
• • A 

iSTiKLAL-EN 
1 Sene: 2 - No. 224 

J ı' 
Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 

Sah 8Temmuz1941 

Asyadabir ı 
umumi harp 

arif esin dedir. 
--0,---

Japonya, uzak 
şarkta bir ~haçh .. ~ 
sefer hazırhyor . .. 

Nizamettin~ Nazif 
1939 sonbaharında ncsrcttiği. 

ıniı: bir makale, ~u dimlelerlc 
bitmi~ti: . • 

.ı _ ~cvcut sıyası huhrnn, 
ancak, harp yangını b~itü~ diin. 
yayı snrdıktnn son.ra hır n lıa~·e. 
tc ula ahilir. Lchıstanın narça. 
lnnması kabarmıs olan ihtiras. 
ları dindiremez. Harp, garbi A,·. 
rupayı saracak ve ~ununla da 
kalmıyacak, ~arka sırayct ed~
cektir. Yangının asıl korkunc 
devresi hu olucnkhr. Zira ~arkta 
petrol vardır ve petroliin ynğlı 
alevleri kolaylıkla sömliiri.ile
mez. Kaldı ki payla ılacak her 
!:ıeY ~nrktadır. Garphıki met~o
pollcrin zaptı bn harbe n_c~ıcc 
veremez. Doymak ıcın ~·ılaha 
~arıldıklnrını söylivenler, kcse
İerini ve ınidc1crini ,do) mnllile
cek ganimetlere el kovınnk mec
hurivetindedirlcr. Binaennlevh 
asıl harp, sarki Avrupada, Orta 
sarkta \'e Asynda cercynn ede
cektir ... 

Dileyenler. kolck..,ivonl'lt"ıılll-
7.ı knrı~tırıo, en lıii\'iik puntolar. 
la dizilcrt•k nc!jrcrlilmis olan bn 
vanlarıınızı oku~·nhilirlcr ve el
lerinde koleksiyon huhınmı\'nn
lnr. hize miiracnat cdcrlc•o;c hu 
kchiincimi1.in cıcJmcrini keneli. 
[erine göc;tcrmck bizim iç"n h lr 
znhınct olmaz. 

E\·ct, hu kehnn.ctimiz cı.c t~
Jıakkuk etınistir. iste ş~rl-ı A''· 
nıpnda kanh Mr R•ı • Al~1nıı 
harbi cereyan etınektccUr. lst~ 
harp ilahı. Irakı ka\'urduküın 
sonra Suri ·evi tnhrin etmekle 
meş!!uldiir. Ve iste Hahrc;İ<;tı:rn
dan r.rta kalan kundııkl:ır Uh. 
vcdaki yırn~tı>"' ''('ni bir c;iddet 
vcrll)ci!c h azırlnr -naktnd ır. 

Acnha bundan sonra r.c olı>-

cnk'? 
Yakın istikbal hakkındaki 

!ifthsi ıniitnlealarıınızı, biz, ş(iy. 
le sıruhıynhiliri:ı: 

1 _ Jaı>onya, mutla,ka So~·-
·etlere karşı hnrhe gırecckt•r. 
~u takdirde. Munc;uku ile. Nnn
kin'deki Japon taraftar_ı Ci'? ~ii
kiımetinin de Jupon.ra ılc bırlık. 
tc han•kctc ge~eceği ınuh~kkak. 
tır. Japon • Rus harbinin de, tıp. 
kı Alınan • Rus harbine benze
mesi. yani Rusyaya karşı ~~: 
rupada vapılan haclı sefer r.ı ı 
hir de A!"~·n haçlılar grupu ~~
lirmcsi nmhtcıneldir. ~u~~ S • 
ya mile Fransız Hindiçın sı d~-1 hil olal·aktır. Buna mnknlıı 
Ruslar da dıs l\Iongolistnıı'ı pes. 
)erinden siiriiklivcrcklcr. ~l~r~: 
sal Çan.Kay.Şek'in idares n c 1 

milli Çin ile, İngiliz nüfrzu ?1• 
tındaki Tihct, Burma ,.(' Hın· 
distan ile Belucistnn dn R.•ıslnrlcı 

• o•t 
h<'rahcr hareket cdc·cekt r. 01 • 

tabi Ca\'n, Somalra, Horı1e?, ~·c 
diı!er llollandn adalıırı ile Jnıtun 
Okvanus:ra \ 'e Pasifik ııdnları 
bu ·ceplıc~ye iltihak edecektir. 

İngili7,lcıiıı. General V:n·cl'i 
Orta şarktan kaldırıp Hindista
na ıtöndl•rıniş olmalarının elbet
te bir manası \'ardır. Va\'el. 
Hint orduları ile Uzak snrktaki 
Rus ordularını desteklc~·ip Ja. 
ponlara karşı harn ec'cccktir. Bu 
sırada Orta şark İngiliz kunınn
danlığının, Irak • İran tuı·iki ile 
Knfkmyadaki Rus kuv\'c1lerile 
hirlelimek an.mnınu gösterme i 
meınul miidiir? 
İran huna karşı ne dü<iünii

yor? 
Simdilik bir sey sövlenemcz. 

Fakat, Orta şark İn~iliz ordt • 
larının ~·eni başkumandanı tara. 
fından, hu sabnh, Kahirt~dc go. 
zetecilerc verilen bir bcv::ı. 
nat (1), tahlil edilince, İngiliz. 
Genclkurnıaymın. Sıırive sefe
ri bitince. Orta şarkta bos dur. 
nıak ni)•ctindc olmadığı tıeticr. 
sine \'arılahilir. 

Gel<>lim Afrika~·a; 
Rusya\'a ~ijnüllii asker J!Önd<'

ren, Suri~·edc \'C t 'zak sarktn 
ınihverin niznını harbin~c ~er 
tutan Vişi Fransasının Şimali 

ÇETE Ruslar, 
H A R B i Moskova 

Tesirini göstermeğe 1ı nı n zapt 
Başladı . edilemi-
Havas ajansının 

harp muhabiri 

diyor ki: 

ye.ceğini 
söylü

:worlar! Baltıktan ~ 
• Sovyet Hariciye 

Karadenıze ı .komisar muavini· 
kadar bütünı nin beyanata: 

hatü~erinde H itler• 
Almanlar Kremlin 

ileriliyeme
mektedir. 

Vi ·i 8 (A.A.) Hn,•::ı'-ın aı.:kcri 

muharriri hildiriyor: 
Telemondial: 
Şark CCJlhe~indc. billıas5'a şı 

liç mıntaknda r>c.k s"ddctli nıı:. 
harchclcr cervan etmektedir. 

1 - Divina mınatkns.ıııdn 
2 - Beersina ınmtaknı-ında 
(Devamı 4 iincii sayfada) 

Hangödaki 
Rus cephane
liği berhava 

oldu! 
Helsinki: 8 (A. A.) - Fin ıcs

mi tebliği - H:ıngö'de tont 
muz. diişınan me\ zilerini, tan 
isnbcth•rlc hoınhardıınnn CÜ'1~ 
tir. Nnkliye gt•nıilcrinc bir :c. 
nıcrkiiz ate~i açılını!:' H' bir Sov. 
yet deposu. ohii~lerinıizin isnhc. 
ti ile berhava olmustur. I>cn:2. 
altılnrınıız, Ucvnl'de~ K;:onsb! 
da giden 8 Rus nakliye gl•ınishıi 
hatımu~tır. Yapılan kısa b:r 
ç:ırpı mcıda diişınan 400 ii!ii \'er . 
mi ve hir kaç tankı tahriıı ed"I. 
ıni tir. 

--o>----

lngiltereye, 
bir Rus askeri 
heyeti geI<li 

Londrn. 8 (8. B. C.) - Biı 
Ras askeri komisyonu Britmn u. 
ya gcJnıiştir. Bugiin Londrı~yF 
ge.lnıe i bckk•ncn hu he:n•tin re. 
isi, Rus~'a Gcnelkurımı;· A.sbaş. 
kanı General Golkof'tur. 

---
Afrikada, hundan sonra da. eli 
kolu bağlı kalacağı temin edile
mez. 

sarayının 

ancak f otoğ
raf ını uöre

bil ir 
\lo~ko\ a 8 (,\. \.) - Hari

l'İ) t' kumi ... t•r lllltıı\•; ııiLozav ... ki 
ı:ıı lıc) anatta huluuııııı\lur: 

- Ct•pht• ıloğru hir hat ha
lindt• tlPğildir· Bir çok zikzak 
hır rnrdır. Bir \lıııaıı kıta:sı 
lu·rlırıııg:i lıir noktada durunca 
dı·ıılıal ıa:ırrıı:w uğramakta 'e 
iınlıa ı·ılilnwktt•ılir. Bcnziu•j 
hitti~ için ılıırıııağa mt•dnır ka 
lan lıir tıııık kıııı ı pİ)adcmi • 
zin hiit•umuua ui;rrmnı-ı; 'c l.ıen· 
zinlt• ) akılıııı~tır. 

So' \ cı • \lıııan hıırlıi ha ... }a-. . . 
~ ııu·a) a kadar lınıııılar ıııulı-
telif ct'plıclcrılı· :rno.ooo ki~i 
ku) lıc•tıikleriııi hilılrıni~lcrılir. 
İııgilizlf·r de 1111 ga)hııı 900 hin 
ııltlıığunu idılia etıııi~lı•rdi. Hal 
lmki So\ yt•l - Alımın harh'.ııin 
ilk on giiııii Alıırnnlııra 700 hin 
ki~i} ı• rııa 1 olıım;:tur. 

İııgilit'llt•r ı\lmaıılarııı 22 a)· 

• ık lınrp 'onuııda t200 tay~an· 
ka) lwttiklniııi ilan ı>tıni~lerdi. 
Bizim C'eplıı•ıu'izdc" i,..e Alıııan
lıır. on giiıHle 1!)00 tun·art' ve 
2:l00 tuıık ku) IJt'tıni~lc'rdir. 
Bu rakamlar So\)Cl ıııiidafan

"ının ılt lıi:cti hakkımla kafi bir 
fikir rı•rclıilir. 

Sorulan hir ::ıtuık t't'\ ap , t'· 
n•ıı Lozohki ;;(ivk dcıııiı-tir: 

- Ne kadı;r .a::ıkcı•iıni~in ... ,._ 

ft•rlıt·ı· oldu~uııu if::a e<lt•ııu•m. 
Fakat şunu ~(i)lt:)chilirinı . Bi
zim ııiifıı!"lllllllZ, Alman niifu • 
.. unun iiç ıııi:-lidir. Alıııan pro 
pagand.ı ı lıiziııı t'l')lhı·l.-rc• "kıı
ıhnları ılıı .. iircliiğiinıiiz<len lıah 
::ıctıuektt•dir. Hu laflara kulak 
asnıa) ınız. Bazı kaılınlar ~ö -
niillii ohırnk l'Cplıc gcrilcrindı· Amerika İzlandaya gelmiştir 

l~nrın değilse öhiir giin, Ameri çıılı:;ınaktaılır -
ka ordu \'e donanmasının hilf"i' I 
harb~ 2'iroc~i muhakkaktır. Bt· ar. 
tDkdırdc Vısı. Veygand ordusr Fakat k:uhııları cephı·lt•rt• 
ile Afril?'da \'C donanması ile <lr ~iinlii~iiıniiziin taıııanı ile ) 11 • 

Akdcnmdc muharebelere isti. lan ol•lıığııııa üiıııat etnıcliclir. 
rnk edecektir. Çol·ukl:ır .l\lo,..kovadan çı 

Biitiin htınlara İspanyanın da krırılnor mu? 
hir miktar erzak ve petrol hirik~ · • k l 

- E\l•t. .. ~ a · at rn lıir ıııı·c· tirc'ikten ~onrıı mutlaka lıarbt> 
...,.ireccğini ila\'c ederseniz. hu- lıııri talı Iİ) f" ılt•ğiltlir. 1\lo~kO\ u 
ıriinkii yangının diin~·ayı ne ııın ~ter l'\ imlı· .. ığınak \ 't' hıı
dchsetlc aracağuıı anlarsınız. u ... i itfaiye lt'rtihııtı 'artlır. 

Japonyarun teşviki ile, Peru. oııra Mo .. km :mın ) craltı tn•ıı 
nun Ekuntor"a saldırması iizcri- lniıw ait tiinelln, hir !:ok ııok
nc Cenubi Amcrikaya sirayet 
etmiş olan harp yangını çabuk t:ı1ar,]a pt•k ılt·rinlerdcclir. Bım 
sönecek mi'! All?h bilir. Fakat hır. Jla]k j~jıı ıwk nıiikı·uıııu·l 
orada siiner c, hır ha. ka taraf. hin•r ı~ıııa k 'aziff'~i giirnıı•kl<' 
tan bir yenisi patlak \'erecek. ılir. 

tir. b ·· d HiTLEH vı-- ı .APOLYOl\' Velhasıl. yarın, ugun en çok . 
daha korkunç vaidlerdc bulun. . Run•ln? sonrrı Lozo\'ı;kı, 
moktadır. . . ı Ilıtlerlc' Napolyoıı ara8ımla kı· 

Cihan harbi yenı :renı baslı. a lıir ııınka)e .. c-. ~ aparak ~(i) it• 
yor. . . ldPınİ§tİr: 

(1) B .. ilk sahifcmızdcdır. w • 

. ııl!tın - apol) on. ıııaglup olıııuk 
Jlk · , bız ncşredıyoruı. . . 

onc NlZAMETTIN NAZtF ıçın fo kO\ aya kadar gelE"lnl· 

-o 

"Eğer nazi ler 
buraya gelirse ..• ,, 

Londra 8 (A.A.) - B.B.C. İz
landaya, Amerikan bahriye as
kerlerinin ihracını üılılil eden 
askeri mahfiller şn fikirdedir: 

İzlandn. Alnıanyanın Biritan. 
yayı çcnbcrleme lrnreketinde en 
mühim rolu oynıyncak hir nok
tadır. Şimdi Almaııhır bu mii
hhn noktayı clıcdiyycn ~nip et. 

(Devamı dördüncü sayfada) 

Almanya 
ve 

Türkiye 
Ortaşark lngiliz 
Başkumandanının 

beyanatı: 
--o---

"Kafkasları 

zaptederse, 
Almanya 

mutlaka Bas
raya inmek 

isterler,, 

---o---
Amerika bahriye 
nezareti yeni tah
sisat arad1. Tamir 

Kahire, 8 (A.A.) - Orta
şark orduları Başkumandanı cA11 

1 chen Lik> dün, gazetecileri ka· 
bul etmiştir. 

havuzları yapılacak 
Vaşington, 8 (A.A.) - Bah-

riye Nezareti harp gemisi inşaat 
tir.> programını genişletmek üzere 
-------------ı kongreden 585.000.000 dolarlık 

munzam tahsisat istemiştir. Bu 
par?nm 160.000.000 dolan ta
mir havuzlarını ıslnh için sarfedi
lecektir. 

l!'giliz resmi tebliğ 

Manş sahilin -~-<.ı>---

deki bütün Norveç veliahtı 
Fransız liman- Olaf bir nutuk 
ları bombardı- söyledi 

man edildi N_?rveç pilo~l~rının 
yuzde yetm ışı, har-

OUSSeldOrf' Kolonya, be devam etmek 

Essen ve Frankfort • tedir 
Nevyork, 8 (A.A.) - Norveç 

bombalandı Veliahdı Prens Olaf, şerefine Ye· 
rilen bir öğle ziyafetinde şu nut
ku söylemiştir: Londra. 8 (A. A.) - İngiliz 

Haa,· nezaretinin resmi tl'bliği: 

Hava kuvvetlerimiz, diin gece. 
garbi Almanya iizcrinde taarruz 
!arına devam etmiştir. Almnn
yadaki kimya ve elektrik fabri
kalarına infilak ve yangın bom
baları atılmıstır. Bu harl'kıit t·s
m!sında )·cdi. Alman tuy,rarc .. i 
(İih;iirlilmii~tiir. 3 İngiliz tnyva. 
resi avdet . etmemiştir. F:ılmt 
hunların pilotları kurtanlımş
tır. 

Bir Blenlıeim filonıuz, Hol
landa açıklarında himaye altııı
da seyreden, 2 - 8 hin tonluk 
ııakli)·,. gemilerinden ıııiirckk<'p 
bir kafileye hiiruın etmiştir. l: 
\'apura bomba isabet ettirilmiş. 
tir. Kale açıklarında, torpille 
mücehhez bir hiknıu hohı \'C 

2000 tonluk bir nakliye \'UP\"!."L" 

batırılmıştır. 

Bu harpte diirt tan arcmiz 
düsmiiştiir. 

Bu sahnh, tayyarelerimiz, Al. 
manya~·a Ye Fransayn lıiicıım
lnrına dewım ctmi&lcı·dir. im 
hususta lıcniiz kat'i resmi rapor 
almınamıssa da garbi \"c <·cnubi ı 
Britanya sahilinde oturanlar. 
Dunlw.rk'den Bu!on\''a kadar 
hiitün Fransız sahilin.deki limanı 
tarın bombardıman cdildi~ini 
giirmü!?lerdir. 

Dün gece. Düsseldor.f ,.~ 

Frankfurt. Essen \'C Kolonya 
s:ddct]c bomhardıman cdilınis-

tir. 

m'i~ıir· Fakat Hiı ler. Krt>ııı lin 
.. ;ırayının yıılnız foto~rafını gö 
re hilf"cf"ktir. 

Alman ıııil·lı--ti, lliıleriıı krn 
rli İni" ifası mitmkiiıı olma) an 
lıir 'azif.., ) iiklrıni: oldıığm111 
aıı lıynraktır. 

<- Norveç halkı, yeni Al
man nizamının ne olduğunu anla
mış bulunuyor. Norveç gençliği 
Almnnyayn karşı mücadeleye dc
\'Um etmektedir. Genç Norveç 
pilotlarının yüzde yetmişi gönül
lü yazılmış ve buraya gelmisler
dir. Bunların mühim bir kısmı 
harbe İ:ıtirak için, d1inyanın Üçte 
birini geçip gel!'rek vazife almış· 
lardır. 'orvr.ç nihai zafere ka 
dar harbe' devam edecektir. 

Birkaç 

Hat yok, Satıh 
var' 1 

Hf11nid f!.efik 
Ajanslar, nihayet Stalin hat

tının da yanldığını haber verdi
ler. Mnjino, Metaksas, şimdi de 
St:ılin ! Hangisi yarılmadı ki!. . 
Ben, bu yarma hareketinde, as
keri muvaffakiydtcn çok, mu· 
kııddcr bir akıbetin tecellisini gö
rüyorum: Y erılmıyacak tek hat 
yok! 

1914-18 tecrübelerinin bü .. 
bütün ba§ka şartlar altında d~ğa?, 
re~icelcrinc aldanarak, bugunku 
harbin kötij tibiyelerini kura~
lnr, en büyük ahmaklığı ~~vrın 
fc!sefesini anlı\mamakta goster. 
mişl('rdir. «Hegel» denberi «kül
liyet» platformu üzerinde, zeka 
ve idrak cambazlığının bütün 
hiinerlcrini eöstermcğe kalkışan 
feL.efcnin dünden bugüne doğru 
hal<im tcmnyülü d i n a m i k 
bir fi z i k nnlayıııdır. Bu a~la-

Sorulan suallere Başkuman· 
dan şu cevabı vermiştir: 

«- Harbin kazanılması için 
Şimali Amerikanın, harbe bilfi
il iştiraki lazımdır. Almanlar, 
kendi topraklnnnda mağlup e
dilmelidir. Binaenaleyh geçen 
'1arpteki gibi Amerikan ordusu
nun Avrupada harbi kabul et
mesi icap ediyor. Bir iki yıl için
de Amerika, bu ihtiyaca cevap 
verebilecek bir mevkide olacak-
tır.> 

RUS-ALMAN HARBi 
Rus-Alman harbinin Ortaşark 

ile bnğiılığı aşikatdır. Almanlar. 
Rusları mnğlup ederlerse Kaf
kasları. Baku petrollerini zaptet-
mekle kalnuyacaklardır. Basra 
ya inmcğe çalışacakları muhak
kaktır. 

TÜRKİYE ve ALMANYA 
Almanlnr, Türkiyeye de iste

diklerini yaptırmağa çalışacak
lardır. Bu, benim şahsi kanaa
timdir. Britanya Genelkurmayı 
bir mi.iddettenberi bu gibi işlerle 
m~guldür. 

BALKANLAR ..• 
Britanyanın. bir gün, Balkan· 

lardaki eski mevkiini alacağına 
itimat etmelidir. Balkan milletle
rinin bugünkü vaziyeti kabul et
meleri ve Balkanlardaki bugün· 
kü şartların devamı imkansızdır. 

Suriye muharebel<:rini Alman
lar, kendilerine mal ctmemekte
dir1er. Bunun sebebi, Iraktaki 
muvnffokiyetsizlikleri neticesi o
lcırnk şarkta kaybetmiş oldukları 
mevkiin, Suriyeden çıkacak b \ · 
mu\•affnkiyetsizlik hissesile büs
bütün berbatlaşacağını bilmekte 
olmalarıdır. 

Satırla ... _ 
yışla bir ve müvaz.i seyirde yürü
mesi icap eden askeri dehi, ~Y· 
e yspmamıı olmakla, bütün bu 
«hatlar» istikametinde, sörülü
yor ki mağlubiyetlerin en acıRna 
uğramıştır. 

Majino, Metaksaı veya Stalin, 
bir kuvvet yekunu değil, bundan 
bir parça bile değil, mevzii mü
dafaa şartlarından bazılarını uf
ki bir istikamette bir!eıtiren bi
rer çizgidir; bu hatlar, varhuı 
ve bütün im!~anlarile saldıran 
bir tecavüz önünde, bir oyun 
sahası ıizerindeki çizgilerin bir 
h'!mledc silinivermesi gibi, da. 
ğılıp çözülmeğe, eriyip silinmeğe 
mahkum birer zavallı teselli ve 
boş hayaldir. Nitekim öyle oldu. 

.Şimdi, bu satırları yaz.arken, 
nsrın en büyük dehası Ata
türk'ün: «Hattı müdafaa yok
tur; Gathı müdafaa vardır!ıt haki
katini, son muharebe tecrübele
rinden çok evvel haykırmlf olan 
gür erkek sesinin ve kainat ölçü
sündeki kavrayıfının heyecantn1 
bir kere daha duyuyor ve ... ür
periyorum! 
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Sahife Z EN SON HAV ADts 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikası - 7 4 

Kısa 

Haberler 
* İzınir Maarif uıiidürliiğıi 

ııe, üçüncü urnwııi ınüf elti§iik 
ımınrif mii§U' iri Re;:it Tarakçı· 
oğlu ta)İn edilmi~tir' 

Vilayet baytarı 
Rasim bey Valiye 

sordu: 

* Beyazıt meydanı ~le Kos
ka caddesinin tanzim ve iıı~ası 
diin 30 bin liraya ihale olun
ıuu:ı;tur· * Çangırı biçki \ c diki~ ynr 
umıdan bu yıl mezun olanların 
tli ploıuaları Yerilmi,ıtir. * Eski 'e harap bir halde 
hulunıın ıne ',!itlerden tarilıi 
kı)ıueti olnııyanları . atılacak
tır. Satışlara Lugi.in ha~lamnı~
tır. 

- Acaba müfettiş paşaya 
gönderdiğiniz raporun son 
maddesinde ne yazılıydı ? 

* Koıısen atuar müdürü 
,Yu uf Ziya, itfaiye müdürü 
Ihsan., belediye zabıt \'C ımıa· 
mdat müdürü Zühtü ve ıııuha
che müdür muavini birer de

rece terfi ctnti!llerclir. 

lvlüellifi : Nizamettin Nazif * Anadolunun Lir çok nıın
takulurındnn mühim miktarda 
kii .. Jıe gelmiye ba;lamı~tır. l{e it hey <Drnhor» un öbiir 

tarufındak1i: mii ir pa~anın e\;İ
nc gözlerini claldırmı~. kl"111li 
kendine öylcniyordu: 

- Keşke Kudü~tcn kıılkıp 
gelme eydim. 

Bu ne hava idi efemi.im'! 
.Mana·mra ayak ha~tığı giiıı 

okakları kar içinde hulıırn§tU 
\e lrnr, hila, dunm1':or. dirnııe 
~ or, yab'lyordu. . 

Devlet <lairlelcri berbat bir 
kanna~_rı~ı1klık 1çin<le idi. 

Elini nereye at~a iğrt>ılt'rı>k 

geri çeki) ordu. 
Herk~ çalı)or herke, çıq•ı 

) or, onra herke~ ) ine naıııu . 
tnn, doğruluktan, "ı<ercftcn hn: 
etliyord_u· Bu, §İmdiye kadar o 

nwı görmedği §C) di. Doğru~ıı 
ya, 1\lanastırın yeni \'ıtli i. tu -
lıanınıülünün .. oıı ıle\ rı"'lniıii 
)aşıyordu. 

Bir taraftan kiiçiik çoeukln
rın !)ıhhatlerini tfii~iinii} ordu. 
f.;ğer hava böyle devam eder .. e 
zavallı yavrular hugiin değil ı· 
yarın mutla ·a hastıılnıuıcnklnr 
ıh. .. 

Bu ,.,elırin C\ leri de bir iı -
Jemdi ! Geldiği günden beri o • 

Hmluğu evin obn1arında 't' o
caklarında belki hir or -
mnn yakını~tı. Y ne otı•rıhığıı 
«Berhane> }i istccliği gihi ı ıtıı 

ınıımı tı. Bir deliği tıka n tık:ı· 
na<·ıık hi ndelik huhnııt) nrdıı. 

fctti~ pıı:.a hazr:ctlerinden hir 
Bir ba~ka peııcereııin öniiu· 

dı· durdu· lhızlanmı~ camların 
ara~ındaıı merkez kuıııaııdmı
lı~ı tlaire:-inin hol duman pü~
kuren ::oba boruları ü::tiincle 
lıiriken karlar altıncı:, hani ne 
reele) ::iC da) ııırnmu) ı p denile
f'ck gilıi) di. 

\te~ karı eritıııi} or. Kar a· 
tc:i .. füıdürüvor~lu. Saatine 
haktı: · • 

flc;;:i geçi) ordu. 

- Ooo.. . Yemek zamanı 
gclmi:;. Bari ~u bizim hııytarı 
da yemeğe davet edelim. 

Bu ırada kapı nırıılnrn:· 

* Vilayet emrine verilen 
13 ton çivi ve çimentonun tev
ziinc La;:lanını~tır. hıtiyacı o· 
lan vutan<la>;lar, iht'iyaçlarını 
kaza fen heyetlerine te-.pit et
tirdik.ten ..,onra çimento ve çivi 
aiahilccckle.rd'ir. * Sıhhat müclürliiğü, :.ılın: 
olan kazalarda, ınücadele için 
} eni hir program lıazırlamı~tır 
.Mu ap fnzla olan yerletle sür
f t•lerin öldürülme...i için faali
yete geçilecektir. 

tu: 

* Y aJ>ılan bir istatistiğe gö· 
re memleketimizde at miktarı 
1 milyon 150 bini bulmu;:tur. 
Ciimhurhetten evvel nırdu-

Tık, uk, tık.. . muzda 4BO hin at vardı.· 
Giriniz! * Fiyat Mürakahe Komis· 

Rödeugotunun hütün düğ- f lonu ~eynir fiyatları lıakkm· 
HH·lcriııi iliklemiı:, kırnııta h'ir 1 da te~kıkler yap~ış . v~ topt~n 
adamla, kalın ka~h, kara göz- ı~eynır ı:.atan t~cırlerı dınlenıı~
lü~ iri yarı hir genç clleriııi ka· ılır. :acırl~ fıyatların ~ıornı~l 
\ u ... tura~k içeri} e girdiler. o~dugunu ve teneke, lehuu, ut 

fn atlarının arttıw ı ı ·· ·l · e ,·nr mc'ktu}lÇU lıc\' '! • . ~ . g n ~oy emı~-
. · • lerdır. Konıı:ı"·on ~ddin" ı t tk'. Kıranta adanı. elınde tuttu· .1 .1 e ı 

y k•v d ıı·· ' k. l . kc karar verıniı;tir. gu agı ı. urnıet -ar ı'ır ta· :i 

'ırla vafüe uzattı. Re .. •it bey, .. * ~rla kaza:ıının muhtelif 
parlııl cıuıılı gö.tliiğiinii. iııirli koylerınde açılan zeytincilik 
bir el lıareketi iie düzelterek kur~larında 85 zeytinci u;;ta-.ı 
ka"uh aldı. oknnıagw a ha ... Jadı· ) eti trilıni tir. 

~ - :. * z . Yiil.ii hu kadar sarih ifndc.li hir C)t'm mahsulü hu ~ene 
adanı yeryüzünde az ra:ıtlana- Urladu çok bereketlidir. Buda
bilird'i. Kar ... ısındakilcr onun ma U!'taları hu yıl Urlada altı 
k~ı~larına, gÖzledne Lak\\ orlnr hin ağacı a~ı yapını~lardır. 
H kağıua'kıi her cümle\'r okıı- * Monderes üzerindeki o.,. 

ElJeri cebinde Lir , ııkarı mu:; gibi oluyorlardı. · u_ıa.nıığa ~öprü .ünün yeri deği~-

HEAGfJWJ}fı • • 1 
~FiKiR 

Bir seyyahat sonunda 
beklediğimiz •. 

Talun'inen bir ay kadar e' -
vel, rektörün rei~liği altında 
bir üniHnite heyeti Van vila
yeliıııize giderek konfcran>-lar 
verdi. Bunun ne kadar havır· 
lı ve faydalı hir te§ehbii oİc1u
ğu meydanda. 

Fikri ınerkczlerinı'iz olan 
Ankara ve İstanhulla uzak vi
layetlerimiz ara~ında merkez
Jen nıulıitc doğru yapılacak 
bir fikir dalgası, ~orak ıııulıit
lcrde feyiz ve lıcreket un .. urla
rını yc~ertmekte e:;~iz Lir umD 
olacıığın<la ~üphe yok· 

Sade bu kadar mı? Giden 
güzide ilim lıeyeti ara8ın<laki 
mütelıa:ı~ıı-lar, elbet, herhiri 
kendi ih~asları :.aha-.ına giren 
mahalli ir~adlarile, föli miida· 
halelerile, bir çok :;ıkıntıları 

halletıni~. oradaki bir çok va
tanda~ları nura, :-ııhhate 'cya 
tt-dhirc kavu~turıııu~ olacaklar 
dır. Bütün bunlar mi.ikeııınıcl. 
Fakat olup bitenleri bizim <lt• 
liilıııek hakkımız değil mi'! Ba 
husus yapılan ııe)lerin taın \.C· 

) a <'ksik olduğunu tetkiklerle. 
tahlillerle meydana çıkaralıil· 
nıek için efkftrı uınmniye) e hil 
dirnıek liızınıgelmez ıni? 

Şu halde i~in yegane ek .. ik 
tarafı bir hröı-iir nesredilıne· 
nı'İş olma~ınd;dır. .. 

Hele bir gayret daha . . . 

Haydarpaşa 
Basra yolu 

Naki iyat açıldı. 
Basrada bekliyen 
mallarımız geliyor 

Basra • Haydarpaşa yolu açıl
mış ve Bnsrada beklemekte olan 
Ziraat Yekall!tİne ait makineler 
traktörler yola çıkarılmıştır. Ba.ı· 
rada bulunan ve memleketimize 
ait ziraat malları da bugünlerde 
yola çıkarılacaktır . 

Basrn yolunun açılışı piyasada 
memnuniyetle karşılanmıştır. Çün 
kü Avrupa kam münakalatı te
min edilinciye kadar Basra yolu 
Uzakşark, Hindistan ve hatta A
merika için en emin yoldur. 

B:ığdat ticaret ataşemiz Baha. 
Bağdattnn şehrimize gelmiş, Bas 
ra iizerinden transit ticaret işle
ri hakkında alfıkadarlar1a görüş· 
meler yapmış ve akşam Ankara
ya hareket etmiştir. 

Ortaşark ile ticari münasebet
lerimizin tanzimi için İran, Efga. 
nistan ve Hindistana gidecektir. 

Ticaret Vekaleti tarafından 
Bkreditiflerın tevzii ve ithalat 
imkanlarının kolaylaştırılıp yen1° 
~saslnra bağlanması hakkındaki 
talimat üzerine ithalat birliklerin
de faaliyete geçilmiştir. Bilhassa 
manifatura, iplik, deri ve kağıı 
ithalatı iizerinde akreditifler açıl 
mıştır. 

Amerika ve J aponyadan mem· 
leketimizc müteveccihen yeni 
manifatura partileri yola çıkmıs · 
tır. Bağdatta bulunan 500 sandıi 
.;ayın gelmesi beklenmektedir. 
Bundan başka 1 00 sandık çny 
ieelmek üzeredir. 

Gramer metodlan 
İnkılap yapzlması 

hattına karşı teklifi kabul edilmedi 
Ankara, 8 (Telefonla) -

Stalin 

umumAJ ta Gıamer Komısyonu dün Maarif ar.. Vekili Hasan Ali Yücelin başkan-

b 1 d 
' 

lığında toplandı. Ahmet Cev.ıl ruz aş a J Emre, gramer metodunda bir in-
• kılap yapılması lazımgeldiğinı 

Fakat tam bir za'er ileri sürdü, fakat Ragıp Özden, 
l ' Ahmet Kudsi Teker, Peyami Sa-

e/de edilmeden Al· fa, Hakkı Tarık Us cevap vererek 

b k d 
akademık münakaşalara girişil-

ma n aş uman an• memesini, ameli bir neticeye va-
!zg~ 

1 
ieb/' v f rılması için hemen çnlışmağa baş 

ıg neşre - !anmasını teklif ettiler. 

ıniyecek . . Bu müt~leaya Maarif Ve.kili d.e 

Londra, 8 (A. A.) - •United 
Prcı.s" Amerikan ajansının Ber
linden aldığı bir habere göre Al
man ordusu Satlin hattma kar~ı 
miithiş bir taarruza başlamıştır. 

Almanya, Hariciye nezareti 
binasında toplanmış olan gaze
tecilere bu haberi veren, Alman 
sözcüsü şunu ilave etmi!?tir: 

lştırak ettı ve gramer terımlerı· 
nin eııaslarını hazırlamak üzere 
bir komisyon kuruldu. Bu sabah
tan itibaren de okul gramerleri
nin esasları tesbite başlandı. 

KISACA 

"Sen,, yerine ''Siz,, 

8 Temmuz 1941 SALI 

DÜNDEN 
BUGÜ N E 

Kıyıdan 

Köşeden 
llugünkii pllij ntı illeri bil

mezler: 
Eı,ki deniz hamamları bir a

lemdi! Buna clen'İz hamamı dt' 
mckten çok çnr~ı hamamının 
hir j,..t'Jıalc ... i demek münıkün
diir. !fıalmları ve pe~tcmallerı. 
göbekli göbekli madamlarile 
hamam, J1ir zevk, :;ılı hat , e ııc· 
~e ka) nağı olnınktun zİ\ adt' · 
l>ir gu.sullıaııtıyc Lenzer v~ de· 
ııiz U) u, iyid ) erine, biraz 
zemzem hacı yağı kokardı .. . 

Plaja fıftkiın hareket ve çe
\. iklik makunıına, orada ada -
lı•t ve teenni kaimdi. He~e.> 
o katlur ağıraksıık bir tempo i
~inde geçerdi • .Ne~e burada ye
rini cali bir vukara tcrkeder 
\ ·c i~ler bir ibadet fısıltısı i~i n

dc ecre) an e<lerdi. Kadına ge· 
lince ... denizde erkek u()zünün 
. " hır kaduı görebiLne4 i, o zıt -

uıan İ!Jİ11 en geniş ıuulıayyile -
nin lıHe ta a\\ ur etlemive('e~i • t> 
bir :;eydi! 

Şiııuli ı\lurııı.ara 'c Boğazİ· 
çi ki) ılnrıncla ularlu ,.,. hir -
IJ'irJcrlc lıa~r-ii-ııc§rolan ınii -
nu·,.,::.illcri içindt.~ acaba kaç ki
:2i hııgiiıılt.·ri hatırlatır? Y alıut. 
anılarıııda hunu Lilen kaç ki~i 
vardır ki? 

Sanırım ki ('Cvaıı menfi ola· 
cak. Fukat bilmelidir ki. bilin
nıeıııc- i lıilinııH· inden hayır

lıdır. Çünkü lıer iki ini bilip 
de hiç lıirin•i hecere.ın.iy~n biz· 
lcr gihi arafda kulmı~ ne~iller 
) erine, hirini Lilip, fakat mut
lııkn İ) ı Lil•ip, Lecerıııe,.ini clı· 
hilen ne illerin }t!li~nıe::.i gü -
liinç 't' at.•aip olmaktan birini 
kıırtarıııı~ hulunınakladır. 

Bir Tiirk dclikaıılı-.ı ile bir 
A ııırrika n <lı·l'ikan lı~ı ara~ındu 

U) a dalııuık , kulaç atmak. 
traım'a} <lım :ı tlamak hakınnn
dnıı fark olmamalıdır .. 

Keza, Man:ı: ~ahillerindl"lı 
denİzt• giren kızla, .Moda ı-ahil· 
ler.indt•ıı giren ara ınrla ıla 

fark oJrııaıııalıdır. 
E kidt•n hu fark, uwnıleket 

hudutlurı ara~ındu değil. ııemt 
ııımtaka hwlııtları :ıra!'ında hi 
le vur<lı: 

Yukarıda anlattığım gi.ilün-.: 
hu '-U~İ} t•ler -yahut garalletlert· 
lıilfarz Salıpazarı banyoımn -
da ra ... tlandığı halde Fener ve· lıir a .. ,..a~ dola, .. ınai7n ba:l•ıtlı · v l' i ·tır· • kAW 1 • k tırıleccktıı-. Köprü ı-e}lap t• .... 

~ c ~ • a ı. ıı ınce ·ngl( ı ınt• • I 
Canının ıkıl l 1 d tl 

,.. t ıı· 1 .ı 
1 

•. na ... ın< a harap olduinından ) e-
~ ı ı ıı an 111· Hı ıpıotı}a uza tı. H uct enmı... . .. .. o· 

ııacuirını bilmh·orclıı. · tı' li'·ıkat 1 • k" - 1 . ı. nıdeıı daha buyük ve münaka· 
o ; . • ga) e '•I 111 il r St' • J" l · }' · 

Bu valilikte amma teuılıcl le : - ata e H'r'ı~ ı hır §ekil<le ) apıla 
' · · 1 eaktır. 
·~· H i ha! Sabnhlcvin ciniiıll' - le:ıelc yok ... -de<l'i- J.\lii· ----------
irınalanacak hir k;ç kağıt ko· fctti.,. paıoa lıazretleô, heııim gi 
yu\'criyorlardı .• ~mıra ak amn hi clii~iiıınıek i .. tenıecliklcriııi 
kadar ,eJırin ileri gclenlc;'İ ilı~ lıildiriyorlar· Onların Hihlıa· 
hüyiik rütbeli Vilayet nıcmıır· rntıııa göre ~lana-ur !"iitlimaıı
larııım dalkavııkluklarını ıfoı. ıııı~· Tela:. ve en<li:.eYt' mahal 
l"ııwğı• mecbur olıı) ordlı. )lıkıııu:.· Demek oluyor ki gön· 

- Ifajın! Karnın acıkıııı" 
" olat·uknr. Gel benimle. } cnıeğı• 

•- Alman başkumandanlığı, 
bu yeni taarruz hakkında. nihai 
safha yaklaşmazdan önce hi<; bir 
malumat neşretmiyccektir. 

Çernoviç şehri 
tama mile 

harap oldu! 

Biitün medeni ıııillet ve ya .l\loılu deniz hamamlarında 
ıneıııleketlcrdc. lıcrke~in aler- ra~ tlanaııııızdı: lliı•i o kadar 
ıtlak hirhiriıw < .. en> \legH. «~İz ~ıırk, lıiri. gnrp tleğil. d<>rtte üç 
diye hitap ettiği göriiliir. Ht•lc Çl') rek garlw hakı~ fakat -;arklı 
halka uit i ler.i görmekle nıii . olıııaktuıı ) im• dt• kurtulama· 
kellcf olanlıır, kim olur,a ol . ıııı~ hir -;t')di . 

i te, rna~1111ıu ii,Lii hoııılm~· ılı·rı1iğiııı raporun ıoon macl<lı·· 
tu. Bir \ıtlioin \Hzifc i lıııııılau "indcıı ha~ka IJeııiııı için ) aıH· 
mı ibaret olnıalı idi? lacnk hjs hir :;e) kalmıyor. 

Vilayc6ıı her tnrafınclıı kor '01ıra, hu özleri dikkutlı· 
konç hir a ayi:ı; izlik hükiim !)ti diııli) en knra ka~lı genı·P lıak
riiyordu. Geldiğinin lıafuı rn<la ll: 
kökten bir temizlik '· aınııag"ra --...,.E-.. ----------
k ık - vet ... 

a ·ışmak i teınemi. ti. Fakat 
h 

.. Gözii pt>k ılctriL ııfi't·. 
ütiin gayretine rağmen malı ·· 

;:uracıktan ~uracığa hile gide· Oy le.·· Gençliğine lıak-
Jlıe n tl K 1 il 

nıa. kasarlennıi§! Bak ana. lıir 
ıı ~ . o unu a aımık i t(• .. 

,,, mektupçu geli)or : hoyundıırııkLı herifi hoğııwr-
(- Efendirn, hir kne dı· di. Sonra Ja ihtiyatkar. Nı· 11· 

u.ı'uunı müfctti.,.~iğiıı fikrini a· hır ııt• olnrn:r.. ıliyt· acJıııııı ~i~· 
l:ılıtıı ... » ·Dfyort.lu- iNii dr. 

Peki ama, madcııiki Jıet~e}i İ) i bir arkada~a rıı~tla· 
unııııııi müfetti:;ıliğiıı )apına 1 • .ılık. Bize hö)lc hirti liizıııuJı 'e 
ıılına ı Inzungcliyordn. ~11 \ta. ıle ol-a artık ilıtivarlarlık. g ... 
na tır ehrinc bir adnını Val'i ki çevikli~ıniz .• ntikliğiıııiz 
r k kalmadı. 
'ıyc oturtma -ıa ne nıann \tır· 

dı? 

·ınnyct da} nnamaını~. \ilii
yct ahYaÜ Jıakkında uıuıı hir 
rapor yazıp uıııumi ıniif Nti 
Hü C} ·n Hilmi pn aya j?Öndn: 
mi-şti. 

Açık koııuş:ımı:tıı. Meııılı·· 
kette olanı biteıl'i. hillıa a ayn 
)~zliği, ne yapııınk ltiz.ıın gel 
ıliğni hirer birer aıılntııııı;tı 
Fuknı işin yok~n. lıe'kle dı· ıı;ii: 

Yalan dn değil! 

İlk kı"'met i)i çıktı. 'İıı
ı;allalı cibiir kısmetler ılııha 

)ağlı olur· Paraya o 'kadar ihti
) ıımıı 'ardı ki Feti) 

Arap ha) rt>tlı• :\1artenin , ii-
ziinc baktı: . 

ı Para}a 1111 ilıti)a('ln \ar
dı[ .. Amma vaptın hıı! Ziiüiirt • o 

l liik eııdeıı pek uıaktır ayol! 
Yanlı:. anlmıın. 1iigiirt iim 

g'idı!liın. :Madem ki .Ma11a~tır· 
<la emniyet ve as~yı~ yerinılı• 
imiş, o halde ha! boylarında. 
hu havada. elli adımda hir ııÖ· 
hctçi dikiluıesin'in o;ebehi ne? 

"'lltl ımılıataplarınıı bu kelime· 
yi kullıınırlar· Biz kendimizi Kt•1uli kı·rnlinıc düşiiııüyo -
niçin bundan i:ıli .. ırn cdh'oruz·r ruııı da iıı .. uıı 4'diin» le «bu-

Biikreş, 8 (A. A.) - Alınan Bu giizl'l itiyatla nezaketten giiıı• iiıı furkını unlamak içhı 
ve Rumen kuvvetleri tarafın- çok ha~ku bir maııa. İfüan ı;ah- hir plaja gitıııı·li vt• zanwııın a· 
dan zaptedilıniş olan Çerno,·iç ;.iyctine \Crileıı değcriıı ifade-, kı~ı •iı;irult•ki tt• .. irlcrini ~a~ına7. 

- Hem de ı1e nöbetçi! Za· 
vallı ana baba yavrularının 
lıep~i aç, ) alına yak ,·c ilaç,..ız. 

(Daha mr) 

şehrinin, kısmen So\'yctlct ta. ::-ı , 11r. bir ) clku\ an :.ıulakatilı• kum 
rafından ve kısmen muharebe esnasında açılan top ateşi neti- .Şu lı?lde bu <lt•ğeri tehariiz ların ii~ıiiııtlt• (ilçıneli ıli~o • 
cesi olarak taınamile harap ol- ettırıneh ve helıeınclıal «!"it.> runı. 
duğu sanılmaktadır. , tlİ)t' lıilap etıııdiyiz. 

En Son Havadisin Cinayet ve Macelfa Tefrikası: 45 

IKANLI LOKANT ~I 
para ~ızını demedim. Kaç za· ı 
ıııandır hazırdan yedik, onları M 
yerine koymam lizım. Sonra • 

Çeviren : 
S . Ç apano ğ-lu 

Jorv<'jden ele fena haberler al· 0·· 1 .. l F · l 
. ı K . . . . . - e oy ('ille etı ... on nı 
uıın. oca .. ının ı. lerı ı)•ı .,.ıt- 1 ı· · . ~ ~ 'a azım • 
ııııy ormu~ para i~Ledi henden. • 
Vermek lazım. Lazım anmıa. Marteıı, hütün ahlak~ız.lığı· 

na, hır ızlığına. ka tilli;;foc rııi! 
c.:ıki paracıklarıına dokunmak " '"' ' ıneıı bu sözlcrilc fazilete kar;;:ı 
istı•mİ) oruın. Yeni kazan"'lar· f .. ~ a hir .::aygı go-.teriyorıhı. 
dan vereceğim· Paraya ihti} a· tan onra yola çıktı. 
\!1111 olduğunu. lın nıa'k .. aıl:ı * 
(İ) lecliın. Dilenci Jakar P1.lyerhilin ka-

- Jt•rvej i)i yiirekli-<lir. Fu- pı-ından girdiği zaman burnu 
kat ko~a ına geliıı.cc, nanımlu na ıwfi~ bir çorba kokfüu gel
olduğunu söyliiyorlar. Fakat' di. .Marten v<· diğerleri ~ofrııya 
g<irdiin ya. naımıs para t'llllİ)or olurınuşlar~ ağızlarını ~apırıİa· 
adamı iflastan kurtanııı) or. tarak çorba içiyorlardı. 
Ilırıık §U ııntnlNt. :nanı mi ıı a- Martcn J akarı göri.inct': 
dnmları canım! Oooo ! kot·a -.er~eri dedi. 

Kaç zamandır gi)ziikmii)Ol' -
dun. '\rn•lcrdt•)din? Yok"a 
hir tunu gecl'iğine mi konduıı 
ıl:ı artık ana tini hıraktııı 1111 ·~ 

- Nerede bizde o tali'! . .. 
Ki>y, köy. pıHHl) ır pana) ır . . ,c· 
hir ~elıir dola~ıp. :;unun hunun 

merhametine :.ığınarnk t.•1 açıp 

ı·tek öperek giinliik nafakıııııı 
çıknrıııağu çalı;:ıyorunı. -:\lan -

nıafih huna da ı;iikiir. 
Madam )larttm ılilı·nri~ i ııın 

'":t) a davet etti· 

- Karnın uç olal'ak. Gel .. u 
ra} a otty-. Kim c kim ... eıı'iıı k

0

1 

metini ) eıncz. çorhaclaıı .. ı·niıı 
ılı· ııasilıin vurnı•~· 

Derin bir tııhağ:ı ıloldımlıı
ğu çorlıa) ı dilcnd11i11 öniiıw 

,;' 

ı\'uci Gali fi 

ko) <hı. Ekmek ve ı;arap tn ,·ı·r 

ıli. Bunların arka .. ından pata

te li kuw fırınını <la nfüleJİnt' 
göçünlii. 

Dilenci J akar . en 'c lıo-: 
,..ohhct hir aclaıııdı. Bir çok hi-

ka) clcr, fıkralar anl:ıLarak din 

lı·ye11lt•rin dudaklarında Lt'he-. 
.. fünlt'r. kahkahalar g<>lgt•lendi . 

rir, lıerkev onunla oturup ko· 

nıı§ınaktan zı·vk ıluyarıh · 

Gocc gt•ç 'akit· kutlar Mar· 

teu ve arkada)arıırn hikayeler 
fıkralar anlattı. Giildiirdii on· 

ları. Uyku 7 .. amanı gcldi~i za · 
ıııan, Şarlo, Jakara yatacağı o
rla) ı gii ter<li. fakııt, lıeııwn a.,a 

ğı) a 1i111ıu·di, uzakla~ır gihi yav 

tı, oııra ayaklarının ueuıut ha 

:;arak. ıl<>nclii. kapınııı tlcliğin

ıien içı·ııi 'ini ı•yrt>tnıeğe ha1l:ı· 
ılı. 

( Dernm ı rnr) 
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. 
Parasız küçük 
ilanlar servisi 

açıyoruz. 
---,o--~ 

İş arayanlar, iş ve• 
ren/er ve evlenmek 

ist(qenler için .•. 
Hundan sonra iş 'e iş

çi arayanlarla e,·}enmek 
i ti) enlerin gönderecek
leri lküçiik ilanlıırı ııe~ret 
meğe karıır ~erdik. 

Biz, diğer gazetel<'rcl.e 
olduğu gibi gömleril.ecek 
il&ılara bir de kupon ya· 
pışıırılmasına liizum gÖr· 
miiyoruz· Karilerinıiz yal· 
nız eııl.ennıe teklif lerirn?. 
okun.aklı bir yazı ile sa· 
rih adreslerini koymaları 
şarttır. Ci<Uli adcledilemi
yecek ıekU/kri ne~retme
m.P.k hakkını mıJı.afa:::a ~ 
diyoroz. 

Mektup gütulere.cek o· 
l<ttılar, lıaklarında azami 
bir ketumiyet mulıa/az<ı 
f•tlil.<'cekiıw i11a11abilirler. 

İkram'iYdi Mlınecele
riıı neı.riııe ha. Jıyoruz . ~ . 
Bunlardan her on tune i 
ni cloğrıı lıa1ledip bize 
giinılf'rcıı ler, hazırladığı . 
nıız lıı•ıli) t• ı-tokundan ıı:. 
ı i f rıılt· t>ılt•ceklerd\r. 

ilk bilnzeceyi 
bekleyiniz 

-~-----

SiNEMALAR 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 

2 Film Birden 

Gaip izler. 
•) A"i Kazak. 

l 
2 

Türkçe 

llt•.şikttı§ Suat Parli 
Si nenıasında 

2 Film Birden 
Kral A§ln. 

Kamleztı'rlı"'r Kar ı 

Tanıdığınız, tanımadığınız birçok tiplere 

Herkes kendi hayatını yaşar 
Adlı kitapatki 6 büyük hikayede rastge
lecek, onların bütün inceliklerine, hususi· 

.lJeflerine yakından vakıf olacaksınız. 

Yazan : Bekir Sıtkı Kunt 
Kitapçınızdan arayınız. 50 kuruş 

Nafıa Vekaletinden: 
23/7/941 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Nafıa Veka

lctı binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Mal
zeme eksiltme komisyonunda 17253 lira muhammen brdellı 
c900• ton Portland çimentonun kapalı zarf usulile eksiHmcsi 
yapılacaktır. 

Eksiltme .şartnamesı ve tc.:forrüatı bedelsiz olarak Malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1293 Lra 98 kuruştur. 
iste'klilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat ve şart

namesinde yazılı vesaik ilt: birlikte ayni gün saat 15 c kadar 
mezkur komisyona makbuz mu kabilinde vcnneelri lazımdır. 

c4045• c5529» 

t , .... 
Türkiye Cumhuriyeti 

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

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

Para birıktirenlere 28.~00 lira ikramiye ''eriyor 

l'•a5; 

4 , 
' 
' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' Knr:;ıyn· * a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır; 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 

100 adet 50 LiraLık 5,000 Lira 
120 » 40 > -.1,800 > 
160 > 20 • 3,200 > 

Begoglu 4 > 500 , 2.000 > 

Halk sinemasında 1 4 • 250 > l.ooo > 
BUGÜN 40 > lOO » 4.000 > 1 

Matine 11 de gece 8,30 da DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lıra. 
ı. _ GUNCADiN. Türkçe sözlü. dan aşağı düşrruyenJere ikramıye çıktıgı takdirde 9cı 20 faz. 
2. _ GÜNDÜZ İNSAN GECE !asile verilecektir. 

KURT. ı Kuralar senede 4 defa 11 EyJO.l, 11 Bırincikinun, 11 
3. - TENCERE 'YUV ARLANDl Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Komedi. 4••m~ .. ·••ııını~:w:~~m'L11mU&\"1.:ıiYUIBll21l'l~-iİ!l!!l~!rı2""1'11Hl't:?l!~,wl!imımır!s;;ır~r.11\<~t~""::""'""'~ ... 

EN SON HAVADlS -----------------------..,. 3 

1 ı 
\ 

T: .. 11 ... Biimaıı--
İDUHÜIİ 8İWI IS IWtkASUtOA 
i~yE&J t.cES~ 6'ÇAR 

( KUçtlk Tuarrat Bmaplan 

t 1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs. 

i

t ı AğUstos, 3 lkinclte,rln 
tarıhlerlnde yapılır. 

J 941 i~ramiyeferi 
ı~det 2000 liralık =2000.- L. 
a > ıooo > = 3000.- , 
2 :., \ 100 > = 1500.- >ı 
,. •• ~ ·:. =2000.- > 
8 > 250 > ;:: 2000.- 3' 

85 .• •100 > ;::3500.-. ~ 
80 :t 50 ., .;::: 1000.~ > 

300 » 20 > == 6000.- > 1 

ENSON HAVADıS 
İLAN FİYATLARI Kuruş 

Bnşlık maktu olarnk 50l 
1 ıncı snyfn s:ıntiını 30( 
2 > > » 20C 
3 > > » 75 
4 » > > sc 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylak 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 
500 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen % 7,5 

bedeü teminatı 
Çinsi Miktarı Lira K. Lira. K. 

Matbaa mürekkebi 2320 Kg. 
İnce vernik 200 > 

Makkap 14 kalem) 

Eğe 60 > )-
Rayına 

J 49 > ) 
Alçı 10.000 Kg. 475.- 32.62 
Reçine 24.300 » 8383.50 628.76 
Litopan 1 2.000 > 930·- 69.75 

1 
Sakız • 2.500 3500.- 262.50 ,. 
Keten ipliği 1.400 » N .60) 13660- 1024.50 

,. ~ 600 » N.80) 

TIYAl RoLAR 1 
VEDAD ÜRFi YAZ 

TEMSİLLERİ 
7 Temmuz Pazartesi Akşamı 

Suadiye Şenyol Çınardihi 
Tiyatrosunda 

11 Temmuz Perşembe günü 
Akşamı 

ALTINTEPE TİYATROSUNDA 
Büvük Temsil 

i<an! .. 
Komedi Dramatik 3 perde 

Film Rejisörü Eserin Muharriri 
VEDAD ÜRFI 
Bizzat P'erdede 

Eksiltme 
Şekli Günü Saati 

Pazarlık 15.7.941 10 

10,30 

A. eksiltme 18.7.941 9,30 
K. zarf ,. 10, 
A· eksiltme » 10,30 

• > • 11 
Kapalı zarf » 11,30 

1 Şartname -ve ııüıuunele ri mucibince yukarıda cins 'e m'iktarları yazılı muhtelif 
malzeme hizalarında gösterile n usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelle ri, muvakkat teminatları eksiltme §ekil Ye saatleri Jı.izaların· 
da ) ıızılıdır. 

3 - Eksiltme lıizalar111 da yazıla gün "' aııtlerclc Kahataşta levazım guhesindeki 
alım komisyonunda yapılacafk tır. 

4 - Şartnameler vİ)zii geçen §Ubeden parasız alınacağı gibi DÜIUUDeler de gÖrÜJe'b'ilir. 
5 - Kapalı zarf miinakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni veta• 

iklc %7,5 güYenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf
ların ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar m e7J'"ur komisyon baıkanlıima 
makbuz mukah'ilimle \'ermeleri lazımdır. Diğer eksiltmelere girecekler % 7,5 gü\·enme pı· 
ralarile l>irlikte adı geçen komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. c5247> 

Darphane ve damga matba.ası 
müdürlüğünden 

Taahhüt gerisi 246711 kilo matbaa kırpıntı kağıdı 11 temmuz 1941 
cuma glinU saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat temi
natı 18,51 liradır. Şa,rtn.'lmc muha sebenılzdcn verilir. İsteklilerin ay
ni gün ve sa:ılle id:ır<?mlzde müteşekkil komisyonda ha2.1r bulun~ 
ları lazımdır. 512? 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAMETTiN NAZİF 

Neşrivat Direktörü: 
ŞÜKRÜ SARAÇOtLU 

Basıldığı yer: Ülkü Basımevi 

inler tabii ) ere düştüler Kan· 
lan birbirine karı§tL Yere ha· 
kuıız akan ve karı~an kanları· 
nın lekesini haJa ye~de görebi
lirainiz. Bir türlü hunu silmt'k 
mümkün olamamı§tır.> 

ri ine dalını~ ... u~ağın lıika) e· 
sinin doğruluğunu j bat etlen 
kan lekebi orada imi~ fakat 
her ikıi ceı:ıet de ) ok olınu~u:;. 
O gün, bugündür iki se\ gilinin 
cesedi hili hulunauuuııı~ur. 

istiklal - En Son Havadis'in büyük zabıta romanı : 8 hüyüdük;e büyür ve daimi bir 
kuruntu halini alabilir. Kendi 
kendime telkin ve hilhaaaa da 
buraya koca harflerle: Bütün 
hu hikiyen•.in bir kelimesine 
bile inanamıyorum? diye yaz· 
makla haşlıyorum. Eğilerek halının bir .•kc~~:i

rri kaldırdı. Dediği gibı, cılalı 
ılö§emenin üzeııindc ) aıılmı; 
h:iır leken.in 'irini gördüm. 

Her tarafun titreıneğe başla 
mııtı· Kısık U.ir ı.eı:le adeta tı· 
kanarak: 

- Devam ediniz tlİ) ehil · 

d.im. 
Metrdotel hiç oralı değildi. 

Sükiınetle halının kenarını dü 

ıeltııi. 

-Bir uıağın gevezeliği Jıiidi 
enin tayılmasına ı;ehep oldu. 

Bu adam hırı:;lı hırslı görü:iil· 
ılüğünü i~turi§, perdenin aralı 
ğından içerisni gözetleınİ§ ve 
bu suretle de faciaya §ahit ol· 
muıtu. Korkudan bitkin bir 
halde o zaman Metrdotelinc 
koı:nnİı_: \aka)l aulatmı~. o du 

'koıarak sofaya kadar gelmi12 ... 
O sırada Sir Charles, resim ga 
lerisinden çık.mı~ olduğu ~çin 
Metrdotelle ofada kar~ıla .. mı~ 
lar. Yüzünün ifadesi o kadar 
korkunç ın~ kıi onu yakalama 
ğı tasarlıyan adamlar kendiı.i
ne yol vermek ıiçin ger.i çekil· 
niişler ... O da .(leli gibıi ko§a • 
rak sofadan geçm!i§. lknıdiı-foi 
dııarı atını§· 

Metrdotel bütün ceı:;aretini 
toplıyarak bu sefer r~sim gale-

Sir Charles o gece ~ato) ıı 
dönmemi§, erle j gün onu. ~ar 
larııı dihindeki 'kuıı'ıhrkta. pa· 
raınparça olarak bulmuşlar.» 

İşte heni ilk hakı~ta ıeo:li.r 
edecek tablonun hikaye"i bun· 
dan ibaret. Sözlerini bitinltk -
ten sonra Knight uzun müddet 
e siz kaldı. Bana öyle geldi ki 

o, daha birçok şeyler IJiliyor 
fakat söyle>ip tıÖ) lemcmek1e 
tereddüt edi)or. · 

Sabrederek ~ekledim. Çok 
geçmeden tekrar söze ha~laılı. 
Gözlerini yerden kaldırmadım 
:;;(i) lü)ordu. 

Sir George, şatoda hir haya· 
lin dolaştığını işitm.i~ ıni ·idi _ 

ıı'i~? 
Gülerek ba~ınıı alladıııı. 

mümkün olduğu kadar ,.akin gö 
rüıımeğe çalı~arak: 

_ Ailemizde bir hortlak mi 
\ar1 ... Aınan ~ok entere"an ... 
\nlatınız bakalım ... dedim. 

_ Evet, Sir George. Sir 
Charle '.in ruhu. arada :.ırada 
cürüm i§lediği yerj zİ) aret e· 
dermi . Gece yarısı sofada gö-

:,; . . . 
rüııür rt•sjnı galerı rne gırer 

ve ko;arak galerinin <libindr 

)o'k olurmuş. . 
Sıkıntımı belli etmemek " · 

çin plmeğe başladım. 

- Acahu, siz •it· bu luı} ale· 
ti gördüniiz mü? 

Çok abes hir sual sorar gihi 
hir ton takınıııı:.tıııı· Fakat o 
bunu cidıli olarak telakki etl'ı. 

- Hayır Sir George. Anlat· 
tık.larına göre ha) alet yalnız 
Baroııet iiııvaıııııın sahibine gö 
riiniirıııüş. Ve bunun görünme 
~i onun )akında ani H feci bir 
şekilde öleceğini ilıhar eder . 
ıniş ... Ne derlenc desıinlcr he· 
nim lıildiğim bir §C) varsa Sir 
Calırlesıin siilalesinden hiç kim 
e yata~ıııtla tahii hir ölümle 

ölmemi~tıir. Biiyü'k halıanızın 
bahası av avlarken attan diiı•· 
müş ve boynu· kırılarak ölıut.i~ 
tü. Oğluna 1899 daki me~lıur 
ka ırga esna ımla hir ) ıldırım 
i abet etrni§ti ... 

- Ve her seferincİe <le ken 
d'ilerine mahut ha) alet görün· 
ıııii§ mü idi? 

Metrdotel: 
_ - Göründiiğiinü Ö) ]erler .. 
Sir George diye ce\ ap wrdj. 

Doğrusu bu sözler lıiç ho· 
şuına gitmedi. Ben de bıir çok 
ıinsaıılar gihi, hayalete inan -
ınam fakat hayaletten çok kor· 
karım. Hele hu hayalet fena 
haberler \'eren cinsinden olur-

sa. Sir Charle 'inki iı;e lıu fena « Bu gecı• hayaleti gördiim.> HAYALET 
lıaherciler 1kafilesinin lıı.şıncla Demişti. ' 23 Nisan 
gelcnlcııinden olsa gerek.. Knight'i tetk'jk ettim. He; Bugün kaydadcğer bir tek vak' 

il l. · ı··k ki 'L' .. l . J 'd' a oldu: Knıght, Baınfordda otur· 
- aya et göriını u ·ten zaman gı ı goz erı ) ert e ı 1• makta olan kardeşinin öıdüğünü 

sonra zavallı adamcağız daha Fakat doğru söylediğine 'kani söyLyerek karısı ile 'beraber bir 
ne katlar >atar? diye sordum. oldum. Sonra omuzlarımı ,.,.j) - kaç gün için izin istedi. Cenll7Je 

Hiç Jıeyecan göstermeden: kerek · merasiminde bulunmak ve miras 
- Ölümün 24 saat zarfında - Ha) alet değil ha) al ... tlc işb:il~ uğraşmak içın oraya git · 

. ~ mesı ldz.ımmış. 
vukua geldiğini söylerler .. Di· dim. Amcamın asabı o zaman- Yerlerine hizmet görmek üzere 
ye cevap verdi. larda her halde çok ) orgundu· başka tbir karı kocayı 'tavsiye et

- Doğru u mühlet çok kı • Ve netekim int'.dıar etmej de tiler. Bunlar şimdiye kadar Knig 
sa ... Bu zaman zarfında fol'lan hunu i bat edi)or. htl~rin ~er .~z~ alış~da onların 

· · el yerme ış gorurlermış. Şatonun 
jşlerin'i yoluna koyamaz lci... Haydı, haydi, saat ona g • tertibine alışm;ş insanlar. Mösyi> 
Belki de hayalete bu ıııiihleti di.. simdilik bunları lmrada hı- Lattiner iLe karısı Bomford'da o
hir uzatması için nica etmek rakalıııı da, yarın konu§maıııı- turuyorlar ve küçük ?ir otel ~~le
mümkündür. Hiç o1maz~a ima za devam ederiz. I~fıtfen çalı:r tiyorlarmış. Bu me?ı?1~e muş~e 

· · ,_, · · , ri çok fazla olmadıgı ıçın otelın 
na bir hafta .izin vermeli Peki. ıua odama hıraz vısıu getırın.z. ;.şini kız.kardeşlerine b rakarak 
S'iz Knight, !kendi hesabınıza Ve adeta ko§arcasına sof aya buraya gelecekler. Tabii bu kom. 
hötün bunlara inanmıyor u· çıktım. Viskimi içerken Sir binezonu münakaşasız kabul et-
nuz değil ın'i? Clıarlesi. ve hikayesini dü~ünü tim. 

2
• . 

C _ı l . d B'. l l . .. Nısan evap vermezuerı ene ) ı· yor wn· oy e §ey ere mannıa v-:ght er gitti yeder' d 
dd . l . . F k ~" , me e 

ne tere üt ettı. <lığımı sÖ) eıd,ştını. a al ne ı.atıtimerler geldi. Doğrusu bu de 
- Belki de beıı de sizin gi- de olsa korkmamak elden gel- ği~iklığe çok memnun oldum. 

hi inanmaz, alay ederdim Sir miyor. Bu evde yapa yalnız o· Her zaman karşimda somurtup 
George, dedi. Fakat çok vakın luı.um daha j}k bakı§ta Sir d~raı:ı, .g~mlıgamlı dolaşan,mevcu 

" ~ :. ,. . . .. . d hı dıyıetı ıştihamı kaçıran o adamın 
hadiseler buna tinannıaını ica· Charıs m resıu1nm uzeı:uıı e yerine, yüzüme korkmadn bakan 
hettiriyor· raktığı te ir, kan lekesı. · · .B~ın güleryüzlü, Mösyö Lattimer'in 

- Hangi yakın hadiseler • !arın hepsi, bendekıi, hepımız- gelmesin~ lfevklalade sevindim. 
Jen bahsediyorsunuz? de istisnasız mevcut olan Latıl Kar;sı da kendisi gibi gülıer yüz: 

- Amcanızın ani olüıuüıı litikatlara az veya _sok inanı:.: lü, çevik, ve çok ~evimli ... Aynı 
• h. · · k kamçıladı U'\:andır _ zamanda :hem hürmet~ar tı:m ~e 

den.,. Sir George, kendini ö- ısınnı a ' .: .. . müşfik .. Küçükten ıberı benı clın-
lüme götüren günün sabahı ha dı. Bu zaaf damarımı oldurım· de büyütmüş gibi. İstirahatimlc 
na ıçok ciddi olarak: ye çalıwıalıyım. Yoksa hu lıh mesgul.. (Devamı ııar) 

• .. 
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Sayfa 4 

Çin - Japon harbi
nin dördüncü yıh 

münasebeti le 
---o.__ __ 

Mareşal 
Çan-kay-çek 
in beyanatı: 
-----o-----

Çin, Amerika, Rus.l}a 
ve İngiltere tarafın
dan bir cihan cephes: 

kurulmuş 

Çunking 8 (A.A.) Reutcr mu
habiri bilcfüiyor: 

--~ - ------ - - . - - --- . -. - - -~-

- EN SON HAVADİS------------•----------- 8 Temmuz 1941 SALI 

1 1 i Amerika Almanyaya 
günde 70 meı.~~~in~~~yor 
b. n miş bulunmaktadırlar. 

• Vnşingtondan alınan hnbcrle-
~e göre, Rcisiciimhur Rooscvclt 

t 1 lzlfındaya liahirye askeri sc\ k 
edildiğini, bir mesaj ile meclise 
bildirmiştir. Bu mesajde şö3 le 

Y rl denilmektedir; 
AlUntiktcki stratejik iislorin 

8 (AA } Ek Almnn'-·a tarafından isgal ediJ-Londra, · · - c s- -' ~ . 
çcnç Telgrafı. aıansının Mosl.o nıesinc müsaade edemezdik. lz-

ld w b. h b · u lfıncla, garp yarım kiircsinin vadnn a ıgı ır a. ere gorc, n _ 
riciye Komıserliği munvıııi Lo- miidnfansı için elzem nokatlnr
zovski u beyanatta bulunmuş- dnn biri icli. Amerikan bahri~·c 

kuvvetleri İzlanda Bş,·ekili ile 
Almanlar, harbın ilk ikı ynıuJ!ım lıir anlaşma neticeo;in

günı.inde vasnti olarak 60 bın ki- ele yola çıkarılmıştır. AmNikn 
şi knybcdiyorlardı. Sonra. harp l>u adanın istiklaline daima hiir
da'1a şiddetlendi ve günlük va- met edeceğini temin etmi;;;tir. 
sati Alman maktulleri miktaıı Bu giinkii vahamet zail olunca 
daha arttı. Sovyetler Birlığinin Amerika kuvctleri adadan ce. 
clindeld kuvvetler, Alrnanyanın kilcccktir. 
11
• d k. k tl 1• .. 15• ıı·dı·r • Gazeteler, İzlUndanın, Alınan 

tur: 

e n e .ı .uvve er n uç m . 
Kızılordu, Alman!arn nefes al- ya tarafından resmen hnrp "3

• 
hası ilfin edilmiş olan ınıntaka 

dırmıyucaktır.> . 

Milli Piyango dün Eskişehirde 
çekildi 

161619 nunıaralı bilet 40.000 lira kazandı 
Bunun bir parçası İ stanbız!da, bir parçası 

Adanada satılmıştır 
Eskişehir, 7 (Telefonla} -

Milli Piyangonun 6 ncı tertip 3 
üncü çekilişi bugün Eskişehirdç 
yapıldı. 

Piyangonun r\nknradan gönde 
dlen dolapları keşide için stadın 
bir köşesinde kurulmuş duruyor
uu. Eskişehirliler piyango vesilc
sile hem heyecnnlı, hem de eğ
lenceli bir gün geçirdiler. Kazn
.1an numaralar şunlardir: 

Son raknrnı 5 ile nihayetlenen 
bütün biletler ( 30,000 bilet) dör 
der lira amorti aldı. Son rakamı 
59 ile nihayetlenen 300 bilet 1 O 
nr lir;;>, son rakamı 155 ve 453 
ile nihayetlenen biletler 5 O şer 
lira, son rnkamı 484 ve 5 54 il..: 
nihayetlenen 300 bilet 100 er li
rn kczandılar. 

250 ~er lira kazanan1ar: 
Son rakamları 6803, 3192, 

6505, 85 75, 0525, 7852 ile ni
hayetlenen biletler. 

500 lira kazananlar: 

1000 lira kazananlar: 
Son rnkıımları 9228, 9678, 

1727, 9202 ile nihayetlenenler. 
2000 lira kazananlar : 
Son rakamları 66 7 4, 7 65 5 ile 

nihayetlenenler. 
5000 lira kazananlar: 
009262, 208512. 072346, 

030783. 192831, 159861, 
105660. 264999. 

Onar bin lira kazananlar: 
227469, 005369, 249939, 

119691. 
40 b in lira kazanan : 
161619. 
5000 lim kazanan biletlerin i

ki~i tam bilet olmak üzere İstan
hulda. yarım biletler de dördü 
İstanbulda.. mütebakisi Gümüşa 
ne, Suşehri, Aydın, İzmir, Ga
zinntcp ve E.mirdağda satılmış, 
bir trıın bilet de Izmirdc satılmış 
tır. 

Diğer biletler İstanbul, Antak
ya. Mnrdindedir. 

Güzel, 
sağlam 
.__... Ve İşt:Jıı~~-

Çünkü~-

Japon Çin harbinin dürdiincii 
yıldöniimii ınünasebctile Çin or 
duları Bas Kunıandnnı IHarcşnl 
Çan-K ay-Çek. bir nutuk SÖl Ji_ 
'\'erek Amerika Rusl a ve hiiviık 
Biritanya devletlerine, Çine 'vaµ 1 Rusya tarnfından hir cihan ccp
mıs oldukları yardıınlnrdan dola hesi kurulmuştur. Jnııon~ anın 
yı teşekkiir etmi~ \'C siiyle de- c1ört yıllık Çin harbi, bir m iyon 
mi tir: Japon askerinin ölüıniiııdcıı ha~ 

clalıilinde bulundu~unu tebarüz 
Hirmcğe t·nlıc;ıyorlar. 

Otomatik 
telefon 

Son rakamları 3892, 5337, 
0589, 1911, 9778 ile nihayetle
nenler. 

~B~YRUT~~ 
DUŞMEK 
ÜZEREDİR 

40000 lira kazanan biletin bir 
parçası İstanbulda, bir parçası 
Adanada sntılmıştır. 

-~------
·Emlak ahm satım -Hn ıııufıittt• alılık apnrll· 

K ULLANIYOR! 

--------------------~·~ 
Çocuklarınızı kii<;iikteıı 

SANİN d i~ m acununu kul
lanmağa, SANİN di-, m a
cunu ile günde üç defa diş 
ler in izi f ı rc;alamağa alıııtı 
rınız. G ürbüz yetişmeleri
ni tem in ctmiı? olursunuz. 

- Asya. biitii ndünytıl ı saran kn bir netice vermemi ·tir. Chı. 
aetsin başlangıç noktası olmuş- Britan~ n, Amerika ve ı:.usya n
tur. rasında isbirliği çoğalınca nihııi 
LO~DRADAKİ CİN SEFİRİ- netice, daha sür'atle bclircccl - ---o---

ınaıı. ı•v. arsa İ~ l'İ)cnler ve em
lrık .. utmak <lilİ)t'ıılerı> vazılrn· 
m•mizdı• azami kola)hk gö,.,te· 
rilir. NİN SÖZLERİ tir. y eniden onbir Londra, 8 (A. A.) - Çin se- --------b- •• k 

firi. Çin _ Jnpon harbinin drir- Gediz ve üyu 
düncü yıl döniimü miinasebetilc 

şehirde tesisat 
yapılıyor. 

1..ondrn, 8 (A. A.) - Müttefik 
kuvvetler. Be;'\'·rutn yaklaşmak
tadır. Vişi kuvvetlerinin, en ınii 
him i tinat noktası olan Bey
rut şehrinin, bugiin Jarın zap. 
tcdileccği muhakkaktır. 

Fatilı p:ırkı kar~Nrıda Diil
gcrza<le Camii ii .. tiitult• Kamil 
J>a.,a ı-oknk No. 6 

Eczanelerde, büyük ıtriyat 

verdiği bir zi:rafctte bir nutuk Menderesı·n 
söyliyerek ·öyle demi tir: 

Posta, telgraf ve telefon U
Su tesisatı bitirildi. mum Müdürlüğü halen faaliyet

" E~VEH GÜR:\IAi\ 
mağazalarında bulunur. 

ı------- Çin. Britnn:ra, Amerika '<.' 

Bize göre:-
• 

Israr ve takip 
f ik rile hare
ket edilmesi 
lazım gelen 
bir nokta! 
Ekmeğin kcndi .. iııılen 

değil, pi::'irilmc i tarzın
dan !>iki'ıyet cdccC'ğİz· 

Bazı f ırmlar hunu o 
kaılar lıaıınır ,,. çamur 

lıaliıHle çıkarıyorlar ki. 
yeıne::İ. lıı•lc lın:wıedilıııc 

i ciıhlcn 111ii .kiil olu) or. 
Hallıuki O) ılı bir knç fı
rııı pekala pi-:k'iıı ekmek 
f_;lknrahili) or. Deıııckki 
kabahat ekmeğin terki · 
lıirıdt• değil pi~iı1;lıu0 .. j 

tarzmdndır. 
Bunun n•;çin iiııiinc gc 

çilemi) or? <'aha la~ ık;
le kontrol ıııii edihııi) or. 
)ıık .. a lıu ) apıldığı lınlılc 
ncticc .. ·z ıııi kalı) or? 

Soruınk H: ı•c\ap nra
rnak hakkımızdır. s.ıııırız. 

Çiiııkii ekmeğin lıal • 
'kımızın miihiııı bir ) iiz 
ılc::.İ1/İn gıda ını tf· kil el 

ı1gı ı.;Ö) IC' ılur ııu ~ lıir 
nwmlı•kct iıı rc·fu h c' i . 
) c-.inin en lıarcıalı•ın , e 
g(izc görüniir ölçii ... üııii 
tc-:kil ettiğimi" tiiplıt· 
) oktur. Tiirk'i) e Hrırıı -
doLun. refah içimi.-· hir 
ııı <'ııılt>kettir Bir zmunn 
için t•k .. ıra - l'k tr.ı 11111111 

lııılunaıııaıııa. ı ııwmle -
ketin ılarlık - holluk va 
z'İyC'li hakkımla hir kıy
met \'e mana ifade• eltı1''Z 
Fakat ekmeğin hu tarzıln 
çıkımı..ı 'C} a çıknrılına .. ı
na göz ) uımılıunc;ı bir ııe
, j ruhi gc\ı:C'k1ik '" atnlı•t 
ifade eder ki. hiz lnıının· 
la ıniicadele Nlihnr ini i 
tiyonız. Sıhhat C'ıırli":!' .. j 
hilP hundun ~oııra gPlır. 

Her hald<' im lıu· ıı ı,ı 
k011ıroliin ı;idcletleıııtiril
ıııe~i H' İı.rar \<'takip fik 
rife Jıarr.kı·ı ediJm,. i }fı. 

zımdır. 

Bu,böyledir! 

te bulunan otomatik tesisatn illi- - ----
Y ak!nda merasimle vct n Adana, Mersin, Kayseri, ç e t e 

Afyonkarahis<ır, Balıkesir, Bur-
açılacak s • Zonguldak, Adapazarı, Çekir-

Memleketin muhtelif mıntaka- ı;c. Kozlu ve h:mitte otomntik te- ha r b 1 
larmda devam eden sulama tesi- 1 fon tesisatı yapmıya karar ver
satının inşası tamamlanmıştır. Yn r."'İ"' ve hunlara ait planları hazır· 
pılan kar al, baraj ve regülatörler lnmıııtır. 
, . .:ı.~ıtosilc binlerce dönüm arn- Bu tesisatı vücude getirmek i- 3 - Az cen upta Novograd Vo-

1 Iinsk hattında. z nin sulanması imkanı hii.sıl o · ç· luıım olan malzeme, alat ve 
nu' bulunmaktadır. evat Mncaristana sipariş edil- Bu son mıntaka Berlinden gc-

Gcdiz havzasındaki Menemen mi tir. Önümüzdeki aylar içinde len \'C hcniiz doğruluğu anlaşı-
ovasınn ait tcsı tla Büyük Men- 1 ~ek ve dcrho.l faaliyete geçi· lnmamıs olan haberlere göre. 

1 K k Almanlar ilerliycbilnıcktedir. 
dercsteki }-forsun u ve uyuca 1 ek şebekelerin en kısa bir za- Almanlar 1111 noktada Stalin hat 
l 1 ımlanndnn ba .. ka Nazilliye ka- d · · 1 1 k .. rr ın. n tesısıne ça ışı aca tır. tı'nde .Jı'tomı'r ve Ki~·efe do,.i!ru 
dar olan kısmın da tesisatı bitmiil B d b k ı- b l A 

b un an aş ·a, stan u - n- '-, ·ı·ı·rı'ı'n1"ktedı'rlcr. ur. Önümüzdeki hafta içinde u l b k · · · ., ... 1 ra ıe efon se e ·esinın tevsıı ve Huna mukabil, Di\'ina mınta-
mıntnl·al:ırdn bü}ük merasim ya- d'W ·ı· l d b 1 b ger vı ayet er en azı arını u kasında, Almnnlnrın, nehrin 
p•lacak ve buradaki tarlalara is-

k .. ş b 1 eye bağlamak için lazım o- sark o;ahiline sa~laın hir surette 
tenildiğı kadar su verme · mum l · ~ brı mo.lzeme de ngiltereye sıpa- verlcşcbilcliklcri sanılm:muıkt:ı-

(ll:ı~t 1 ind snyf:ıdn) 

---Müj del--
Li tvanyadan yeni gelen miite,hassıs k imyager tahta kurusu 

P ire, S ivrisinek ,.e sair haşaratı imha e der çok müessir ilaç i
cat ctmiı?tir. 

25 - 50 kııru~la. DEZENF EST ÜR , sizi tahtakurularından, 
50 • HlO kuruşla, ASEPTİF sizi tahtakurusu ve pire lerden, 

25 k urusla, BLATOF. sizi ha ınamböceklerindcn kurtarah ilir. 

Stanislav Karolieviç imalathanesin
den tedarik edebilirsiniz 1 

Komisyoncular aramaktayız 
Beyoğlu Galatasaray Büyiik Bayram sokak No. 4-1 

U.ın olacaktır. ri dılmistir. Bunlar da yakında 1 ı Ah 
Menderesin Rol tarafında Pir- < ır. t At 

bey tc miyc olunan kısmın da A nıan :ırın ne ırııı g'arh saltı- ~ r.1 m1ckctimize gelecektir. 1 1 l . . .. m e eş .•• , ••• 
tesisatı 1kmnl edilmiştir. -- - line vardıkları muhakkaktır. ı 

Gcclız üzerindeki Sucıığırlık EMNiYET MÜŞAVİRLERİ Heresina mrn takasında çok 
havza mdnl.i K"malp .. ı, Knrn- f', RASINDA DEGİŞİKLİKLER şiddetli muh-vrchelcr cer:rnn et- K J M b • J 
dere, Manyas ve K, racabey ova- Üçiı:1cü Umumi Müfettişlik ınektedir. 8 r Y 0 a Ve 0 1 y 8 
1 rınn d derhal su verilebilmesi eı !1İyct mfrıaviri Yakup, Dör- Novograd - VoJin!'k hattının s E • 
için büyük bir gnyret sarfcdilmek düncü Umumi Müfettişlik cmni- cenubunda, her iki taraf, hisscdi 8 t 1 Ş V J 
edir. lir bir ill•r1eını' ynpaın"nııslar-

1 Y t müsnvirligwine, Üçüncü Umu-
Diğer taraftan Niğdede yapı - dır 

.llş olan su baraı'ı in .. antı da ta- mi müfettişlik emniyet müşavir B. k · da Rumen \.e Al 
muavını Zekeriya, Trakya U- .. u ovına 

mnmlanmı ve burada bulunan mnn orc1uları, Çernoviç'in :!~ptı 
İsi: Nuruosmaniye Çuhacı han karş;sında 

ima bahçelerine su tevziatı baş- ınumi mi.!fcttişlik emniyet mü- ilcilcrilcmckte olduldnrını ishat 
'amıştır. vir ınuavınliğine, Mudanya ka cclclıilıni terdir. Her ne,·i kar;\·ııla ve mobil yelerinizi buradan ucuz ve 

Önu··mu'.idekı· sene ı'çı'nde Tar- l ı amı Ramı·z Bı' ı· ı suğlam olarak tedar ik ede bilirsiniz. Tavs iye ederiz .. 
z ı •aymat; r ne Riga ki.irfezinde bir deniz mu-

!iUstan Mersine kadar oh:ı.n kıs- Ur •ıımi Müfettişlik emniyet mü- hnn•bc.si olnnıshır. B u ınuhnrc- ---lil•••••••••••••••••••••• .. 
mın to.manıımı su verilecektir. a' ir mu vinliğine, ikinci sınıf henin Alman Mavin gt'm;lcrilc ı amnğa çafo~ırkcn So\1~et den iz rinin ilerliyemed ikler i hissedif. 
Tesisotın birkaç ay içınde ikma- poli müfettişlerinden Yunus Velı Sovvt>t rlt•nizaltıları arasınd:ı altılarınm taar r uzuna uğramış- m ektedir . 
'ine intizar olunmaktadır. bi Dördüncii Umumi Müfettişlik c~Q7an etfi~i s.:ınılınnktadır. Al- t ır. ' Sovyet çetele ri, bu mıntaka-
-- k emniyet müş;wir muavinliğine nıan gemileri Ounabuı-~ nunt~- Şimalde lc.nızı ım:crl uğuna da Alman nakliye kafilele r ini 
Mü tef erri nnk.en tnyin olundular. kasmdnki ınayı ntarhlar:nı tn- ı uğramış olan Alman ! \' \"etle-• vurmakta deva"m ediyor. 

Yeni Em i~fet ı- -.am:S'M-.s~!!ISiiill'liı:mtP.11'!1-mem11:!ı8 ______ _ 
umum nı .. dürü, nh~o~~~~~e~:.ı::!~:orlardı. r&&•N•K ~ı Az i 1 ::.~~:~ ~~:~v~.i ile bafbqa, ko-

E. ı. t U L:ıfnloi<:, yer1cnini, oıın pek so-ı A Yegwenine iltihak eder etmez: M ·· ı- 1 b l nan mn ye - \ • t. ıun ~ . t~·· Af on Vnlisi ~l k davranan Kont l\luffat Dö- - Olur fey dei il ! dedi. Bu 
mum Mudur ~gunc ) . el l hüvil'c takdim etti. Faknt Kon- l.abordet nekadar kadın varsa 
O nan Sabrı Adnl. .. yerıne c tcs, Fo eri'ue raci olma!;: üzere l\I ii e 11 i f ı: 13 Tiirl. ~eye rcviren: ı hepsini mi tanıyor? İıte imdı· 
D h'l V k.1 f Muc:teşar mu- " 1 • ' . ' f 

': ~ 1>$e fk e ;d~ 1 wl ta in edil- b suu !inldırmış ve muharriri, Er•'I;L ZOJ .. A - I?Ai\IİD REFİK de Blanıla beraber. 
uv.ını ~ ı · 1 ıog u Y Fignro'daki makalelerinden do- Foteri, sükunetle : 
mı l<'rdır. 1 'ht' k. b' ·· 1 ·ı ' ı · N lll ı, ı ırnm ar ır cuın c ı c ettiğini nct'eli nq e ı anlattı. den Kontes' in önünde iğild i. Pi- - e aandındı azizim? Elbet· 

VAU YALOVAYA GITIJ tebc'l etmi~ti. Kont<~ tebessüm ediyordu. Dir- ycsden asla bahsolunmadı ve Na- te hepsini tanıyor. cevabını ver-
Vnli ve Beledıyc Reısi Doktor Kenardaki kadife satha diraekleri scğine kadar beyaz eldivenli el- na ismi geçmedi. Kont okadar di. 

Lfıtfi Kırd.ıt birkaç gün iıttırahat dayalı olduğu halde, güzel b ir lerindfo'l birini kaldırarak ve ha- barid b ir tavır takınmıştı ki, gö- Geçit, birparça tenhalaptUftL 
tmc-k ve bazı tetkıklerde bulun- omuz hareketi içinde, yarım d ön- fif hıı. if yelpazelenerek ikide biı· ren onu ,Siirayı Devletin herhan- Fo4eri tam ineceği 11rada Lüsi 

mak üzere dun nnbah Yalov.ıyc dü. Bi." &an~ye ~o~uştula~. BahİJ salom! g.öz r.ıazdiriyordu. Hemen gi bir içtimaında bulunuyor, sa- Stervert tarafından çağınldı. O, 
itmi .tir. Vali haft.ı orta mdu unıuını rergıye ıntıkal ettı b 1 ı b h k · ta dipte , locasının kapısı önun·· -"' · hemen O'J o an sa o ' are etsız- nırdı. Orada bulunuşlann~n sebe· 
ehrimıze dönecKAel:tıt D~rt _köşe ve ~untaz~m yüzü liğc göm.iilrnü§tÜ; .ö~-sıralarda b ini anlatmış olmak için, sadece, d eydi. Karolin Heke ve annesi 

«İKDAM» PATILDI re mı hır vakar ıfadesı taşıyan birkac bey, gazetelerını açmış 0 _ ile b irlikte koridoru enlilemeıi -
lkdam refikimiz bugünden i- K t · kaympederinin t iyatrodan hoı-

' 1 ·1 l ı on : .. kuyorbrdı ; kadınlar, sank i ev- landıgı-nı so··ylemekle iktifa etti. 
tlb-ırcn He) ~ti ı r :nmri e Cok ruzel olacak dedi 1 

d·ı · · ~ --: Ş d"'.'7 , 't : · delenniş gib i, birbir erile senli l rk k 
muvakkaten tatil e ı mıştır. "'ugu t h Yerini ziyaretç i ere te etme 

~n nl nkn d~~da~~ a gı ım, ay- benli görüşüyorlardı. Perde arası k' o·· 
· ERİNE • n o nra on um. rek t .• 1 Üzere dışarıya çıkan Mar ı o-

ASKER AILEL L:ıf 1 . hu3ule gelen ha et en m uteve - şuar'ın, açık bıraktım loca kapı· 
YARDIM n oıs: d .. ··ı ... 

'ı't toz taba'---m an suzu erek d ' ht' k metı' ge - Y ctiıtirilemiyeceği söyleni- 1 
KWi sın an, uzun, ı ıyar • , -

Belediye. asker aılebrin~ } ı
pılacuk ~ nrdıın hakkında hır pro 
je hazırlnmaktndır. Yapılan he
saplara göre, temmuz ve ağustos 
avlarında yardım karşılığı olarak 
4'5 O b;n lira temin etmek lazım
dır. Evvelce nnkil vusıtnlarına 
zam için '\>erilen karar üzerhe 
tramvay ıdare~indcn 200 bin !ı
ra m; ans nlınmıştı. Kanır tnthi'-: 
edıltılcdiğinden idare porııyı geri 
istemıotir. 

yor, ifin içir:de bir karga,alık ziynsı tatl ılaşan avi-zenin altın- niş kenarlı bir f&pka altında, 
varmlf... da, mahrem d ostluk fısıltıların- kağşamıf, kuçıl çehresi ve geçen 

Cevabını verdi. dan ba§ka birşey işidilmiyordu . kadınlara tatkın tatkın takılan 
Fekat Kont ciddi sesile sözünü Erkekler, oturan kadınlan sey- bakı,lan görünüyordu. 

kesti: retmck üzere kapılll'rda birikiyor Kontes davetin i yapar yap-
- Yetiştirilecek, ded i. lmpa- ve plastronlarının ir i b eyaz dü- mıız, Fogerİ, piyeıden bahıetme-

rator yetiştirilmesini istiyor. ğümleri arasından boyunlarına nin muvafık olamıyacağını dütü-
Fo,;cri, bir gün b ir makale U7ataral., olduklan yerde b ir sa- nerek, müsaade istedi. Lafaloiı, 

mevzuu yakalamak üzere gitti- - Gelecek sal17a bekleriz ! d e- loca dan en sonra çıktı. Sarışın 
ği, henüz inra halinde bulunan, di. '-..aberdet'in, Kont Dövandövr'ün 
akvaryomdn failaca kalmak icap Fo§eri, kendiııinl de davet e· locasında teklifsiz:ce oturduğunu 

- DP.vamı ı:ar -

ZAYİ 

Bir cüzdan derununda beş lira 
para ile 316 doğumlu, 57 inci 
fuka, 176 ıncı Alay tabur 2 den 
aldıkım Askerlik vesikamı 4/7 / 
941 günü zayi ettim. Bulan var
sa insaniyet namına Askeri ve
sikamı adresime göndermesi ri
ca oluunr. B<'ş gün zarfında gön. 
dcrilmezse yenisin i çıkaraca 
ğımdan eski~inin h ük mii kal. 
mıyacaktır. 

tisk . Süleyman İncitaş 
Şeyhcami Tophnnelioğ-


