tayyareforimizin hima. Hangö'yc .. şimalin Ccbelütta. 

·nesinde. bombardıman filoları. rıkı• · kt ı· t H • adını verme N ır er. an-
ınız. şimali Fransaya hücum <'l- gö'dcki Rus ku\'vetlerine, ha
ınişlcrdir. Lil meteoroloji falı- _ _ 
rikasına ınüthi:oı kudrette bir 
-:eri bomba atılmıştır. Dcmiryol-11 O 
lnrı bombardıman edilmi~ ve 
yüksek duman sütunlarının :dik 
,eldiği ğörülmüştür. 11 dü~man 

bin tonluk 
• 

tayyaresi düşüriilmiiştür. 
bir Italyan 
kruvazörü 

den miirckkep 70 fırka olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Bulgaristana 
yeni gönderi len 

Alman sefiri 
Sofya 7 (A.A.) - Yl'ni Alman 

sefiri, Kral tarafından kabu! •'· 
dilmiş ve itiınadnaınesini 
mi~tir. 

-

\'t' r-

lsveçte «bir miktar 
komunist,. tevkif 

edildi 1 
Sotkholm 7 (A.A.) - Bir mik 

tar komünist tevkif cdilnıi:?tir. 

Bunlar. en·clce bir zabıta \ 'ak
usı c!olayısilc 1cvkif edilıni!'! o
lanların su~u ile ata'kadardır. 

(Dcvaını 4 iincii sayfada) 

Bulgar 
hükumeti 

tekzib ediyor 
~---o---

Karadeniz bulgar 
limanlarında 

Alman ve Romen 
gem isi yoktur 

Sofya 1 (A.A.) - Alınan ve 
Rumen gemill'rinin. Karadeniz 
deki Bu1gar limanlarına iltica 
etmis olduklarına nit çıkarılaıı 
haberler resmen tckzib edil
mektedir. 

dahi, Moakovanın Panslavizm'i 
unutamadığını açıkça ihsas etmit· 
ti. 

Hitlerizm'in ültra-modem biı
Pancerınaniz.m olduğunu ise iı· 

Garbi Almanya 
bombalandı I batırıldı Birkaç Satırla ... 

bata kalkttmak lüzumsuz bir ço- Londru 1 (A.A.) - Pazarı Pa
cukluk olur. Eaer meydandadu·. zartcsi)·e bağhyaıı gece. tayya. 
O halde bugün, milyonlarca in- relerimiz tarafından Rur'u ve 
SAJll gırtlaklqtıran ve iki tarafa garbi Alınanyaya nkmlar yaıııl
on altı günde en az iki milyon ımştır. 
cana mal olan bu harp, dÜpedü~ -----------

bir Slav-Cennen harbidir. Milli Piyango 
Cermenler. Finleri, Macarları, 

Fransızlan, Slovaldan, Danimar- Bugi.in saat altı bucukta Rs-
kalılan, İspanyolları, İtalyanları kişehirde ~ekilmektedir. K · 
bir kısım Lehlilerle Norveçlileri nan nunıaralur bu akşam. At · 
beraberlerine almıtlar ve timali ra rad,·osu tarafından sa:ıt • 
prki Slavları da, yani Ruslar da, 1 da bildirilecektir. 

Lom!rıı. 7 (AA.) - Amiral
liğin resmi tebliği: 

Donanma, Akdcnı:t:de birkaç 
muvaffakıyet elde etmiştir. 29 
haziran günü lıalyanın on bin 
tonluk Görice ( Gorez.zia) kru· 
vazörü torpille batırılmıştır. Do
kuz bin tonluk bir ltalyan mua
vin kruvazörü ile altı bin tonluk 
hir l<'VA7•m .,.,. ... isi ve Kagliyari 

nl• , ı 11" erzak götüren 
;l)Q • 1 ·ı · . b :r gemi ve sekiz 

• < 1 • ' ' w er bir levazım ge-. . .,. tır . 

Bekliyoruz! 
Hfınıid Refik 

Refah vapuru hadisesi etrafın· 
da gitgide geniflemekte olan ala· 
ka çemberi, milli ve beferi h~s· 
saıiyetimizin bir kemend olmaga 
namzed gerginliği içinde, §İmdi 
yaplf&cak yaka ve hesap istiyecek 
mes'ul anyor. 

Herbiri bir Barbaros hafidi 

Kazan, Kınm, Batkırdiatan ti
mali Kefkatya, Dağıstan, Azer
baycan, Oral ve Sibirya TürkJe. 
rini, Kırgız ve Ka.zaklan, Erme
nilerle Gürdileri, Çerkesleri, bir 

olmağa namz.edken dalgalara 
yem olan evlitlannın; tan ve fe
refin değil, tedbirsizliğin kurba-

ir iki $;!Ündcnbcri baskı •ici bir arızaya ui!- nı bulunduklarını dü; ünmekten 
ramıstır. Bu yüzden b1. · · ık tefek bozukluklaı doğan bir elem ve ısl;ap içinde 

1•---Karilerin1i ~:c1 .... '-'i · rica---ı• 

(Devmr.ı dördüncü sayfada) 1 

NtZAMETl1N NAZİF _ " 

oluvor. Bu ciheti .. s . 4 • ı slah edecf'i'!imizi bil- ıimdi gözyaşı döken anaların 
tirir, sayın okurlardan b izi m nelerini dileriz. sanki •öyle diyen feryadlarını du-

Y.:.1: .~lı'!"'ı•••••••• .. r yar ıibi oluyonun s 

Hani, mea'uller n<!rcde? 

Mitemze<lc Türk anasının bu 
haklı feryad ve şikayetine kulak 
tıkamak nasıl mümkündür! 

Uzun tahkikat celseleri mes'
ulleri, suçlarının delillerini yoke
debilecekleri bir fırsat müddeti 
içinde, gizlenebilecekleri bir d~
lik aramaktan alıkoyama:ı: bunu 
mümkün kılar bile. 

Suç ağır, hem de çok ağırdır, 
tesiri şiddetli, hem de pek tid • 
detlidir. Şu halde cezası da hem 
çok ağır, hem pek şiddetli, hem 
de çok sÜrııtle verilmiş olmalıdır. 

Bereket versin ki Milli Müda
faa Vekilimizin ağzından bu te
minatı almış bulunuyor ve ... 
bekliyoruı! 

' 
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& 

Bu G'tınün l 1:C • J:f Haberleri -S POR-
Milli k üme maçlcirı 

neticelenirken 

Güzel, 
Orta S8rkta büyük Su riyede 
hava akınları oldu!· muha- _ 

Yunan Kralı 
Mısırdan 
ayrılıyor 

MİLLt KÜME MAÇLARI .. "E. golünii attı ve az sonra da ma<' 

sağlam 
Bey rut rebe .. 
p etro l 
depola rı 
yand ı ! 
--o--

Libyada, Ma!tada, 
Egede şiddetli bom· 

bardunanlar. 
Khaire 7 (A.A.) - Orta ~nrlı 

hava kuvvetleri Kumnndanlığ . 
nın tebliği: 

---(J---
r Donanma, 

- - ~ 

Fransızları 

Kral Cenubi Af rikaya 
gidecek 

--''---0,---

şiddet le bom- Bundan sonra Vu-

b d nan hükumeti Lon· 
ar ıman etf, drada çahşacak 
- -o---

Kahire 7 (A.A.) - Gazeteler 

TiCELENİRKEN 1 • O Galatasnrayın galebesi ile 
1941 senesi miıti küme macla- bitti. 

rı beşinci defa olarak mu\"affo. 
kiyetle neticelendi. Beş seneden 
beri memleketimizde büyük h" r 
intizam i<;inde yapılan milli kii
me deplasmanları Türk futbo
lu üstünde hiç şiiphesiz miilıiın 
bir rol oynamıştır. 

İkinci karşılaşma 
Harbiye - Fenerbahçe 

Oyuıırı dehşetli bir yuğmur 
altında Fenerbnhcenin siiı 'atli 
bir akını ile başlandı. Daha ilk 
dakikrılardn Fener sağdan bir 
akınla ilk gollerini ka1andılnr. 
Oyun Fenerin lehine devam e
derken 2 inci \ ' e iiçündi golleri 
de kazandılar ve devre az sonra 
3 • O nihayetlendi. 

Ve İştahlı! 

ÇUnkU: 

KULLANIYOR! 
Cuma günü bombardıman fı 

lolarımız, Libyada dü ınan kıt' 
farını nakleden kamyon kafile 
lerine hücum etmiştir . .Mitral 
yöz ,.e bom ha ile birçok kam;\ c 
tahr"b edilm 0

şfr. Hiicum bir l 
gaşnlığa sebeb olmuş ve öte 
beriye kaçışmağa çalışırke 
kamyonlar birhirlerilc çarp:şr 
rak kendi kendilerini tnhrib et 
ınişlerdir. 

Vişi kumandan ı 
İngiliz taarruzunu 
durdurduğunu 

bildiriyor 

cenubi Amerika devlet reisi M· 
re ral Smuts'un da\·eti üzerin 
Yunan Kralı İkinci Yorginin c' 
nubi Amerikaya gideceğini yaz. 
mnktndır. Krala veliaht ile ze\·. 
cesi ve Yunan hükumeti erkan 
refakat edecektir. Veliahd ile 
zevcesi cenubi Aınerikada kala. 

Bazı spor muharrirlerimiz 't' 

eski futbolcularımız bilmem ne
den son futbol maçlarındaki o. 
vun sistemini düşük görüyorlnr. 
Eski ve yeni futbol mi.inaknsrı 
larına bir çok defa spor ıııccıntt
alnrıncla etraflıcn rnstladı'k tı. 
Bu iki zaman futholda iyi c;alıs. 
tılar fakrıt ayrı, ayrı siskmler 
altında. Eskiler sert \'e uzun pns 
larlrı, burun şiitlcri ile bir oyt.n 
tarzı tathik edivorlnrclı. Yeniler 
'se Orta A\·rup~ sistemi dcııilrn 
oyunu tnkip ettiler. İ!?te bu dc
i{i~ik tabya usulü eski futbolcu-

İkinci de,·rc Fenerin hfıki
ıni ve ti altında devnm cd~rkcıı 
soldan ani bir hiiemnlıı Harbi
yeliler ilk golJerini kazandılar. 
Az sonra buna mukabele etmek 
ü:mre kiiciik Fikret ko"nerd,•n 
Fcıwriıı d.ördiincii golHnii attı ' 
ve bu şekilde maç .ı - 1 FenNin 
gnJchcsi ile bitti. ------------

Bir f~lomuz .Musarrata tan·r 
re meydanına lıiicum etmi~ · v 
iiç düşman tayyaresini tnhr:b c 
miştir. 

4-5 Temmuz gecesi Binga7 
şiddetle bombardıman edilmi .. 
tir. Bunun neticesi olarak GO k 
Jometre uzaktan görülen yımğır 
Jar çıkmıştır. Tayyarelerimi· 
Derne limanına \'e ci\'artla 
dii man kamplarına da muvnHr 
ki.Htli taarruzlar .vaıunışlardır 

Trablusa hücum cdı!n bir fi 
lomuz, limanda inlilaklar rı'- o· 
mış ve Beyrut da petrol d epola 
rı ile kışlalar şiddtlc bombahın 
mıştır. Beyrut bombardıman ın 
da çok şiddetli infilaklar \'C ~ n• 
gınlar olmu ·tur. 

Radyo istasyonu ile eh nrm" 
ki kıslalarda da angmlar çı1 
mıştır. 

Ruak limanındc, v·ş· h·;ı..

metine ait ma\.·na ve snndnJlıt• 
tahirb ed:Jmiştir. 

Ee:e denizinde, Savoya sistr 
minde bir ftp)vım hnrıhardım~ 
tayayresi düşürüJmiiştiir. 
Diişman tavynrel"r: Mnltn•· 

hüeum etmişler \'e bir çok boJ1'" 
balnr atını hırıhr. Ha!k arnsın . 
da yaralı ve öJii \'ardır. 

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

Amerika 
Elçiliği de 

Moskovadan 
uzaklaş mağa 
hazırlanıyor 
Vaşington 7 (A.A.) - Ilirlc

şik Amerika hükumeti, Mosko
va büyük elçilik binasının ica-

' hında, süratle tahliye edilebil-
mesi için )azım gelen hazırlıkln. 
rı yapmıştır. 

Bu bir ihtiyati tedbirden ibn. 
rettir. 

Vişi 7 (A.A.) - Suriyedek 
Frnnsız kun·etleri Kumandan 
ığının resmi tebliği: 
İngiliz km·etlcri, sahil boJun 

~a büyük gayretle sarfctmkch 
Jir. 

Suriye çölüne ve ~imali şar . 
!t:yc giren İngiliz motörlii bir 
tikleri şiddetli miidafa mıı iizc. 

aklar ve Kralla hükumet erki'ı
nı Londraya gideceklerdir. 

ları tatmin etmedi ve onlar Tiirl..- K 
futholiirün gerilediğine kanaat 1 sa 
getirdiler. 

Bes scncdenheri memlekt•t i. 
mizi~ iir. miihiın biilgesinin i~ti. 
rnkile ~: apılnn Milli kiime nıaı·
lıırı ki son Tiirk lutboHiniin diis. 
•11cdiğini hir daha lıizc i<>pnt t't

-nistir. 

Haberler 
* Pasif korunmu, itfaiye ekip· 

lcri İçin açılan kunılar tamamlan· 
nııli. kurslara şinıd iye kadar bin 
beş } ti.-: kişi istirak etmiştir. 

Ço~uklarınızı küçükten 
SANIN diş macununu kul
lanınağa, SANi~ diş ına. 
cunu ile giinde iiç defa diş. 
lerinizi fırçalanıağa alıştı. 
rınız. Gürbüz yetişmeleri. 
ni temin etmiş olursunuz. 

Eczanelerde, büyük ıtriyat 
mağazalaı,nda bulunur. 

1 

:ne Tüdmi.ir \"e Dirzoru gece 
memişdir. Sahildeki ınevıilcri
mize, İngilizler tnrafmdmı do
nanmanın da i~tiraki ile şiddet. 
li bir topçu atc.şi a<;ılnııştır. 

Sovyetler, en 
güzide kıt' ala
. r ı n ı ateşe 
sürmüşler ! 

Bu sebeple Milli kiime mnçla
~ını ortaya koyan ve hazırlı vnr 
"7evatı tebrik t•tme"k hir hon:
tur. 

* Türk Okutma Kurumu 7 5 
inci umumi kongresini akdetmiş 
ve yt~ni idare heyetini seçmiştir. * Harf inkılabındanberi mil
let nwl:teplerinden diploma alan
ların sayısı üç milyonu bulmu>j-

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

Her tarafta şiddetli muhnrc
beler ceryan etmektedir. 

Gece, Bcyrut şiddetle bombm 
dıman edilmişti . l\lnddi hasa• 
gzdır. Bir Blenheim \"e ikiCurti 
tnyyaresi dü~ürdük. 

------oı~-------

JAPONYA ' OA: 
• 

imparator, 
Hariciye Na
zıril e bir saat 

konuştu 
İng i 1 iz sefiri izahat 

istedi 
Tokyo 7 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Mntsuokıı İmparntor ta. 
rafından kabul edilmiş ve siya. 
si vniyet hakkında bir saat sii
ren bir izahatta bnlunnıuştur. 

Bundan ~ra Gntenbn'ya git
miştir. Nazır, Salı günföıe kadar 
orada kalacaktır. 

İngiliz sefiri, e\'\"elfa Matsuo
ka ile konuşmuş, sonra Hariciye 
Nazareti miisteşan ile yarım sn. 
at süren bir mülakatın hulun. 
muştur. 

---o 

Almanların dört 
karakol gemisil 

batırıldı 

Berfin 7 (A.A.) - Resmi teb 
liğ: 

Rus cephesinde ~ok ilerli~ e 
iman motörli.i kuvvetleri bi 

ok esir lmıştır. Bunların 1\105' 

ovncn bliyiik geçit resimlerinr 
stirak eti ilen miimtaz Sovyc, 
·ıtnlarına mensub oldukları 1111 

aşılmıştır. 
----o---

Bir bombardıman 
tayyaresi 
düşürüldü 1 

l..ondrn 7 (A.A.) - Cuımırtcs 

kşamı bir kafileye tarrıız edeı 
iman bomhardıman tayyare~ 

ikinci bombasını atarken a<:ılaı 
te Je diişürülınüştür. 

--o----

Sovyetlerin 
bir protestosu .. 

l\toskova 7 (A.A.) - So\'~·c t
ler Birliği Kızılhac te~kilıitı, 
hastahanelerin, sistematik bir 
rnzda, Alm~nlar tarnfında:ı 

bombardıman edilmeket olma
sını Cenevredeki Kızılhaç enler 
nnsyonal komitesi nezdinde pro. 
tosto etmi ti . 

--O'----

Baş vekilin 
nutku 

Berlin 7 (A.A.) - D.N.B. Bil 
diriyor: 

Londra 7 (A.A.) - Britnnyn 1 Alman gazeteleri, Türk-Al. 
bombardıman tayyareleri Mı!rtŞ • mnn dostluk paktının tasdikine 
denizinde düşmanın dört kara- dair olan tafsilatı ve Türkiye 
kol gemisini batirmıştır. D"ğer Başvekili doktor Refik Saydam' 
üç gemi hasnra uğrntıluuşhr. neşretmektedir. 

O. Ynzıcıoğlı 

* Milli Kfüne l\ln<;lnrı 

1 inci maç 
Milli küme mııçlarının SO P 

'carşılnşmalarınn diin de Fcncr
hah~e stadında devam edildi 
İlk karsılnsmo Gnlatasaray · 
Maskesp~r n~nsındn oldu. B irin. 

tur. * Mahkumların siµer kazm :ı 
ameliyesinde. gündelikle çalıştı
rılmalnrıııa ) akında haşlanacak-
tır. * Savaroııa yatının hizmet 
dıı-ında Knnlıca koyunda kalma-
31 muvafık görülmüştür. Bunun 
içın icı.ıp eden tesiııa t yapılacak-

ci dc'l:rc ~ekisıne halindı• Gnh- tır. 
tasaraym hiiklıniycti altında ııi . * Beyoğlu Halkcvi, 12 teın-
hayetlendi. ımuL 18, 30 da Mecidiyeköyünd e 

ikinci dl'\'rede oyun gem' (;n. bir mc·ychın temsili verecektir. 
latasarayın hakim.iyeti altında * Üsküdardn iper inşası için 
iken Biilent takımının galihivct faaliyet'" geçilmiştir. 

Cebelüttarıkta, 
dün müdafaa 

tecrübeleri 
yapıldı 

-·-0-----
Askeri l imanda 

bir f i lo ve 38 nak-

* Bursada en iyi koz.a yeti:;· 
tiren Emin Karpuzun mallarını, 
kilosu 1 2 liradan KoLa Birliğı 
satırı almış, köylü müstahsil b:ı 
~uretle 1 160 lira kazanmı,tır. * Şehrimizin muhtelif semt 
ve mahallelerinde kazılmakta o
lan sığınak ve siperlerin iki ayn 
.kadar mutlaka tamamlanmış ol
ması lazımgeldiği alakadarlara 
bildirilmiştir. * Akhisardu Türk Hava Ku
nımuna yüksek yardımlarda bu
lunan 3 7 vatandaşa madalya ve
rilmiş, bu münaselıetle Halkevin · 
de bir tören yapılmıştır. 

l iye gemisi var * Muğlada dün bir çocuk yu · 
vası açılmıştır. Yuva . on yataklı

Londra 7 (A.A.) - Ofi Lali- dır ve yuvada kimsesiz dört ço· 
nead an bildiriliyor: ıcuk vardır. 

Pek yakında kafile halinde * Dün l 7 kırk beşte Muğlada 
hareket edecek 38 nakliye geıni - çok şjddetli bir zelzele olmuştur. 
si limanda durmaktadır. Bunlar Ölü ve hasar yoktur. 
mitralyöz top ve hava dafi top- * İstanbul atletizm birincilik
Jarı ile silahlanmıştır. Ayrıca lcri, Kndıköy pistinin fazla ıs
Ark Royal tayyare gemisi ile lak olmasından dün yapılama
Renoon zırhlısı ve beş denizaltı mış. gelecek haftaya bırakılmış. 
askeri limanda demirlemiştir. tır. 

Dün bütün gün, Cebettarikta * Yüksek Ziraat Enstitiisü ta
hava müdafaa tecriibeleri ynpıl- !ebelerinden bir grup Elbeııtan
mıştır. Tayyareler dağ iizerincle dn zirni tetkiklerde bulunmakta
uçmuş ve biiyük çnptn obiis ses- c!ırlar. Şimdiye kadar 130 köy-
leri işitilmi~tir. , de tetkikat yap ılmıştır. 

.Yeni Çif lik. 
SOTHANESI · 
Yani·Stamos 

No. 194 

Emlakahm safim 
Her muhitte ~atılık aparlı · 

man, ev: arsa i t'iyenler ve em
lak :-atmak diliyenlere yazıha· 
nemizde ar.unu kolaylık J!Ö (('· 
rilir. 

Fatih parkı kar,., ı-;rnıl:ı Diil· 
~t·rzade Camii Ü tüııılı· Kiııııil 
Pn§a okak No. 6 

ENVER GÜRMAN 

FOTO 

r sÜMER 

IB. oğlu istiklal cad. 
No. 111 Birinci kat 

--------------* Hatay halkı, orada bir Yer
li Mallar Pazarı açılması için a
lakadar makamlara müracaat et
mişlerdir. * Avrupa ile demiryolu mü
nakalatının bir an evvel açılması 
için, Cesirmustafapaıa ile Uzun
köprü arasındaki büyük köprü
nün İnşasına kadar, burada bir 
muvakkat ahşap köprü yapılma
sına karar verilmiş ve faaliyete 
~eçilrni;ıtir. 

Sah ·p \'e Bıışmuharriri: 
NİZAl\IETTİN NAZİF 

Xesrivnt Dir<'ktörii: 
Sl'KI!Ü SARACO(';LU 

Bası)dı~ı Vl"r: ÜlkG Basımevi 

-------------------------------------------------------------------------------------------~-------------~~-·~-----~-~------------~--~ -- Birbirimizi hiç görmedik 
.ki •.• 

--3-

GÖZ lŞARETİLE VERİLEN 
KARAR: ÖLÜM! 

Lokanta kapısından bir :ulum 
girdi. Ufak tefek bir adamdı 
hu. Kıyafeti temizce iıli. Göğ
sü.nü açmış, buranı Luraın ter
liyordu. İlk sözü şu oldu: 

- Soğuk hir ~y.iniz \ar 
mı? .. 

- Çok yorgunum, Yoluma 
devam edeıniyecel,rim. Gece)i 
burada geçirme~ istiyorum. Ba 
na bir yatak hazırla) ınız. 

Fetİ§ ) ntak hazır lamı) a gi· 
elerken, Martcn sordu: 

- Uzaktan mı geliyor u
nuz? 

- Kalkan paııayirinclen ... 
Dört he~ atım 'ardı ~attım. şim 
tli Liy.oııa döniiyorum. 

- l ~'iuiz i) i gitti mi had? 

- Bereket verisn, J,ir kaç 
para kazandım. Atım lh:.:a rlfla. 
onu da ahıra çelciniz. 

Söziinü bitirince cehiıuli'Jl 
Lir tomar banknotla. bir kc.se 
çıkardı. ~larten.e dedi ki : 

- Ne olur, ne olmaz, dii11· 
yanın hin türlii hali var. Bt'tr11.•. 
başka yolcular tla gelir, içlı._ 
rinde hır ızı ,uğursuzu da Lu 
lunur; odama girip paramı ça 
!arlar, Hunun içn şunları ize 
te lim ediyorum. Hep:ıi altı bin 
franktır. Sen de ... ;ıy, yarın g:
derken. verir in. 

Banknot de telerile. altnı 
ke e~ini görünce Martenin gö
zü faltaşı gib açıldı. Hele rna 
daııı -:\larten kabına sığnını..,or 
clu. U~taları paraları nyarkeıı 
Şarlo alıırılan. Feti -.: le ~ ııkarı 
daıı gı·ldilcr. lıııılnrın pıırlal 
lığı onlnnn ılıı giizlnini k:ı
ııı a ll rclı . 

Yol cm a ... e1ı.l1~rıııc<le11 Lirlıir 
ferine baktılar. i aretle volcıı 

~ . 

En Son Havadisin Cinayet ve Mace1'rı Tefrikası: 44 

ANLI LOKANTA 
hak'k ıııdaki kararı wrdiln: 1 Çeviren : 
Ölüm! Ç 

Adamcağız, hakkrnda veri- ,,, M. ~__21!<Z_.'!;O$fu 
len karardan hilıahcr, .l\lartenc 
tPklif etti. 

- Yemek hazır olun<'aya 
kadar 'İ kanıhil oynıyalım. 

Peki. 

lar fırlatıyor arada Fı•ti ı;i. Şıır 
loyu çağırarak : 

- Siz de yuvarlayın çocuk

lar .diyordu. Na ıl ol n u:-ta· 
nız. ~enilecek. 

Hakikaten de Ö) lı• olılu. 
Fakat ben Jıetlıwasuııı 

O) namam. Ucundu hir e' ol-
malı. · Marten, dört parti ü~tüı:ıte ye-

- Hay, hay. Ne-inf' ı; tr.r· nildi. şarapları kaybetti. 

cıı. 

- Şnrnhına .. 
- Peki. .. 
Karşılıklı ııın l!)U otımlıı · 

lar· Rir tımıftan içili~or. hir 
tnrnfınn dn O\ııl'ıorlıırılı . Yol
ı·u ~ Pil . nİııy('; lıi.r adıııııdı. O· 
) un nldıkça. iire'ldi knlıkalıa-

Yemekten sonra da; O) un 
"'nama\ ı tl'klif eden müı.;tcri -. . .. 
, i kırııı:ık i tı•myı·n Marten. ıı· 

ıla111111 karşısııııt geçti, oynama

~a ha~laılılar . .Maamafi,• Mar· 
tı•nin t•anı ı;ıkılııııjll. O; bir 

uıı PH el lınrı:'kete geçmek~ 11· 

clamcağızın i§foi bct·crivcrmek 

istiyordu. 

Birinci part iyi \ine Martt•n 
ka) betti. İkinciye başlamak ü
zen•, kağıtları yerden toplar
larken, Fetiş. oyunu seyredt'n 

Şıırlonuıı aHıirnuı '11rıl11 "l'll'' . " " ... 
adam yerinden kalktı mutbağa 
gitlcr gihi yaparak, geri ılöndii 
geldi. dalgın dalgın O)lln o~ 
oyıııyan adamın çene inin altı
na dir eğini dayadı bir pebli · 

van ho} undnruğıı çekti .... ıkt ı . 
... ıktı. Aclam.-ıığız, çırpına ı;ır· 
pın:ı , hoğu'k. lııığuk fw-. lt•r çı· 
kararak hırıltılar içiıulı· eaıı 
verdi. Fukat Şurlo. lu•lki iilııw
mi~tir .ne o}ur ne olmaz, lııı 
g;;ı,i i şlerde ılaiına ağlama git· 
mek iyidir tli) erl'k. ucu ~ i\ ri 
hir i i adamcuğızııı stizlerinı· 

soktu, çıkardı . 

Madam Marten fırını ~ok
tan yakmı~tı. Şarlo, uzun bir 

faı;ıladan sonra, lokantada i~le
nen ilk cinayete, Martenle Fe-
.ı:~ karı~tırmadı· Cesedi U3ta 

bir 'kasap gibi parçaladı; doğ
radıklarını fırına attı. Soııra 
ahıra gitti, beygirin de karnı
na hir şiş saplayıp öMürdii. A· 
tın parçalarını da fırında yak· 
tı. 

Bu i§ler tamaıuJanınca, Mar 
ten, yolcunun kendMine te~lim 
ettiği paraları getirdi, masanın 
üstüne koydu. Madam Marten 
de bir kaç §İşe §arap getirdi 

bir taraftan şarap içitler, bir 
taraftan da paraları taksim et
tiler. 

Ertesi sahalı Marte11 Fetişe 
~ordu: 

- .Naı.;ıl Şarlodan memt1un 
mu un? .. 

( Detıamı ııar) 
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Parasız küçü 
B· A H Ç ES İ ·ıanlar servisi 

Türkiye Cumhuriyeti 

<lihe...Win en handar ve 
fevkalade manzarab gaz:no. 
sudur. Bir kere uiramanız 

Wfidir. Otobüs vardır. 
...... -.... ______ _ 
I Foto-----1 

KAZBE K 1 

•yollu Wiklıiıl Cad. No. 81 
Mftyoa kite yanı 

SiNEMALAR 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 

2 Film Birden 
l - Gaip izler. 
2- Asi Kazak. 

Türkçe 
Befikla§ Suat Park 

Sine1'1'1$ında 
2 Film Birden 

1 - Kral Aşkı. 
2 - Kandezterler Kar::ı 

Karşıya· 

* Halk sinemasında 
BUGÜN 

.Mmine 11 de gece 8,30 da 

açıyoruz . 
---o---

lş ara.qanlar, iş ve• 
ren/er ve evlenmek 

istiyenler için .•• 
Buntlan sonra iş ve İ§· 

çi arayanlarla evlenmek 
i liy enlerin göpdereeek
Jeri küçiik ilanları ne~ret 
meğc karar verdik. 

Biz. diğer gazetelerde 
olduğu gibi gönderi!Rrek 
ilcinlara bir de kupon va· 
p11ıırılmmına lüzum gÖr· 
m iiyoruz· Kari/erimiz val
m:: evlf'nme tekliflerine, 
nkurwklı bir yazı ile sa
rilı adre1lerini koymaları 
şarttır. Cidd"\ addedil.emi
yt>cek teklifleri ne~retme
mek hakkını mulıa/aza e
diyor-u:. 

Jf ektup gönderecek o
lanlar, haklarında azami 
bir ketumiyet muhafaza 
edil.eceğim! inanabilirlRr. 

İkram'iyeli bilmecele
rin neşrint> başhyoruz 
Bunlardan her on tanesi 
ni doğru halledip bize 
gönılert-nler, hazırladığı . 
rnız h~dive stokundan is-

Ziraa.ı Bankası 
Kuruluş 1'arıh.: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 Türk 

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

Para biriktirenlere 28.ıiOO J:ira Jkramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 
4 » 500 , 2.000 > 
4 • 250 • 1.000 > 

40 • lOO • 4.000 > 

100 adet 50 LiraJ.ık 5,000 Lira 
120 • 40 > 4,800 > 
160 > 20 • 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lıra. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde j·~ 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 B:rincikanun, ll 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ll3 as: 1 2lı 

i ,Hava gedikli namzetlerine 

--------• Jfa .. 

J Devlet Deniz Yolları ilanları 1 
7-7-941 • 14-7-941 tarihlerine ait muhte
tif hatlara kalkacak vapurların isimleri 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları 

rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

i Baı tın hattına 
Salı 12 de (Tan), Perşemlbe 12 de 
(Karadenız.) ve Pazar 16 da (Gu
neysu). Galata rıhtımından. 
Sah 18 de (Çanakkale), Cumartesı 
18 de (Anafarta). Sirkeci nhumın
dan. 

1 fzmıt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Kambiga hattına 

İmroz hattına 

Çanakkale ilave postaları 

Ayvalık hattına 

İzmir birinci sür'at 

İzmir ikinci sür'at 

S;ah 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de 
(Ulgen). Tophane rıhtımından. 
Pazar, Pazartesi, Salı 9.50 de, Çar
şamba, Perşembe, Cuma 16 da (Ma· 
rakaz), Cumartesi 14 de (Sus). 
Tekmil Mudanya postalan Galata 
rıhtımının Kadıköy ciheitne ~"ana-
şır ve aynı mahalden kalkarlar. 
Pazartesi, Çarşambe, Cuma 8 de 
(Sus. Galata nhtınundan. Aynca 
Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Kon
ya). Tophane nhtımından. 
Salı ve Cuma 19 de (Mersin). Top
hane nbtınundan. 
Pa:zaı: 9 da (Ülgen). Tophane rıh
tuntndan. 
Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane 
nhtımından. 
Çarşamlba 15 de (Bursa), Cumartesi 
15 de (Saadet) . Sirkeci rıhtımından. 
Pamr 11 de (İzmir) . Galata rıhtı
mından. r 

Peflembe 13 de (Tırhan). Galata 
rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malCımat aşağıda tele-
fon numaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. I 
Galata Baş Acenteliği Galata :rıhtımı, Limanlar U-

Galata Şube > 

Sirkeci 

mum Müdürltiğü binesı al
tında. 

Galata nhtımı, Mmtaka Li
man Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 

42362 

l - Mekine adam büyük sni 
tekmil ibriden 

2 - Dolu Dizgin Kovboy. 
3 - .Miki. i 

tif:ıılf' edeceklerdir. 

i lk bilmeceyi 
bekleyiniz 

Gedikli namzetlerinden 338 doğumlu olup evrakları ta
nıaml:mmış olanlar 1 /Temnnız/941 tarihinde sevkedileceklerin. 
den bunların Pazaretsi günii snat 8 sekizde kurumda bulunma. 

lstanbul Be lediyesi ilinları : 

40133 
22740 
5520 

1 TIYATRQLA~ 
VEDAD fiaFi YAZ 

TEMSİLLERİ 
7 Temmu~ Pazartesi Ak~anu 

Suadiye Şenyol Çmardibi 
Tiyatrosunda 

11 Temmuz Perşembe g-iinii 
Akşamı 

ALTINTEPE Til'ATROSV~DA 
Büyük Temsil 

Kan! .. 
Komedi Dramatik 3 perde 

Film llejisörii Eseria Muharriri 
VEDAD 'OBFt 
Blnat Perdede 

ENSON HAVADiS 
tıAN F1Y ATLABJ Kunq 

Başlık maktu olarak 500 
l inci sayfa santimı 306 
2 > > • 200 
3 > > • 75 
4 • > > 50 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 
ıçin için 

Senelik 
Altı aylık 
liç aylık 
Aylak 

Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

-1700 
1000 
500 

ları ilan olunur. (5447 

~5 
~ 

~<PARA 
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Devlet Demiryolları i lanları 

tarihlerinde npdır . 

Muhammen bedeli (5100) h·a olan :i ndet Elektirkli se,·var 
kaynak ma'kinesi 21/7/941 Pazartesi günü saat \ 15) on best0 
Havdarpaşada Gar binası dahili ndekı Komisvon tarafından ka-

J941 ~ramiyeleri palı zarf usulile satın alınacnk tır. 
ı ~ 2000 liralık= 2000.- L. Bu işe girmek istivenlerin (382) lira (50) kuruşluk mu-
a • 1000 > == 3000.- > • Yakkat teminat, konunun tayin ettiği vesikalarla teklifler ni 
1 > ,TDO > =1C500.- > muhtevi zarflarını nynı gün saat (14) on dörde kadar Komisvnn 
.• > GOO > =2000.- > Reisliğine vermeleri lazımdır. ,. • ıao > ::r= 2000.- ıı 

1 

Bu i~e ait şartnameler Komic; vonclan parasız olaraık da~ıtıl-11 • 100 > =3500.-· > 
L'ao • M • =4000.- ~ maktadır. (5437) 

300 ıt 30 • = 6000.- » 1 ------- - --- --- ---

Derhal böyle bir fikrim 
01

• İstiklal - En Son Mavadis'in büyük zabıta romanı : 7 
~~~m·~~im.Sonraka- ı~·-••••••••••••••••~~---•••••••••-~ı 
nupcak batka mevzu bulama- o o 1 1 
~:tı:;i~tnk::tı::in A~'i:1:: 1 G R N M E YEN K A T L 
olduğumu aöyledim. T k Ç F 1 

Bu bwnuta na•n dikkatini -----· Ür çeye eviren : ar uk Fenik 
çeiuıı+ alihiyetim olmaılı~ı 
nı anlatmak ister gibi bana dik 
dik bakarak ve adeti d'işlerini 
gı<'ırdatarak: 

- İsminiz nedir?. diye Ol"

du. 
- Brocklebank. 
Başını salladı: 

- Hiç hatırlamıyorum. rll'· 
di. Matematikten mükiif at alır 
mıydınız? 

Bu dersten zayıf ohluğumu 
söylemok mecburiyetinde kal· 
dım. 

- Astronomi ile de alika· 
dar olmas mısınız?. 

Batımla hayır manasına gP· 
lt>n bir işaret yaptım. 

- Pekala.. Siz olma.z!!anız 
ben olurum. Güne"1e.ltİ hir 1 · 
keyi tetkik ediv6rdnm. Grlıı1 •• 

nizle huna ma;,i oldtmtız. i ... 
ı.-rseniz. iki gün sonra tekrar 
ff'~rif .-din .. EvvaTiah .. Brock-
lı•hank! · 

Buna bir kelime daha ilave 
etmedi, sırtını dönerek odadan 

çıktı· 

Aslan kaf~nden dışarı uğ· 
rayan bir adam m88ile hu ev
den çıktım. Kendimi ancak 
bahçe kapmndan dışarı attık
tan sonra, emniyette hissettim. 

Bu fırtınalı görüşmeden 
&erseme dönmüştüm. Ba~ıına 
hu kadar gürültünün gelmesi· 
ne sebep olan sigaralardan bir 
tane daha yaktım. Onun saye· 
sinde biraz sükônet buldum ve 
can ve gönülden gülmeğe baş
ladım. 

Hayalimi ne kadar ~şletir· 
~em i§l~teyim ,hu ziyaretim mu 
vaffakiyetle neticelenmiş sayı
lamazdı. Onun için profesörle 
ileride ahbaplık etmek ~htima
li mevzu bahsolamazdı .•• 

Adada gemerken, iki pavyo
na daha rastladım. Biri ~imali 
garbide diğeri de şima!i §arki
de idi. Br'inde Moffat isminde 
yalnız bqına bir çoban oturu
yordu. Ben oredan geçerken 
kapısının önünde oturmu~ si· 

gara tüttürerek bir kitap oku
yordu. Biraz gevezelik etmek 
için llurdum. Kon~maııı düz. 
gündü. Elindeki kitabın Dar
vin "fo «İnsanların aslı• ismin
deki eseri qlduğunu g6rünce 
hayret ettim· Doğrusu adanın 
sakinleri hakkında «Basit in
sanlar!• diye şikayet etmeğe 
hiç hakkım yok. 

Belki de yalnız yeni pav· 
yonda oturanlar hakkında hu· 
nu söy~iyebilirim. Bunlar, Da
vis smindeki balı~ı, onun ka
rısı ve bir de oğlu hepsi balık
çılıkla meşgul oluyorlar. Şato
nun bütün halık ihtiyacını te· 
min ediyorlar ve biraz da ha
rice ticaret yapıyorlar· İnatçı, 
hiç gülıniyen Mr yüzleri, kaha 
hareketleri var. Mavnalan ku
ma çekilmitti. Av hakkında 
malumat istedim. Sahilden iki 
yüz metre kadar açıkta hans ve 
mer~ bulunduğunu söyledi
ler. 0Aleden sonra ağ atmağa 
giderken sepeti de alacaklar. 

Denizcilikten hiç anlaııuuıı 
amma burada başka ne yapar
sın?. 

Cenuptalm plajdan ılolafa • 
rak dün yanaştığım rıhtıma 
geldim. Burada da kaptan Mi
chell'in pavyonu vardı. Şato
ya varmak için dünkü geçtiğiın 
dönemeçli keçi yoluna tırman· 
dım. 

Yemek vakti olmu~tu. Ye · 
ınekten sonra balıkçılara gjt · 
tim. Burada bir iki saatin nasıl 
geçtıijm anlıyamadım. Balık
ların çırpına çırpına gelmesi 
benri epey eğlendirmişti. 

Kahvaltı ettikten sonra bi • 
lirdo ile biraz oyalandım son· 
ra yemeğe inmek için gittim. 

Yemekten sonra Knight'ı ça 
ğırdım ve resim galerisine hera 
her ~tmemiııi söyledim. 

- Bana burada bulunanla· 
rın iaimlemu ııöyler8iıriz. Ben 
biç bünini tammıyorwu. Ec • 
dadım hakkında hiç olmazsa 
liiraz malumat sahihıt olayım. 

Teminat Bedeli --2540,00 

802,40 

41)80,00 

887,50 

1100,00 

860,00 

3284,85 

İlk teminatı -190,50 

G0,18 

3i3,50 

l'iü,56 

82 50 

64,.'iO 

246.37 

Çöp arabalarına tekerlek imalinde 
kullanılmak üzere alınacak başlık, 
ispit; parmak, 
Çöp arabalarının tamirinde kull.ı
nılmak üzere alınacak boya \'C boy:ı 
levazımı. 

fstanbul İlk okullan için alınacak 
300,000 kilo kesilmiş gürgen odunu. 
Bahçeler Müdürlüğü i~in alınacak 
6 kalem kereste. 
Edirnekapı Sıhhat merkeı.ı ve Üs
küdar Çocukbakım~inin yıllık ·;,_' 
tiyacı için ahnacak 2000 kilo beyaz 
Karaman eti. 
Edirnekapı Sıhhat merkezi ve lJs
küdar Çocuk Bakımevinln yıllık ih-
tivacı icin alınacak 3.800 kilo çiy 
süt ve 400 kilo yoğurt. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve 
Zührevi hastalıklar hastanelcrile 
ZeynepkB.mil doğum evinin yıllık 

ihtiyacı için alınacak mnkama, pi
rinç, un, tel şehriye ve nışasta. 

Tahmm bedelleri ile ilk teminnt miktarları yukaııda ynı.ılı ışl"r 
ayrı ayn açık eksiltmeye konmu)tur. Şartnameleri Zabıl ve Muame
lat Mudürlüğü kaleminde göriilcbilir. İhale 1817/941 Cuma gtinü ~nt 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tnliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 941 yılına ait 'fi caret odası vesikalarile ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunrneJıan. (5391 l 

En .. 'ion Havadis en fazla okunan 

akşam gazetesidir 

Knig}ıt her zamanki gibi cid nında, geçen asrın haşlangıcın
di idi. Acaba bu 11daının giilllii- da idi. O zamanın lmbar ile · 
ğiinü hıiç görmiyecek ıııi.,Yim'!. ıııinde ~üyük bir mevki tutu • 

Her resmin önünden geçer· yordu. Ve Prıince bizzat kendi· 
ken iewıim söylüyordu. Hatti sini do t olarak seçuDşn. Hatti 
ona dair bildiği tarihi H şalıı.;i Brighto,n'a giderken Prfoce has 
\ aka1arı da anlatıyordu. Elim- retleri Sir Charles'in de kendi
deki deftere notlar aldım._ İşte lerine refakat ebnesioi anula
höylece en sonuncu tabloya gel mıılardı. Mütehakkim ve asabi 
dik ... Bu, bu, daha ilk ziyMe- bir 'karaktere sahipti. Bu ka • 
timde beni ı:Wknatıslan 0 men· rakter ölümünde de kendimi 
but portre !İdi. gösterdi. Dük dö Northmor • 

Altındaki elektrik düğmesi- land, Sir Charles'~ kızı 'ile e\·· 
ni çevir.ip te resim iyice aydın· le~tilenmiıti. lfte onun da 
!anınca heni yfine tesir altına al resmi ıu karııdakiidir. S:İT Char 
zun zaman kalakaldım. les'in Benry İfiıninde hir de er 
dı. AğzıDtı açmadan öylece u· kek kanleıi vardı. Çok çalıı • 

Nilıayet. kan ciddi bir gençti. Sir ile 
- Ya bu? diye sorabildim. geDç 'karısı Londrada monden 
Bir an için alakası uyanır bir hayat sürerlerken o, bura· 

gim oldu. büründüğü likavt l~ da oturup çalıpnağı tercih e • 
vırlan bırakara'k vo pz aeu ı· derdi münzevi hayattan hot
le hana bakarak: lanması Lady Bro&.lebank'ın 

_ Bu, dedi, hayük babanı- alakasını ve sev~isini kazanma 
zın büyük babası Sıir Charles mani teşkil etmedi. İfte yine 
Brocklebank'dır. bu §atoda Lady ken~sidi bu 

- ilana ondan hahsooehi1'ir gence vererek Sir Charles'in 
miılimz? namusunu berba etti. Baronet 

Knight yine bir tereddüt a· Mr gün ani olarak ıatoya geldi, 
nı geçirdi. Sonra ayni yekna • ve onları burada cürümlerini. 
sak sesle ve ezberlediği hir der- tnür edemiyecek bir vaziyette 
ili oku)Yln lıir mektep çocuğu yakaladı. kılıncını çekerek her 
gibi §U hi!kıiyeyıi anlattı: ikisini de delik deşik· etti. Ha-

Sir Charles, Regence zanıa· (Devamı tıar) 

" 



Sayfa t 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası-7 3 

Manastır valisi 
Reşit beyin canı 
sıkılıyordu .•• 

Elini hangi tarafa atsa, 
igreniyor, tiksiniyordu. 

- EN 5;0N HAVADİS-,--.......------------------ 7 Tenınıu:ı 1941 PAZARTESi 

Matem 
mitingleri 

Refah vapuru şe 
hitleri için bugün 
yapılan merasim 
Mersin açıkları:ıda batan Re

fah vapurundaki euhay ve asker
lerimizin hatıralarını taziz mak
eadile bu sabah Deniz komutar..., 
lığında bir ihtifal yapılmıştır. 

Merasime saat 1O,30 da ba~
lanınıştır. Törende hazır bulunan 
lııtanbu l kumandanı, İstanbul 
merkez kumandanı ve deniz ku
mandanı, merasim sahasında yer 
alan. kıtaatı teftif ettikten sonra 
denız bandosu istiklal Marşır.ı 
çalmış, bundan sonra denizaltı 
erbaşlarından Fazıl Darman, bir 
nutuk eöylemiş ve. demiştir k i: 

«- Bugün on sekiz milyon 
Türkün kalbinde açılan tedavisi 
imkansız büyük yaranın tam on 
dördüncü günüdür. Kalblerimizi 
yakan büyük ıstırap fırtınası, bi
zimle daima beraberdir ve kıya
mete kadar beraber gidecektir.> 

Etbaştan sonra bahriye üsteğ
menlerindeıı Scrrnct Kiper söz 

Ruslar, ilk 
hatlara Türk
leri mi sürü

yorlar? 
Ba~ı Birincide 

kısım Lehlileri ve Karelideki Fin
leri beraberlerine alarak ezeli 
düımanlarının karşısına çıkmıı
lardır. 

Geçen yılın haziranında, Fran
sa, Almanlar tarafından işgal e
dilirken bu sütunda çakan biı· 
yazımda ,u cümle vardı: 

Ezdi Slavya ile ezeli Cennan
yaya mukadder olan, ebedi bir 
muhasamadır. Fakat nekadar ya
zıktır ki, nekadar acınsa azdar ki 
bu kanla muharebeler, hiçbir su
retle kendilerini alakadar etme
mesi lizongelen bu felaketli kav
ga, Sovyetler Birliği hudutları 
içinde yapmakta olan en temiz , 
Türk uruklarınm, en güzide, en 
canla delikanlılarını. tırpanla-1 
maktadır. 

Bize göre : - HEAGilM{p) »rm 
Varan: iki.~ ~FittiR 
Ya:.ı:dık, aldıran olmadı,! 

belki bu sefer aldırılır diye, 11 "a cu ve mu"şterz·sı' 
tekrarlıyoruz: t'YJj cun 

Kahvenin fincnnı hemen her Dün, penceremden, sokaktan 
yerele beş kuruş iken, Beyazıt 1 gelen, çoktandar itinası olduğum, 
civarındaki bazı kahvehane-, fakat kaybettiğim bir ses i,ittim: 
lcrdc -bilmeyiz başka semt- Macuncunun krenetesi ..• 
lerde de öyle midir!- altı ku- Bu ses bana çocukluğumu ha
ruşa satılıyor. İşin garibi, bu tırlattı. Birden, maziye döndüm. 
znmmın, halis kahvenin orta- Sisler içinde birtakun hayaller, 
dan çekildiği. ve yerine no- qına, fakat silik çehreler; hiJi 
hut, nrpa ve daha bilmem ne ihtisaslan kaybolmamıt sevinçler, 
halitalannın geçtiği zamand:ı arzular, hazan da üzüntüler, bp
yapılmış olmasıdır. Daha da kı bir fotoğraf camına üatüste çe
garibi, bu gayritabii fiyat art- kilmit manzaralar halinde, cins 
masına Belediyenin müsaade cins, fakat hepsi de birarada ol.
etmesi, yahut hiçolmazsa göı: rak gözlerimde canlandı. 
yummakta olmasıdır. Eğer öy- Bu sesle birlikte, sıcak bir öğ
le olmnsaydı, bu adamlar ge- leüstü, bundan otuz sene evvelki 
li.,igüzel zam yapmağa kalkı- lstanbulu; onun içinde bir küçü
ııabilirler miydi? cük nokta halinde kendimi; Ne-

Eğer kahvenin fiyatını art- zaretlerden birinin 109, serin ve 
tırmak laıımgeliyorsa ve bu- küf kokan avlusunda, fersôde ev
nun mucip ~ebepleri de varsa rak dolu sandıklann araamda 
-ki m~vcudu olm:ıdığına göre -babam ileri gelen bir memurdu-, 
böyle bir ııebebin vücudüne mümeyyİzin benıt.kran çocuğile 
de imkan yok, demektir-, 0 laldambaç oynadığımuı ve bir-
zaman, umuma şamil olmnk den, köte<fen sökün ettiğini çal-
iizerc, fiyat arttırmasına mü- 1ısının sesinden anladıitmız ma-
sancle edilebilir. Aksitakdirde cuncuya doğru, pervane ıtığa 

Memurlar, kendisine 
dalkavuklukla vakit 

eeçirigorl ardı. 
Müellifi : Nizam ettin Nazif 

• almış ve kahraman Türkün mill.:
tin mazisinde buna benzer faciala 
rın eksik olmadığını söylemı.s. hb.ırunıı 

Yukarda muhtelif adlar altın. 
da sıraladığımız, Dağistanlılar, 
Azerbaycanlılar, Oral, Sihir, Ka
zan, timali Kafkasya, Kırım ve 
Baıkırdistan ahalisi, Kazaklar, 
Çuvaşlar, bütün bunlar hepsi ha
lis kan Türklerdir. Özbek İmpa
ratorluğunun parçalanmasından 
sonra küçük küçük hük\ımetler 
kurup on altıncı asra ulafmlf olan 
Türklerdir ki Osmanlı fmpara. 
torluğunun Viyana kapılarına 
dayandığı günlerde, İstanbul sa~ 
rayının sersemliği ve gafleti yü. 
zünden, Moskof Çarlarına esir 
düfmÜflerdir. 

müşteriden bilfılüzum istenen nasıl koprsa öyle, koıtuğumuzu 
bu bir kuruşların alınmasının CIÖrür gibi oldum ... 
önürt- geçılmck lazımdır. Gözlerim sulandı: Hayat bu- • 

Şevki, Lu kadının yunın<lıı 
söyleyehilir m'iyirn?» g ibiler -
den Liihin ... kaya baku. Ali eı-
11irlendi : 

W Refah vapurunda şehit dü;ıen A
ziz Türk çocukları için bir daki~ 
kıı sükuta davet etmistir. 

Bundan sonra, b;ndo matem 
havasını çalmış, ve merasimde h.ı 
zır bulunanlar deniz kenarına git 
mişlcrdir. Sahilde, bir bahriye 
r.:ıüfrezcsi havaya üç el silah a-

lwp oralarda dola .ırlar. Biiti.iıı 
köyliiler ı;iliihlıdır. H ele Si -
ın~rdeş, Zuguris Domhin.i kci\ -~ 

-Bu böyledir'- kadar çabuk mu geçiciydi! 
' • Pencereden sokağa doğru sark 

tım. Apğıda, kaldınmJar üstünde 

- Söyle! Söyle! Keşke bü· 
tün arkadaıJarım onun giL\ ol· 
sa ••• I 

Ku~ağı çok ~ığı bağlı oldu· 
ğu için Kale:: korsa gipniı: hir 
kokona gıl1i ~edirc ili-:ııı~ti. Bir 
iki kere yutkunduktan ... onra: 

- .Aretlik ... -Dedi- hu gece 
bizimkilerle yola çıkacaklar. 

- Müfrezedeki adamlar 
mı'! 

- Yok canım... Kaçakçı -
lar. 

- Sen <le mi hizrıı işı· hur
nunu soktun? 

- E\et... E\vdcc t>;ıı•klik 

ettiğinı'i Anladım ama ... Brrc· 
ket ki anladmı. Şim<li, 'jzümü 
ke rne de elinle ... On )Ük i,.kt•· 
çe tütüııii var. llizimkilcr hu 
t tc acemidir. Tiitünlcr •Kc::ıri 
ye)e> gidecek· yollarda c~kıya 
falan yok ama. y'.ine hen hizim ı 
kilere emniyet edemi)orunı. 

Hatırıma sen gel<lin. Eğer kafi 
le ile heraher gitmeyi kahul e· 
der en elli altın var. Buk, ılü
§ün, taşın~ fakat kestir. at! Ça
buk ccnp btiyorum. Çünkü iş 
kaymakamın kulağına g'ıdcr e 
yaya kalırız. Tahsin hc·y. hu iı;
lerden }lek haz etmiyor· 

- Para vız gelir bana. Kırk 
) ılın ha~nda bir i~ dü;;tü. yap
mak i terim. İlle velakin bir 
ılefa h Lzim lıatuna danı~a) mı. 
bakulnıı ne der. B e ... ::.ÖYie ha 
kabın. n e dcr:,in Lul/in kn? 

Kız bir ııarça dii:.iin<lii son· 
ra tatla bir gülümiıeıne il«' ce
vap verdi : 

- Sen nasıl 1,.,tı•rı:ıen Ali ... 
Ama der en ki mutlaka Lıi • 
hin ka da öy)c:-;İn fikrini ... O 
zaman ... Dl.'rİm ki gidPlim a· 
ına , Sınorılc~ kö\ iiııı• kuılur gi-- .. . 
el elim. 

- Sınordc~c kadar nıı? 
- - Haha ... zaten oradan ö-

te) e bir .~ey kalmaz ki ... Kc • 
riyc ... ür e ::ıÜr e üç aat 

.Ali ltir göz İ:zaretilc 

Şr' kiyı· Jauıştı: 
- ~ıydun mu? 

iirer. 

Knl"~ 

Kıılıul. .. Fakat herıırn 
lıarı•kN eıh·t·ek .. iruz. Silulılıırı· 
ııızı arkıula~lnra \eririm. 'ft-k
rar ediyorum. yollar<la ne jaıı· 
darmrı ne kolcu IH' ılc ı•:;kıya ... 
Hiç Lir §C) )Oktur. Rahat rahat 
gi decekı:.iniz. 

Liıhin ka, i~tcıı anln) an hir 
giilüm-cyi)e: 

- Bu ne kadar emni) ı·t ! 
-Diye :-ıCİ) lendi- Siz Tiirkler, 
hep hu yiizclcn ka) hed'ı) or u
nuz. Kendine gih cnınck ıyı 
~l')<lir a1na ihth·ath ~ıarcket et - . 
eniz ne ziyan eder~iniz? 

• - 1 
lcri... ı 

Kaleş güzel kızın .. ozuııu :ı 
ke ti: 

Peki ahla ... Peki. i~ter· 
lcre~ hütün komiteler. r-'ilahla· 
nıp öniimüze çıkııınlar. hiziıu 
adamlnr o kudar İ)İ kurşun sık 
masını bilirler ki •.. Nasıl Ali? 
Gıidecclk ıı~in? Gitmıiyect•k ııır. 
in? Hani, gitmezsen kend iııı 
gitmcğc mecbur kalacağım da: 

Ali. arkada~ına elini uzattı: 
- Gideccr:riz Şevki. 
:Mnauıafih, Yine yan g<>zle 

1akıp Lfıbins'kaya danı::mak -
tan kendini nlaınaını~tı. Bu 
ı;a r kızı sevgilisini kırmadı: 

- 1'!yet §İrıuli gidiyorıu. 
Kalej, acele acele gitti· 

Fakat bu Ali <le amma kılı
hıkla~ııııştı lıa ! ... 

llanmtırm toprağım f{Örnll'· 
dcrı Mmuıstırda11 ıızakla.~aıı 

bir vali 

Dıralıor nehrindeki poli~ ku 
liihı·~i kardan göziiktnÜ)'Ordu. 
Üç h~ adam caddeden 'koşarak 
g<•çiyorlarılı. Yan ~okaklarılar 
bir köpek ı,e<ri hile yoktu. t 

(Daha ııar) -1 

Amerika gazeteleri 
ve Japonya 

Vahşi 
Mütecaviz 

Çin, Japon harbi
nin dördüncü yılı 

münasebeti le 
yapılan neşriyat 

Nevyork 7 (A.A.} - Ameri -
knn matbuatı Çındeki nıuhaseır.a 
tın dördüncü yıl dönümünden 
bahsetmek1edir. 

ccCin bu. ka?ar cesaretle harp 
cttif,ri içfa1 Ingıltere daha kuvvet
ler:.mektedir. Ayni sebeple biz 
Amerikalılar daha eınin blı· vaz.i
vettcy.iz. Çindc böyle h~ri~alar 
varatan hürrıiyet ölmcmıştır.• 
· Herld Tribune diyor ki: . 
cCinli~rin mukavemeti .va~ı 

mtitecavize verilen kuvvetlı b:r 
cevaptır. Ç n in'>jln!tğa karşı \'3· 

iifesini yapmıştır.> 

ilk lspanyol 
gönüll Ü 1 e r i 
hareket etti ! 

Ali se\gli-int• yakla~n: \Lcndra 7 (A.A,l - Roma rad
- ~e var? ll'ildiğiu bir t') yosu:ıun bildirdiğine gö:e. Rusya 

mi var? seferındekı Almanlara ıltihak e. 
0

r decek olan ilk falanjist gönüllü 
- 'ar )a ... o taraflar lıep kafilesi bu sabah Tetuandan ha-

komitenindir. Çakalo!I,Popoff reket ctm~tir. • 

tarken iki çelenk de denize bıra
kılmıştır. 

Merasimde askeri erkandan 
başka İstanbul Emniyet Direktöı 
vekili, liman reisi, denizvolları 
işletmesinden bir mümessil, mat
buat mensubini ve şehit düşen· 
!erden bnzılarınm aileleri hazır 
bulunmuştur. 

SARIYERDEKJ MERASİM 
Bu snb;ıh Sarıyerdc İskele ci

varında da bir ihtiafl yapılmış
tır. Burada da aıiz. şehitlerin ha
tıraııı anılmış, denize çelenkler bı 
rakılmıştır. 

lngilizlere göıe: 

* Biz medeni ve insan bir mille
tiz. Baıvekilimizin, son nutkun. 
da, büyük bir isabetle söylediği 
gibi, Rus-Alman harbinin, asır
larca insanlığı ağlatacak feci ne· 
ticeler vereceğini düşünerek mü
teellimiz. Fakat, Ulus refikimizin 
de bildirdiği gibi, «Rus ileri hat
larında ırklarına hiıs kahraman· 
lık meziyetlerini» israf etmekte 
olan arkdl'lflarunız, bu elemimize 
hususi bir azap daha kabnakta
dır. 

Stalin 
hatbnda 

kendi küçücük aksimi görmek, 
bir hayal halinde canlanan hih
ralann, hakikate inkılap etmif 
,ekillerile reamigeçidini seyret
mek istiyordum. Macuncu, botu· 
na gırtlak patlatıyor, avurtlannı 

(Ba51 1 inci sayfada) ümitsiz ümitsiz fİfİriyordu ... 
bil taarrmm gcı:mi lcrdir. Düs. !ialiba yorulmuş olacaktı ki, aüs
!n~nıu Dnicper nehrini ge<:mek lü ve boyala ,ekerlerle dolu tab· 
ı(·ın yaptığı biitün taarruzlar a- lasını bqından indirdi; sehpa11-
kim kalmıstır. na oturtarak yere koydu; bir si-

Novgorad mmtakasında Al- gara yaktı, sonra küçük milfterİ · 
man motörlii birJikleri So\'vet ferini beklemeğe koyuldu. Nafi
menilcrinc taarruz etınisfordir le . .. Yamacından geçen bir kafile 
Kıt'alarımız anudane ~arpı<j~ çocdc dönüp ona bakmaddar bi
ınaktadırlar. le. Sa~e, rüzgarla savrulan bir 
Diğer mmtakalarda So\'yet toz tabakası içinden, müstevli ve 

nıc\'zilcrinde hir deği~iklik '0 1. küstah, bir yığın sinek, gelip te.' 
ınanıı~tır. kerlerin üzerine kondu. 

Ta.n:arelNimiz faaliyetleriyle 
~O\')'et kara ordusun~ bir Çok 
.\ ardıınlarda bulunınuslard ır. 

Stalin hattı iizcrindeki ilk te
maslar bu hattın kuvvetini gös
termiştir. 

Adamcağız «K1t! Kıt!» dergi
bi, isteksiz isteksiz kolunu tabla
sının üstünde dolqtırdı ve sonra 
yenile, uzun uzun gözlerini sil
di. 

Galiba ağlıyordu ..• Sovyet 
ordusunun 

mukavemeti 
kırılmamıştır. 

Moskova, ilk ateş batlannda, 
bir parça da, hali. Rus olan ame
le milisyalannın kahramanlığını 
neden tecrübeye kaJkıtmıyor? 

'ifZAMETI1N NAZiF 
1..ctonya <"cphesindc: Yukarı 

Di\'ina'da Alman taarruzu dur- -
-----o durulmuştur. Rusya - Polonya 

NACI GAIJP 

KISACA 
Yağmur yağarken R d 1 

hududunda Cisna üzerinde Al-USya a, ya an nıanlara bü~·iik zararlar \'Crdi
rilmistir. 

haberler Beyaz Rusyada Baridof'da Kı-
zılord n bir mukabil taarruza 

Londra 7 (A.A.) - Bir kac kalkmıştır. 
gün evvel Alman başkunıandnn: 1 çıkaranlar lığı Sovyct ordusunun mukavc • ••• 28 ALMAN TAYYARESİ 

DÜ~ÜRÜLDÜ 
metınin kırıldığını bildirmişti. M k 7 (AA ) _ ıvnr Mü-
Halbuki dün neşredilen Alman d• r osMovaı· . R ·. : St 

1
.l 

1 b~ t b Moskova, 7 (A. A.) - Dün ak 
+nı.r·· d l ....L • b' k'' ,1ıaa ec ısı cısı a ın, ır e sam nc~redilen Sovyct tcbli«in-
.... .m. ıgın c ıenıangı ır mev un ı· • -.ı k ı h kk da "' 
işgal edildigme dair bir haber ıg neşreuere ' ıarp a ın de cumartesi günii 28 Alman 
mevcut değildi. Tebliğde hareka- ytlan hkyıalfr çıkara.~ları,?. ~ke~ ta1 yaresinin düsi.irüldiiğü So\·
tın pltin mucibince inkişaf ettiği r ma t ~ne ert ve~~ ec~tnı v yel ha\'a ku\'Vetlerinin sekiz 
kaydedilmekle iktifa olunmuştur. ~nevc~ anun arad go~ 1 • ı srıe- tayyare kaybettiği bildirilmek-
1\.~liğde bundan başka tayyare le en 1 seneye kn ar apLc; e ı '~-, ledir. 

eklerini bildirmiştir. .. , 
ri.n Smolensk ve Kief mıntakala- H ' 40 So\'yel teblıgi dfü;iman hatla. 
r nda mühim düşman kıtaları tah ums a rıııın gerisinde faaliyette hu-
}idatını bombardıman ettikleri lunan c;ctelerden sita\'iskar bir 

ila\'e edilmiştir. kilometre kaldı lisanla bahsetmektedir. 

* Bergnma orta okul resim 
öğretmeni ismet Toprak ve ta
lebeler İ Eminönü Halkevinde bi; 
rt:sim st•rgisi açmışlardır. 

Kahire 7 (A. A.) - Roytcı· a
jnnsının veı'Cliği malumata göre 
müttefik kuvvcil'er Humsa 40 ki
lometre mesafede bir noktava gel 

mişle:dir. Ayni ajansa göre Bü
yük Ingiliz kuvvetleri sahil mm
takasında seri terakkilcr kaydet. 
mektedir. 

1 
1 NANA 1 d?n ötesi vazıh değil . Oyun, 

nıhai bir hoplayıp su:rama so-
l nunda, kulaçlamaktan nefesi 

1 kl•silnıiş ve başından tacı diis-
mii~ olan Jiipiter' in, ;vcr.viizii-

Miiellifi: 
EMİL ZOLA 1 ·12- Tiirk,ıwc c<•\'iren: 

HAMİD REf'İK 1 niin hiitiin '\· osmaları latif \ 'e 
tekmil hak!'.ızlıkların erkekler-

delikanlı kıyafetinde, elinile sarı 
c:t1ivcnlcr, sarılar giyinmiş. gö. 
ziindc tek gözliik, basında ye. 
meni, iri beşibirliklerle k~ııh 
gerdanı taşkın, bahk<:ı kadın kı
yafetinde nihayet arzıendaın e
d~hilcn Veniis'liıı ho.yuna ı>c~i
nı takiı> ediyordu. 
~ana, o kadar hcyaz, o dere('(! 

Yag!ı ve semizdi, gcnis kalcalıırı 
\'\' ı~adcsi kuv\'etli . ('ehr~sile 
tem ı l ett!!:i ahsiyeti o kadn; 
lllll\'affa~ı~·ctlt• cunlandırabili
' 'ordu kı, biitiin seyircileri bir 
hamlede te~hir etti . 
.. !'.~lif bir hc~ek olup, başında 

sogut dallarmc.an bir iklil sır. 
tında ince muslindcn bir fistı~ 
bulunan ve Dian'ın mfmis hir 
seı.le şck,·alurını , yiikselten Ros 
Mig-non. unutulınu~hı. Bu~larını 
dfrven, ta\'tık ızihi gıdıklayan ö
teki o iri yarı kız, etrafına, hal
kı ' serme

0

s l olan bir olgun 
kadın hakimi~ Pti tesiri nc~-
retmektcydi. İkinci ııerdr-
den itibaren herşcy kendi-
sine mübah göriilmeğe baş. 
lanmıştı: sahnec!c hatalı e\'·1.a 
\'C etvar, tek bir naöme~·i doğru 

diirüst okuyamama ki ık, hafıza 

yokluğu ... Alkış \"e takdir topla
ması ic;in ŞÖ)'le bir dönüp giil-
mesi kafi} di. Mahut kalc;a hare
ketini yaptığı \ 'akit, orkestra co· 
suyor, galeriden galeriye, ta kub 
bı',ye kadar bir sıcak dalgası 

su:rıyordu. Mc~·hrme balosu 
senliklerini idare l.'tmcsi hir ınu
rnffakiy~t teşkil ctnıİıitİ. O, )·ol
ho;nıııdaki den• kenarında Vc
niis'iin oturınac;ını tas,·ir eden 
bu sahncdl' tnm kendi füemini 
hulmuslu. Ve. klarnetlerin ak
sırıkları, neylerin ruksan nağ-

melerle, Scııklu panayırmı hatır 
latan hu kaval musikisi onun 
nevadan cıkan sesi için tam bi
c;il miş kaftan hi.ikmiiııdeydi. 

İki parca yeniden tekrarlat
tırıldı. Çapkın e<J alı U\'Crtiİr Val
si ilahları coşturınustu. Kö;\•lii 
kadın kıyafetindeki Jiinon, dil
ve elinin tcrsile tokatlıyordu. 
Veniis'ü Mars'a raİıdc\'U \'erir. 
ken yakalayan Dian. •Ben isimi 
bilirim!"!" diye haykıran Vül
kcn'e yer \'e saat tayini husu. 

unda istical gösteriyordu. On. 

de olduğ'unu bildiren bir teker
kmcsi ile nihayet lmluyordu. 

Perde inerken, bra'\·o nidala
rının üstiine ı;ıkan sesler, sid. 
detlc: · 

- Hepsini isteriz! Hepsini! 
Diye haykırdı. 
O zaman, perde veniden a<·ıl. 

dı, artistler clele .tutuşınu!) 'o-

larak tekrar göriindiil<•r. Orta
larında bulunun \'e yanyana du. 
ran Nana \'C Ros Mignon. re\'C
ranslar yapıyorlardı. Alkıs ya-
ğıJor, snkşakeılar , ·aveyla ko
part) ordu. Sonra. salon, usulca . 
) anyarıyıı ho!)aldı. 

Lafalois: 
- Gidip Konh'ı, Muffal'ı gö

reyim, dedi. 
Foşeri: 
- Taınaın beni de takdim e

dersin. Sonra a!'!ağı ineriz. 
l\l ukabelcsinde bulundu. 
Fakat balkon localarına vara. 

bilmek kolay değildi. Yukara 
ecddde halk birbirini eziyordu. 
Kalabalığın aarsındnn g~çehil
ınek için eğilip bükülmek, dir
~ekli)'ertk ıokulntak lazımdı. İ-

Mevsimsiz yağmurlar malum. 
Dikkat ettim, yağmur yağarken, 
herkes ya bir aaçak albna •ıiın
mağa çallfıyor, yahut ceketinin 
-varsa pardesüsünün- yakuını 
kaldırarak acele adunlarla kotup 
uzaklaııyor ... 

Şemsiye kullanan yok. 
Niçin? Acaba bu faydalı ve 

efendice i.lele topluca boykot 
mu yaptık? Halbuki ıemaiyenin 
bir de «sulh timsali» olmak gibi 
bir töhreti var. Şu halde bu ile
tin en çok memleketimizde kul
lanılması lizımgelmez mi? 

* Diyarbakırda tamir ettiri
lerek modern bir şekle sokulan 
Hal, merasimle açılmıştır. * Akhisnrda tütün mahsulü
nü tehdit eden kuraklık, dün ya
ğan bol yağmurla bertaraf ol
muştur. Zürra sevinç içindedir. -çinde bir gaz şulesi yanan bakır 
bir lambaya sırtını vermiş o-
lan ~i!)man münakkid, dikkatli 
bir dinleyici topluluğu karşısm. 
da piyesin tenkidini yapmak
taydı. Civarından geçenler, )"a
\'asca onun adını tekrarJn·or
lardı. Piyesin devamı müdde
tince gülmüş olması, dedikodu 
me\'zuu le~kil etınekte~·di; buna 
rağmen, o, gayet ciddi göriinii
yor. ze\'kten ve ahlaktan dem 
vuruyordu. Az ötede ekşimiş 
süt gibi mağ'şuş zevkli \'e müs-
tehzi dudaklı diğ'er münekkid 
hayırhahlık idnde yüzüyordu. 

Foşeri, kapıları üstündeki vu
\'arlak çıkıntalar arasmdan °bir 
göz utmak suretile locaları ta
ramaktaydı ki, •suallerine ınu
hatab oldui{u• Kont Dövandör' -
le karşılaı?tı Kont heriki yeğ~nin 
~luffat'Iarı ~ramakta olduğunu 
cınlayınca, henüz çıkmakta ol
duğu 7 numaralı locayı göster
di. Sonra, gazetecinin 'kulağına 
eğilerek: 

- Canım, efendim, dedi. Bu 
Nana, mutlaka, bir akşam Pro. 
vans sokağının köşesindr. ~ör. 

düiümiiz kadın olacak. 
Foşcri : 
- Sahi! diye haykırdı. Hak

kınız var. Ben de onu tanıdığı. 
nıa emindim! 

- Devami var -


