
Almanya 
eylôl sonuna 
kadar Kızıl 

orduyu imha 
edebilir mi? 

' 

Edemezse bu 
1

gün . 
kazandıOı toprak· 
lar ordularına bir 

mezar olur 
Nizame.ttin Nazif 

Almanya, eylulün on beşine 
kadar bu harpten kat'i ltir neti
ce almaia mecburdur. Eğer Al
man ordulan başkumandanlıiı, 
iki ay içinde, Kızılordunun bü
tün mulmvemetlerini kıramaz
sa. Kızılorduyu imha edemezse, 
yahut Sovyetler Birliğinde bir 
siyasi inbilil doluracak şiddet
te bir darbe indiremezse Dinye
per nehri iJe şarki Prusya, Slo
vakya, Macaristan ve Romanya 
arasmdaki saha muazzam bir 
Alman mezarlıiı halini alır. 

Alman orduları Dinyeper neh 
rini geçebilecek midir? 

Belki reçesbilir, belki reçe
mez. 

Alman orduları Stalin müs
tahkem hattını yarabilecek mi
dir? 

Belki yarabilecek. belki de 
yaramıyacaldır. Fakat, Alman, 
Slovak, Macar ve Rumen ordu
Iannın Dinyeper nehrini geç
mesi ve Stalin müstahkem hat
tmı yarması, asla, kat'i bir za
fer manasına almanuyacaktır. 
Muzaffer olmak için şart, Mos
kovamn ve Leninvadm zaptı da 
deiildir. Muzaffer olmak İ(İn 
tek tut. Kmlordanun büyük 
ltir Jmmının ve,..ı.at bütün Kı
al•dşnm r•- ....- hvmr 
da dinlemez 1tir hale sokulma
sıda. Almanya bunu yapamaz
sa, şarka doiru ilerleyişi, ancak 
ordularına mukadder mezarlıiı 
bir par(a daha pnişletir, bir 
par(a daha büyültür. 

Rus orduları bqkumandanlı
fının, Stalin müstahkem hattı 
dışında bir hareket harbini ka
bul etmesi bir cinnetti. 

Eier harp, Moskovanın iddi
ası 1tibi, hakikaten, beklenmedik 
bir zamanda patlak vermiese, 
eier harp, Sovyetlerin iyi ni
yetlerini ve dostane eminyetle
rini suiistimal etmiş bir tecavüz 
ve tam bir sürpriz olmuşsa; Kı
zılorduyu, Rus Baş]nunandanlı
lının, Dinyeper nehrinin şark 
sahilindeki ininden çıkarın Bal
lıkla Karadeniz arasmdaki en. 
ilin sahada bir hareket harbi ka
bul etmesi. cidden büyük bir 
cür'etli. Zira, malzemece ve 
insanca. her türlü fedakirlıiı 
röze alarak taarruza bazırlm
Jnllf bir muazzam Alman ordusu, 
Baltıktan Besarabyaya kadar u
zanan engin ovalarda. Kızılor
duyu bir meydan muharebesine 
•rlar ve şİDialden, cenuptan 
Yapacaiı bir Jaskaçlama ile 
Pinsk ve P!'ipet ırmakları ara
•ındaki bataklıiı bir Kızılordu 
nıezarPJiıı haline sokabilirdi. 

Binderburg'un geçen harpte 
başardıfı bir i•i bu sefer genç 
Alman Mareşallannın başara
nıamıe olması iki şeye delalet 
edebilir: 

1 - BUlfin]di Alman kuman
-.ııiuun strateji hünerleri ile 
ltas ~umandanlıimm başa çıka
bilecek bir dirayette olması. 

2 - Alman ve Rus kuman
danlıklan arasınadki zeka nis
betinln bu sefer, 2eçen harpteki 
kadar Almanların leb:nde ol
nıamasL • 

Bunun içindir ki, on sekiz 
dnlilk harbe şöyle bir bakmca, 
tahrip eclildiii bildirilen bin
lerle Rus tank ve tayyaresine 
nfmen, 6ldilriiktüiii veya esir 
edildiii bU•irilen y1iz binlerce 
kızıl askete raimen bu işten 
kirlı çıkan 1araf Almanya de-
lildir. ~-

kızılordu lmmandanlıfi; 'lf nt. 
Yeıter Ue Almaava arasındaki 
sahayı tammalle tabriıi-..U. 41. 
nıan taarruzunun eicl.UUDı ile 
1nanı.. kırdıktan sonra, *8ha
.. ra edilmeden. kuyruiunli ku
t1rnıat1aıı. imha edilm•·~n. bin
Y8Perin öte tarafına ı~ ve 

!Amerika kıt'ası ve 
cihan harbi 

Meksika da 
A 

umumı 

seferberlik 
mi başlıyor? 

--<>-

Ordudan· bütün 
izinler kaldınldr 

Harbiye nezareti· 
tinin .. neşrattiği 

tebliğde manidar 
bir dil kullanıhyor 

Londra, 9 (A.A.) - Müsta
kil F ranıız ajansına Meksikadan 
verilen bir telgraf haberine göre, 
bütün askeri izinler kaldırılmış
tır. Gayri muharip hizmetlerde 
vazife gören subaylar kıt" alarma 
iltihak için emir almı~lardır. 

Harbiye Nezareti tarafından 
neşredilen bir tebliğde, haliha· 
zır dünya vaziyeti ve bilhassa A· 
merikadaki müstacel vaziyet do. 
layısile bu tedbirlerin alındığı 
bildirilmektedir. 

Beklenmedik bu tedbirlerin a· 
lınma11 Meksikada heyecan u
yandırmıştır. Bunların umumi se 
ferberliğe bir mukaddeme teşkil 
edeceği zannedilmektedir. 

Günün en mühim 
---------------------meselelerinden biri: 

Japonya, 
Yilidivoa
tok yolunu 
kesecek ~mi? 
Vqington: 9 (A. A.) - B 

Sumner Welles Sovyetler Birli 
itine yapılacak Amerikan ~·ar. 
dımı hakkında gazetecilere be. 
vnnatta bulunarak, Sovyet bii. 
vük elçisi B. Umanskinin vere) 
kendisile J(erekse muavini B. D< 
an Acheson'la Sovvetler Birlik" 
tarafından Amerikaya verileceJ 
ıııiparişler hakkında görüştüğü. 
ünve müzakerelerin meselenir 
teferrüatına ~rişilecek kadar i . 
lerlediiini söylemiştir. 

B. Welles. ıazeteciler tarafın . 
dan M>rulan bir suale cevap ola. 
rak da demiştir ki: 

- Japonyanm Vladivosto1' 
volunu kesecek sekilde Japon a. 
dalan etrafında bir emnivct mır 
takası tesis edeceiinden °Ameri. 
ka resmen haberdar edilmi" de. 
Aildir. ., ... 

Pekin: 9 (A. i\-) - Ofi: fyi bir 
menbadan öirenildiğine !?Öre 
Mançuko ile şimali · Cin ticar~ 
münasebetlerini islih. etmeJc 
ma.ksad.ı ~e 19/20 temmuzdıı 
Hsıngkine de iktısadi bir kon
f~rans aktine karar vermişler
dır. 

BiR TA.~UiR 
Dün. Ortasark fn~iliz R"~kıı

:ınaııdanının bevanatına. ~,.ı.ve" 
f A. A.) - lwavna\: PÖst••rilmis
tir. Bu beyanat •B. B. C ... tara
fr.,dan verilmiştir. Ta91ıı ·h edc
l'İ7.. 

in;"r qirebilmi$tir. 
Kızılordunun mukav""lletini 

kırmıtdPfl. l<ızı111rdu renhec; frf". 

ri-.infl,. luurfi"kü reiim,. :-1evl.. 
.... bir ihtilal cıkarmad:n'. A•
~•n ordu~u tar"fmdan .. •,1arak 
he~ ileri adım. AlmanvA irin ). .. _ 
,.,.ti mlllaiyette bir tehlike teşkil 
~-eeldiT. 

EyJôlün virmi~inden j•= ... a..-en 
Rus ,tenle1'inde baslıva---\ç lcu. 
duz kıcın dehcetini hefl",_.,. ht. 
'""mak. Nanolvt'11un ;}'•!betine 
nP...,.mak demek olırr. 

Alm•" baskum"'ndPnl•~·ı. eHn. 
~-kı bütfin VA~ıtallU'ı k11l' -.na,.ıı1r 
l(•zıl111'ılı•"a bir an el"'"' nihai 
hir «111rhe indirmeie merburdvr. 

Belrliyelim. Ne olacağını ıö- l 
reeeiiz. 

• o 
KURUŞ 

/-
RUS RESMi 

TEBLIGI _ 

56Alman 
tayyaresi 
dOşOrdUk 

Bugünlerde Alınany ayı durmadan bombnrdıınan ed en İngiliz tayyareleri 

Rumen ordu
sunu Prut 

nehrinin öte 
tarafına attık! 

.t ... 

Amerika, 
garbi Afrika
ya da asker 
çıkaracak 
----o---
Bütün Amerika -
f!Gzetelerinin müt· ......._ ______________ __ 
tehit oldıığ;ı bir 

fikir : 

Da karda 
işgal edil
melidir! 

RUZVELT 

Nevyork, 9 (A.A.) - B. Ruz. 
velt'in ikinci bir hareket olarak 
garbi Afrik:ıda ileri • karakollar 
temin edecelini ileri süren Ame
rikan gazetelerinin. hepsi hemen 
hemen bilaistisna lzlandanın A
merika tarafından işgalini tered
dütsüz tasvip ediyorlar. 

Vaşington Post diyor ki: 
cB. Ruzvelt İzlandanın işga

line karar vermek ve bu kararı 
tatbik etmekle İngilterenin birçok 
yüklerini hafiflettiğinden başka 
Nazilerden evvel ileriye doğru 
bir adım atmıştır. Şayet Afrika 
sahilleri hakkında da b·una ben
zer bir tedbir alırsak, o zamarı 
Fransayı ciddiyetimiz hakkında 
daha ziyade temin etmiş oluruz. 

Yalnız dar görüşlü infiratçılar 
İzlanda hakkında alınan tf'dbiri 
tenld,t edeceklerdir. İzlandanııı 
işJ•linin bir zaruret olduğu aşİ· 
kardır. Fakat tedbirin tamamlan· 
tnaaı icap etmektedir. Henüz 
vakit varken cDakau da iş~ai 
edilmeli ve bu suretle yarım kii
rern~in yolJarı müeaair bir Qf'

ldlch, muhafaza altına alııımalı 
dır.> 

Yeninjeraey'de Newark'da çı· 
kan Starledgar diyor ki: 

'clzıandayı iıgaliıniz. Atlan
tik muharebesinde Hitlere indir:
Jen en faflrtacı darbedir.> · 

Ruslar, 220 l 
bin Polonyalı 
esiri serbest 
bırakacaklar 

Peru ile 
Ekuator 
arasındaki 

harp! 

T eblige bakılırsa 

Ruslar, bütün hat 
üzerinde dün, yal• 
nız muvajf akıget 
kazanmışlardır. 

Bunlarla yeni bir 
Leh ordusu 
kurulacak 

Londra · 9 (A. A.) - İngiliz 
makamları, Polonya - Rus mü
zakerelerinin aldığı seyirden sa
ri h surette memnun göziikm k
tcdir. Müşterek düşmana knrşı 
tek cephe kurulmasına varmak 
için her iki taraf tan g(isteri1cn 
bariz hüsnüniyet, ~·eniden ba
rışma için ~ok büyük bir •'n'!el 
teskil eden bir çok güçlükle· :ıı, 
'iUİtefehhümlcrin l 'C ıne~u "i
kayetlerin ortadan knldmlıı·.1-
c;ını mümkün kılmıştır. Pot n
va - Rusya l>nnşmasının Poı n
\"n - Çek ban ması kadar f:!C lİS 
bir mahiyet alması rnuhkı"'cl 
1111lunmn.:Uaktadır. Fakat İn··rliz 
"alfıhiyettar mahfillerinin m Tİ· 
ne göre, esas mesele. Poloma le 
c;;1>vyctler Birliği arasında Jl'l'\"

"l't muhasamat vaziyetinin cl--r-
1ıol nihayete ermesidir. Ve <·ık 
·iil<iir ki b(iyle bir imkan p,iiziilt
•nektcdir. 

Bir kere prensİJl anaşması 'ii
"rt bulunca. Polonya - Ru<:• a 
· <;birliğ'İni pratik sahada tatbik 
'<cyfiyeti kalacaktır. Rus üsera 
'mmolannda bulunan \'C mik a
,., 220 bin kadar olan Polon\ J.lı 
...sJcerlerin bir Polonya ordr•m 
• .. skili nisbeten kolav olacalrt ır. 
,..akat siyasi esirler Polonvar,an 
<;ibir~·aya nehedilen sivil küt
, .. ıeri meselesinin halli biraz da 
'ıP. ?.Üç olacak ve bu işte çok in
"Plik S!Östermck iubedeceltti,.. 

Hudutlar meselesi. müst--el 
"nahi~·eti olmadığı idn. e" clı 
'1ir en2el teşkil c\•lemivccelr•;r. 
Polonvahlar 1939 c'·hil anh<:. 
"ll:ı-.ının Rusya tarafmdan ..... rf _ 
.... ddilmesini kafi görmekte "ir-
1er. 

Amerika
d&haİ"p 

Arjantin, Brezilva ve 
Bi rlesik Amerika 
tavassut teklif 

ettiler 
Vaşington 9 (A.A) - B" ·l -

sik Amerika, Anjantin ve Pre
ziiva hükumetleri Peru ile F ~u
ntor araoındaki .silahlı muh· sn
mava nihayet vermek , ... bu iki 
devletin arasını bulmak için s;
vncıi teşebbüslere b~ l<>mı tı ·. 

Richerwoud' da çıkan Times
Despatch diyor ki: 

«Bu hareket muvafıktır. Fr icat 
kafi değildir. Amerikan mal'arı
nın fngiltereyc salimen sev'dn;" 
temi~ etmek için donnnmamızm 
derhal harekete geçmesini iat;yo .. 
ruz.> 

• 

Kavga, hudut me
selelerinden cıkmış 
Peru, harbin me
suliyetini üzerine 

almıyor 
Buenos-Aires: 9, (A.A.) OH: 
Hariciye Nazırı Guinazu, Pe. 

ru-Ekuatör hududunda cereyan 
eden hadiseler hakkında Ekua
:ör hükumeti tarafından gönde
rilen notaya cevap verdiğini söy 
emiştir. Mumaileyh, Nezaretin, 

Quito ve Lima ·da bulunan Ar
, an tin diplomatik mümessillerine 
.btilif.ın halledilnıe.i için tav..
mtta bulunmalanna dair talimat 
vermiş olduğunu ilave etmiştir. 
arezilya ile Amerika ve büyük 
bir ihtimalle Şili ile Kolombiya
da tavassut tetebbüslerine ittirak 
~deceklerdir. 

EKUATÖR MODAFAA 
NAZIRININ FİKRİ ..• 

Guayaquil, 9 (A.A.) - OH: 
Ekuatör müdafaa nazırı, Peru 
hududunun birçok mıntakaların
da aükılnet hüküm sürdüğünü 
söylemiftir. 

MUHAREBENiN ŞIDDETt 
EKSJLDt! 

Lima, 9 (A.A.) - Ofi: E
kuatör hükumetine gönderdiit 
resmi bir notada, Peru hükiıme-
ti, iki memleket ar .. ındalci ni-, 
tam mevzuunu teıkil eden hu
dut mıntakaaında, muhasematın 
batlamaaı ıneauliyetini kabul et-

Moskova, 9 (A.A.) - cSov
yet resmi tebliği>: Ostrov, Po
lotsk, Volinsk-Novograd mınta

kalannda ve Mohilef-Podolslc 
hatb üzerinde, 8 temmuz günü 
muharebeler bütün ıiddetile de
vam etmittir. 

Kızılordu piyade fırkaları. 
tank, tayyare ve topçu himaye
sinde muhtelif mukabil taarruz
lar yapmış ve düımana büyük 
zararlar verdirmiıtir. 

(Devamı dördüncü sayfada) 

jROMANY A RESM~ 
TEBLIGI 

Basarabya 
tamamiyle 

istirdat edildi 1 
Berlin 9 (A.A.) - Rumen res

mi tebliiti: 
General Antonesku kumanda 

sındaki Rumen-Alman kuvvet
leri aşa~ıDinyesterdeki ileri ha
reketlerine devam etmişler ve 
Basara.byarun Sovyetlere ter
k.inden evvelk.i Rus-Rumen hu
duduna varmışlardı. Şilmdiki 
halde, evvelce Sovyetlere teclt 
edilmiş olan topraklar, atmami
le istirdat edilmiştir. 

miyeceiini bildirmiıtir. Geçen 
cumartesi günü başlayan muhare
be şimdi hudut karakolları etra. 
hnda fasılalı ateı teatisine inhisar 
etmi§tir. 

1- Birkaç Satırla ... 
Bir işkencenin 

tarihi 
Hamid Refik 

debinw sarfebeniz: muvaffak 
olamıyacaiınızı dütünür; aüler 
veya aj-lanmız ... Fakat, fUmuftU·· 

za ve irfanınıza, elindeki veya 
emrindeki demir · parçalan kadar 
soğuk bir hiasizlik içinde tasar· 

D . x.-ı ___ ... d-L- ruf eden «mürettip efendi., .,.. 
lf ve naar ••·--an llDft • daha · d-L-.. ,. d 1 be lesı ve erteaı ve .... er-

mm ıç ne var, er erse, n ... ~· ...:~• .• .-::ı•· _:z.1 __ ::.. 
._ d" bea b b" _.ı ..... ı ........ , UZI suaUp ---~-:o 1 ~uıma, ır yazı 11U&mı · hakkından bile ambrum bırab-
ıçın.' tertip -~ dojurdufu cak bir katılık içine sömebilmek 
denn IUkutuhayal ve acı ıstırap! . . hi b' d-1."- ... ..:.-;-~ 
d . ıçın, ç ır ıı:ımuım -....----... -- • 
erım. w • f& b' ·"·---.-6 • 
H - .. be "be b" ha gı men ı ır m .... ...-.. e 

eJ"lrUll, no t DO l, lr - t t •b ruh • -:...ı .:....· ö-1- bir-
·ı "b· A • • • d d a zı a •~e. - ,,_ mı aancıaı gı ı, ta açıma en uy- tak 1~~d _ _.__ düz-

d w b ....... -b b::..:u. nn yar...- an 1''""'-... ' uaunnız U IA•ıın& m eft u7....: lüld" d • 1----1-- altın 
f il. !!•-"~ & ~-•- er en qınr, -•- -~. ı ve mUIUll"ab, IN';'U1nı ~- da dolqbnr ki, li:yme liynıe ol
rıb ıle olsun anlaıılabılecek bar 

~·--..ıu.J:.. ve bal'ap A haysiyet .eviyeainden qatı dü- mUf YUl:UU--. mane-
fÜnnemİf bir tertip bünyeai için- viyetinüıle, ~ .uyan, ne de fe
de ve imzanız altmd•- size sunul- veraa eclehilinimz:; sadece boy-

.., biket' ted' . _.. .. mut olan yua parçasıdır. Binbir ~~um ' ınuy ..... ge>.te-
halecan içinde beraün bunu bek- nnıiniL 
ler ve sonra, o atin, alnınma ceb· 
lin fuzuli karadamsaamclan p
kader veya bukadannı kaad• 
mat olan «mürettip .ı.a.li• ,. 
ya hayırdualar, ya .......... Pl
dını·amız! 

Bazan bakanaus, tlrlü zah
metlerle 'biraraya ptJrdijiniz ke. 
Jimelerden İl*'et cibnle t9'ekküt. 
Jeri ve mana Jliuu, ihtiva ettiği 
fikir bmbWile bütün münase. 
betleri birden Ç~Üf ve her
biri hiç dütünübnemiı iıtika. 
metlere aalıverilmiı bir halde 
k&l'fmıza çıkar; bukadar saçmayı 
vücude getirebilmek için ıbiitün 

Ben, bamdolaun, bu cehennem 
uibından kurtulmut balanayo
nan. Şayet, bu ıühmda çıkan ya
zılarımla, aradabir, isimi dikb. 
tin bile sözünden kaçabilecek 
küçük nnl.,laklarla, uis okuya. 
culanm, hmunmma çdrahiliyor
aam, bunu, dejwli Linotip ope· 
rcstörü Enver Bola,.r'm epis hü
ner, bilıi ve ihtimamına medyu
num. Hakkında bir medhiye ele. 
iiJ, &ir tedkik makalesi yazıla
cak lu)'mette olan bu arkacLatı, 
&arada, Türk irfana nemma, &ir 
caan'atkin olarak aellmJanm_ 

.. 

.. 
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Bu Günı1nl =i:fl. )'"..!Haberleri ,~R f h faciasından, bu şilebin 
sahipleri de mes'ul tutulmahdır lzlanda 

adası 

Amer;kan işgalin· 
den çıkan ilk ne· 
tice: 

• 
Bu, lngiltere 
ile Amerika
nın Japonya-
ya meydan 
okuyuşudur 
Londra, 9 (AA.) - RuL

veltin, lzlandanın Amerikan kıt
alan tarafından işgaline kara. 
vermesi çok müsait bir tesir yaı.ı
mıştır. lngiliz siyasi mahfilleri, 
bu suretle, İngilterenin 15 inci 
arz dairesinin garbındaki külfet. 
lerden kurtulacağı kanaatindedir
ler. Birleşık Amerika Devletleri
nın, Jngil tereye mahsus harp 
malzemesinin yarı yola kadar ıa
limen gitmesini temin etmeğe 
karar verdikleri bir sırada lzlan
danın İşgali bu İti çok kolaylaş
tıracaktır. 

Pasifikteki gerginliğin arttığı 
bir sırada Amerikanın böyle bir 
külfeti yüklenmesi büsbütün şa
yanı dikkattir. 

B. Ruzvelt bu hareketile, Pa
sifikte zuhur etmesi muhtemel 
olan vahim hadiselerin Amerika
yı Atlantikte ve bilhassa böyl< 
psikolojik bir anda müdahale et 
mele.ten menedemiyeceğini isbat 
ctmit bulunmaktadır. Bu, ayn. 
zamanda, hiçbir tazyik ve tehdi
din Amerikayı ürkütmiycceğini 
de sarih bir surette göstermekte
dir. 

Şimdi mesele, Japonyanın do 
ayni derecede .arih h! vaziyet 
alıp almıyacağı noktaıından iba
ret bulunmaktadır. 

Kanada Başvekili
nin beyanatı: 
----o-----

" - lzlandaga 
yollanan kuv

vet, pek 
büyüktür,, 

Ottova 8 (A, A.) - Kanada 
ba~ek.il'i Makenzi King İzliin
da hidiseııi üzerine şu lıeyanat 
ta bulunmuştur. 

- Bu, Amerika tarafından 
bugüne kadar yapılmı olan 
hareketlerin en manidarıdır. 
Bull'll. ben bir hafıadanberi bi
liyordum- Yollanan kuvvet pek 
büyiiktür. 

Milyarlar, 
Eridikçe 
Eriyor! 

Ruzvelt, daha beş 
milyar dolar istiyor 

Acaba 
neler 

• 
Londra, 

ln!!ilterege 
gelen Rus 

askeri he g' e
tine büyük 
ehemmiyet 
veriyor? 

Londrn, 9 (A.A.) - lngilte
reye bir Rus heyetinin gelmesi, 
lngiliz-Rus i,birljiine hız vere
cek yeni bir aafha telakki edil
.nektedir, Bu itbirli,Ki aıkert, ıi
ınsi, mali ve iktisadi sahalarda 
.cendini gösterecek.tir. 

Sovyet heyetinin baalıca iki 
lzaaı Kızılordu Genelkurmay i
kinci başkanı general Golkof ile 
3ovyet donanması genelkurma
ımdan Amiral Karmalof'tur. Hey 
.!tin diğer dört 8.zaıı Üte Sovyet 
1ava kuvvetleri ile teknik servis
erini temıil etmektedir. 

Jngiliz heyetinin birkaç ııün
itnberi Mookovada bulunması 
fovyet heyetinin buraya 11elme
ıindeki ehemmiyeti hiçbir veç-
1ile azaltmamıştır. Bu heyetlerin 
10 gibi işlerle tanH edilmiş ol
luk.larını alenen söylemek Jİm
lilik mümkün değildir. Fakat 
)ovyet Ticalinin Londraya ıön
lerilmesinde saik. olan ıey, her
lalde prestije, nezakete ve siya
i teamüle riayet gibi mülıihaza· 
ardan çok farklı bir düşüncedir. 

Harp ve 
Amerika 
lngilterenin yeni 
orta şark kuman
danı garip bir 

vaziyete düştü 1 
Vaşin.Rton 9 (AA.) - Orta 

sark İnıı;ııiz Başkumandanı Ge
neral Auchen Leek'in Kahircde 
gazetecilere vcrdi.S(i beyanatta, 
Amerik.ının yalnız silah ve m11!
ıune il" de.itil ordusu ile de bil
fiil yardımı icabettif(ini söyle
mişdi. 

Gazeteciler taraf.ııxlan bu 
menu etrafında sorulan bir su
ale Amerika Hariciye Naza reli 
mW.teşn Sumner Vells şu ceva
bı vermiştir. 

-- Orta şark İngiliz ordusu 
Başkumandanının mafevki olan 
İngiliz Başvekili Çorçil Birleşik 
Amerikanın, yalnız silah ve mü 
hımmat vermesi kafi geleceğin. 
:;öylemiı;ti. 

* Lalineıa 9 (A.A.) - İngiliz do-
nanmasına mensub tayyareler 
tarafından Cebettarik açıkların
da bir Alman denizaltısı batı
rılmıştır. 

Şarlonun bunu yapmaıının 
sebebi vardı: Dilencide para 
olduğundan şüphelenmişti. Bü 
tün dilenciler gibi J akarın da 
ka e6';nin dolu olduğunu :ıanne 
diyordu. 

Tahınininde aldanmamı~tı. 
J akar bir kaç dakika sonra koy 
nundan bir kese çıkardı- Kese 

Vaışinıı;ton 9 (A.A.) - İyi rna- iple boynuna asılmıştı. keseyi 
!O.mat alan mahfillerde dolaşan yi açtı, içinden bir sürü altın 
şayialara göre B. Roosevelt .va- çıkardı, paralara hayran bay
landa kongreden 5 milyar dolar 
!ık munzam tahsisat istiyecek- ran baktı, nkşadı, ve birer bj
tfr. Bu paranın bir kısmı ordu- rer sayar~k tekrar keseye ko 
ııun bir kısmı'j;la donanmanın· yup, a~mı büzdü. 
ıutt.ırılmasına sarfedilecektir. Şarlo bunu görünce: 
İngiltereye v_ıı_;dım ~çin de top- _ Aldanmamt§un ! Dedi. 
1°1' b r meblag tahsıs olunacak- lI __,.,f • ğl d 
ıır erı çı o un a para var. 

Bahrive encümeni reisi B. Feıi§ olsaydı dilencide para 
Vınson, Bahriye Nazaı-eti tara- olduğunu Hemen Martenle ka
fından yemden sarfına mezun'- Nsına haber verirdi. Fakat. 
v~ istenilen 585 milvon dolar-
lık tahsisatın ,kabulü lehinde bir Şarlo öyle yapmadı, görtlükle
kanun projesi teklif etmiştir rini onlara söylemedi, bu sırTİ 

485 
Milyon 
dolar! 

Amerika bahriye 
nezaneti yeni bir 
ın aa: programı 

hazırladı 
Y6,İJıat • 9 (A . ) - .Şi 
- erilu. BulctiJı: Devletle· 

ımlıldanna aid faaliyeti 
~ lendirmiftir. 

'md.ilti halde 3 1 buyülı: A~ 
rikan kumpanyası, hükUmet he
sabına harp malzemesi yapmakla 
meşguldür. 

Bahriye Nezareti, 
485 milyon dolarlık 

yeniden, 
fevkalade 

bir kredi istiyen bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. 

Macar ordustl 
Seret nehrini 

geçti! 
Buadpeşte 9 (A.A.) - Motör. 

lü kıtalanmız yürüyüşlerine de
vam ederek Seret nehrini geç 
ınişlerdir. Zayiatımız mühirr 
değildir. 

DÜNDEN 
BUGÜNE. 

Hatıralar ... 
Süleyman Nazif merhum il< 

Cenab Şehabeddın arasında biı
çok bakımdan yakınlık vardı. 
Bir kere, heriki üstad da aynı 
•debi ekole mensuptular, Bun
dan baıka, üsl\ipları ve ıan'at an
layııları azçok birbirine ben
zerdi. Bir Yakınlık alakaları da
ha vardı ki o da yekdiiieril• dü
nür olmalarıydı; Nazif merhu
mun oğlu Cenab merhumun kı
zını almıştı. Buna rağmen Nazif, 
kimseye benzememek iddiasında 
idi. Hatta, meşhurdur: B;r 
gün Süleyman Nazife: c:Bira
deriniz Faik Ali'ye nekadar ben
ziyorsunuz I> demiıler. Üstad, 
köpürmÜ§ ve: c:Evveli'ı, ben o· 
nun biraderi değilim, o benim 
hiraderimdir; saniyen, ben ona 
benzemem, o bana benzer I > ce
vabını vermiş. 

İşte o, bu derece ncv' i şahsı
fid mahsus ve hiç müsamahası o!
mıyan biriydi. 

Bir gün tesadüfen bir mecli
sinde bulundum. Şu sual aklıma 
geliverdi: 

- Üstadı dedim. Cenab'Ia a
ranızda ne fark vardır) 

Hiç düşünmeden şu cevabı 
verdi: 

O kalemini dimağına batırır, 
yazar; bense kalbime . .. 

Sanırım ki hiç kimoe kendi ken 
dini bundan daha sarih ve veciz 
tarif edemez. Ben bu harikuliido 
tarifin sade kendi hafızamda gö
mülü kalmasına razı olmadığıın 
için, onu buraya geçiriyor ve ta~ 
rihe malediyorum. 

Koca Nazif!... 

NACI GALİP 

Bunlar, şehit ailelerine taz
minat vermeğe zorlanmalıdır 

Refah faciası hakkındaki retı
mi tahkikat başlamıttır. Çok dik
tatle yapılacaiına emin bulun 
Juğumuz bu tahkikatın bitmesı, 
ıiç ıüphesiz bizi mateme boğar. 
ıehitlerimizi tekrar diriltmiş ol
m.ıyacaktır. Maaleeef, böyle bir 
mucizeyi, birçok mucizeler gö&
.ermi olan Cümburiyet hükUme 
jnden de bekliyemeyiz. Fakat, 
)e de olsa bu tahkikat birtakım 
neş'ulleri meydana çıkaracak vt: 
~efoh Faciası, bizim için pelı: 
:>abalıya ödenmia acı bir tecrübe 
>lacektır. Bir daha ~yle bir ha
~a işlenmemesi, inşallah, biz~ 
"llUkadder olur. 

cRefah> meoelesine hüklımet 
el koymuştur. Fakat bu, bir mil
let meselesidir. Binaenaleyh heı 
vatandaş için, gücü yettiği nis
bette bu hadiseyi aydınlatmağa 
çdışmak, hem bir hak, hem bir 
vazifedir. Binaenaleyh bu salft
hiyete dayanarak bir nokta ü
zerinde ısrar etmeği doğru bul
duk. Bu nokta şudur: 

Refah bir şileptir. Bu şilep, 

D.ıvlet Demiryollarına, lotanbul 
tramvay ve elektrik müessesele
rine, yıllardanberi Karadenizden 

kömür taşır. Bazan, Akdenizi baş 
tan başa kateder, Marsilyaya g"İ-

der gelir. Böyle bir geminin nor
mal tahlisiye vasıtalarının bile 
mevcut olmadığını bu facia an
latmıştır. Koskoca beş bin ton
luk bir gemide c 190> kişiyi ba
rındıracak on sandal, yahut beş 
sandal üç sal, veyahut 190 tane 
tahlisiye simidi, mantarlı yelek 
bulunmaz mı? Bulundurulamaz 
mı~ 

Tahkikatın bu cihet üzerinden 
yürümesi, bizi, Refah gemisinin 
kayıtlı olduğu limandaki fen hey
etinin, liman reisliğinin ve niha
yet bu gemi armatörlerinin kat'i 
mes'uliyetleri ilıo karşılaştıracak· 
tır. 

Ahlak softalığından ve havadis 
ihtikarından çıkan münakaşa-
~~-~~~~~~-=~~~~~~~~~----~ 

Refah gemisinin sahipleri bu 
hadisedeki mes'uliyetlerini gizli. 
yememek mevkiindedirler. Bun~ 
!ar, Refah faciası şehitlerinin ai
lelerine tazminat vermeğe mec. 
bur edilmelidirler. 

ların sonu: 

Ahnı t Emin Y iman 
beraat etti! 

Bu memlekette zengin olnn
lar, bu memleketin, kendi hatala
rı yüzünden çekmekte olduğu 
büyük zararın, maddi kısmını ol
sun ödemeğe zorlanmalıdırlar 1 

- Bize göre :-

Hamamlar erken 
kapatılıyor ... 

Hamamlar, geceyansından iki 

C saat evvel, yani tam saat onda 
Vatan Gazetesi aleyhine umhuriyet kapatılıyor. Bu hesaba göre, · 
r- t • t f d 1 d b • tt • tinden azçok geç saatte çıkıp akuaze esı ara ın an açı an ava 1 ı.. tam yemeğini de yedikten sonra 
Vatan ııazetesi başmuharriri 

Ahmet Emın Yalman aleyhine 
Cümhuriyel ııazelesi muharrir
!cTinden Nadlr Nadlnin açtığı 
hakaret davasına dün 8 inci As
uye ceza mahkemesinde bakıl
mıştır. 

Davacı vekili, Ahmet Emin 
Yalmanın müe.klci.lıne yazmış 
oldui;u iki makale ile tahkir el
uğını, .!\adir Nadinin ha\'adis 
thtikürı yazısına Vakıt ve Tas!i
riefkiir ııazeteleri de cevab ver
di&-i halde bunların işi ~ahsiye
te döktüklerini fakat Ahmet E
min Yalmanın havadis ibtıkArı 
yazısına verdiği cevapta ve da
ha sonra Nadir Nadinin yazmış 
oldutu ahliik softaları yazısıııa 
vermi~ oldu&-u cevapta Nadır Na 
dıyi tııblrir ctti&-.n.i söylcınııi ve 
havadıs ihtikarı yazısına cevap 
olarak ve diiier ıı112elelerin yaz. 
ınış oldukları yuılarm okunma 
sını iı;te.miştir. 

Gazeteler t.>kunduktan •onra 
Ahmet Emin'ın vekili ce
vap yazanlar arasında Ye
ni Sabah'm da bulunduğu
nu söyliyerek hu gazetenin 
sını istemiş ve Yenisabah gaze
tesinin yazdığı •Sırça evde otu
ran başkasına t.aı; atmaz., baş
lıklı yazısı okunmuştur. 

Bunun üzerine davacı vekille
rinden başka bir diyeceği olup 
olmadığı sorulmuş ve vekiJ eski 
iddiasını ileri sürerek suçlunun 
cezalandırılmasını istemiştir. 
Mütaleôsı sorulan Müddei u

mumi muavini, Nadir Nadinin 
yazmış olduğu havadis ihtikarı 
ve ahlak softaları yazılarına ce
vap teşkil eden Ahmet Eminin 
iki yazısının içinde iddia ed ildi
ği gibi hakareti tazammun ede-

cek bir hal olmadığmdan ve hu 1 hamama gitmek istiyen bir kimse 
neşriyatın alelitlak gazeteciler huna imkan bulamaz; isler iste
arasında _muayy~n bir hadis~de_n I mez bir tatil gününü_ bekleme~ 
miitevellıt edehı ve mesleki hır mecbur olur. Halbukı, ancak ıs
münaka~adan ibaret görüldiiğü- tirahat, gezme, mioafirlik, yahut 
nii, şahsın kasden ve o şahsın ki çoluk çocuğu veya aileıile bat
halk mlivacehesinde alçalması- baıa birkaç saat geçirmek ıçm 
na ve hakarette kalmasına sc- ayırdığı bu günü bu iıe tahsis e
heh olacak bir fikrin bu yazı- demez, elbette ... Etmek iolese bi
larda bulunmadığına binaen Ah le, kalabalıktan yer ve oıra bu
met Em.in Yalmanın beratını is- lamaz. Kaldı ki, mevsim icabı, 
!emiştir. ı •ık sık }'1kanmak da lazımdırl 

Bu taleb üzerine müdafaasını H~mamlar toplanma yeri ol-
y!lpan Ahmet Emin Yalınan, da madığına ve bu cihetten inzibati 
vacı Nadir Nadinin ba\'adis ih- bir mahzur tasavvur edilemiye
tikarı başlıklı y112ısının matbu- ceğine göre, hiç olmazsa on bire 
atta uyandırdığı infiali anlat- kadar açık hulundurulmalan lii
tıktan sonra ve Vakıt gazetesi- zımdır. 
nin: 

•Cliınhuriyette havadisin tür-
- Bu, böyledir!--

lüsü mü yok• 1 -
Tn.•firiefkar gazetesinin: ,-in feda edilecek manevi kı\'-
•İhtikar kelime•i tekin değil. , metler arasında şeref lıaysiye. 

dir, kurcalamağa gelmez içinden tin de bulunabileceğini ifade c-
ecinni çıkar• den bir yazı karşısında tees!:iir 

Ve Yenisabah gazetesinin: duydum ve bu yazının hu sıra-
·Fili hile deve yapan açık gÖT da uyandırabileceği kötü tesiri 

!erden• bahsetınel~inin Cün_ı- kaldıracak bir yazı yazmaJı ga
hııriyete daha dogrusu Nadır zetecilik bakunınadıı bir vazife 
Nadiye verilen cevaplar içinde saydım. Her iki yazımda da d,. 
kullandıkları kelime olduğunu vacıya hakaret etmek gibi hi
söylcmi' ve ez cümle şunları i- çük bir hissin yeri yoktur. 
Ulve etmiştir: Ahmet Emin Yalman bundan 

- Nadir Nadi ahlak softalnı·ı sonra beratını istemistir. Ahmet 
yazısında, ahlakın miskinlik ol- Eminin vekili Nazmi Nuri de 
duğunu ve hayatta kazanmak müdafaada bulunmuş ve miida

fa.Iardan sonra mahkeme k~-

* Mıntaka Ticaret müdiirii 
Sait Sarper, Ticaret Vekaleti 
iaşe umum müdürlüğiinP ta}'in 
edilmi§tir. * Satie davası maznunları 
müdafaalarını bitirmişler ve 

beraeılerini istemişlerdir .. 

rarını bildirmiştir. 

Muhakeme Ahmet En< -
nin cevabi mahiyetinde o
lan yazılarında Nadir Na
diye hakaret teskil ede
cek mahiyette bir cihet bulu .ı
madıi{ı kanaatine vardığındcn 
Ahmet Eminin beratına karar 
vermi$tİr. 

En Son Havadisin Cinayet ve Mace• Tefrikası: 46 - Otur §Uraya, dedi. Sen 

de bir gayri tabiilik var- Hasta 
mısın? IKANLI LOKANTA 

kendisine ıakladı. 
Masumane, vu.koataız geçti, 

gece ... 

Dilenci sabah erken kalktı. 
Aşağı indiği zaman ŞarloJan 
başka kimse •kalkmamıştı- O -
nunla bir kaç havai laf attık
tan sonra yola çıktı. 

Yavaş adımlarla t!irüyor. i
kide birde, yegane servetini ıeş 
kil eden paracıklarını muha
faza eden kesıısini, cakeı ve 
gömleğin'in üstünden yokluyor 
ve okşuyordu. 

Birdenbire ensesine şiddet
li bir sopa indi. Bunun tesir ve 
acıffile yüzüstü yere Jli~tü. 

Jakarın kafasına vuran Şar 

• 

1 M: 
Çeviren: 
.S. Çapanoğlu 

lo idi. Dilenclı, lokantadan çı -
kınca o da arkasından fırlamış 
takip etmiş, ormanda kestiği i
ri ve kalın bir ağaç dalı ile ka
fanna vurarak adamcağızı ser
semletmif, yere yıkmııtı. 

Şarlo hemen J akarın üstü
ne çullandı, koynwıdan ke~e~i
ni aldı, sonra yine ormana dal
dı, tenha, kestirme yollardan 

lokantaya döndii, arka kapı -
dan ahıra· girerek tavuklara , 
tavşanlara yem vermeğe baıla
dı-

Lokantada daha kimse kalk 
mamıştı. Karı koca ve Fetiş ha 
la uyuyorlardı. 

Öğleye doğru dilenci Jakar, 
sopasına dayana dayana iki 
büklüm bir halde lokantaya 
geldi. Feti§ onu görünce sordu: 

- Ayol ne kadar erken yo
la çıkmışsın? ... Acelen neydi? 
Şimdi tle neden geri döndün? 
Yoksa burada bir şey mi unuı
tun? 

Dilendi başını kaldırmadan 
inleye inleye bir kaç söz söyle
di. Fakat söylediklerini anla -
ınak kaMl ·değil. 

Madam l\larten, 
sandalye vererek: 

Jakara bir 

Ağlıyarak cevap verdi: 
- Enseme ve başuna bakın 

ne olduğumu anlaromız. 

Kadın dilencinin ba~ına en
sesine baktı. Kafası yarılmı ş, 

ense•i adam akıllı şişmiş, kat
mer katmer olmuştu. ~adaııı 

l\farten acıyan bir sesle: 

- Zavallı Jakar! ded1i. Ka
fan yarılmış, her tarafın kan 

içnde ensende şahrem şahrem 

sana ne oldu böyle? 
Bu sırada usta "'.'tfarten de 

geldi. Dilencinin bu halini gö· 

rünce o da ayni suali tekrarla
dı: 

- Sana ne oldu böyle? Ka
fanı biri mı yardı, yoksa d~ 

tün mü? (Deı-amı t•nr) 
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G~z e ı; §, 
sağlam 

Ve İştahlı! 

' ( - .... ~ . , . ' -. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihı: 1888. - Sermayesı : 100.000.0UO "l'ıirk 

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

Para biriktirenlere 28.SOO Jira ikramiye \'eriyor 

EN SON HAV ADlS 

SiNEMALAR 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 

2 Film Birden 

l - Gaip izler. 
2- Asi Kazak. 

Türkçe 

Bc~ikt<q Suat Park 
Sinemasında 

2 Film Birden 
l - Kral Aıkı. 

'İst: Nuruosmanige Çuhacı han karşısında 

Her nevi karyılla \'C mobil yelerinizi buradan ucuz ve 
sağlam olarak tedarik ede bilirsiniz. Tavsiye ederiz .. -- -~ ~-------~---------------

-Müjde!--
2 - Kandezterler Kar~ı 

Litvanyadan yeni gelen mütc,hassıs. kimyager . tahta kurusu 
Pire, gÜ\'e, hamam böcekleri. Siv~isı.nek ce saır haşaratı im
ha eder çok müessir ilaç icat etmıştır. 
25 . 50 kuruşla, DEZENFEK TÖR, sizi tahtakurularından, 
50 . 100 kurusla, ASEPTOL 25 kuruşla, BLATTOL, sizi ha 
25 kuruşla, BLATOF, sizi ha mambö~e~lerinden. kurtarabilir. 
100 kuruşla, bir litre ilaç gii ve, sivnsınek ve bılumum haşa. 
ratı imha eder. 

Karşıya· 

* Beyoglu 
Ziraat Sankaslıtlda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla

rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
Halk sinemasında 

BUGüN Stanislav Karolieviç imallthanesin-
a ile aşağıdaki pl.n.a göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.ooo Liratıı. 4.000 Lr. den tedarik edebilirsiniz 1 Matine 11 de gece 8,30 da 

KULLANIYOR! 

------------------------
4 • 500 > 2.000 > 
4 • 250 > 1.000 > 

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

1. - GUNliADiN. Türkçe sözlü. 
2. - GÜNDVZ İNSAN GECE 

KURT. 
Komisyoncular aramaktayız 

Çocukların1Z1 küçükten 
SANİN diş macununu kul
lanmağa, SANİN diş ma
cunu ile günde üç defa diş
lerinizi fırc;alamaia alışh
rınız. Gürbüz yetişmeleri
ni temin etmiş olursunuz. 

40 > 100 • 4.000 > 3. - TENCERE YUVARLANDI ,, Beyoğlu Galatasaray Büyük Bayram sokak No. 44 
Komedi. ı. 

Eczanelerde, büvük ıtriyat 

ma~azalannda bulunur. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içulde 50 lira. 
dan aşajı dü~miyenlere ikramiye çıktıgı takdirde 7c 20 faz. 
!asile verilecektır. 

1 Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 Bırincikinun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekıleccktir. 

U2*VA.tifHit#'"Am&:iilf.lli""al!!IRW ı - waw: @ 

Tanıdığ~nız, tanımadığınız birçok tiplere 

Herkes ·kendi hayatını yaşar 
t:f(PA RA ,, . 

'\ BAYAT TARlfllmt 

Seriinin iki iddiası 

Komünist 
komiserler, 
askerleri 

kalelerekilit
ligorlarmış I 

Adlı kitapatki 6 büyük hikayede rastge
lecek, onların bütün inceliklerine, hususi· 

yetlerine yakından vakıf olacaksınız. 

' 1 

T.~J8 llANBAll-
İMIHİllİ .. IS UMICASllDA 1 
İ~YELI .:.~iA!!9 A~R 

Yazan : Bekir Sıtkı Kunt 
Kitaµç111ızdan arayınız. 50 kuruş 

----------------- - ------------
Mohilef civa
rında 300 

Alman tankı 
imha edildi ! 

Londra, 8 (A. A.) - l\losko\'a 
radyosu dün akşam, şu tebliği 

Taykadın 
çiftliği 

Her aileye 80 dekar 
dağıtılıyor. 

' 

K~ 'J'uuraf ffeuplan 

İ 941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı Atuatos, 3 lkinclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

J94 I iham iyeleri 
1 adet 2000 llralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
ıl > GOO > =2000.- > 
8 > 250 > -:- 2000.- > 

35 > 100 > = 31'00.-· > 
~ ~ 00 > 4000 

300 ~ 20 6000.- > 

ENSON HAVADıS 
tLAN FİYATLARI Kuruş 

Başlık maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 > > • 200 
3 > > • 75 
4 » > > 50 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylıık 

için iç.in 
Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 
500 

Berlin, 8 (A.A.) - D.N.B. : 
ajansının salahiyetli bir mcnba
dan öğrendiğine göre, Stalin hat
tına karşı ileri hareketine devam 
eden bir Alman piyade kıt'ası 
bir düıman istihkamını ifgal et
tfii aıradıı bu istihkam müdafile
rinin siyasi komiserleri tarafın
<! an kalenin içinde kilitlendikleri 
ve bunlann kendilerini feda et
meğe mecbur edildikleri görül
müotür. Kısmen istihkamın yeral
tı koridorlarında cereyan eden 
,iddetli çarpışmalardan sonra 
müdafilcrden sağ kalan 20 kiıi 
teslim olmuştur. Bilahare yeraltı 
dehli~lerinde 8 d«! kadın bulun
muştur. Sovyet makamlarının ?u 
kadınlara silah vererek ordu ıle 
birlikte muharebe etmeğe mecbur 
eyledikleri anlaşılmıştır. 

neşretmiştir: ' 

Mohilef civarındaki muhare
belerde, Rus tanklarının ateş 
cehemıemi bir hal almıştır. Son 
24 saatte bu ınıntabda 300 Al
man tankı imha edilmiştir. 

Edirne, c:ı (Telefonla) - Zi
raat Vekaletince istimlak edilen 
Taykadın çiftliğinin meaahası ta
mamlanmış. çiftlik Taykadın köy 
lülerine her aileye seksen dekar 

olarak tevzi edilmeğe baglanmlJ-ı 
tır. Hükumetin bu hareketinden 
köylüler sevinç içindedirler. 

Orta -Lise bütün ikmal dersleri 
1914 sene inden heri t l"·ll ( Yahan<'I diller \e Riyazi~ t' 

lü tedris ve muvaffakiyetle ta-Kız - Erkek Okulu) lıer isteni
nııunı§ (ÇEMBERLİTAŞ TRAlen surette tek veya 2. 3 kişil 
l\IVAY DURAGI) karşı~ındaik gruplarla lıazırlıyor. 

Onlar n buraya gelmesı şatoya istiklal - En Son Havadis'in büyük zabıta romanı : 9 
hlrhrahl~ ~m~P~~.~ ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ı;ı:nz:a~ı:ni!d~;:~::! ~&::~!: G o·m R 0 N M E YEN K A T ı· L 
Bu dünyada in~an he:rşeyc alışı- ı 
yor. İ,şte ben de zengınlığe alıştım 

bYavlaaşdıyavaş iyice ıçim sıkılmaga ------ Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik 
aş . b' ı 
Bugün Bomford'a giderek 1 - 9 _ • 

lf d , .Bu gez:nti biraz -~ Nısan. Akşamın saat doku- verini yine kara düşüncelere ter- rını, ı;iyah kilotunu, µerukasınm 
raz go oyna m . zu . . . . 1·· k .. .. . d f k d ," h .. h . · · · t Kl"btin sökreterı ıle •· . Kettı. Bır turu uy u gozume gır- ka ı e or e.wsını, epsıru epsı-
~ın~ aç ı., ~ k Adamca ,12 be- Defterıını her zaınanlcndcn d..1 medi. O taraftan lbu tarafa, bu ta- ni gördüm .. Hepsi, aynen portrede 

Sabah olduğunu evdeki hare -
ketlerden anladım. Lattimer kah 
valtımı getird ği zaman gecenin 
kabusunun nihayet lbulıduğunu 
anladım. 

- Devamı var -

Francala 
tevziab 

TIYATRQLAR_ ı 
VEDAD VRFi YAZ 

TEMSİLLERİ 
7 Temmuz Pazartesi Aqamı 

Suadiye Şenyol Çınardibi 
Tiyatrosunda 

11 Temmuz Perşembe gUBU 
Akşamı 

ALTINTEPE TİYATROSUNDA 
Büyük Temsil 

Kani .. 
Komedi Dramatik 3 perde 

Film Rejisörü Eserin Muharriri 
VEDAD VRFt 
Bizzat Perdede 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAMETTlN NAZİF 

Neşriyat Direktörü: 
Ş0KRt) SARAÇOÖLU 

Basıldıj(ı yer: Ülkü Basımevi 

Kontorol edilen 
gıda maddeleri 
Belediye Sıhhat Müdürlüiü 

haziran ayında muhtelif gıda 
maddelerinden 147 4 nümune 
alarak kimyahanede tahlil ettir
miştir. Bunlardan 384 Ü Beledi
ye zabıta talimatnamesine uygun 
çıkmamakla beraber, sıhhate mu 
zır şeyler değildir. ~ra k~r 0~1~

8 

g · u ve kl;be aza J,a erken elime aldım. Dün akşam raftan o tarafa döndüm. Nihayet ki gibi idi. işte o zaman efsanenin 
~::ak,~t~diğ.1~/Üğrenince sevin baş.una gelenleri hi~ olmazsa def· uykum taınamile kaçtı. Gözl.eri- yalan olmadığını, gözlerimin ö -
cinden adeta bo) .ııuma srılacak ~erım~ a~latayım.Bır~ daha bek me ağırlık basıncaya. kadar bıraz nünde büyük babamın büyük ba
gibi oldu. Çok gcçmede!l burada ~yfce 0 

ursam belkı de çok g~ Jyumağa karar verdım. Odamda basının dolştığ·nı, anJıadım. 
tanıdıklar, ahbaplar edineceğim~ ı-.a ırım. • ~içbi.~ .~itap yokt~. Kalkt1:111· ~ Hayalet galerinin nihayetine 
umuyrum. Hem zaten 40,000 Ingı . Ne kaqar rn~~~.? mı işletmek gı, kutu~neye gıderek hır kitap varınca durdu. Bana -doğru biraz 
liz Lirsı geliri olan bir adamın ah- ıstesem yıne bUtun benliğimi sa - seçmek ıçın odamdan çıktım. döndü. O çıkık alnı, yüzünün o 
bap edinme.nesıne imkan var ran kor~~~kke~imi kurtaram• Sofada her gece elektrik yanar sert ç:zgilerini iyice seçtim. Soınra 
mı?. yorum. uyu hır kuvvıet sarfe- dı. Güçlıük çekmeden merdiven- birdenbire ortalık! kararıvrdi. 

Kargaşalığı önlemek Büyük bir 
iç~~ ~e~~~-~ye sı~hat Cenubi Afrika 
mudurlugu tedbırler 

Bugün erkek kardeşimden de d~rekbmasamlın başına oturabiı !erden ind.m. Son basamaklardan Ben .aözlerimi hayaletin bulundu. 
k ah t . dım u satır arı Yazınag· l · ı · · k pıs .. ·· ·· ?> me tup aldım. Senelik sey a ın- , A d d a ça :ş;. rcsıın ga crısının a ı gorunu - • yer mııhlamış kalmıştım tek-

den dönmüş yakında gel'ip beni yorum. ra a 5 ra a Pr.rrnakla - yor<lu. Petdenin arkasına doğru gu e . ' 
· k ' · .. 1 · rım duralıyor. Durup ciurup a·· b' ··ı . k dıg"ını "rd" rar elektrık yandığı zaman oda gorece Bu ha\'adıse oy e scvın. -ıı.- d ~oz- .r go genın ay ıgo um. b bo t h Jet k 1 uştu 

dim ki.: Zengin olduğumuzu öğ- hrimi etroukl g~z iriyorurn. Saat gece yarısını geçmişti. Bu orn ş u; aya ~o ~ m · 
renince o da çok sevinmiş .. Ken- Ne araşt·rıycırum yaraLb:? .. O- saat buralarda kim dolıaşabilirdi. .o karşımda oldugu mud~etçe, 
cuına günü, yani yar n değil öbür da ısessiz .. Burada ~~mde~ baska O kadar ~hayret ettim ki.. hı~ ~ımıkii ~madan, onu tetk~k et
gün, ıbir tren oltluğunu, onunla kimse yok .. Kımı goreceg ını u - Gö!genin çok çabuk gözden mıştım. çımde korkudan 7.lyade 
disine derhal cevap vazdım ve muyorum acaba? .. Aklı selhnim, kaybolmas na rağmen bunun bir h:ddet vardı, fakat o, yok olur ol
muhnkkak gelmeSini · bildird:m. bütün mantıq.:ı~, bana iay edip ctkek olduğunu farkettim. Her _ maz ıbüyük bir dehşete kapıldım. 
Kendisini karşılamak üzere mo- geçmemi ~mr~~ıy~r, ~at .buı.a halde Lattimer evi bir dolaşıyor, ~uvarlanırcasına koşmağa.! mer
t.örü Banford'a göndereceğimi, rağmen vucudumu soguk hır ter diye düşündüm. Ve bundan emin dıvenlerden yukarı kaçmaga baş
kendisilıe beraber iki arkadaş da- kaplıyor, kalbimi bir ~ey.~ kıs:ı- ol::ıak ıstedim. Bu düşüncenin l~d.ım. ?dama girdim ve kapıyı 
ha getirmesini de yazmayı unut- rıyor, korkuyorum, çunku dün dogru olup olmadığını anlamak kılıtledım . 
rnadım. Hiç olmaz.sa bir briç par. ge<:e 0 mahut hayaleti gördüm! için koşa koşa merdivenin son ba Bir kanapeye yığıldım kaldım. 
tisi yaparız. Mümkün olduğu kadar ?akin sama~larını indim perdeyi arala. Orada öylece ne kadar kaldığımı 

Bllrada kendime eğlenceler olmağa çahşarak vakayı hıkaye d.m. içeri baktım: bilemiyorum. Biraz düşünmeye 
hulmal•yım. Kend' ..n buradan u- edeyim. Galerin:n sonuna doğru birisi- çal1-şıyordum fakat felce uğrayan 
?.aklraşam.ıya~ağım; 'bari, h·ç ol . Dün gece de~~rime yazdıklan- n t~ koşa koşa ilıerkdiğini gördüm oeynim hiQbir işe yaramıyordu. 
rnaısa ~ s_afır!er davet edeyim. mı gözden geçı.rınce çok neş~li ~u La.ttimer değildi; levhanın i- Nihayet kendimde yatağa kadar 
Haydı ş mdı art.!. yata! m. Ne. bir halde olduğumu ve yataga .:ındekı J>Ortrenin sahi'bi olan a _ gidebilecek kuvveti bulabildim. 8~!11 }'.ine yer:ne g

0

!di.. Kendimı girerken de yüzümün gülı~üğünü damdı Burada lam'ba yanıyordu. Gece sabaha kadar ıelektriği sön
~~r zamandan caha mesut hisse- görüyorum. Fakat uyuma~.a ka • Ve ya~ıl?1a.~ığıma kani olacak dürrı:eclim, gözümün önünden bin 

·Yorum.. rar verince lbu neşe, bu sukWıet kadar ıyı gordüm. Beyaz çorapla-bir daoe hayalet gelip geçiyordu. 

alıyor ordusu ... 
Francala tevziatında görülen 

kargaoalık Belediye Sıhhat Mü
dürlüğünün alakasını çekmiı. bu 
halin önüne geçilmesi için, icap 
eden tedbirleri almıya bqla
mıştır. Fatihte oturduğu halde 
Galatadan francala alan hastalar 
bundan sonra, mıntakalarındakı 
fırınlardan istihkaklarını alacak
lardır. 

Sıhhat l\!üdürlüğü, kargaplı
ğı önlemek için, francala fırınluı
nın, eczahanelerde olduğu gibi 
rapor sırasile francala tevziini dü 
şünmektedir. Bu usul tatbik edi
lirse, itişme ve kakıım~ gib!. m~
nasızlıklann önüne geçilecegı gi
bi, francala almadan dönen has· 
talar da kalmıyacaktır. 

RAPORLA FRANCALA 
ALANLAR 

Şehrimizde raporla francala a~ 
lanların sayısı 1860 dır. Verilen 

Pretor)ya 9 (A. A.) - Habe
şistan muharebelerine iştiraık 
etmiş olan, büyük bir cenubi Af 
rika ordusu şimali Afri'kaya gel
miştir. 

Bunların hareketi esnasında 
cenubi Afrika hükumeti reisi 
Mareşal Smuts buradaki subay 
ve askerlerin ıailelerine hitaben 
neşrettiğ beyanname şöyle bit
mektedir: 

•Cocuklannızın cesaret ve şe
caatine, milletin tam bir itima
dı vardır.• 

un miktarı, bu ih\iyacı karııla
madığından, Belediye Sıhhat 

Müdürlüğü miktann arttınlma
sını istemiş ve bu taleb Ankara-
ya yazılm11tır. 
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Sayfa 4 -----------~--------- EN SON HAVADİS 9 Temmuz 1941 ÇARŞAMBA 
En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikas1-75 IHERGiJ.FlKiA 1 (i''~ı!.!ıl.!ı'•~.ınt!ı 1 

Ki SACA -
Lisanı mantzka 

dikkat! 
Acele hükümler 

vermiyelim 

Yeni demir 
hatlarımız 

' Kısa 

Haberler Herkesin oturma.sına mahsu.s 
yerlerden birinde ıöyle bir lev· 
ha gözüme iliıti : 

cBurada sigarasına oyun oy
nanamaz !ot 

" - Müfettiş paşa ya gönderdi
ğim raporun son maddesi mi? 
istifa edeceğimi bildirmiştim,, 

Bir lokantada yemek yiyor· 
duk. İki ,· atanda~. aralarında 
konu~uyorlardı. Kulak kabart 
tık Biri, elindeki gazeteyi bı
r akarak şöy lı- derli: 

- .. .... ler Antalya önlerin
de bir vapurumuzu dalın lıa · 
tırınıılar. İçinde mevcut 260 
ki~iden } 'aınioi boğulmuş. geri 
·i kurtulınu~. Va> hainler! \ay 
kii•tahl ar! Bununla iki oldu ... 
Dalıa geçenlerde bir vapuru 
muzu hatırıııı~larılı. ilah .. . 

20 Kilometrelik 
kısmın inşası için 

emir verildi 
Adapazarından ba§lıyarak 

Boludan geçmek iizere Irmak 
Zonguldak hattının İ>ıne t pa~a 
istasyonunda birleiece.k. olan 
demirroln etiidü bill:ııi§tİr· 

* .MMr çarşısının istimlaki 
tarnaınlanuuştır. Hazırlanan 
projenin tatbikine ay sonunda 
ba~lanacaktır. Halin elektrik 
prijesi de Belediye Reisliğine 
gönderlifmiştir. 

*Yardım Sevenler Cemiye 
tinin yurdun muhtelif yerlerin 
de açtığı şubeler elliyi bulmuş 
tur. Cemiyet bütün kadınlara 
yardım işini genjş]etınekıe ve 
orduya sargı, sıhhi malzeme 
Jıazırlamakıa lıüyük bir faali
yet gö•tcrmPktedir. 

-Acayip ıey! dedim. Demek 
ki sigarasından başka ber9eyaine 
oynanabilir ... 

Muhalif mefhumundan bu 
mi.na çıkma.z mı? 

Bir cümle teıkil ederken liıa
ni mantığa da dikkat etmemiz 
lazımdır; aksitakdirde yukanki 
gibi, brtta daha da acayip netice· 
lere varabiliriz. 

Müellifi : Nizamettin Nazif Sonucak 'İsta•yonundan ha~ 
lıyarak Tosya ve Osmancıkrnn 
geçerek Samsun Sıva' lıattımn 
Havza ile Aına,ya arasındaki 

bir noktasında birle~ecek olan 
ikinci kMtun da etütdlerine de 
bugiinlerde haılanacaktır . 

Amerika 
ordusu yedek 
subaylarını 
topluyor 

Yürüdü. Mektupçunun, iki 
büklüm yerlere kadar eğilerek 
alıılığt temennayı görmemezlik
ten geldi· Cenj' adımlarla o
dndaa çıkıt.. 

Valinin, luilı Ra,,oiın, kah 
haytnr diye nndığı kara kajlı 
genç, l\fana~tır vilayeti baytarı 
idi. 

Yemeğin sonlarına doğru ga 
yet na:ı:ilı:: bir eda ile amirine ~u 
•uali •ordu: 
cevap çıksm. 

Günleıli:., beyhude bir inti
zar içinde geçiyordu. 

- Affeder.in'iz beyefendi .. 
Belki kii•ıahlık ediyorum ama 
merakımdan çatlıyacağım da, 
onun i~in soruyorum . . . 

Buy urun uz 
bay! (1). 

- Milletti~ paşaya gönder· 
diğiniı: raporun son madde>in· 
de acaba ne yazılı idi? 

Re~it bey ( *) ağzına koydu
ğu bir kaşık komposto)U lez
zet alarak yava~ yavaş ve ralıaı 
rahat yedikten sonra cevap ver 
d'i: 

- Gayet basit... Tatbikini 
i•tediğim esaslar kabul edilme 
diği takd•ircle i.tifa edeceğimi 
hildirmiştm. 

Rasim bey Reşit heyin hü . 
yiik oğlu Ekrl'me lıO<'alık etti· 
ği için rnli nereye giderse onu 

da beralıer ta~ıyordu. Baytarın 
nğzmdan liilaihtiyar bir: 

- Yaaaa! 
Çıktı· 
- Yaaa~ı. ınnaa~ı bu i~Le .. . 

Artık, Hüseyin Hilmi pa~a, na· 
nuıl i•terse Mannstırı öyle i
dnre eder. Şu dakikada ben 
kendimi i•tifa etmş ve istifası 
knbul edilmi~ b'ir memur ad . 
detmekteym. 

Hakikaten üç giin sonra Re· 
şit bey i•lifa•111ı dahiliye neza
retine göndermi~ ve baytarı da 
beraberine alarak İstanlıulu 
boylamıştı. 

Hareket ettiği giin, Mana;tı 
ra geli~in'in tam kırkıncı giiıı ü 
idi. Vt kar hala liipa lapa yağı
yordu. Galilıa tabiat. bu titiz 
vnliye Mana-tır •ok.aklarının 
pisliğiııi göstermek 'İ•temeıııi~
t. 

. ~- -·:;. l; 
BlR \IEKTl P . .. 

ya, yahut ıuiizakerey e dalını;· 
!ardı. Fakat bu müzakerenin 
harareti ancak, ara sıra lıirlıir
Ierni dürtmelerindı•n \C elleri
ni kollarını ••llaınalarından hi, 
.eclilebii'ı}orJu Yoba, kurtla· 
rın bile inlerinden aHılınaJık 
ları bir zamanda bur~da topla· 
nı§larmdan ne netameli matah 
lar oldukları anlasılan bu a • 
clamlar, pek zayı{ se.lerle J..o
nu~uyorlardı . 

Nihayet içlerinden biri daya 
namadı. Yaıııçis'inin altından 

çıkardığı bir kağıdı göstererek 
• e-ini yükseltti: 

Ben bu mektubu ı-e,· aıı-ız bı 

rakamam. 
Diğerleri lıu kalıadayılığa 

papuç bırakmadılar. Onların 
•esleri de birer birer yükseldi: 

- Mektup cernp.ız kulını· 

>acak diye yollarda gelıerel'iın 
ıni? 

- Soj;'llğa dayananıaz,ak ge 
beririz de ... Dii~iinün bir ke · 
re ... Tane "ikolef gilıi bir a · 
elam, bizden rica ediyor. Bu ı'ı 
ca recldedilelıilir mi he? 

Sazlığın yanındau ~ıkıp ge· 
len adanı. bu zamana kadar su• 
muş w dialemi~ti. O da <Öze 
karı~tır. 

- Apostol! bak, iki aı Jaıı· 
ber'İ güne~e hasret kaldık. eğer 
Yarıların da güne,,iz kalıııa.ı· 
nı i~tiyor~an hir (Iİyecf'ğin.\z 

kalmaz. 
Ka~'ldt çıkaranın <\ ilrtlar 

güne~i Apo,ıol» o l duğu anla~ı 

lıyordu. 

\.caba Tane "'iikolef e,ki 
do;tlarından ua•ıl lıir ) 'ırdım 
İ:;lemi~L'i? 

Beriki cernp verdi: 
- Yanılıyorsun, dedi, hl'r 

iki vapur da aynıdır. Geçenler 
de bir vapurumuz batmııtı: 
Ferah ..... !er batırdılar! 

İkri. taraf ta bir müddet, fi . 
1<.irkrinde ı<rar etti; nilıa)Ct 

i~ i ~nzetenin hakeml!iğinc ter· 
ketıneğe karar verdil<>r. Hava· 
ıli s ı eni ba~tan okundu ve an
l aşıldı ki mevzuu hahsolan H 

\.uıalya ;abillerinde .. ·.!erin 
tayyare lıiieınnuna uğrıyarak 
batan ... ıı;Pıni~i ha~ka; Refalı. 
(Ferah drfd l !) Ba~ka ... 

Dü,iimliik: Hı-r 1iki,j ıle or· 
ta ıniine,·ver ~ınıİına n1ea!'ltıp 

bu iki vatanda~. biri do~rudan 
,Joj!ruya, biri dolnyı<ile bizi a· 
liikadar eden iki,i ıle miilı•iın. İ· 

ki,'i dr üzerinde ılurulmağa V<' 
ıu lılil r ıl eğer iki lıadi,eyi hir
hirine karı~ıyor1ar!. . . 

Bu vatandaşların lıiisniini

w tlerinden şiiphc edilemez rl
lı ette; fakat gafletlerinP ve ılik 
kat~izl'iklerine acınır! 

ı'l!f üte/ errik 

iktisat Vekili geldi 
İktısat Vekili llii-nü Çakır, 

,dırim'ize gelnıi~tr. Vekil, bu
rada kaldığı müddet zarfında 
ıııulıtelif i,Ler üzrriııdr teıkik
lı•rde lıulunacaktır. 

AHIRKAPIDA TENEKE 
1\1 \HALLESİ 

\ali ve eBlediye Reioi Liııfi 
Kırdar dün Y alovadan dön· 
mii~tür. Vali öğleden sonra İ· 
ınar miidürü Hiimii n Prostu 
kabul ederek imar i§leri eıra· 

fında görü~ıniiş, planlar iize• 
ı'inıle izahal almı~tır. 

Bu ınıntakadan ayrılıp Kel· 
kit vadioini takip eden Erzu · 
rııın hattına birle~eeeb. olan 
iiçiincü kı.ıuın da tetk'iklerine 
devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan Elazığ • \ an· 
İran hududu hattının 9 ı ii11cü 
kilometre.ile 114 iin<'Ü ki lonı e t 
re'i ara>llldaki dördüncü kmm 
inıaatı münakasaya çıkarıl · 

mı~tır . 
Bu hattaki 20 kiliıııetrclik 

k.ı smının da derhal in~a'1 için 
alakadarlara emir veı1ilıni;tir. 

Parasız küçük 
ilanlar servisi 

açıyoruz. 

İş arayanlar, iş ve· 
renler ve evlenmek 

i stiyenler için ... 
Bundan sonra iş ve iş

çi arayanlarla evlenmek 
istiye11lerin gönderecek· 
!eri küçük ilanları ne~ret 
meğe karar verdik. 

Biz, diğer gazetelerdi' 
olduğıı gibi gönderilecek 
ilanlara bir de kupon ya· 
pı,ştırılmasına lüzum !(Ör· 

müyorıı:· Karilerimi: yal
nız evlenme tekliflerine, 
okunaklı bir yıı...-ı ile oa· 
rilı adreslerir:i koymaları 
şarttır. Ciddi addedilemi
yecek teklifleri neşrl'tnll'· 
mek lıakkmı muhafaza e· 
diyorıı::. 

* Mahmut Esat Bozkurt, 
Sam,ım Ilalke,1inde dün «Tür 
ki}eı:tİn bugünkü politikası• 
mevzulu bir konferans vermiş 
tir. Koııieran~ muhitte mühim 
bir alaka uyandırını~tır. 

* Çifçi ve lıağcılara gözıaşı 
Vt' kiikürt ıevziine başlanmı~
tır. Kükürdün çuvalı 520, göz 
ta~ınm kilosu 22 kuruşa satıl
maktadır. 

* Son günlerde .Mısır ve 
Ba,radan 20 balya nıan'ifatura 
e~yası, 20 ton kalay, 10 ton çe
lik ve elektrik malzemesi gel
nıi:zLİr· 

* Yarın 17.30 da Bl'yoğlu 
Halkevinde l\1iınar Sedat Çe> 
tüıtaş tarafından (Türk l\>fona 
risi) mevzulu bir konferans ve 
rilecııktir. 

* Diin bir alıın 25 lira 15 
kuruıt~n muamele görmü~tür. 

* Inönü ge:J:sinin etrafın
Cında rapılaeak binalar için 
bir proje hazırlanmıştır. Pro
jPye göre mubLeÜf yerledc ye· 
ni lıinaların katları tahdit edl 
mrktedir. 

Vaşi !'lgton, 9 (AA.) - Bir
leşik Amerika ordusunun bütün 
yedek subayları bir ağustosa ka
dar silah altına çağırtlncaktır. 
- -- ----

Rus resmi tebliği 
Başı Birincide 

Ostrov mıntakasında, Sovyet 
ordusu, dün sabahtanberi muvaf 
fakiyetle neticelenen mukabil ta· 
arruzlarda bulunmuşlardır. Al
manlar bu mıntakada birçok te · 
lefat vermişlerdir. 

Divina nehrinin garp mecrası 
Jzerinde. AJman kuvvetleri ara
zi zaptctmek istemiıse de kuv
vetlerimizin anlı.dane müdafaası 
Jzerine hiçbir şeye muvaffak o· 
tamarnış, ve büyük telefat ver
miştir. 

Novograd-Volinsk hatlı üze· 
rinde tanklar arasında şiddeti· 
muharebeler olmaktadır. Burada 

imanlar durdurulmuştur. 
Mogilev mıntakasında. dün. 

bütün gün, büyük tank ve pİya . 
----ide muharebeleri olmuştur. 

Terfi eden Emniyet Basarabyada, Kızılordu, mu
kabil taarruza geçmiş ve Alman-

am İ rf erİ Rumen kuvvetlerine büyük za · 
İ~tanlınl ikind sınıf euıniyet yiat verdirmiştir. Bu mıntakada-

ki düşman, Prut nehrinin öte ta
ı1miı 'i Şevki Durak birinci sınıf rafına atılmıştır. Düşman, harp 
eınniyel &mirliği.ne, umum mü- meydanında sili.h ve levazım ter-
ı.,iirlük lıa,koın.iserl'erinden kedip kaçmııtır. 
Alıdullah O~can İzmir eıımiyet Şimalde, kuvvetlerimiz, Fin 
iiıııirli~,'ine, Istanhul haşkomi- ve Alman kuvvetlerini yormak-

tadır. 
serlerinden Enver Yan iter i- Dün, hava kuvvetlerimiz, dü~-
~İnci sınıf ~rnniyet amirliğine, man tayyare meydanlarını, tank 
htaıılnıl başkorniserU,rinden ve aıker toplantılarını, nakliye 
Ahmet Şevki Selen Amasya •j. kafilelerini ve diğer askeri he
~inci .ınıf emniyet amirliğine, defleri şicldoıle bombardıman el
htanlıul ikinci sınıf emniyet a miştir. 
mirleriudcn Sa\rih Akdoğan şür~~~-·l~a:~~:ı~ ~C'ı•::~ya~~~ 
Kayoeri eınniy·et aınirliı,"'ine ter .ı· .,ır. 

fien nakledilmi~lerdir. Baltık denizindeki Kızıl do-

arzfüu, bir >rnalrnti icap etti- Mektup gönderecek o- p . I 
riyordu. '."i~tir:. Bura~ı hazırlanan pro· !anlar, Tıaldarında azami ratı k eczacı arın 

Her baldı· para aramadığı 
muhakkaktı. Çünkii •.\rzu,u · 
nu yerine gi.itüm1f"k İ1"lt•ıııiyc'l 

!er• yollarda gebnmrkten kor 
kuyorlarclı. Demekki Tanenin 

Bi!Jıa_,a Ahırkapı 'eıntin· 

ılcki tl".lleke mahallelerin imar 
planında alacağı §<'kil etrafm· 
da Prostun müıalea,ıııı ıliıılı· · nanma, hava ve kara kuvvetleri 

mize büyük yardımlarda bulun
muş ve birçok noktalara takviye 
kuvvetleri çıkarmıştır. \ ı l 1 k· f · 1 1. . ırye gore F~tl saha olacaktır. bir keıuıni)·eı muhafaza k esı· 

~o• 0 
•. ~e~ a '"an ıır ' "' KURU DERİLERE AZ \Mİ ongr 

rıktı,,ını g<ırun•e •kt J ( edileN'i'.<irıe İnanabilirler ' " ' • m, . 11 nı . FIY. .~T KO'.' UYOR "' Türkiye Prt. Eczacılar Birli. 
k 1 · k -• •' Ikr. am•iv. eli hı'lmecele-ıe rar re Hne ,o tu: {:inden: 

Fiyat Mürakaha komi,}onu , rin ne~rine haşlıyoruz Birliğimizin senelik Umumi 
.. : peynir fiyatları ile kunı deı •; . Bunlardan her on tanesi toplantısı 12/7/941 cumartesi 

. (1) Bıı wt doku: nl OllN' !ere azami •atış lıadleri koya· ni doj;'l"U halledip bize akşamı saat 22 de Eminönü Halk 

Hanc;ö mıntakasında topçu
muz iki düşman kolunu imha et4 

miştir. 
T unada, Sovyet tayyareleri 

üç düşman nakliyesine bomba i
sabet ettirmiştir. 

T.,ıanlm!da 1'<'/at Nmı.~tır. O caktır. gönderenler, hazırladığı . evinde (Ca{:aloğlundn) yapıla. 
sırada f_,taıılnd ı•ilıiyPlİ baytar· Bıı lıu'ıı'ta komi,,·on. ,ana· h ı· ı k d . caktır. Sayın meslekdaşlarmıı- k 1 k ı , _ ıııtz eı ıye •o ·un an ıs· zın ı'•tır' akini dileriz. yangın Çl mı~ ve at a ı yan· 
/ık 111 ii.dürii idi ı d · ] · ·ki • d k fil yi lıirliğinı en e ıza ıat ı>te· tifacle edece erdir. Ruzname: ı tan sonra söndür" mÜ§tÜr. 

( ) Bu Rı·~it /; ı • v, !(<'{"<'nl<•r- mi~tir. Birlik. hu ıe~<>lılıü-ii /lk bilmeceyi 11 - İdare ve Murakabe heyet- Fabı'ika ~iı;irtalı olduğundan 
dl' Yeni Sabahta /uıııralarıııı muvafı.k görrnü~ n cleı•ilerin )erinin raporları. tahkikat rapılmaktadır. 
ıu•şretmiş olan e.,ki dahiliye ııa hor>a kanalıyln geçmesinin de bekleyiniz 2 -Asker olan aza arkadaşla. * İkinci murakabe kursu 

l d R b ı · J " "tal , ı 1 l ıı ••••••••m•••ııııi nmızm. ailevi vaziyetleri. 15 ten11ı1uzda Ankarada açıla-::ır arm an eşit eydir ki, ı o~'l"u o aragı mu ea" Ha ı 3 - idare ve Murakabe heyet. caktır· 
nıeşlııır besteklirımı: Cı•mal R,. lunnm~tur. )erinin seçimi. 

V şit ile muluırrir Ekrem Rt'şidiıı İ \.İLERİ'\T ÇALlŞM\ ıııenın tadiline edilen madıle· 4 - Mesleki serbest münaka. *Belediye makine i~leri 
Ynğlı kütükler öyle tutu~ l)((balarıdır ' SAATLERİ si Vekiller Heyetince tasdik e· ,aıar. müılürliiğii, kooperatif lokan-

mu.,ıu k.i her tarafa kara dii,er Edebiyatı Cedideııiıı ii .<tml- ı Giinde ancak •<>kiz •aat ,-e- cl'ilııııtir. Tadil edileıı ııııııldı·. . l ıa .. ının bulunduğu vere na ki o 
ken bu ağaçlığa yağmur ya~- hırındwı ıııt•~lııır H. '\'a::ımdır )a daha az ~alı~tırılması icap 1 bugü'.ı.den . it~b~ren meriyet * ~ii~ Si~keci~e De~irka- lunacaktır. Lokanta ·için Jıa 1ka 
yordu. Çok yükoekleri ~ıkan ılu Dalıa ı·ar) ı• rlen i·~iler hakkında nizamna 1 me,kıme gırmı~tır. pıdu !astık ımalaıhanesınden bir yer aranıyor. 

man ve a !ev sütunları. karı, a- "";i;i.;;.;;mmİİİİiiiİmiiiİiiiİiiiİmmİi;j;j;;;;jğii;iiii;j;;;;;~i"=:::;::-:::::~==--=~::7:::~==~~:-;::7.::;:;:" ~ap inmeden eritiyordu· ne İşgal ediy9r ve çırtır çıhr ba- ı ı ön salonda, masaların birine o· genç kız, önünde bot bir bardak, 
Uzun kara ıiiylii yam~ılara de~ekeri yiyerek, içeride piıtik N A A turdu; ve o sırada oradan geç- uzun ve boıuna bir intizar ile u 

büriinmiis altı aılaın ba•başa l~r~ı söylüyordu. Bir yol-göste- 1 1 mekte olan Foıeri ve Lafalois'ı yupnUJ gibi hareketsiz oturuyor-
:. " rıcı kadın, teklifsizce kendileri- ı çevirerek: du. Kudre-....en kıvll'cık güzel kii1 

vermiş konuşuyorlardı. le konllful'.ordu. Lüsi, gazeteciye - Buyurun! Birlikte bir bira rengi saçlannın altında, saf bir 
Y enicc göliinün uzun sazlı takaza etlı: Atkolsundu! Başka 1 Mü e ili fi: •14- Tiirkecn; cevijcn: ı içelim! dedi. itimodın panltılannı taııyan tatlı 

bataklıkları lıurara pek yakın kadınları ııönneğe yukan çıkı- 1 E'\1İL ZOLA HAM REF K Zihnen birıey tasarlamaktay- ve kadife renkli bir çift gözü 
olsa gerekti. Çünkü im sazlık· yordu da susayıp susamadıklannı dı, sahnede Nana'ya çiçek attır- muhtevi bakir bir çehresi vardı; 
!arın yanında beliren b'ir adanı sormak üzere yanlarına gelmi- denin hafifliyen uğultusu arasın· sını lemin ehniıti. mak istiyordu. Teklifsizce Oııüst solgun yeıil renkli bir İpek entari 
h d k"k I . yordu. , . Sonra, bu mevzuu hıra- da gecenin serinliğini teneffüs Kahvenin fazla kalabalık olan diye bitap ettiği, garsonlardan ve Ölesi berisi elle çukurlattınl-
1 emen iiç a ı a •Onra ge m;ş karak: ediyorlardı. müıterileri mermer masalann et- birini çağırdı. Fakat, kendisir.İ mış yuvarlak bir fapka gİymitti. 
>tı ateş l>aşın<ln ı~nnmağa haı: a _ Biliyor musun ki azizim, Mignon, bu aralık, Stiner'i rafına sıkttmışlardı; bazıları, a· dinlemekte olan Mignon'un, aöz .. Gecenin serinliği rengini tama· 
mı~ıı. dedi, ben Nana'yı pek beğeniyo- Kafe Devaryeteye sürüklemiı bu- yakta, alelacele biriki tek yuvar- !erini faltatı gibi açtığını görün- inen uçukl&Jtınnı9tı. 

Galiha bu da onlardandı. I rum. lunmaktaydı. Nana'nın kazandığı lıyorlardı. Geniı aynalar, bu baş ce, ıaşaladı, ve kekeliyerek: Foıeri, onu görünce: 
Fakat bu conlar• kimlerdi? Son perdeyi locasından sey. muv:ıffakiyeti düşünerek, bir ta- kalabalığını namütenahiye akse~- - Ogüst! dedi, iki buket al. - Hah! lıte Saten. 

Bac;larınİ kınnızı rrnkli \'Ün retmesini istemişti ama, Foşeri, raftan bankeri gözucile süzerken. tiriyor, ve üç ivizesi, maroken dırın ve herbirini mün~ıip bir Dedi. 
hı<aklarla övlr •ıkı sıkı •a;m1' oyun bitince birlikte çıkma va.a- bir taraftan da hUfu ile ondan taklidi sıraları ve kınnızı çuha zamanda o hanımlardan birine Oh! Bir sokak süpürgesinden 

J ki b · l I b dile savn•!u Fo•eri ve Lafaloıs bah•l'diyordu. Stineri pek ıyı k2.plı dönemeçli merdiveni bulu- verilmek üzere yol-aös!erici ka- b lamı ·• tının arının ne orı i • ~. · • .. .. .' bil' d' R , ı d • atka nedir ki! Fakat okadar 
.. .. .. &fagıda, tıyatronun onunde, bı- ır ı, os a ihanet hususunda nan ıa onu haddin en fazla bü. dına verin! 

1 
k d çapkındı ki. onu konuıturmak 

r ıı:ozu mnyor
1 

u. d rer sirara yaktılar. Caddede, bir ona iki defa müzaheret etmisli yütüyordu. Stiner, mevtim itiba- Salonun öteki ucunda, batını hoıa ııidebilirdi. 
Silahlarını ı izlerinr aya· insan kalabalığı yolu tıkıyor; bi- de, hevesi geçtikten sonra, ni· rile kapılan vaktinden önce kal- bir aynanın çerçevesine dayamlf 

n11;lar. hararetli bir münaka:a nek !atından aşağıya inenler, cad dim ve sadık, tekrar geri ııelme- dırılmış ol..;, ve caddeye açılan 18 Y&flannda ya var, ya yok, bir 

' 

(Daha rarl 


