
IS T 1 K LA L- ,. • 
Sene: 2 - No.281 
B.&.l}•VIIABBlBlt a Fiv~~ 

Nizam ettin Nazif~ 

Perşembe 4 EYLÜL 1941 --- itinin in Boa Baberıerıaı Verir Sl7aıl Allıam 111919SI 

3 ' 
( 1 
ura-ş 1 

I 

~ ,_,_. .....,. .,. --... ,. -' .. 
Boğazlar ve lstanbul 
daima Tiirk kalacaktır 

Finlerin sulh 
istemedikleri 

anlaşıldı! 

A.kdeniz ve Karadeniz devletlerinin 
selô.meti bunu emreder I 

Mareşal Manner 
hayim bir emri 
yevmi neşretti 

!\aldı kihu, Türkü Türk yapan 
tnukaddes hotgamlıklann en 

başında gelenlerdendir 
~azan: Nizamettin Nazif Y--

tlı;lanbuı ve Bopzlar berindeki 1 SobraDJa meclisi· 
~it hikimlyetinln ltarşwında her 
t:ı. tı hır yenı noktaı nazar orta- D 1 D 1 8 V il: 8 1 1 d 8 
) llılrnasma aleyhtar oluşumuz 

tıı:~~~~r.hodıi~ığhıiıza atfedtmei lçtlmaında: 
lfj,, " -

ti ..- şupbe yok bu mevzu uze- B 
~~~e biz, n~ de~eoe hodg'im olmak u ı g a r 
tl ıı Ve mumkunse o derece boci· 
t~ lrııı: o derece hodrim kalmak- H • • 
Jı ~debi yen ısrar edecetiz. Bu a r} C} y e 
l~ 11 \"e mukaddes bodrimbktır 
'ıtt'bugünkü Türkü yapan an- N azı r ı n ı n 
~ arın en ba.şuıda relir. istaıı· 
~Ut Ve Boğazlar merindeld bi· b 
lıı:t )'~tinden mahrum edilmiş bir eyanatı 
lı:ıı it ııı tasavvur etmek bizce .. 
~~?ıltün değildir. Zira biz, mös- ----
ltt~ Olnuyan bir Türklyeye • nn Harici va z iye t 
tıı~·_trerniyeceğimhı gibi istanbu· I • d i E d • 
l~n ve Bopzlar üzerindeki ha· g l T • n l Ş e 
~ 1Yetlnden taJMmen nya kıs· edilecek bir hal 
~ n tnahrum edilmiş bir Türkiye- yoktur 
~t lnJadıfımız ıninada mmtaJdl 
~.11a.nııyacağına da inanmakta- ~ ~-~ . '" 1 

~ o kadar ~.ok söylen~ Ye 

'I ~ teni kalmamış bir hakikattir 
ul,.;~ 

~ı -.uıle olan dostluk müna.<1ebet 
\~~de~. şüphe etmiye kendimizi 
~ goremeıUflmfz devletler f· 
t~e herhangi birinin bu mütea· 
't 

1 
tıı gafil ~örönmek istlyecetf · 

~nannıak istemeyiz. Fakat bu 
~I lQ iizerinde ÖYiesine hassasız 

tıı . 
~~ tıfak bir tahrik bizi derhal 
'-.._ ~llkaddes heyecanın a tevlerile 

\' "· 
~t ~lta.rda demiştim ki fstanbul 
liıııı 0hzlar üzerindeki hassasiye· 
~\I~ lala •<Sadece hodgamn bir 
~ ~tden görütemez. Bunun lsba· 
\1~ la:rdır. Zira bugünkü bal sa· 
'lııı ıahıuetıerc ve <.-anlnra m:ıl 
1 tı~'· ~anlı ve devamlı mücadele 
~n 111hai neticesidir. Ne zaman 
' 

11 
lk.'llni istiyen çıkmı~ ye· 

~ lararıa oturmuştur. Ne za
~~ bir defi ikllk çıkagelmi e 
li,t•rnız şekle istihalesi re· 
~it\ llllsur. Daima tarih Bopzlar 
."'t ~ıı.ııa ve İstanbul hakkında, 
~11\~hranın sonunu şu cümle ile 
~ •nır: Her şey aslına rücu 

Ct ... ~,I 
.tıı 111lll idcHa etmek mümkün 

BuJg&r Baf•ekDJ Popof 

Sotya, 4 (A.A.) - OOn, Sobranya 
Meclisi Uçllnoll fın'kalade toplanlısmı 
yapmıştır. 

~ekil, Profesör ıntlov, memteke· 
Un umumi vulyeU h&kkmda tsahat 
vermt.ştir. 

Harici.ye nazın, Bulgar!starun bari 
et srya.setı hakkında beya.natta bu
lunmuş ve sözlerini ,ı>yle bittrm~

tfr: 
Memleketin harld vaziyeti iyidir. 

Bulgar milleti iç.in endJşeyt mucip blr 
bal yoktur. 

~tt·" ki Boğazların Türk haki· 
~ 1~ llhnda bulunuşu, bir baş
~' ~tre altfrtda b~u9:~ından 
, -cı, )'~~e Sovyetler birliğinin le
ı.~~ı,.tt ır siyasi vaziyettir. Ayni 
~lııe hı ayni derecede ing-llte.re 
~ ta de olduf a da iki asırlık si-

__ --4 __ _ 

~)a "1htn delaletile sabittir. Al- J 
~ 11

11111 
ve Karadenlzde kıyısı ap3nyanın p r o• 

~-ııı~11,a1kan devletıerlnln ve Ak· 

,:_'tii bte!1faati olan her devle· testo~arı ı·ngilte. 
l~~ı "k hakimiyetine taraftar o· J 
"l ~ tıcıa1c:ı ısrar da rösteriyor ki d d ' 
~ ~,.~allrda onlann her biri i- reyi kız ır 1 • 
ı. - ~t d ~Yrı iyi olmuşuzdur, iyi-
'>!~. aırna iyilikler vaadetmek- Londra, 4 (A.A. ) - cDuman per 
L ~-. desb b"c:Jığı altında DaJly Telee--.-;:'lira.ı ..,.. 
~'>'"ltı S~rling ile Star gaze· raph gazetesinde çıkan bir maka· 
,~tı h Ve .. Assoslated Pres'in neş- lede şöyle denilmektedir: 
~ btr 11lUnltii vaziyeti deflştlre· o:Japonyanın Hlndiçlnlye taar· 
\ "ıeıc ltıebde suretinde telakki ruzundanbcrl Büyük okyanusta 
~ 11cıı". 'lerefinden mahrum edil- ıerginliğin zail old~una d:ılı.let 
Ilı~ b~lı1t llunıar ister bulanık su· edecek hiçbir değişiklik olmamış· 
t"" r havlamak sevdasına tutul- tır. Japonya yeni bir serıgilzeşte 
~""- 0~1.1 1-- •• cll askeri , -~ıa. "'llUnler, ister bir takım atılmadan evvel iktısa ve 
,~~. ~~n mürevvici gibi sayıl· vaziyetini sağlamlaştırmak lbtiya 
~ıı.._'_1(11 2 Amerlkaya hakim o- cını duymaktadır.• 
~>'e~linıın ve salinı efkarı u· ============= 
~ i~t~ n bu nevi neşriyata ve ması, harp vasıtalarının deJifınlş 
'~-'iyl&ikulak asmıyacak dere- olması her şeyi detiştirebilir, fa· 
~:ııd~t terbiye ve şııura sahip kat Türkü def'l~tiremez. Çünkü 

!t~~!ıı ı"' kanaatindeyiz. Türk o kadar oııun imandır ki. 
~ tı ur:kitr edelim? Türki~ o kadar nihai insanlık lsti.halesi
\t rıtcı 11t Uıniyesı bu vaziyete a- nl ıeçlrm~ bir noksaıısıslıp ve 
lıı~lıatın u halde dahi Amerikan kemali ifade eden insandır ki de· 
\ ~~t t~n .dost sayfalarını fena fişebllenleri defiştlrmek davuı.ıı-
~ tııiti.sf ltı~ş olan sabık amirale da olanların vasıtası olan harp, 
~ 11tf"et &ıhı düşünenlere engin onu yalnız medeniyetin devamı 
\~1 ~~'Viy ~11Yrnu, bulunuyor. Si· bakımından düşündürür. Fakat 
\ 41tı11 ç; ini ve vaziyetini sarih oııdan olduğundan bqka tiirlü 
~Qı'ahadazınış olan bir Türkiye, olması aranamaz. 

Behrenk 
hava 
yolu ••• 
Japonları 
düşündürme
ğe mi başladı? 

Amerika ile 
Rusga arasın
daki yakınlık 
Tokyoya 

endişe veriyor 
Toky., 4 (A.A.) - Japon· 

ya, İnciltere n Amerika i
le Sovyetler birlifi arasın· 

daki miinasebatın cittikçe 
ceoişlemesinden endişe et
mektedir. 

Kokumin pzetesi, bilhassa 
cctanarelerin, Rus teknis· 
yenlerini, Behrenk boğaıı 

yoluyla Amerikaya naklet
mJ7e hql••lf obnum41Ullt 
şikayet etmektedir. 

Gazete, «Yeni bir han hat
tı tesis edilmiştir. Bu hat va· 
sıtasile .Japonya üzerinde 
şiddetli bir tazyik icn edile
bilir .• diyor. 

•••·Alman 
mabarebeslDID 

Loadradaa 
ıırıaı,a 

Harp talii 
henüz kimseye 
gülmemiştir! 
Lonıdra, 4 (A.A.) - On haftadan 

fazla brl" zama.n.danberi devaın eden 
muha.rebeler ef!nasnıda iki kuvveU! 

ordu çarpışnuş olmasına ratme.u, te· 
razl.n1n gözü henüz iki ta.rattaıı. biri· 
ne doğru sa.rkmamıştır. 

Rl.11'1 petrolünü ele geçirmek gaye
aile h&reket eden Alman.l\l' ic;:iıı bu 
mııvattaJdyetlerin büyük bir ehem

miyeti Yoktur. 
Almanların insan ba.kımlndan mal 

zemaıi pek ôüyük bir mikyasta feda 
edilmektedir. Almanya.ı•~" askeri 
maiz~mMi iBe iki ııe.ııeeeni>erl Uk de· 
ta olarak sert bir da.rbe yemlştır. Bu 
eeıbeple har.bin Uçll.ncU yııımr. ti.-,ın· 

d& A.lıme.n tefairleri Uk defa olarak 
muhtasar bir şekilde ~p;!r.ıakta.clrr. 

Bir tekzip 
JıloSkova., -t (Radyo - Saat 1.2) -
~ ıa~t bUroısunun reısmt 
teblJli: Sosyekad Pressin Ta.hra.n mu 
ha.birinin, Sovyet tayyarelerhıln Met. 
hed'de lran hacılarını mitralyöz ate
fine tutıtuğuna da.!r verdiği ha.ber hl· 
ıuı haldık&ttir. Sovyet ta.yyarelerl 
lrand& ırtvtl halita ve ha.cıla.ra kati
yen taarruz etmemiştir. 

"Silahı bırak
mak ve sabana 
sarılmak zamanı 
gelmemiştir!,, 
Belsinki, 4 <A.A..) - Mare· 

fal Me11Derheim Fin askerleri· 
ne hi&aben bir emri yevmi neş
rederek harekat esnasında ıös· 
terdikleri parlak cesaretten 
dola11 Fin k.ıtalarmı tebrik et-
tikten sonra bilhassa şöyle de· 
mekt.edlr: 

a.!Uetin olmafa devam etn:ıeli
yis. Silahı bırakarak sapana 
sarılmamn zamanı hentiz ıeç· 
meıni3Ur.» 

Diler taraftan Fin teblltinde 
şunlar kaydedilmektedir: 

ccKareU benahınd:ı düıman 

anodane bir mukavemet ıös

termif ise de, neticede tamaml· 
le nuıflüp odilmi~tir. Bütün 
noktalarda memleketin eski 
hudutlarına vanlmıştır. Rı:.rp 

ganimeUerimiı: muauaındır. 

Soa harekat esnasında yÜ2:.ler· 
ce otomobil, 2000 den fazla 
bey:ir, yü:&e yakın tüfek, 300 
den fazla top ve he$3psız hafif 
ve afır piyade silahları elimlr:e 
geçuı.iştir. Esirlerin adedi ıün 
reçtikçe artmaktadır • Şimdi· 

den elimizde on binden fazla e· 
sir vardır. Berzahın garp kıs
ımnda, memleketin temizlen· 
meslne devam olunmaktadır.n 

Fin kıtaları Manila'ya girme· 
den l\Iolotofun söyledilderi 
sözlere bir mukabele olmak ü· 
zere, sembollk bir surette yedi 
kere top atmışlardır. 29 teşri

nisani 1939 da Sovyet harici· 
f'e komiseri, Fin topçulannın 

bir Sovyet şehri olan ~Ianilaya 
topla yedi kere ateş ettiklerini 
beyan etmişti. Bu sözler, bir 

Münakalat Vekili
nin tetkikleri 

kaç gün sonra yapılan Sovyet 
taarruzunu haklı ıöstermek i · 
çin ileri sürülen iddialardan 
bldni teşkil etmişt.I. O umıuı, 
resmi Fin mahaffllerlnde Molo· 
tor tarafından ileri sürülen bu 
iddia reddedilmiş ve Ftn topla· 
rı hududun 20 - %5 kllometre 
ıerlslne çekilmi' oldotu için, 
ba toplann Manllla üzerine a· 
teş etmesine maddeten imkin 
bulonmadıtı ııöylenmişti. Şirketi Hayriye satın alınacak 

Köprü ve diğer tamirat işleri 
müzakere ediliyor 

Bir müddettenberri fehrimı.de bu
luna.ıı. Mün&ka.14.t Veklll Cevdet Ke
rim İncedayı, dl1n aabııh Y eışllköy
den hareket eden Devlet Havayoıı.
rma ait bir yolcu tayya.resile Anka· 
raya gıbni.för. 

Vekil, İlltanbulda.ki teUdltlerl et· 
rafında bl.r muh&rririmize şunları 

söy1emtştir: 

- Devlet DenJeyollan idaresi teı,ki 
IAtmı. aon bir k&ç ay içinde 0Haliı; 
1'ıetmeeUe Soeyete Şilep de 111ve 
ed~r. ldıare •imdi bunlann tan· 
Zbn ve ıslahı Ue meşgul olmakta.dır. 
Şir.keWıayriyeyi de devletin kuruı
mllf, ileriye cıotru giden bir deniz 
Yollan ~ııa.tı mevcut oldufuna 
göre bu müemeeeyi de ıblr el altında 
toplamak ban için eeastır. HenUz 
bu satın alma. ifinllı ba.zırlrğma bat" 
la.ııJnl! dettldir. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) 
MD.nakalAt VcldlJ Cevdet Kerim 

İnoedayı 

Yeni röportaj serisine başlıyoruz: 

Müzisiyenler arasında 
YARIN: 

Müzeggen Senarla 
Konuştum •. 

1 Eylül 9U de 1'1anllo ei-n
rına gelen Fin topçulan 21 ay 
teahhurla, nihayet. iddia etti· 
fi &'ibi yedi kere top atmak 
suretle Molotofu hakh röster 
mek istemiıolerdir. Erte81 «Ü· 
nü Manila Finler tarafından 

i"°al edilmiştir. 

" .1 
Amerikalı 

·işçilere hıtap 
eden bir 

beyanname 

" Çok, daha çok 
cephane imi! etmek 

l " ' azım ..• ,, 
Nevyork: 4 (A. A.) - Amerika

run müdafaa ~ilıitmda yük.sek 
mevkiler i§&al eden dört zat Ame
rikalı işçilere hitaben müşterek bir 
beyanname neşrederek azami mik
tarda cephane imal edilebi~i i
çin ameleyi birleşmeye davet et
mişlerdir. 

Beyannamede şöyle denilmekte
dir: 

«Azami miktarda cephane imali 
Amerikanın emniyeti için hir ga
rantidir.> 

Beyannameyi imza eden zevat 
şunlardır: Mac Nutt, Laguardia, 
Hillnıan ve Hatterson. Bu zevat 
şunları yazmışlardır: 

\ btı ita"" do tlanna karıoı gös- Bunu da neden söy1edik bOmem 

I \ 1
t l!Jıtka.41 dikkate uygun has· ki bu hakikat kilDfl meçhul ki! 

'-\:c!a41" ate muhatap olmak ıs- Bizle dost olanlar buna irice an 
\~'"· "e hu Vatg'eçllrmez bir lamış olduktan sonra bizimle dost 

·e oımus degılltr midir! 

Röportajı yapan: 

Sadi GÜNE L 

c Yalnız auımi m iktarda cepha
ne imal etmekle kendi milli eınni
vetimizi temin etmiş ve demokrnsi
ler e zaferi kaza.'ldırmış oluruz. 
~1üdnfaa hususundaki gayretleri
mizin muvaffak olması için demok
rasi atelycsindeki işçilerin ve me
murlann tam ibir işbirliği yapmala
rı Uımndır.> ""*lerimn delifmil ._ N~amettin Nazif 

,...,._: ,._...,,,_ - ll11nt1ı-'1• m:fıloi '/f,. JIL .. 

'Günün 29 I 
meselesini ·· aydın· 

latan f evkalô.de mühim 

bir röportaj: 

AMiRAL 
STERLINt'i 
•• 
Omründe biran 

mühim bir 
adam olmamıştır! 

Amerikan 
Genel 

donanması 

Kurmay 

Başkanlığında bulunmamışhr 
r 
1936senesinde 
tekaüde sev
kedilen bu 
adaııı, geçimi .. 

!' ni temin içfn 1 
ıııuharrirlik 

etmektediı· 

" "" 

GazefeeDl.k beyecanmı 4alma tavml!a tutan ' 'atan 'Ba~uharrht 
Ahmet Eınln Yalman 

Facia. giıbt göriinen bMi8el.erin ar· 
kıyımda ba.wı neıkadar baatt mıı.n· 

mraiaı& teMdilf flıllWr! lşte canlı 
bir ro:lal : Anı.er ikalı Amiral Ster
ling'in BotazJ&r h&kkında yaızdığl 
makale ... 

Gece bu ha.beri arkadaşlar tele
fonla. söy~ri zıama.n ben de to
ırtr ahında .kaldmı. İşin içinde ~ ol· 
duğuna, bi.r taraft&n gi.zli bir mak· 
satıa bir b&lon uçurulduğuns Uıtl· 

mal vordlım. 
Fa.kat düştbldUkçe bu kanaatim 

myı5&.dı. lfiıı o ka.da.r a&çıma ve 
me.nasız bir görtlnll.şü vardı ki bu 
amlralın kim olduğunu e.raştırmağı 
ve 1.fin künhUne varmağı k&.ra.rl~
t.ırdım. 

HADiSELER 

Bu. bir rüyadır! 

B ereut venin ki Bofaslar
dan sorla ı~fl tavsiye 

eden şomafız resmi salahiyet 
mallaınlanndan Jılçbirini temsil 
ebne3; •e bu fal.solu se:;, bereket 
versin ki berşey ve bu meyanda 
garibeler diyarı olmakla da ma· 
ruf Amerikadan, siyasi bir fikir 
haysiyeti taşımak irtifaından öte, 

beceriksizce hazırlanmış idi bir 
komedyanın senaryosu halinde 
yükselmektedir. 

Bu ses ne diyor? 
Boğazlardan ıeçmek ..• 

GazotccUlğin muhbiz'lik taralı ~ 
ten bayıl4ığım şey_ Erkewfon işe 

lwyulıdwn. Dört tara.fa ba:şvw'dum. 

Amertkıı. baJıriyesinJ.n esld ve ye:ıı 

mensuplarını gö&te.nm k.a.taloğları 

anıdmı, bukfwn. Nthayet bu neşrı· 
yatın ne dereceye kadar ehemmiyet
le te!AkJdsl caiz olduğuna. da.tr o· 
kuyucuya ffkir verecek bir m.er.·kıe 

geldim. 
Bir kumandanın lrumıay reisi 
Ba.kmız anlatayım: A.miııal Ster

ling, Amerikan bahriyes'.nin genel 
kwma.y başkanlığında h iç bir za· 
me.n bulururuı.nıı;ıtır. Zaten Amerı· 

k.ad:ı. bu unvanda b1r makam da yok 
tur. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

FiKiRLER 
Hamid REFiK 

ccÇanakkale falria diye tan."1ır : 
Yarım milyon şehidi boşuna mı 
harcadık; üstlerinde, harttan ve 
tutladan defll, ~lik 2ırb gibi 
mısralardan ve milli imandan bir 
türbe yükselttik; biz, bucünkü 
Türk neslllerl, Çanakkalenln sa· 
de taşının, toprafının d !il; br 
hatıraların da bekçisiyiz! 

1\1 o n t r ö • bu anlayışın ve 
slkaJaşmL'J ifadesidir. Hemen bh 
asarlık bir inkir orada dize ıe· 
lerek Türkün benliğine sinmiş bu 
sahiplik hakkını, yalamamak ü· 

zere mühürledi. Dünya sözüne ııa 
dıktır; Türk sözünün eridir ve 
Boğazlarda, hakkının ve menfa· 
atlerinin yanında bevnelmilel 
şerefin de koruyucusudıır. Türk, 
Türk olmakta devam ettikçe ve 
Çanakkale Türk oldukça, bu böy· 
le olacaktır. 

ı'akat bu meşum tasavvur üs· 
tüne kanlı bir perde çekilell ha
nidir! Anaf:lrtalar kahramanının 
ruhu oralarda dolaşıyor... Bo· 
(azların dün, bugün olduğa gibi 
yarınki bekçisi de Türktür. Şüp
he yar mı! Ona sllih ta lizun de· 
iil; imanı yeter. Bi%de aİstiklil 
marşa• nı yanu adam daha çok 

Sayın amiral! Tarih mi bilnıi · 
yorsun! Gazete mi okumuyorsan~ 

Yoksa, söyle, rüya mı röröyor-
smı!... ııamW ıucm 



- Sayfa 2 ------·------------·----------------EN SON HAVADiS ---------------------------- - 4.9.tH Perşembe -

En Son Havadis'irı. 
Edebi Tefrikası-128 (o ıı~--1 Yakın tarihten bir sahif~: 37 a-----\~~ ----~' .._ ______________________________ .... 

Harbin üçüncü 
yıldönümü 

-~ I _ ~1üellifi : Niza~ettin Nazif _j 

Abdüihan1idi, son had:seler, ku. şun 
yem:ş bır kuduza ç~v:rın '.şf 

Kısa zamanda ıttıhat ve Terakki 1 dımyadaki kıvılcı mhenuz yangın 
çeteler:ınden MakedOil'Ya dai'ila- yapacak istidatta deği'dir. BL aen 
;.,.nı t~rıı'zliyetı !sinler. aleyh evvelden verilmi~ kararları 

Abdii}}lamit allıka ile d·nı~yorJmı deği tirmiye lüzum görmüyo 
du. ruın. Reval'de Rusyayı !Qllilten 

- Ben de aşağı yukarı böy Je ile konuşturan sebepler beli<. il': 

dü ünijyorıırı. da~ B•ı f'kirlcr, himdir. Fakat o da netice itıbarıle 

o·ıde birl'k 
Uat nl nlh l!ARl' 

·o btlyen çetin lflerlmlz var· 
ı.e.}en çet..n ~i.erlınzl ,.a. 

Jn·. ,ı.ctodlu. b1J' ga.}Tetla bu,ıılaı, 
~ar!lL'al ıztbQ. fuph etıniyoruı.. 
,_J,;lZı t '!jmDl.ı.r '\ardır ld onlarır.. 

ürunıet;J lç. ı v iJmea;I Ji~Lcm t>L 

,fru kara la iıt olinut b; nıı: •a-yı· 

ı.r. ti:tZI ~: şm.alar d!ı. -.:nr iu· kl on 
rın ) Uruuı ı bir a11tlJ. verece. 

C u.ı..i·( karaılar klfj geJuı<!z. ısı.ı :ye· 
•• uı!t ıiklr ,e kar&rlarıu a1., r;o 
..ız:un bir ıaına'l ıdJ~ıl~I H; nlle an
c.,ı., n tıceıera.yıi eıde eıJ~:ı.Jıriı. 

uu sa\& .i da.ki ça.Iıı;-malarunıı 

bu 1 )llCJ .ı.u tc:dcıullr. Bu yoWa1$ 
,so.yre le lı ln m~t...ıklM"l pıtntaı, 

ıde olln J Jılı;ıın eJ:ıeınınıı·etU bl 
uokbl>• cuııı.torciı.m 

~lemleket;n mulıtelll foali) eti• 
ıahası ar.uuı(}a dil bakunından be· 
rJ.be.: ı,s:ın. nliunkun olab~~n 
ğj,ı tezuınJ. 

'..JJıdir, do~dur. Lakin bana · korkulu bir rüyn kalacaktır. in 
tam pi'I' fık..r ver n zı stıyo- ı ııılerenın Rusyaya verecelll her va 
ruın. J\niB.'lliıyor ki, ,ııani .aliı- adı pen buradan İngıllz sermaye· 
hiyetli bir iktjıjar mev)<İi. kur- dularına ba~~çeğ!m. İki Uç i~. 
maik f krindes niz. Bu geniş sa- tı>az ıle hukümsuz bırakab!Jlr. 
liıhivetiıı nasıl bir hududu ol- Ingiltere benim çok iyi bildiği BugUn, elimizde olmayan 'ebep 
ma'i!J'lı istfy.:ın;unuz? ve çqk tecri.ilıe ettiğim Jnglltcre· 1 rle, bu birili< 13"1 ıuJMJ~•ll• meı 

Ve aözl~rını kard~fnin tam dtr ve muhakkak ki, notunu .v r dana gelıneını,tlr .. .\ı:ık blr misal, 
ııöz be.beklerine dikm' ti. Va- dl~!;' !ündenberi çokluk degışm no d nek i•lenı.ıliil'ınl \'izJı •urett 
'- <l~tt'n b·r ı·kı' k 0 - yutkundu m'i' ır e, aulaur: ı; ubtelıI u.auın \.'O ıünun b .. u 
'' " ~~ · ' V"''"d ır !da eııerim l<a --sonra itni bir kuaırla: ... ,.ı c ın aya ' . lıbJ,,_rJoı ıht.\a ea.l<!"u blr , .. e~lkayı. 

- Evvela bir şi)ra l!;jkil etme· vuşturmuş, kelimeler~ .tartnrak bir notere ı;b .uuniıı, bir ~a~i>a duç 
). <l · '-·k led' Faraza b'r ls- dinliyordu. AbdUJhamıt ıgarasın. ter· 1110 ıe ı"' ı,t,. ln .z. H.ıdı 
ı. ı;e ''" e ı. 1 d b. y fes çektJ4ten •-ti • 1 -o:ı..· h' r an ır ı ı ne oı~ra m !f l) n ,, 1 t,8tı.:tUğl.ıl .. 
şıı.p mec ış ~":'.1 ır şe) ·· . 1 _ Artık lstirahatınlıc b, kınız, 
Bu terı:-Q~üdunde ha!<lı . ı dedi. Beni tenvir etlilinlze mem. J.i yerin• getı. ıı '· 

Cu!f~" senelerderıbeıid r ld. n ldum Umumi hayat bal·ı. • d~n bıı, bir 
mem.d<ettc .. <mec~lsl. (Şura). ~ ;;staııİurullah efenc!:niz. noı.ı ndır. Runwı ocbwı, ı<, k tau.-
([st.: are) g!bı kclımeler kulla- _ Verd!~lm kararıbir ik' gün ••I 1-nnnız, ıa. "·"~" l•Le;<i fa-
rıılmaz bir hale gelnU:' bulunu- sonra öğre~ceksiniz. 1 allyctıer ~ 11.,_., 4• ı g ldiğl 
Yoı"dıj. Yalnız lbu keJ>ınelerd n (A , ) •e1' de bir ba , bir alı\ka t ı., e<l<ı-'k ;..,?iS i v r " 
birini lronıı-urken te!8ffuz ettı - =;=:~~=:=::::::::::~~~~ mcnıızıtır. Çünku, dliJo )O.ı•ınan 
ll"'1 İÇ'ln Fizan çöllerini bcrvla. r " 1 mecbur ol ı...tuınıU ~·e .uc,1;rıne 'e 

r•uş az zavallı mı vardı? Liikjn ( Yavdan Oklar J değL1tırme 1ıa1n1eı..rı, llıtısasıı a!l 
htlkümdar hassas olamadı. Müs- ~ bir takını bölgclerd , t:ılıbt!le mH-
frb;t Abdülhamidi 90n hadiseler ..ı. kal'n1'jtır; yıı:rılan-.amı,, wııuml· 
hfllıemi~ Jl4en kurşun vemiş bir ı emcmı, ır. 
kuduıa cevirm)fti. B • A • ı l:lrAı yul;aJ1dıı, f>u ı, n tıım•lllil• 

Onun sılk'1tundan l.sfidoe ederek lf mıra baµrıLma.ıın4a. :uıııu.ııa ay.rd.j!;ı-
~·hzade dev&m etti: B f nm bıııoe, bu mliWıau ııo oın1..,tu. 

Sadaret ve nezaret makam· Q na dı • JJ!lıle bı.; , ~ vulıdet au. verdl-
larında bulunmu~. ne kadar ben. ğlmlz m •e budiU'. Ayni ıı•-•yl 
de-~an varaa, ferik rütbesine ka· ı y &IJıoı ba'>'oı almış bir Amerika meydana k Ynııı.k için, ,_ nynl 
rl11r olan askeri erkin ile beraber amlr&lı, k.eDd1 )'&Şdndakllurtn el&cır.nılyi't derec~iıuie1 hir nı~ l 
saraya celp buyurunuz. Bu zevatı 1 blr~-0ğuııa mukadder oldutu gibi bu• ılalıa gi!6terlleblllr: 
mevct.Jt buhran hakkında aç~kça ııayıp :ı.J\;ana.da.u çıktı. Ameli bir tak.un zaruretler, ltlzt. 
fıkir beyan etmiye icbar ede:sıni_z. j tnıill.Z llraaile Ma.-ı olan bu a.rniral dil bakrmınd11.n, ktieik tahlil der& 
Ekscrlvrt elbette blr pokta uıerın ı ışterııng, çok yazıktır ki bir zaman- celerl araııında, tam ıruuı ile bir 
de tezahıir edecektir. Bendcnız ev ıa.r koca Amerikan donanın.ısının birlik meydan.o. getirmemlu, o ka· 

vdden arzede~im ki,. bu ~eyet'.n gonelkunuay b8',kanlıfı gibi bilylik dar nıliaalt bulunm&mlljtır. Bug/ 1 
saro'tut.t;r ortaya atabı1eceaı yeca- bir 1caa1 ve yurek 1,ın10 batında da un1,eraııe taıısuıo.ıoı.ı ınm ıı..nı, 
ıe t~lr k:anunu ruı:inln il3.nıru bulunmu~tu. ' bı.1 tal u .ıstenıjo.Jn dıtında kalan 

islemek• olacütır. b ~- ö•-•-• u.ıwı .lu•ımlarındakl Nazarınızda, bir zanıa.nlo.r Za.ro Hu• Le&l 

Abdüttıemlt art.ık ıabredememiş Ağa)·ı dol~tırJp para ka:z.a.nnıak ilim ıısanue, tam bir v&bdet goat.er .. 
tı • !arını cat ı, lciı;ta bal:mr cı- beveaıne ~n Amerikalı menacer· m ... o • ili e ırd
tıı den Jı41ılr farkı olıruyan Star gaze- mezden O>'Vel kııllıı.nılıuı a)'DI bilgi 

- Ne de(!ın• diya homurdandı. leai bu buna.yan amlralı &Utunlarına şubeo!ndokl dil, LnJ\·enılt.e ta/ılllllıı
f'ovJe bJr hareKetin nerelere ka· ç~ aanna, do.la!f oldu ,-e Ho- de kulJanrlmaL olur. 
riar ıızayabılecel'ni düşünmedin Uvudun m ~bur çilte komiklerlne ber Bunların teknik taf21ll&tma glrlŞ" 
.,17 Y<>kH ,en de mi lttthştçılar bat bir ııazlre yaptı. meğo lüzum yoktur. Gayem!• mWI 
ı;lbı ''İftın!'llye qaşladın? Lorell _ HardJ çocul.Jarınubı gül- bir dava.ya loıattt etmektir. O m....,. 

Vıı.tıidettın birdenbire endlşeU dUrnıekted!r. Star gıu-ııe amiral le de dllilo blrllk meseleııldi<. 
bır tavırla ayaaa kalktı. Acaba •ul Merllng palyaço flklrlerUe aıoırıerl- LlsnrumlLln ıetwınülU ve dWml-
t.n keprl!slnl bir tuzağa düşür. la 

miza zeWrJJ bir tırnak lfbi aap o- zın mtımknn olabile.o vahdeti bakımrk için mi ça,ıırmı§lı? Bereket 
mak he,·eaine dlitmü.,ıerdlr. mından, bu noktalar llzerlnde çal.L,... 

vo lıı Abdülham!din y!lzü yine 
taılıJaıt)Vermi.Şti. Bundan cesaret AmerU..alhar'o ha,rrıuıı, İngUlzl~ JIJll.fa mech1ınız.. 
alarak rln mUttefikl ve Rusla.nn hem kom- ııattımi Senih SAR:P 

tmu. hem de d01Jtu olan Türk mUJc. 
- Etendimiz, d(!di. Bilmem bu tinin <"&nevi ohın Botaz!arnıa pike --------------

sö.ıler niçin hıdde-ti ph3.neyi mu- hUcumu yapılma&ını tavı;iye eden bu ,,,. ___________ ""' 

..ıp oldu. Kanunu esasinin yeni. amlralm damdan dJ.,er<'eslııe yumun (K SA HABERLER) 
~~n ilanını tavsjyıı cdeıı bir hane. ladıtı hezeyanlara la)·ık ol<lu,tu ce- 1 
darıın azası elbette hükümdarlık \-apları bütılıı Türk muharrlrlerl, top "'---.... ~-------' 
hal<larının mı:hfuziyetini düşüne· at-Lın(lan gUl1e tıkar gibi hep bJr a-- 1 " LQ.tfi 
memeıl'k edemez.Zann~ll!yor mu Aızdan •erml' bulunuyorlar. 1 * Vali ve Belediye reisi 

Bunayan bu amiral& ve Amerika- Kı·dar dün §ebirdeki yol Ulfllalı· 
k , beııı;I Jerl kaııunu ""'81nln ilA· da bir bUyük amlralın bııoadığıoı nı tet.<lk etmlşl.lr. 
r ırıa taraftarım? Hayır efendimiz. 1 · . 
Jlavır. Hen~ wzlerimi ikmal et, bütllıı dllııyaya ıı,a eden litar ı..ıırııı r * Pe• ol Ofis müdur muavını 
mı; değilim. Pedertıniz cennet me ıtaz•tflye ka,.ı yapılacak bll"!•Y kal-ı Sedat ısı.•a etmışUr. 
kıuı Atıdülmecii Hanın tanzimat ~ o da bu za\·a.J.Warı dütti!klerl * 4m.r ve Balıkeslrdc tetkikler 
fenııaııı ı ııkı.r-osına takaddüm mlllbl bir leluıJk gaflotınııen uyan- de bulunmak üzere, İstanbul ilk 
rdeıı ııünlndekt o.hval ile bufün· dmuak vazlfeııldlr, tedrUlt mUfett,şlcrlndcn 12 kişi· 
ktı şartlar arasında az benzerlik Haf1&a0ı111 kaybeden ve Ç'a.nakJ<a.. lik bir heyet dün İzınire hareket 
mı nrdır? Avrupanın "\lakedon- lenin cogn.fyadakt yerini •• tarUıt.,_ e ~tır. 
va ışl rınoen 1:-tı kad<ır herecaıı ki rolUnll unutan zavallt amıraı bil- * V yet Dalı !iye VekAlet!ııin 
duydu:ıı şu el c v 1 r d e ka· tlın melekelerl gibi ..-kerllk mUkte- belediyelorclcn ;.tcd,i!i vilayet bu 
nıııııı csasıyı tekrar ilan etmek •ibahoı •IA topyelı.Qn kaybetmıt ol-

1 
IUSi idıırelerinln faılliyetlerini gös 

demek bir lkincı tanziınat fennanı malı ki bülllıı ııo.t memlekellerln teren raporu hazı.rlatmıya baıla
okutma ecfJnek olacaktır ki, tayya.rec.Ulfllnl gayya kuyu.unun 1· J:"' ~ r_ Bu r~:->orla:, sonradan ki-
akabinde tnf"buslar meclisinı içti- çlne pike bücunluna kıtkn·tı)·or. hal·"de neşrolunaeaktır. 

aÇııa.k1ualenln celuolUlem kQll.lltı * o• -lc,Jcr zam istemi•lcrdir. maa davet ~tmek ı zım ıeıeceğlni "" ' 
ana baba gUnltrinl bu amiral herkea- B ediye bu tıılehi tetltik etmekte

ll"k1 bir \"eı "' kolaylıkla is-bat ede· ten tyl blllr. Bu ~dmaz kalenin bir dır 
bilir Fak;ıt kanunu esıısl ilan edi. adının da r:ıyya oldu~na bµtıln dlln. 
lir edllm~ ıtt!hatçılarııı dıı, Ama· * S r yb -nundn yıuıılmakta o-J'&nm bildiği &'ibı. 
vııt, Rı m, f;rmen ve Bulgar çete. Tarık MV.l!TAZ Lın atış pol! onuııun ln,,o.atı b'.t-
lerinin de t.ahrikAtı derhal hiçe in- """işt r. C· mhltriyet bayramında a-
dırileceJ I Rittiioj ıimdi ittihat. ı ÇJ!acalttır Her nektep burada mu 
~ı!ara kartı teveccüh gösterenler Berat geces: ayyen ı:Un· r :..cu.ıclerlne atıcılık 
o •aman zatı §0.l'anclerine temay\il JAt,wbul M~en: öğretecektir. 

cimlf 1>lacaklar ,,. el altından ben· )!:y!Olll!! 7 ııci pa.zar g11nU Şaban * Bak koy !ı. yvau sergisi ya-
rieı:A.n.a verilecek kllçük emirlerle ayının on ~e mııaadıf. ol malda rın açılacaktır. 
lhtillllın bütün •erııerdalerlnl le· önUmür4~kl çımıarteıri ırızıu ak~a- * Devlet orta ıık"l lmtıtıanJarı 
kor teker ortadan kaldırabilecetlz. t ı " 

Abdülhamit. gözlerini odanın mı (pazar gecesi) Leyla! Berıo 0 • bugün ba •am~tır. Salı günü de 
duğu 1An olunur. ~:<a okd ~öılı.ı imtihanları vapı-

blr kl!19sfne dikmiş dalgın dalgın -==::==========~ • dilf(lnilyor g>bl idi. Fakat hakikat • lacılrt . O ı okul son sını.t im-
to kJU'd•şini can kulağile dinliyor ~ t hanları 19 ey~..JJe bltmi~ olacak 

chı. Bir müddet su•lu. Sonra mu. . tır*. tt i d d 
1 31 

bır' 
1 rlf•I tahak ındaıı bir .ı~ara çıkar n vers, e e ers er, n-

dı. Oud~klarına 16ttlrdü. Vııhldel· cit r' de 1' ~lıyacııktı•. 
tin tu: en bir kibrit oakmıftı. Fa * Repor!a francala alanlar ~-
kal aiııarayı )'llkmuk için bir ikinci de 60 ~ dinde azalmıştır. :rırın-
klbrit ç kmıYa mecbur oldu.Başı ıs.00 Mtlzll< cılar hlan f .·ancala!arı scrbe;;t 
inoı to orlanmamıı olan birinci 13.30-H.OO MUzik satacaklardır. 
kibrtt d rhal aönınilftü. Kızıl suJ. ıs.oo Program 2l.OO Zlraat * TcrıilPr •~ıııiYet,. terz!lije a-
tan 18.03 Mllzık it malzeme Oz rinclc lhli~Ar yapıl· 

Görü~ orsun :ra, <lcdl. Her ı.::, Takvimi dı dan ş!ltbyrt etml§lerelir. Mın 
rı 1e •IS!ifll yakıJııınıyor Bunun gi l 9.oo Konuıpna. 21·10 Mlzlk t 'tlc et d\ir ül•l lhtll~Ar ya-
li •r kıvılcım da • tııtuelu••· IS.30 l!llzJ< ~ı.şo !Wnu;ma panlar hakl:ında le klka\a l>•tlıı· 
rw ·~ bombalar 11lı11lmllıttır 19.00 Kontıf'la 2-...ıı; M~ m :ıtır 

r ıll rı·clc h raz barut ekalk ıu5 lt'~ik :12.~o ı;;aa.t •Ylll'I 1 * 13 ~ nla aramızda ilca-
< ı l' ç n pafüyaın&ll1ıtl•rdır. ıg.ao S104t ayım :r~.4v Mtızıı< .t 'Ti ıııc r t.'l'lıya bŞilamJJ 
Yup>ı.n bütün lbıı iürli!tlilore raa ID.43 Ko~u,ma •~.ll~;IJ Yıırtnk: tır. S•,n i 1 ele ç'vi, 40 ton n~f-
mep P dO~mıyorum kj M!!ll& ı.ş.ıııs ~ proça.ın talin ı;etu'umı:ıır. 

ŞEV~ET !JJUiİl' 
remlin,, e eçirdiğinı geceler '' 
enı1efe'l 

S h r v 
Belediye bilgileri 

Mekteplerde 

okunacak program 

hazırladı 
Büyük fehlriorlmozde herk&.111 öğ 

renmesl. ve ta.tt:rlkı zarurt olan bele 
dlye ka.tdelerilti öğrer.mal< lı;Jn ilk 
mekteplere bir d81'8 konm.uı hai< 
kmda Belediyenin yaptıtı teklif M~ 
arif Veka.Ietine yıı.zı!mf.'jtır. 

1 - Bu densle.rin NUını tra.n1-
vayl&rda h&llun iı>lf ve b!nl~lerdo 

ve bilet alırken riayet etmee~ icap 
eden n.olctalar. 

2 - Vapur ve b'on gll"'ler! önün
de nasıl bilet a.Jına.cağı:. 

3 - Sdkaklarda yürllrkerı ne ,.,. 
kilde hareket edileceği. 

~ - Sokakların temiz tutulma.sı 

için halkın vuıtelert. 
5 - Hallan istirahatini sel bet-

monı<ık lı;in evlerde radyo, gramo
fon ve difer !;i&lgılan çalmak, şarkı 
ııöyl-1< lfibi l\arekeUarln 9ekli g'v 

bi noktalan ihtiva. etmektedir. 

Kömür ihtikarı 

hakkında tetkikat 

yapılıyor 
Fıyat Murakıı.be bllroou kömür 

lleeriııde ya.pılan lhtil<Uı tesbıt et
mek Uzera kömür iA1hBa.l eden mer· 
kazlere iki kontrolör yollam.,tır. 

Bıın!&r Çerkezköy, SlllVI't ve ta
tr&nca mmt.alWAnııı ~aklar, 
mevcut at.okların m1ktarmı, maliyet 
flyLtıru, 1'bmtlrcuıtlk flrketdnin ıa,. 

t.lh8&I nuntaka.ls.rındıı.k! flya.tıarı 

arttırıp artt.rrm..'na:lı Uzerlnd.ekl ro
lünü le&blt edecoıklerdlr. 

Öt>'endlflmİU göre lc.amll!l'on bu 
kentrolörlerln vereeekleri raJ>9!' Uu
r!ıte odun ve l«lıntlr fiyatlarını tııo· 

tıit e<leeek!erdir. 

l şe müsteşarı 
şehrimize geldi 

Bir mUddetteııberl Ankarada bu
lunmakta olan iaşe müsteşarı B. 
Şefik Soyer dün Ankaradan şehri
mize gelerek fiyat mUrakabe bü
rosu şefi B. 'Muhsin Baçla uzun 
müddet ihükAr meseleleri üzerin
de görüşmüştür. 

--A>o--

Süleyman iye 

çeşmeleri 
SUl&yma.niye •eıntlııı:lold bır çok 

ıne.MLlelerde bulun&n ç~alerin su
ları ~ vo halk aueuc kalmıf
llr. 

Suları ketıilen ınahallder halkı ta
ta.ıııbul Bol6diy..ılne müracaatla bu 
derdin halli iı;ln tedbir &lınmasmı 

!Nmlflerdlr. 
Vali ve Beledlye Rolli ck>kıtor LQt· 

fi Kırdar Bulal' tdaroaıne, suyu keal
len c;~etere yeniden ıu verllmflıSi 
ve ~r aıınmaaı -:ıtn emir vermiş· 
ur, 

Bulu jdı!<"f!l!i( bu •n holli için fa
allyet. geçııcel< ve SU vorilmeğe ça-
1.ıfı"""' ktır. __ ......, __ 

Kaymakamlar ara· 

sında terfi:er 

.Ankara, 3 (Telefonla) - Anla!· 
ya vali l!'IUavlnl Hami, Düzce kay
makemı Baha, /Lyran!ç kaymaka
mı Tevf!ll Be;im, Edremit )ı:şyma
kamı İhsan, Llk~or kaymakamı 
Nıc!!m blri"cJ sıruf )ı:aymakamlığa 
terfi etm!. !erdir. 

Veteriner müdürleri 

arasında nakil! 3r 
Ankara, 3 (Telefonla) - Trab

uın veteriner müdUrü Sulhi, To
l< veıerlner müdilrlü&üne, Kara
çn1>9y llar•şı mildl\rü Mulıtşr 
Trabzon veteriner müdürlüğüne, 

Çifteler Harası mlidüril Kenan, 
Kuacabey Harası ınUdürlül:üne 
Akçedağ veteriner müdürü !'tıik 
Ceyhan veteriner müdürlüğüne, 
Tok.at veteriner müdürü Ziya da 
Trabzon gümrük veteriner müdür· 
Jüğüne naklen tayin edilmişlerdir. 

anko di Roma 
ve Trahlu -

g rp uharebesi 
Jermanetlo, Trablusgarp harbine 
aleyhtar o duğa için topal ka:mıştı 

A vrun:ı harbjnin ü.çünçü yııdo· 
,-- .. b• 

nümü de ba~ladı.Bıııun .. 
dönOm yıluuu dördüncü ıünüdU<· 
1939 eylilliiııüo birinci giinll r•, 

looyada ba~lıyan harp, bir 1<a:.ıd 
gibi bütün Avrupayı ~rmıştır. 
Darbın bu ilk afhasında, b•l'' 

ııo aıarnınıeatı bir sürvrizl• ~1"" 
kovaıııo Bcrlinle kuca\laş:ıral< bU 
yük demokrasilere te•ditler !i~ 
vurdu.ğunu, Polonyanın üçüncii ~~ 
fa olarak taksimi.ııe iştlrak ett1i1 
ni cördük. .

0 
Almanya Sovyetlerin pfl•11 n 

den istifade etmek sure.tile kurb3 t 
larım birer birer yenmekten tbartc 
olan tabiyesini tatbik mevııil• 
koyma(a imkin buldu. . 
Polonyanın lsUJisından bir ~iır 

ay sonra, Paninıarka, Norve(' ~ 1'( 
~N• ~oldu bu~? J9l8 falso pek fena neüceler ver~r. la edildi. 1940 senesinin mayıS M 

Ue 1922 arasında böyle bir va)<'a Bu >özler, beni güldürmU,tü; bariran ayları içinde ı.e BoloJl tf 

1 Yaza!l : Nizamettin Nazif 1 

lıattrlıyamıy 1111'l· - Bizde buna yem borusu der- Belçika ~iğnendi. Fransa aıııU•dı· 
o · man eakallı İy,.lyan, gil!mek- !er ..• - dedim - hayret bir inhidamıa yere ••','~,, 

ten kendini alamadı; - Siz de FraJ'l61ı t)l161nıı? . Bu nıücadeleıün aoa &iialerıJ:;.i 
- ,\nladll'll ... - dedı • siı cYe· ~- Hayır. Türküm. Italya, tarihin eşsiz gao101etı ~ 

ııi> lerdensiniz. Zaten yüz.üniızden - Türk mü:;ünüz? Öyle ~ beni pa7l1U/ll'Ulk ünıldile AJ.ınallY.,.~ 
de !belli. P"11 gençsiniı. Eğer yaşlı- topal bırakan ku~ sizi alakadar yaruoda yer aı,,,...tır. O tarl~1e: !ardan obaydınız eııki l\'Ii?ino pa- <lebilir. Zira ben, Trüolusı:arp )ıar l\Ilhver propagandJlsı nihai ""14 
tırdılarını hatırlamamazlık edemez- \ı'nde, ordunuza gönüllü olarak ka- rin bir ıün m .. eıesı oldupnO~ 
d.lııı.z. 1918 Ha 1922 arasında odımı t:'.!mış gibiyimdir. ~a ediyor. 19'0 eylülünde:ı e.ııJ 
Fransız gazeı.eler\ne geçirtecek bir - Anlayamadım··· lrı&illerenln istila edileceflni il 
vaklanm l<ahrar.ı,ııııı olamadığın - Acel# etmeyiniz, izah edece- ediyordu. ,,. 

için aüınııı dilerim... ğim. O tariıhı. ben, İUılyan S<>Jya- Blriblrini taki]ı eden parJalı ,. 
Gayet mütevazi bir ..Oaşı vardı.\ list partiıinde idim. T6bil, Banko ferler serisinden sonra ilk def;,,d 

Çok nazikti, Yüı:Uııden, tatlı bil' di Rome'ııın btiyük di.işmanlarm- !arak İngiltere harbinde A.l ..,. 
gülüm.:.eme eksil< olmuyor, gözle. 1 dan sayılırdım. Tra:blusgarp muha- l>Meı\' ruım :raıııl.dJrJ ınlif' 
rinde çapkµı bir istihza ı~ıldıyordu. rebesi Banko di Roma'nın oseri de- de ediyoruı. la' 

Bir balık parçasını ağzına götür- ğil midir? Binaenaleyh ondan bol Jugiltere. harbi, A.lmanlırı0 ,,ı-
ınesinden istjfııı!e ed<>n arkadaşı, bol para sıulıran gazeteler halkı min ettlkleriaden daha çetin. JıJ 
yani T~: şimali Air!kıı<:W<i o._nh top•ak- balar al'2!etm~tir. Denebllir ~1• ~ 

- Son yıllaı· içinde az ~l~r gör- !arını zapta tahrik ederken biz de nıanların nihai zafer ı:rı o1!,p 
medi amma... - dedi - M çare .ki b _ •--!ni halka telkin et:n""e te•bit •Ullılerl 1940 eJ16li b~~rr 
bunları İtalyanın dl.ifna ek$ettır- unwı """ '" bir hayal inklsan kaydeıınt j· 
mek mümkün olmadı. Yoldaf Jer- çalışıyorduk. Ve bunda bir hayli ne sebep olmtJ1tıır. Zira bn. •f ,ı 
manetto, fqizm ile kahramımca muvaffak olduJı.ırnuzu da iddia e- çi11de Bribo1a adalarını ı.tı~11· 
dög·üijYJlliş bir ark1ı•la~nnızdır. İ• delbilirim. Zira biz İtalyanlar!, har-! memn im1!i""1•lı':' daha 111 ,,-' 
talyan komiinlstlı>ri onunla iftihar . - k di rr lnııştır. lngiliz ımperatorl• fi'' 
ederler. ,bl ~k sevm.eyu.. Eger. ~ pe ı- Akdenizde yenınek nı&ksadil• ,rı' 

Fakat uzun sakallı. çiğn.edi~i lok- mlzin bazı unsurlan bl2le ihanet et- yanların 1aphkları hazırlı~! ı 
memis oi!alardı. Trab!uogaJ:? har- feei bir inlıi•aınla ka~lıo<ıP°'.!t mayı yutar yutmaz onun sözünü - ,, 

kesti, fazla izıh&t vermesine imkan binin ilAnı jle bitmesi bir olacaktı. dan sonra ise kıtada tnı~lil ~ 
brrallıJnadı: Fakat dedijim glb~ kendi aramız- fnzuııa 1er bıraluna-k lçı.ıı; "~ 

_ Bırak u topal Jermanetto'yu lın b'l ek ilanlar merhale mcrhala i>lıla 
da kolayılıkla satın a a ı ec mlştir. . ı 

canıtJl ... O ... vallı bir adamdır. ){eıı kiznşel.er vardı. Avrupanı ba'jtan baııa baııiıl' ı 
di ho!inde bir adam. Nerede Mue- - K'- bunlar? lan Almanyanın l<aydetııfi. b'ı~· 
soli.ni Mrede C;yovanni! uıa ııııt 

Bu adamın bir fevkalade tara- - İtalyan Sosyaliat partisiniJı sai! ıametli zaferler yaoıwfa ';?. 
fı o'd,,;;,, muhkkak!ı. Ayı )<aia- enah •-'-ıl edım c dareimula- renln kaydettiği m1JVofCa~ı ••' 

... ~ e mı ......, 1 de ehemmiyetsiz sayılamas. ".' 
balık bir adaın olmııclığı için, •or- hıttçı• "'ut.diller... IArı ""Ylece buü.&a edeblllr\';111 
ma~ l<e:ıdillğlı:de~ bir ~ey sôy- _ faraza.,. Bir iki ioWıı ~lire- l - Britanya adaları~ l"'.ı'' 
lemiyeceği an~ılıyordı.ı. °'1u deş- blf 

mez ....:.ı~~? yı lmUnsıı kılan muııl!UlD mek ~ı>dim: ,,._., 
_ Canının sıl<mıı; olmdl<al/l yol- _ M-li Sinyor TııraUi. Mee- du vücude &'elirilml'jtlr. )' 

2 - Denizler hikinıJ olJl • .t 
daş ... - de(!im - Ayaiımzı sakat e 14 S!n)'<>r Serattı... ı:ııtere Fransa ortadan ıco~r;ı 
den macerayı eııl.<!tmıınm rica ede- - Falp.t yoldq. .. Bu ilsi İtalyan dukta~ ııonra da Akdenizd••'lf" 
cektim. Sosyallıt Uderl ~imdi burada bulu- kimiyeUnl muhafaza etmi'I, i~..ıif 

- O kadar mü.'ıim bir '!"Y değil. d"nanmasına ezici darbelet iP" 
d......, F k t 1· nuyorlar oanıyorum. Hik~yeye -~ ... ez. a a evve n miytir. ıf 

kimlerle konuşmak şerefine nall - Tam kendileri. Bunlar, ]1'11!\ut · r Jtıl 
d - k ·.ı . F •·ra!ta.rlan Banko di Roma'~ bir a - ltalyamn p.rlı:i A r - ;J ol uğumu öırenme 1. erım. ren- 1.oC1 #. para&crlofn bjr h•Ylll oınıııı;j ı 

sız mısınıı? hayli sızdırın!flardır. t - İngilizler Surlye;ri ~j/ 
- Atkada,.m Fransızdır. Fran- - Dovamı var - derek Şarki Akdenizer.ı<i • 1 

sa genç komünistlerinin meşhur !erini kuvvctlendirmlşlerdl1·,, ~ 
1ıat:plerinden Doryo. Ceza kanununun s _ırakta, Büyük Briı.nııP 1 

-Tınıı!ım. Siz ııeçen belediye in- paratorlujJ'uııun emniyeti ıf111. 
tihabında kazananlardansınız. Müıı- tadilat prOJ. eSİ müsait bir vaziyet 7aratıi1Jlll 1 ~ UilUplerinizi memnun edebildLniz 6 _ Biri ik Cumlıııriyetl'~ 
mi? Nikara, 3 (Telefonla) - Adliye giltere ile mukaddr.rat birli• 

Doryo, kızararak. cevap verdi: Veka.Ietlnce teşkil edilen busust ilan etmişlerdir. / 
- Pek sanmıyorum. O lqıdar çok bir komisyon ceza kanununun ta- 7 _ Sovyet aw;1aya yapıl'!ı~ 

şey lş\iyorlar ve belediyeye o ka- dilatı etrafında yaptığı tetkikleri man taarruzu yüııinden b•y11 re 
dar az varidat temin ediyorlar ki bitirmiş, kanunun umu.mi hüküm· lel vaıiyetin çebr""'ı defjtJllİ!' ~ 
i§in ı~inden ~ıkına!< mümkün ol- !erini değiştiren yeni bir kanun yetler düne kadar istism•''~"'-
muyor. projesi hazırlam.ıı;tır. tokrasiler diye tavsif ve ıl ';! 

Jermıınetto, ağı. doluşu bir koh- Proje hukukçularımızla profe· bllcum etlikleri İngiltere il• 
kaha savurdu: sörlerlmlzin tetkikine arıedllm[f- tefik olmw !ardır. jJ 

- Bu İjİll acı>miı;i oldııSunuz 11' tir. Projenin yeni hükümleri bu- 8 - tnrilterenin AvrPt ~ 
bı;Jlı'. Sl;ıe ~ir uşul ta~iyç edeyim. günün ihtiyaçlarına tamamilc ce· mii:;kiHatından istifade el~1~İ. 
Belediycm!Wen şil;iıyet arıınca vap vermektedir. lı~an Japonyanın tehdilk$'· ~ 
müntehiplerinlri top~yıp ate~li bir mu. Am~;Jkanın v~ıireti~1 ıı: 
nut\ll< söyJ~yinlz. Eıı az iki aY ra- Bı·r katil idamdan hatıe tayin etme_..; üıerin•• P;!. 
hat edersiniz. Hele l:ııı "utuklan ~lr kararsızlıfa inkılap olll',% 
münaka~lı yaparsanız en az bir in- kurtuldu ınıiltere Uıakşarkta artık -l 
tihap devreşi boyurn:a r"'1at eder- kı:;mqor. Yüksek •esle J<Of .J 
siniz. Tabii, münakaşaya girecek Dört sene evvel Beyoglunda Uyor. ~J 
arka~lan evvelden tayin edip Kumbaracı yokuşunda kömürcü 9 - 1ranıo İııgili• - Rııll •iiıljı 
onlarla iyice anlaşmak, nutkunuzun Hüseyin! boğazından ustura ile leri tarafından iuali, iki JlloP) 
neresinde "''" nasıl bir sual tevcih kesen AbdUrrahman, ağır ceza devlet arasıoda doğrudan ~ ...:,· 
edecl!'klerinj Jı.ararlaştırm.ıık ve bu mahkemesi ı~r;ıJından idama mah münakale yollarını tesis "' ı f 
komedyoyı bir ka9 !Jere iyice pro- kil.m edi}mişt.i. Temyiz mahkemesi (Devamı: Sa, •: Sil-
e!~ lôllmdır. Zira ufak bir !dıpn karıırıru nakıelmiştlr. Dün 

V8 yıınlden baıılanıı.n dııruşması so-

Üç ay:ıkların 
tevziine başlandı 
Belediye ve huııuol idareler Ey

tam Eraınil ve mütekait maatları· 
run eylul, te~rinievvel, teşrinislllll 
üç ayhklarmm tevziatına bu&üıı 
~aımştır. 

Tevz:ııt 9 :&y!Q/e kııdar ıkmlll edil· 
mtf olacolttır. ----

TAKViM 
• EYJ,(]L 941 
PERŞE:O.lBE 

AYı 9 - GUN': 247 - Hızır; 122 
nu.ıı 13ö7 - AGUSTOS: 22 

!2 H1CRi: 1860 - 'ABAN: 
\ Ahl'l' U'.-.lll J'ZA..~l 

nunaa Abdürrahmarun suçu i~e· 
ı:Jiği zaman 21 yaşından ufak oldu· 
au gö;::önüne alınarak idam cezası 
){aldırılmış ve 30 sene alır hapse 
m~~t!ne karar ver~ür. 

çocuk Slyımı 
Ankara, l CTele!onla) - tsta· 

tiftik umum müdürlülü önümüz
deki ilk:tqrj.nin bi.riııcl haftasında 

yurdun her tarafına ~ olarak 
ilk Uılısil çajındakl çocukların sa· 
yınuru yapmayı kararlaştırmıştır. 

J3u sayımda. kaymakamlar, nahl· 
ye müdürler!, muallimler, eğit
rnenler, köy idare adamları ve me
murları, vazifelenclirilecektir. 

Parti idare heyeti 

·-~-~ Baı.a lar8 
öğütl!!._!./ 

KA"1AB NASIL nu:ıOcı' ------=--
OLUBT ~ 

K ,.,ıan nya tık ,,. 6 rl ı' 
olması için ı:~;., / 

terken ve aarbabları bl.r ~ 1%° 
r!Blno bir kahve ksşığl ~ "I 
yarını kahve kaıµğı 1<01 »~i 
malı, karı.ştırmalı. K~ ıf"~' 
çayı içine batıranl< l<~ ~ 
muntazaman tırça.ı.azna1•· ~"if 
det .eoııra k&flar bu f'ıd' 
ve dllzgtin durur. 

----itizaı 'GÜNEŞ 
ÖGLE 

~~llnderecatmıızın ç"klutudaa l IKİNDl: 
(Nana) lefrlkamızı koyamadok. 1 ;.:-<:ŞA,M 

Oknyvcularmıızda özUr dlleriı. l YATSI: 

6.30 
13,13 
16,52 
19,3S 
20.16 

1().,31 
5,:ıa 

9,14 
12,00 
l,J:j 

9,08 

Ankara, 3 (Telefonla) - Bugün 
Parti idare heyeti toplannuı ve 
Partiyi alAkadar eden me•eleleri 
görüfmüşlerclir. Bir aralık Basve
kll Dr. Jlefik Sayam da PartiYG 
gelerek ıenıü • kreter vekili Ha
lli Türkmen taratı.ıı<Wı kar;ılaıı
ını,,tır. 1MSA.K: t,'6 

'• 

h 
"• .. 

' 

.ia v, 
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XIX uncu asrın en bUyilk faciası 1( ~ · D ~ ·N Y A 
........_1 ci Napolyonun~ 

HABERL ERi ) ' T arlhten Bir G üzel Kadın 

. ; ,..."'" ..... 

Moskova Bozgunu ! 
'.l'azao: Napolyonun perde ı;avuşu 

Bn.rgtnyon 
rür~ye ~viren: Şakir Bamn 

Ergijkmçn 

Her·f n yanında iki 
yangın 

Amerika 
bahriye 

Nazırının 
beyanatı 

Vaşington, 4 (A.A..) - Amjra.1 
La.ııd dün, İngiliz ve .Ame'l"ika. fllo
ıaruun mllşterek kuvveUeri'nden b&h 
setmiş ve bu iki donanma.ya dayana· 
rej( mUttefiklel'in gaUp geJcceğlni 
!6y1~. 

Leningrada 20 
kilometre 
y aklaşıldı 

Sovget mukabil 
ta arruzu 

devam ediyor 

Muharebe 
şiddetle 

devam ediyor 
Leningrada 

y apılan bir 
h ile um 

pü8kürtüldll ! 

kundağı Vard ı : Amiral Ster-
,, ilk . . .. . 1 8 1. ling mühim bir 

Londr&, 4: (A..A..) - Allnıın r-esmt 
tebliğinde bll(llr ldiğine göre, Lenin
grad civarında Jıa.rp eden kuvveUer. 
şehre 20 kilometre ynklıışmrşlnrdır. 
Sovyet ordusu merkez cephesirıd 

muka.bil taarruzlara de.vam etmekte
dir. 

Moskova, • (Radyo saat 9,41>) 
Sovyet Jatlhbarat büro unun bu sa
bah neşretUği :resmi t.ebllğ: 

3 EylQJ gUırll Sovyet krtaları bUtUn 
Cephelerde fiddeUi muhnrebelerc de· 
vam ebniflerdlr. 

ışım, uzerıne atı ıp e ın d d v ·ıd· 1 
d a am egı ır. 

eki iki tabancayı almakoldu ,, <Ba~ı ı incide> 

En Son Havadis: Bugiin de Al· 
nıan wnumi karargahı bir r.eni 
tebliğ De§retmeml§1ir. 

Ru syaya 
gidecek lngi iz 
ve A merikan 
he yet eri 

Bulutltır ıırasrna saklanarak Lenin 
grada. lıtıcum etmek iırtiycn 70 Alman 
tayyaresi, UçU tayynnlerlmiz tara· 
tından önlenmiş ve cereyan eden mu· 
harebede ıı tanesi dıı,.ürUlmllftUr. 

-6-

da sakin İtalyanları, Almanlan 
v~ Fnınşızlaxı .kullanmayı ter
çıh ~ttiler. Film· güzeldı; bun
lar bjr taraftan R9stop~ ne kar
~~ ınuvaft'a.k olmak mecbı.ıriye
linde idiler, b ·r taraftan da böy 
le bir i§i çn iyj bir şekilde başa
rab1Jecc.k ~adar Moskovayı b·
liyorlardı. 
Ö~le vakti penceremden dı

k al"l bakarken bir kundakçının 
u urşuna dizilişine şah!t oldum. 
•ı rif diz çökmek istcmLyor, i
~- t ed.:vordu. Ölümü cesaretle 
~rşıliidı. cesareUe öldü. Az b:r 
tnuddet $0nra ıbizim yakalayıp 
get rnıjş olduklarımız kurşuna 
dizildi. 

. Akşama kndar1 y~mi saat ye
dıye kadar fevkalade bir şey 
ı:ılrnaksııın .J:eçti. F;ıknt şaat ye
dide kolaJtası (binba!;ı muav'r.; 
· bi lb~ rütbe) muhnfazam altı
tıa verılen lbir kaç serserinin 
kaçmasına fırsat verdil!'ım iddı* 
ıı "le beni hapsettL 
Lazım gelen cevaplan vererek 

kendimi müdafaaya :;:ılıştım. pa 
ra etmedi.. Gösterilen yere gi. 
1 rek kendi kendimı hapsettim. 
"'aı\at sükunetle düşündüğüm 
'aınnn şuna Jtnrnr vcrı:hm ki, mu· 
~llfnzası bana tevd · ed lmiş olan 

ı..ı üç adam ~nahs1zJ1 ve b;ı. 
~iverek dl? olsa. yaptıuım bu is

h vicdan rahatı duvm lm 18-
,1rndı ... 
Buıundu_ğum ooa b:naYl. kıs

llıt>rı yanmış olan diğer bir par· 
r·a~ma birlest ren büyük fakat 
l'l1r bir galeriye geçit vcrivordu. 
~lltada kaldığım sırada kısmen 
anık dcdıgim yere hiç kimsenin 
~ltnıcdiglnc, m~ul tarafta bile 

E>r verin ~örülüp araştırılma
~ış oldumma dikkat ettim. Ya· 
il lacak is olmadığı için _galeri 
1~rinde ı{dip ael rek vakit J! 
• 'rivwdum. Bir defasında ,ga-
~"r nin dibine _gelfü,ğ:m -~ı~:ıa.~ 
l.lt>ısı kapalı bir odadan gurultu 
tir ıı bi oldum. Kapıvı vur-

11m, aldı(!ım karşılık tam bir 
"ısizlik old'J. Fa'kat kapının de

'l"den içeri ha'lrınca kanapc
rı altında b r adamın uzanıp 
lendilf ni. ayakta durnn iki 

~dırnn da bu adama j;(Üriiltü et
~ll'ı"si icin ışaret ettiklerini 

ııt't!ıim. T€'krırr kapıvı vurdum. 
h" rıısça, a P<'k cl)k ben.z ·ven ve 
,1 ~· kac> kl"l .. ~e ibildiifm Polonva 

ıJe su lt>d·m. Yin-e- cevap 
~ediler. N;h ıyet kanıvı tek-
~ enıwe bn lavınca f\Cfılar. 

~ <'n içeri girince k dınltır yşn 

,...tdaki odaya kaçtılar. Derhal ~lr· 
"""z -- ~ 

Tabldot 
~.\l'ONEZLER ......___ 

diğim kapıyı 1kili1.ledim. Kanape
njl) aJ.t.ıpdaki aoam kımıldamıyor· 
du. Unıumt vnziycti ve kıyafetile 
bu adamın öteki serserilerden far· 
kı yoktu. berbat ve kirli bir surat, 
o kadar berbat ve kirli bir saç, sa· 
kal, sırtta bir koyun postu, ibelin· 
de deriden bir kemer silahlık. He· 
rüin yanı başında bir mızrakla 
yangın çıkarmak için kullanacağı 
iki sönilk m~ale vardı. Belindeki 
silflhlıkta da iki tabanca görünü· 
yordu. ilk yaptıfım işin bu iki ta· 
bnncnyı almak olduğunu söylemi· 
yebılmem ki, lüzum var mıdır. 
Bun(lan sonrn kol kadar kalıp o· 
lan mcşalclerden birini elime ala· 
rak herifin yanına doğru şöyle in· 
dirdim. Gözleri açıldı. Fakat göz
leri açılır açılmaz üzerime atılma· 
sı bir oldu. Yalnız bu hiıcumda 
muvnffnk olamadığını de hemen 
s(;iyliyeytm. Üzerime alılmasHe up 
uzun yere yuvarlanması bir ol· 
muitu. Tabancalardan .birini lheri· 
fe çevirdim. Aptnl aptal yüzüme 
bakıyordu. Yerden kalkmak iste· 
di. Beceremedi yine yuvarlandı. 
Nihayet güç 'belfı ayağa kalktı, fa· 
kat ayakta zorla durabiliyordu .. 
Fena -halde sarhoştu. Koluna gire. 
rek odadan dışnrı çıknrdrm. Galc. 
riden geçip dıimdOz uzanmakta o· 
lan merdivenin b~ına gelince he· 
~üc şoylc bir dokunuverdlm. Bir 
fıçı glbi, yuvarlana yuvarlana alt 
kata indi ve :merdivenin karşısın
da kaJ)ı karakolunun oturdU(,'U o· 
danın kapısının onünde durdu. 
Muhafızlar heri!i yakalayıp deliçe 
attılar. Ondan 'bahsedildiğini artık 
iş.itmedim. 

Bu işi gördi.ıkten sonra tekrar o· 
daya dondüm. Zarar verecek bir 
;:eyler olmadığımı kanaat getirdik 
ten sonra d:1 ikinci odanın ~ap1• 
sını açtım. lkl kadın l;)lr kanapc. 
nin uzerine oturmuş. bckl~lyor· 
lnrdı. Odayn glrl imden hayrete 
düşm(iş görunmcdiler. Bunun ak· 
sine ikisi~ bir~cn konuşmaga b~· 
}adılar .. Ni! söylediklerini.ne söy· 
lcdiklermden bir tek kellmeyi an· 
lıyablliyordum. Kendilerinden öğ. 
rerımek istedigim ilk §ey yiyecek· 
teri olup olmadığı idi. Bana hıyar, 
soğan, tuzlu balık ve azıcık bira 
getirdılE"r, ekmekleri yoktu. Az 
sonra genç olrını Kobolki dediği 
bir si c içki gr lrd;. bir yudum a· 
lınca bunun Darızig Hkörtı gibi bir 
içki oldut:unu rınlafüm Yarım sa
at içinde şlşc boşalmıştı ve bu iki 
MoskovaJı kadın. hi~ şiiphe yok, 
bıı işi benden daha ıyf beceriyor· 
Jardı. Bu ocIDda !bir muddet daha 
kaldıktan sonra. kendi daireme 
çekllmcğe karar verdim. 

Daireme girince bizim 'bölükten 
bir küçük 6Ubayın beni beklediği· 
ni gördüm. Bu arkadaş epeydir be. 
ni bekliyormuş. Şimdiye kadar 
nC'rede kaldığımı oordu. Kendisine 
karmlaş1.ıiım vaziyeti hiklıye edin 
c p k memnun oldu. Mcmnunlye. 
tinin srbebl de şundan seliyordu: 

( Arkaaı var l 

Bu aınirai orta. istida..t.t& blr adaın
dır. Ne ful& tık aekA ve kablKyeU 
v&l'dıır, ne de vau.t1den ~. Sa.
dece bir sıra 8Ube.yıclır. 1836 sene· 
sinde 26 se.neı-lk denle hı.anetiZlden 
soru·o. tekıı.Ude &&Vked!ilm1'tJı'. 1931 
senesinde yahuz bir sene mllddet A· 
merika donanma ku.ına.nd.a.rwıı mn
iyetınde kurma.y reıs) m!a.tile bulun· 
muştıır ki 'bu mev'ıkiiıı fazla bir 
ehemmiyeti yoktur. Balıriye genel 
kunna.y ~ğına t.ekaJlW eden 
mev!kie Amerika.da ba.hrt harekat 
kunıa.ılda.nlı'1 adt verfunekteQir ki 
_.\anire.l Sterllng bu meV'kide ne bu
Jumnuştur, Vrtl4adı iUbarllc de bu· 
lUl'lln\111 olmasına. ihtimal vardır. 
Heyecıuıh Wr mıK·era ronıam 

Amiraı St.erlıng ~ı iki ku· 
manda nıev'Jdlnde !bulunmuştur kı 
bunla.rdan biri Çin suıu.nn4a. bulu
nan Amerikan gamboUanna kumun· 
da ederek o sırıılıa.rda bir mUddet ka. 
rakol \"ftZi!eleri yapmaşıcbr. 

İldnc! bellibe.şlı hizmeti. HO\'ayi 
a.dala.rının behr1 kum.a.nclanlığmı ifa 
etme.5i.d!.r. 1'ite bu Arnlralın hııyo.tı
na macera. gllrülUl, h~dlse burııda 

Jta.nşmış, iBmi ve roomi gUnıctcc, 

ha.!t&larca A.menka.n ;azetele:· ndo 
i'öl'UlmllştUr. 

Vll§ington, 4 (A.A.) - Bay Ro· 
osevclt'in hususi klitibi Early, dUn 
Moskovaya gidecek .İngiliz ve A· 
merikan heyeUerinln Rus.fada 6 
hafta kddar kalncaldarını söyle· 

Btr m.otörlu dUşmıı.n birliği mevzi· 
ıerımtze Yıı.llda.şma.k istemiş ise de 
yol J<enanndakl hendelder araamda 
Bklaııan Sovyct askerleri tarafından 
atılan ıbom'balar ve topçumuzun f}ld· 
dctll ateşi ile daıtıtılmıştır. 

(D) istikametinde Um-emek leşe:b· 
'bfüıUııde bulunan d ğer t>tr dUşman 

kolu da şiddeUi bir mıma.'bfı taan·uzla 
pUBkUrUUnıllştür. DtlŞlllan 80 kam
yon, :birçok tank, top ~ harp m~e
mesi bırakmıştır. 

ıni§ilr. Gidip seıme müddeti bu· A • k d • 
na dahildir. merı a enız 
F inler, Kareli'de 

bir zafer tezgahlarında 
kazandılar 

Londra., ' (A.A.) - Fin resmt teb· 
Uğf, Fin orduları Kareli mmtakaııın· 
da bUyllk bir zafer kazanıldığını ve 
e"ld Fin hudutlarına. llıer noktada u
laşnuş ibulundukiarıru bildiriyor. 

:VO.ı' P APEN BI:RLİNE ıut 
GİTTİ? 

tstartbul, 3 (A.A.) - Almanya. 
bUyUk elç1a'! M. Von Papen, diln Ye
~yden tayyare ile Almanya.ya 
ha11eket otmtştlr. 

212 gemi tamam
landı, 249 gemi 
denize indirildi 
Vaşington, 4. (A.A.) - Bahriye na_ 

zırı, 1941 senesi ilk kluıununda 213 
geminin lamamlandığlm ve 249 r
minln de denize tndlrlldlğini haber 
vermiştir. 

Ha.vayi ad:ı.la.rının merkezi olan l!!!!!!!!!l!!!!!!~!!!~!'!!!!!!~~!!"!!!!!!!!!'~~!"!!!!!'""!!"'!!!"!!'!!!!!!!!!~!!ii!!"!'~!!!!!lm!!•!l!!!!!!'!!l!ll!!!~ 
Honolulu'da. .Am.l:ra! Sterling'ın ku· A-•-1 "''-"" """ 1936 aan-...t-"e d ,__ n t ...... .. ucu ~ • • .., "'" .,....... on o • ....- cret ge frecek makalenin 
mn.nda.nlığt zamanında bütUn blr tekaUt oluyor. Amerlkada teluı.Ul yapabileceği fena tesiıi herhalde Jıc
rnacera. • roman~ cereyan etmiştir. m:ıı:ış}arı az omuı.m:a.ltla. berm>er mu· saba. ka.tmamrştır. Ö}1o göı-Wüyoı· 
SterUng .in nuuyeUndeki deniz su· ,,.....,~f "'-et"'~"i ....,., " .. ıa. • .... ~-ut • ........_ • ....,.. .. ·~ ..... -,u ~ ki bu yazı ictn Montrö muko.veloolnl 
bayl~ arasında Massıe adınd.a. b.~ mıuı.~ ar8$ırubkl !nrk büyüktür. ffr'.uı da tet!dk etm.emış, ııluorta ma· 
va.r ki ~ ta.rafından ço Bundan başka Amer. ; ö en su- sa. başında kalem çrrprşt.rrınıştrr. 
h'li3Jlılftılr. Balnıye futbol takımı· t bayların n lelerl'ne maaş b Iıı.mağı Bir Amerikalıya. sordum: 
wn en P8l"la.k ?~usudur. Şen, hoş usul tutmnımştır. Subaylar nUeleri· _ B.r a6kerf mulıaıw· nasıl buyle 
bu- ıı.da.mdır. Gilzel, canlı, ı:en, canal nin i tfkb:ı.linl b zza.t tı~ıuıt ftrkel· bi'r y.ızı yua.t> lr? 
yaJun lbir de e'4 vardrr. ıere sigorta ohna'k aurctiıle karşıla· . 
Namuı.l11, ':RWJ olmayan bir anne mak z;ı.ruretınded rler. Bunun için Şu cıwa;bı verdı: 

GUnUn birinde ba.bası Japon, anası de eıs-orta Priml ödemek zarureti ı - Stz.n de bazı askeıi muharrir· 
Hava.yi'U blr melez; yanında. diğer vardrr. letinizın yazdığı yazılara ba.ka.rsaruz 

ik1 yeril aı-lca.da.ş oldutu halde bu Amerikanın büyük r'.it'bell emeidl buna haddinden fa.zl& ba.yr« etme
gtlıel Amerik.aılı ka.duu pusuya dtl· sutxLyl ıı ordu ve donıı.nmo.dan ay· meniz icap eder. 
filrüyor, cebren ırzına ccçiyor. rılınca bu sebep.er dolayıaue iş ara· Star gazetesl'ne gelince bu gaıete 

Bunun Uzerine yerli adliye me· nuı.k ihUyacmı duynrl11r. Çoğunun Vaşln.gtonda a~amlan çıkmaktadır. 
murları işi tahkik ededursunla.r, te· rag<bet göeterdiğ ı.ş multarrlrllkt1r. Siyasi ehemmiyeti mahduttur. Bu
ca."ilu ıtğtuyan lwdmm 8l\nesi bu- Donaamıı.nrn diğer bir çok emekll günkü !.do.re Ue hiç blr yakınlığı yok 
~am dama.dmı ve ba', lkı A.meri· auba.yları gıbi Amiral Sterllng de tU'r, ııJcslne ola.raık zrt gitmektedir. 
ltalı bah.r yeliyi bera.berıno aln.ra.k bcŞ senedenbcri gazete vo mecmua- Mnka!esinl.n ltük1lınetiı1 telkini al· 
ırz dU.,-mıa.nının e-1.-.inı basıyor, altmış ıard makale yazma'k suretlle haya· lmda. yaztlması hatıra. gelemez. 
~ların.daJtı kadın, adamı kendi eli· tını kllZJ.mn.a.ktaclır. Boğaz;&ra dair Gerek amiralın ve gerek Star'ın 
le öldUrerek Juaırun inUkamını alı· yazdığı yuzı da Ucret muka.blllnde ~zısmdan alınacak blr ders vardır; 
y(Yf'. Bu kadın, telefonu ka.t eden yazdığı mut.ad makalelerden başlcn Bu da. hariçten gelen h&ıberle!"i teen
Graham Sdlin'ill öz kızıdır ve zen· b!T şey o1amaz. DiltkaU c 'betmek ni Ue k.a~Jamak, teliş etmemek ve 
gin \'fi t.&nmm19 bır ıı.lleye meJiSup· ve ycızısırr..ı. m\l.jt.eri bul:mak için ancak na.kikt kıymetlerini ölçtükten 
tur. Keod elıle kram.m intikamını l biraz fazla. renk ve heyecan sokmak sonra son hUkllml ri vermektı1·. 
alınası ve katB sıiatllo tevkiti Uzc Ehtlyaemı duy.mu' kendi .:ne be,-, A. E. ı·. 
tine blltUn Amerika a.yııJdanıyor. 

Ha.\•ayı sulanndf. bulunan Amorl· 
kan deniz kuvvetleri ı.se açıkça kı· 

yam ediyor, sM.'l idareye ve yerli 
haUt.ıı. tecavüzlerde bulWJııyor. Ka· 
dın zorla tabliye edıUyor. Deniz su· 
ba.yı MaSSle de mühim b r tut:bol ma 
çında lıazır bulunsun diye yine zor· 
la bir, iki .ç-Qn için haplsa.ncdcn çr· 
karılıyor. Bunun ilzertne A.mwıluı., 

Ha.vayl'ye k&J'il. kuwotl gönderiyor, 
isyan bastırılJYQr. örfi ldar'e kurulu· 
yor, Amlrııl sterfirıg'iin kumanda et· 
tıtı denız kuvvet~rile yerli halı< ~ 
raaı~ ancak k..ra kuvvetlerinin 
mfü1ahalesl netleesindc mUtareke \'C 

sulh tesis ediliyor. 
Gecillme ihttyıac!Jo muharrir 

e n~ryolları Hanları 
Aşat"ıda cinsi, miktarı, muh,mınıen bedclı ve teminatı yazılı ola.n iki 

kalem ln;ı:ı.o.t malzemesi Rçık eksıltmo usulllc satın alınacııktır. 

Eksiltme 19 9/ 041 Cuma gUnU snat 10 da. Sirkecide U i'fletrne bina· 
sındn toplanan A. E . kamLsyonu tarafından yapılacaktır. 

İslelthlerln teminat \'c kanuni vesikalar le lblrlıktc komısyona mUraca. 
atlan lAzımdır. 

Şartnameler parRSız olarak komisyondan verilmektedir. (7788) 
Malın cinsi Miktarı Muhammen bedel muvnJçkat le. 

Ma.rsilya tipt Eskı.şehır 
kiremidi 

lu.00 

lira 

1342 

:minat lira 

100,65 

..... ____________ __ 

TUL 1 YA ... 
Günler geçtikçe, Kralın sinsi 

sinsi kanlı bir plan 
t akip ettiği anlaşı ıyordu 
Tulliya, güzelliğini torba torba 

dağıtıyordu, elde ettiği taraftarları 
ile yataklara yılan, böğllrlere 

han çer sokturugordu 

ı_· __ Y...,..,a-za ..... n_:_.,....E ...... n __ s_a_r__,.i_B-....ü ..... l..;_en~t ~ ....... ! 
-ıo-

rar işının başın gidiyordu. Arn.sıra l l:U esirı f;ög'sünc ıbastı:rrkcn omm b~ 
şunun kayalıklara )'\IVarlandığını. ta.rafını Se-Lmclq.e kus.w- etmemWJ 
berikin! yılan ı ırdığını duyduf;ıl za GUnün birinde onun çlJ,ı)e &mıştırılıı· 
man h dıseyi kaUyyen kötü tara· cak bır ~in ~ Artlt'• 
tından almıyor, deı;am edip giden ık! kUreği ıı.rasına girlverec~"!lll Jlf?k 
yorgıuıuığun \'crdığl lilk!*Ydı ııe: AIA kest:innişU. Bunun iç~ tüJ ı;ız 

c- Yaa.a ••• vatı vah... dudaklanndan ii:l( öpUcUğti aldığı gJ,ı ı 
Diyor, kafasını yıne ıı;ıerı dal· toy delikanlının pembe memeli ku· 

<lırıyordu. loğına şöyle fısıldamıştı: 
Cmayet.Jcrin, kazaların, zama.nsız c- HU;; ta.san olma.sın Arsin~: 

ölümlerin sırrını ögren.meye zllıin· Günler pek çabuk geçCZ'. Sa.na vaa· 
lerl.ıu saplıyımle.r onun bu hallnt kat dcdiyol'lun; ilk :fırsatta aya.ldarında.n 
lyyen hıı.y.ra yorrneyorlo.rdı. GUn köstekleri çözdllrccğlrn. Etruryau 
geçtikçe, kralın kanlı btr plluu a.· Arük'ı tepd!~ gtbı uzax de· 
dm1 adım taldp etmekte olduğuna ğikllr.> 
inananlar ı;oğ"alıyordu. lşt.e Şimdi ArSinyUs u ümıtıe, bu 

Halıbuki bu hfı.dıselcr hep Palatl· gUPtl bekUyrek yaşıyor Ye güzel ka· 
nosta.kl kızılcık ağacının nltmda.n dırun ateş dııdaıklan yüzü."lde do!Mu 
ldar cdlHyordu. Gllzel TulUya. Ro- keli, !bu dudrlHıar. t;etıvet pl.iskUre 
mUlUsUn kardeş kamna. bulı.ı.ımıı.ş ita bir volkan gibi omuz1Bnm. gcrdllJlm:, 
sırgasından yoşoren ve Wyijyen bu göğJıünil, dizlerin} tüll'erek, datlı· 
koctı a#acın altm<lu karargfl.lwıı yarak, yakarak kavurarak vUcudUn· 
kurmuş. zekAsmı durmıtaan lşletcyor de dolaşırken kendini elinde bir ha.ı.· 
ve gUzelllğinl torba torba. d. ğıtarıı.k çer A.ntık'a S&ldmnış gibi göl'll)'f)r 
clcle ettiği tıı.ra.!to.rltırı ı>ağa. soıo. sal· ve o ıbu Jıayal lçl:nde ıba.rckettıiz \IZ&llır 
dmyor, ya.taklıı.ra yılluı, böğllrlerc ken, güzel Tulliya yıldızı ve yıldız· 
hançer .ookturuyordu. Kral ScrviyU- sız bahar gecelcrinm geınçlik i)?ruftP 

sUn h<ıı'lıangı bir hllcum kar~ısında bu körp vUcudu baza.il b1r mlhra.b ı;ı· 
mildataa. kudretini arttırmaya 96- bl bazan mnıbul gllli bullamyo.r(lu, 
hştığı Roınadtı. va.tanda.şiar için eıı Y'o.Şı esir o.nasuun y~ O 
ufak b1r emniyet knlm&mVJtı. Bu da. bir Lltindl. Son drcce ~ fa· 
Roma, tçlnde, bir parça sivriJmlf o- kat görtUnmılş Q.ereoedc Jluıialar bır 

lanlıı.ra dUşman bir gizli kuvvet tar IAthı... fBllıassıı. °'Qbf.ıBUıa ~ son• 
rafından ve çolttan tstilA edilm~e ınez bir kin t{ı:fY.an Ylia.D ;wa biı· 
benziyordu. LCı.t:in. 

Tullıyanın taraftarları... Oh! Bw1- Bu kinbı $Cbet1ini Tulliya pCli. ıyı 

lnr hiç de bol d ğlllerdi. Güzel kadı· biliyordu. 0'1, on bef;ı yıl öııce bıı.bu.GJ 
nuı Romayı tcdlılş irin kurduğu çe. bil' gün bu esiri kam~tmıştı. Atlı· 
te dört kişiden ıba.rcttl: rın kapısını kapa.maya mı WllltnlUŞ-

1 - Kendısı. mw,ı, yoktıa. ha}"\'ıırun blrjni sık bir 
2 - Gcns bir es r. meşcUkten g~I~ .de ~ mın 
3 - vıwıı bir r. tııyrılm~ıruı. mı ~P ohnuşmUJ, J!.eY 
4 Etrlii.k suva ilcı'fl 1'u~a mtş ... 131 hatıdıyal1U)'OT<lu e.ına bel· 

eden Artık'ın muavıni Türsen. bı:ı.ht her baklc incir çekirdeği doldur 
Genç esir, PallıUnoota dolaşan Ar· mnz btr 8UÇ yüzünden döğllbntı.ştll 

ısinyl.iBtU. Kampa.nyanm iyj bir ıı.1re· Roma.da ucıorma. keslgn. ~I t.af· 
t;Jne mensup olaıı bu genci, A.rtJk, 1 rı bağlıınmış ka~arla estrc ~
yaptığı nkmlardan b nnde y-..ık•- lan dayak pek koriruııc bir işkcnce,... 
yıp getımuşU. dl. O gUn, knmçmm kaburgalarUM 

her ini6lrıd budu ~~ tıiı' ıırğ;r 
Gllzel lj&rkı söylüyordu. Or.cu ev· böğllrtüsU ç~ be~t, bH"landı 

veli\ Kaplto.daki JUp.ter mefıedinin tı ~ ~Unee •ya~ Q(ıt:Un. 
Jt!hinlnc hediye ctml~rdl. SOl)ra de bir llJl durnmıun.:v, yıl(ıllv~. 
bir gün m:ıbedi ziyarete giden Ta· F'ıı f\t sırtı liyıne Ilyme olan. her ta· 
na.kil bu gllzel sosli ltörpe delikanlı- tarfmdan ha.cam~ gibi kan 
yı göztlne kostlrl.n<ıe kfı.hin !&tem.iye ı ı bı tııhıı.tsiz esirin s-özt.erlnde 
fstemlyc Amn)il.sU Palatin<ı5un 'beş no dehşcUl bir kin akı\.1cndlgjm Tul· 
odalı evine göndermişti, hya. farkedebiıım,,ti. 

TUlllya için bu yavrunun gönlü.nü :d3u es~ anaaınm ınai:r.Y$. Ye pli

çelmek ~uk oyuncağı gibi bir şey ba daya'k yemeeıi blra.z da bu yüzden 
olmuştu. Araınyüs Tanaldle hed.ıye e. di. Seni~ o deW'de yaknpkh \'€? 

dlldikt.en iki gün sonra Tulliyu o:ıu iri ya.pılı iblr erkek olan 'btt eeirie ka
meşeliktc dolaşmıyıı. alışt.ınn~. E- nfi'l arasında. blr milnasebet. DMWCUt 
vind n \'C sevdiklerinden ayrıl.şın a- olmaımıdaıı şl\~elendiğint f!ananlar 
za.bı içinde buno.lan genç, bu çek gli· vardı. A.na:ıı ölünce onu Tulliyanm 
7'61ve1'Sta kadınrn kollan ras na dO ht%metine vermU,ıICl'dl GQzef dişi ba· 
şünce, tablJ dellka.n1tlığmın ve toy· basına karşı tasnrlndtğT k&nlı pl ıı 

luğunun bUtUn h:Zıylo. kendinden geç kafasmda olgunbı.ft~ esire Utifa.tı 
m~ her şeyi unutm~ tamamile o- fnz!alaştmmış, nihayet gipıUn l>1nn
muı olmu .. ,crt.u. Yalnız bır şc-~1 unuta.- de AmimyllsUn ~ığt meşeHkler<' 
mamıştı. Unutamıy,ordu: o.mı da ettrlik~ ba!pa.nuştı. 

Art.1<. (Arkası ı•) 

Kıı.mpaıı,yıılı gCJtG kendisini ~in· 
den uzaklaştmı.n, memleketinden 
kaçıra.n, esir hıı.lıne sokup ayak sırına 
kÖltek vurduran adamı bir Ulrlil u· 
nutamıyordu. Onun, atıdan fle dolu.o 
diz6in tepelerde dolaştığını gördllkçe 
kini artıyor, için.de doğan mt!knm yı_ 
lanını her gUn bir pa~a daha zehir 
katarak tılitüyordu. 

Tulllyıı., ıhk gecelerde baygın göz-

MilnakalAt 
Vekilinin 
beyanatı 

(Jla§ı 1 i.Jtk) B ir çok yem kle.r. scğuk 
il} eUe1·. balıJtla.r, aebZc)er 
l li.}'Cllıezlcr yenır. Fakat dalına 
l!:,"n lezzetı olan mayonezi dctış
~~lt leap eder. Mayonez yap· 

14 "2ını ekseriyet bilır. Bir yU· 

ı.: \Utanın yaJıırı cıa.rısmı alıne,lı, 
a~kla czm<'ğe başlamalı, (lamla 
'il~ olmak Uıeı·e 'bır çay flnea
'tUrıyağJ akıtarak ezilen yu
": taya içlrtmell. Buna az sirke 
ı~ ll(fe CZiimlş hardal katmalı, tuz 
~e etıncıl. Tam ekşi olmru!ı ıçln 
"1 On sııyu koyrnnh. Mayonc~ c;a
~nkte tahin koyuluğunda bir 

1 
Gece yarısı Hona-na klUbüne ' ( davet ediyor. İlk defa Ku 

I{ tmiştim. Binanın d~ tır- A v e I kiıyesini anlatıyar: hi- nüzde 'harbi takdis ediyorum. 

.A.vrüf'a. haUan ıile muvaeal& te
mini içuı !aaliyet sarfedilınekt.edtr. 

Ya.pr~ ~ve <Ulfll' ~e
lek>:- ~ında. son vaziyetleri sö
rüşmck Uez.re Alman~ btr be
yet ıeldl. Bu heyeUe :f'.Pıla.cak ınil
r.aker~ petıce&lne pır. f&@f~ 
qevam edilecektir. 

a olur. 
ııtı : nıayonez ıçcrısıne bir vçya 
~" '1.7lk ezUrmş domates suyu 
(~~ Cldilırso p~rnbo renkte ncnı 
:Vıı.rıı~ ınoyonrzl !9ml ~erilen salça 

b tnış olur 
t'ıh....llz :ıtuıyonez tçcrt.CJine ince doğ 
84, k: zeytin,, knpr, h ylıl' turşu
~lı tı: YUmurtanın beyıı.zı kıı.
l~ıı tılırısa (Tatar salçası) deni· 
a~t'Zolur. 
~ mayonez lçerıslne arzu e-
~~ek az sannwnk da koya-

nmecmnndı~n-~ı" tıa At~l~ae'kigva uaznlç 0klet~ n nem • - Ben mabetten tahta bahğı ::sıso ~ uu _ .1 çaldım. İşte bakınız. 
tim. Ok uçlarını.n her biri sulh~ . ............ ._ __ _.. ___ _.._._..., _____ ~w~·~ma:IQI. j - Bravo, bravo .. 

terakkiy~ ve saadeti ~aret edı- Yazaıı: - i - Türkçe>" ı.;evirrn: Arkadaşım Mayrnun&Un söyle 
yordu: Çing Çing CelUI Tevfik ba.gmyor: 

Dbe - Sen:n yalnız ismin değil, 
Yalnız bu melun yıldız ku • Kubbei sema ile bu ,:Wrültiı a- benı takibe kovuldu. Ynkl ıvor. 'kendin de Tunçsun. Yalnız ma-

nin tepesine çok kuvvetle otur- rasında vskalan.mış bir hırsız ben ko~amıvorum. bedin tepesine Jronmıya layıksın 
tulmuştu. Bütün kuvvetimi sar- g bi mefluç kalmıştım. Yol üstündeki köprlidcn 11.c- işte o kadar. 
fett m. Uzakta mavi Mhrin .ı;i- • Kuşağımı çözdüm. Tepc~'e bag çerken agır parça, ı ctC'rC\" fır- - Öyle ıse sen ne yaphn May 
muş dalgaları o:czimle alay edi- Jadım. Bütün kuvvetimle çekmir latıw'rdim. Oklar clımde kalı* rnun .. 
vor zan-ned yordum. Gün doğ- ye başladım. Nhayct nccmi sabit yor. Sulh cmbolünü de suya - Ben mı? Ben 'bekçinin sopa-
mak üzere iken ben ter icmde t Hr bol" b sını asırdım . sallandı v.e yavaş vava-: kubbe- a ıyorum. P sem u ~nrlc- . 
kalmıştım. Hınzır saadet i~areti d "" dir. - Bravo .. 
yerinden lomıldamıvordu. Ya- en ayrılmıya razı dldu. Ortaya atılıp meydan okuvo-

1_, Oh ne memnun \'e mesudum. Sonradnn Han ne k üb 'i yir- rum. yan usta onu adamakıllı yer.u;.s· "'~ · b ı~ 
uç oklu alem benim başku- mıve yakın a ı ..... ,.ı d.ı t:iırdı,ltı - A"ırdığın sopn ile sen de 

tirmişti. Vücudümün bütün hızı mandanııır..-10 bir · t'd" halde sulh ve saadet o l .. nı ta .. ~, 
k t af 11 ba "''"• ışare ı r. ·' an,, 0 k bı" r <Jece bnkçı"sı· "azfesı· nı verere · ne ar asa asam Bu garip h•...,...zı 1 "f ti · ıvan mahut yıldızı bu urama- ..... "' '" ~ 

na mısın demiyon:iu. ~u. 1 marı e nı ~öreb lirsin o kadar. 
Sinirlemniştim. KüfürlerJm- haber venniyc uğraşan kö-- dı. Bütün cocuklar bağırışıyor: 

dPn n ustaf>l, ne ke'ndisi, ne de pekler.in dehşetli ihavlamaaı ara- Terakki scrnb::>lü suvun d'bi- - ~en ne vaıptm? Anlat bi.,e .. 
sulh. terakki ve saadet kurlul- sın<la kubbeden ve damdan ın~ ne inerken, brn bac;kumandan ık Maceramı anlatıyorum ve onıa. 
muyordu. dim ve bütün hııımla kosmn_ıra makamına yükşC'livorum. ra ucnr başlı oku goster~rc'l< diyo. 

Aşııı:nda köı>ekler uvanm~. yır başladım. Klübün kapısı a.çıldı Cocuk mccliııi, uc n mzc>din rum kl 
tuıarak havlıynrlardL Bir adam çıktı ve bir kaplan gibi 1 her bır.ni scı:ıgüzeştin; anlatmıya 1 - Sulhu suya atıyorum ve önü· 

- Bravo! Bravo! B~kumandan 
lığa sen l~yıksın. Geç ordunun ba· 
şın • 

İlk zamanlar yalnız yilz yirmi 
cocuk vnrdık. En :yaşlınm on üç, 
on dört, en k\~jlltnüz allı yaşın. 
da idi. 

lVIaooa onbaş'1artru, taVU§ları, 
zabiUcrj tayin ediyorum. Tunçku 
ile Mpymı,m bütün 33 ki.,inin ba
§ına geÇın~l(.)rdJr, 

l\fağlü'bjyetc uğrarsak Tunç tah· 
ta balığına sulh ve mütareke fşa. 
rett olmak üzere vuracak, May
mun da bekçi sopasUc duı;mıının 
hücumunu :haber verecek, M~vi· 
rfm Şun''<iu. Pek tedbirli olan J:>u 
çocuk düşüncesini muvaffakıyetli 
yollara götürmesini !bilir. 
Köpeğime kumandanın atf rütbe. 

sini vrlyorum. İs:rnini .Kırmızı 
tavşan» (1) koyuyorum. Boynuna 
da kııvnızı bir kurdclA takıyorum. 

(Arkası var) 

(1) iHar.p Alla'hınuı atının eğer!. 

bıtanbuı - Ankara • .A..da:na &l'Mlll· 

dg. )'lY>~ ~ be.va. fNlferieri 
t,efrlJ\lefde taW edllecok ve gel~ 
9eM muayyen valı:U.Ddc ~ncı.k· 
tır. H&Ya yolculuklan memlıtketı· 

mYııde fevkalade rağt:>('t gönnekte
dil". Benim de ba.Va yol.culuğunu ter· 
cih etmeme erı birinci 8El>ep hem 
Vft'.Jdtıte!l tasarruf hem de iikf pat 
oısun tama.men nııha.t Ye asude lttr 
seyahat yapaıbilınektk.-

Gelen cevaplar: 
K. B. Şans, Ka.btıre, 602, A.. T. 8i, 

T. K. T. M. S. U, 65 ){. S, K. H, K. 
T. K, Çlok ıgülcr ve M. .4. T. Ş, 21 
RUmuziarına gelen rııektupları el· 

dırmız. 
Mldtt rtbJlm;lu mektup eaıhiblne; 
Gıı.!&ta Bahtiyar han 25 No. da ia· 

.,aa.t mUt.a&Jıhidl Bay J!lf,ıre! Sami •· 
çere müracaat -edUUz. 
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GORÜNMEYEN KATİL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik -11 

Bomboş duvarın üstünde, birden
bire bir insan şekli belirdi 

Bu sahne üzerimizde övle b.r de cnspektörlc birlikl<- çıkın Şar
tesır bıraktı k~ dehşetle geri- li.. Ravmond s iz, burada kalın .. 
!emekten kendim:zi alamadık. Hiç itiraz etmeden söy!edigi gi· ı 
Arkadaşıma olan kuvvetl ı iti. bi yap\ık.Raymond çalıöma odasın 
madım birden sarsıldı. Bu sefer da bir koltuğa oturdu . Thomson 
de geç kalmıştL Bu sefer de bir ile ben de tuvalet odasına geçtik. 
cesetle karşıla~mı<tık. Bu Clarck Arkadaşnnla Knight tc sofaya ine 
son Parry'nin bütün pl5.n1arının rek oradan resjm galerisine girdi 
suva düştü~ünü ~österivordu. ter. Thomson··ıa gü.l göze geldik .. 

l'akat düşüncelerim uzun sür/· :.;e var~ Ne olacak~ • d. er gibi ba 
medi. Arkad~ım Ravrl'.ond'un kıştık. Fakat ne onun. ne de bc
Yılnına giderek usulcacık: nim bu hususta hiç bır fikrimiz 

- Haydi artık kalkın, demisti. I yoktu. Yalnız Clarckson Parry'nin 
Ra,-mond derhal ayağa kalktı. muhakkak bir şeyler hazırladığını, 

l\lend:lini çıkarara k kun·etle al bir şeyler vuku bulacasını tal1min 
nını u(>:du. Korkunç kızıllık . ok ediyorduk. 
oluverdi. F'-ılhak:ka h ı c bir ve- Arkadaşım, dcdigim gibi bir kaç 
rine bir şey olmamL>tı ama epey dakika sonra y-dnımıza geldi: 
cc heyecan gecirmişti. I:.cngi sapı - İşte, dedi. Şimdi hor feY ha· 
sJrt idi. Arkadaşırr: zır .. Ne sihirdir. ne keramet! Oyu-

- Her şey, program dah 'Lnde · nlllnuz başlıyor. Yerini7.den hiç 
rcrC\·an etti mi? diye sordu kımıldamayın, karşıya doğru ba· 

Genç adam başını •evet:" ma~ kın. Nefes atmaktan bile çekini-
>"lmında salladı. yorduk. Gözlerimizi tuvalet odası 

Clarckson Parry bu ! Cfer cnspek nın öbür ucundaki çıplak duvara 
torc dönerek: 

- Bakın, dodı, odanın bom.boş 

oJdugunu ı.:.te siz <ic gördünüz. De
n1ck ki, Lattim~r'ler yalan söyle
memişler ., Katil şimdi o defa da 
olduğu gtbi sır ol:nuşlur. 

Erıspektör bir müddet düşündük 
t~n sonra omuzlarını silkerek; 

- Oı1ada bir katilin mevcut ol
duğıınu siz söylüyorsunuz, dos
tum, dedi. Bence, bu akşam, bu O· 

dada, Sir Raymond'dan başka bir 
kunscnin mevcudiyetiru gö~teren 

h·ç bir delil yok. 
Arkadaşım hiç sükünetini boz· 

dikmiştik. 

Böylece aradan bir dakika kadar 

geçti geçmedi. Birdenbire ... Bu 

mı.lhayyirülukul hddiseyi nasıl an

latmalıyım bilmem ki. Yalnız size 

şunu eöylil'--eyim ki, duvar bomboş 

bir dırvarken orada bird~n bir in 

san şekli belirdL 
Bu o kadar ani olmuştu ki, hay 

ret etmiye bile vakit bulamadım. 
Ne olduğunu, nerede bulunduğu 

mu daha iyice zihnimde toparlıya 

madan Clarckson Parry'nin sert 
sesi gürledi: 

madan: - Dostlarım müsaadenizle size 

1 SiNEblA HABERLER/ 1 

- Ortada muhakkak bir katil Brocklebank ailesinin meşhur ha 
var, dedi. Eğer bundan şüphe edi yalini takdim edeyim. 
yorsanız, Sir Raymond'a sorun, o (Arkası var) 

Bu ),l bir •ömrün hikayesi» adlı bUyUk b!r rıım çeviren iki gü:t.el artiht 
Dagmar A!tıichter \e l\farıa BJed 

•ize bu odaya bir adamın girdiğini, JACQUELINE 
üz.erine ateş ettiğini, sonra da ka 

pıdan çıkıp giı.tiğini s-Oyliyccektir. Eli çabuk sünnetçi DELUBAC 
Yerde, cesedin yatması icap ettiği • • • 

yerde de bır rüvehrcr var. Bakın Rı·fat Ko.'pru"lu" ı l 
Şii silaha .. Bunun itime ait olduğu 1 1 G Üz e l k a dl na 
araştırılınca Knight'in olduğu mey 

Kabine: Beyoj;lu M~tiyet cad- d l l k d dana çıkacak. Haydi azizim Tony U U yara l. 
sf% benim dediklerimi yapın. Gi- desl No. 47 Gtbı&.f apartman. 
dip tuvalet, odasında, iki kapının Ev: Erenk~, Telefon 52 - 73 EyiOI P a r l a d l k Ç a 

için gUn altrunaktadır. 
arasında durun, orada beni bekle l 

. B. K-'-'-t'l beraber b Bır hafta fl'l'Vel haber verıım .. ı ri par tyOr yın. ız, ~u e ura ol 

da k!ierruat kabilinden. ufak tefek ca unur. Jacqueline Delubac, her gün bir ' 

aa~ra~şt~ırma:!~l~a~r~ya;:pa;:ca~ğı~z;,. ~H::,:3')~·d;ı~· ~·~ız;.:,· \..~:::;::::::======::::==~ pare~ daha parlamaktadır. e ga-
• _ - - - riptir ki, herkes, Sacha Guitry ile 
·--•MÜŞTERİ KAZAN~!AK CÜÇ KAYBETMEK KOLAYDIR - .. , evlendiği zaman, onun derhal bü-

Namlı , yük bir yıldız olacağını sanmıştı 

ve her~es bu genç kadının, dcdc-

Ka yse rl• ı ı• Apikogv U si ya~ında bir adamla, şöhret ka-
l zanmak için evlendiğini sanmıştı. 

Halbuki hiç te öyle olmadı. Sacha 
ile birlikte çevirdiği illm~erdc, 
genç kadın pek sönük kaldı. Hal
ta beğenilmedi. 

TüRK SUCUKLARI 
Yapılışı, temizliği ve fenni surette soğuk hava depolarında 
muhafaza edilir. 
Sıhhat ve menfaatlerini bilen muhterem halkımızın APlK 

OGLU kelimesine dikkat. Nİhayet, bir gün hiç uınulmıyan 
birşey oldu: Jacqelline kocasından 

Harbin üçüncü 
yıl dönümü 

(Bafl 2 incick) 
dan hususi bir dıemnıi:ret taşıdılt 
inklr edilemez. 

Görülüyor ki, İngilizler harbin 
üçüncü yılına mevkilerini tahkim 
\o'e savaş J..uvveUerini arttınnLŞ o
larak girrni~ bulunuyorlar. 

Rusya harbinin İn~iltereye bah
settiti ferahlık muvakkat ıındır, 
yoksa harbin neticesi üzerinde ka
ti surette müessir olacak mıdır? 
Bunu ancak &u önümüzdeki bir 
kaç hafta içu;_de iki tarafın taar· 
ruz ve müdafaada l'ÖSierebilecek
lcri kudret ve kabiliyetle anlıya
c:aı;ız. 

:\lmanlar Rusya harbini çabu
rak tasfiye edemezlerse bu mem
lekette bir k~ harbinin en kötü 
ihtimallerlle karşılaşmağa mecbur 
olacaklardır. 

Almanya, AngJo Sakson itemi
nin ı-ünden g-üne azametle~n ha
zırlıklarım görmektedir. Bundan 
dolayıdır ki, bu hazırlıklar kati 
verimini vermeden dÜ!Jm.anlarına 

öldürücü darbelerini indirmiye ve 
bugünkü Avrupa harbine hür kı
talar harbi mahiyetini vermefe fa· 
lışmaldadır. 

Amerika, İnciltereye yardımı 
kendi müdafaasının temel ta.~ı say 
dığı dakikadan itibaren Nasyonal 
Sosyalizm ve fa'lllizınle açıktan a
çıfa mücadele haline girmiştir. 

Bütün bunların fevkinde olarak 
Birle~ik Cümhul'iyetler harbe tir
miş gibi, İngiltere ile birlikte harp 
rayretlerini tasrih ve ilıin etmiş

lerdir. 
ŞEVKET BİLGİN ------"'\ 

EN SON BAV AD IS 
1LAN F.IATLARI 

Başlık ıuaktu olarak 
ı ioci fıiayfa santıınJ. 
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ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye 
için 

Kr. 

Senelik UOD 
Altı aylık 750 
!;ç a)·~ıt 400 

Aylık 100 

600 
30~ 

200 
100 
~ 

Harı~· 

için 
Kr 

2800 
1&00 
uıoo 

ZAYİ - Fener nüfus memur
luğundan alnı~ olduğum nüfus 
cüzdanım Je, Fabh Askerlik şu
besinden aldığım askerlik vesi
kamı zayi ettim. Yenisini çıkara
cai(ımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

1327 doğumfu İsmail oğlu 
Necati B'r.cik. 

939 _ 40 senei tedrisiyesl nı..hayetin 
de İstanbul lisesinden almış olduğum 
o!gunluk dipJ.omamı zayi ettlm. Ye· 
nislnl çıkaracağımdan esld.!iılin ihük-
mil yoktur. 

İstanbul Lisesi 939 _ 940 senesi 

lstanbul Beled~yesi boşandı ve arkasından talhnin yıl· . mezunJRrından 1114 numaralı Muhid. 
d d b' d b' 1 d 0 da Gıttık~e gell.,en , .• pariayun bir yıldız din ÖZü1oğTtı 

Memurlar Kooperatifi /(ömür 
Servisinden : 

Müesseumız yenı teı:-kil tile sayın müşterilerimizin madeni mahrukat 
n.ıpd.Tifleıi.ni kabule 'baflamıştır. S• peri~& narh üzerinden maha.U..ne 
emniyet ve süratle teslim edil.ir. 

Depo Fatih tranıva.y duratı Çama,ırcı ıt-0ka.k numara %2 Telefon 
:41 .. l 

Merkez: Galata. ~ Gümrük catlde..ı;ı• Omer Efendi Han nwna.ra s 

Ucuz ve acele sahlık köşk 
130 m"yve !~danını muhtevi kt'5 men çamlık 2350 metre murabb'l.t 

d('nl2e nazu· ctrazi d..ı.hi..nde elektrik tenviratı bulunaıM ıo klz odalı bır 

k:Ölj'k ile Uç odalı m\.Vltak.U bir evin tama.mı acele satrtıktrr. Ayrıca. 't', 
ı f hır kuyu ile ahu- ve arab31ığı ·bulunan mezkQr mülkU gönn-ek ar
zu edenler Kadıköy Acıbadem Eee.t Paşa ~kak 6 numaraya görüş

mek arzu edenler Gala.ta eski Gümrük caddesi ömer Efenct Han 3 nu-
maraya müra.caaUarı. 

Ucuz ve a cele satılık motör 
A. B. )of, rı ldr 11 beygir ku,~·etin- lıkltr Göı·n1ek ı. ... tiyen1er Galata Güm 

de N. B. Ya.tkın tip. 320 devreH çifti rük caddeai ömer Ef-endt l:lan 3 nu· 
\"Ota.ndll bir kara motoru acele aatr- maraya müracaaUa.rr. 

ızı a ır en ~.re para ı .. _n ' J,ı('kueJlne Delubac -----------
cryok .. denen huner ve kabılıyet., 
sanki topraktan bir kaynağın fış- dir. Sa~~t k~dret ve kn-biliyctınir 
kırıvermesi gibi, habersizce mey· ?e bu guzellığ~ katılm::>s~ lfızımdır 
dana ~ıkıvermişti. Görenler onda- I~te Jacquelir~.e ~elu~ak .da birdP 
ki bu değiş!k1iğ:c inanamıyorlardı. b:r~ ve hıç umıt cdılmıyen and::. 
Bazılörı bu mucizC'yi şöyle tefsir belıren ~C'Y bu ol~u. ı 
(t ·ıe . Bu harikul<lde güzel kadının ~a· 

(' 1 r' 'r nat ş:ı.h~iyeti, bilhassa Iıtretinin i· ı· 
,Bir sanat de.,..·i olan Sacha Gu· caplarına ve cinsi meyj} ve ilıti· ' 

jtry ile beraber bulunduğu müd- raslarına kurban olarak sukut c· 
detçe, onun tesirinden kurtulamı- den ve dü.!·erkcn erkekleri de bir- ı 
yor, o ne söylese onu yapıyor, bu tikte sOrt.ıkliyen neviden kadın 
suretle de şahsiyet ve istidadını a- tip!crini canlandırmakta erişilmez ı 
c:ığa vuramıyordu. Halbuki hür- bir kt•drete malikt ir. 
riyetinc kavu~unca, ondan kazan- Bu :vıl, Jacqulinc bir kaç yeni : 
dıklarını k<'ndi ı;ah~iyetinin kalı· film ~evirmiştir. Şayet bu yıl, im· .j 

bı içine dökerek bize yepyeni bir kf.ın b1:~un11r da bu filmlerden ba- j:I 
çeşni halinde bunları vermek im· zlları mr.ıntekctimize getlrtilirse, . 
kinlarına erişti.. her halde zevkle seyredilir. 

En idareli 
LAMBA 

Teshir edici güzel mavi gözleri, 
Fim...ı;;iyaıh· saçları, müstesna kibar
lık ve zarafeti ile Jaquelline Delu 
bak tahıyyüllerimizdeki güzel 
k<?dın rfümunelerinin de üstünde 
bir güzeldi. Fakat bir sanatk~r i· 
çin yalnız güzel olmak k~fi değil-

Sahip ve B<ı.;muharriri 

NIZA-,IETTİN ili AZll' 
Neşr:yat Direk;:Jru 

!;tlKRtl ı<AR.'\COGLU 
Basıldığı yer: 

\•,•:~'f:~~ı HELIOS MOESSESATI :0:.. t:.:~ 

YATAY llfATBAASI 

Bu sima yabancı gelmedı ona. ı İstiklal- En Son Hav<idis'in Aşk, Cinayet ve Jfacgr:z Tefrikası: 31 
Dikkatle baktı ve hemen tanıaı: 1 

rini uvuşturdu. Tesiri olmadı, göz 
kapakları kapanI<verdi, uykuya 
daldı. Bu Dora idi. 

Hemen, Dorayı kucakladı, yu
vadan indirdi. Bir altacın altına 
yatı.rdı, yaralarını tem.zlcdi, sar T 
dı. 

Dora ken<l' ne geldi ı?Ö?l~rini 
açtı. Gciz bebeklennde korku ı- va götüreyim. Beklersin. Ben de 
şıkları yanıyordu. Yava ça fısıl- Anrikoyu bulur, ııet:ririm. 
dadı: Dora, genç kızın teklifim red 

- N ercdeyim? dedemedi. Hakikaten derman'3ı.z 
dı. Yürümiye kudreti yoktu. 

Antuvanetta, alnını ak ·1dı: Antuvanettanın koluna girdi. Ya 
- Ormanda ... Yanındaki bir vas yavaş yürüyerek kulühen.n 

dosttur, tanımadıt1 mı beni? yolunu tuttular. 
Gözlerini i.vıce açtı, karşısın

da dost bir yüz, şefkatle el!er.ni Rü~ar alnını okşadıkça ken
uvan bir kadın görünce sevind . dine geliyor. Bazı şeyleri hatır-

- Tanımaz mıyım? Fakat An- !ar gibi oluyordu. Anriko, Ka-
riko nerede? zalvekyonun "..-vinden kendisıni 

- ~Iıniyorum, bural.arda gör kaçırmış. Kontu da beraber a
mcdim. Ş:mdı aromıya cıkaca- !arak ormana gelmişlerd'. Bir ot 
ihın. şilteye uzanmıstı. hte o kaoa~. 

- Ben de geleceğim. sonrasını bilmiyordu. 
- Olmaz, vorgunsun. Yara.. Ondan sonra ne olmu<tu 7 AR-

larm seni rahatsız eder. Şurada, 1 tuvanetta da bir sev ':ıilm;yorc!u. 
ilerde bir kulübe var. Seni ora- O, yalnız kendisini bir kartal Y:t 

Çeviren: 

.w. S. Çapanoğ[!J 

vasında bulduğunu söyledi. 
Kim getir p koymuştu qura

ya? Anriko neredeydi? SevgiU
sinin kendisini ti~ ·akması ihti-

mali yoktu. Mutlaka onun başı
na da bir feliıket gelırn.'şti. Dü-
ündükçe üzülüyor, harap olu

yor, adımları sürçüyordu. 
Kulül!-'.:nin önüne geldikleri 

zaman, Antuvanetta kapıyı aç
tı, Dorayı içeri soktu. Sonra git
ti, bir çok ot, ağaç yaprağı l{e
tirdi. Bunlardan bir sille yaptı. 

• 

Genç kadını üzerine yatırdı ve 
ııözler nden Öperek: 

- Sen, burada biraz dinlen, 
dedi. Ben gidip Anrikoyu ara. 
yım. 

Doııa yalvardı: 
- Sakın geç kalma, ben me. 

raktan ölürüm. 
- Kai'}1am. Öyle zannediyo

rum ki Anrjko buralarda, pek 
yakınlaroadır. 

Ve kulübenin kapısını çeke
rek, omrnnın sessizliğine gö
müldü. 

Antuanctta .gittikten sonra1 Do~ 

ra başından geçenleri düşünürken, 
yorgunluğun, vücudündeki yarala 
rın tesirile yavaş yavaş gözleri ka 
panmağa h. ... sladı, silkindi. Gözle-

Aradan yarım saat geçti. KulU
benin kapısı yavaşça açıldı. Kapı
dan kıyafetsiz bir adam girdi. Bu 
sırada, Dora da uyarunış, yaprak
ların üstünde oturmuş, Anrik:oyu 
düşünüyor. Antuanettanın geç kal 
masına bin bir mı1na veriyordu. 

Kütük gibi kalın ve nisbetsiz ba
-caklarını sürükliyerek kulübeden 
giren kırmızı, sakallı, çıkıntılı baş 
·It, eski, düğmeleri kopmuş bir 
gömleğin açık bıraktığı göğsünün 

vahşi kılları gözüken bu adamı 
görünce istikrahla titredi, az da
ha bayılacaktı. Fakat, bereket ver
sin, bu büyük kafalı, kırmızı sa
kallı adamı tanıdı. Herkesin alay 
ettiği, aptal Anderya idi. 

Doraya yaklaştı, kelimeleri he
celiye hece11ye konuştu: 

- Anderya da güzel bir kadın

la evlenmek istiyor, belediye reisi, 
karısını öptüğü, kucakladığı gibi, 
ben de seni öpeceğim, koklıyaca-

(Arkallı var) 
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İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
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ditlerlabl ~ 

Komisyonu ilanları 
lstanbul Komutanlığı Satınalma \ 

1-=------
Pazarlık günleri talibi çıknuyan Ol)B.ğıda cı... Ye miktarları yazılı 

dört ka\.em. yem maddeleri ıhiZalarm da yazılı gün ve aa.atlerde pazarlıkla 
satın alınacaktrr. Şartnameleri her gün komisyonda gör1llebilir. lıtt.ekli
lcrin belli gün ve muayyen saatlerde teklif «iecekteri tiatlara göre kat'I 
teıninaUarı ile Fındıklıda satmalına komis~una gelemelerl (77~9) 

otruıl Mlkta.. Pazarlık 

Kilo sut D. Gtıa -
Kuru ot 75000 u 30 5.9.9il 

Saman 75000 15 co 5.9.9il 

> 100000 11 30 6.9.9il 

• 100000 12 00 6.9.9il 

* 4' A!agıda miktarları ve pazarlık zamanları )itııh ili kalem &tğıT eti 6.9.9 .-' 
cıımartl",.i günü pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda go· 
rülehilir. İsteklilerin belli gün ,.e muayyen saaterde tokli{ edecekleri fiadara gOre 
kat 'i teminJtları ile birlik.Le Fındıkhda ıallnalma komisyonuna ıd.mderi. 

- ·- (7733) 

Cin.si 
Jıf iktarı 

Kilo 
P11zarld' saazi 

Saat Dakik• -
c;ığır eli 
Sığır eti 

12000 
12000 

11 
11 

* 2<>.8.941 ızunu h•ıel..Ji.'li çıl..mıyaıı fi t.lr ~üt 5 e-yliil g.11 günti sa1t 11 de pazar· 

)ıkla ihale edilecektir. hiuharıı1ıe-r. bı!d<'tl 750 lira olup kat"i tem.ioatı 112 lira SO 
kurn~tur. Şartnamesi her gün kc·n·.i~yonda görülf'hilir. İsteklilerin hdli gün. ".e 
. 83ııe J.:afi teminatları ile birlikte Fındıklıda satınalma kom:i~onuna gelmel4"r•· 

(7734) 

* Yapılan eksiltmesine talip çıkmayan 10 ton koyun et! 8/9/941 ~-
zarteei gilnU saat 11 de pazarlı'kla. satın alın.aca.ırtır. Şarblamesi ııet 
gün komiBycmd& görtlld>ilir. Muhammen lbede?i 5300 Ura olup kat'! te
min&lı 795 lira.dır. İ!Jtekllle.-in belli gün ve """"" Fmdık1ıda ee.tınaJill~ 
koınisyonuna gebnelerı. (7756) 

Topkapı Maltepesindeki satın alma 
komisyonu ilanları 

1 - c20191> ton balyalı kuru ot kaı>alı zarf usulile aatı.n alınacaktır- Bebef 
k..il~una tahmin edilt>n bedel 5,5 l.uruf olup tutarı clll0505> liradır. 

2 - E'Ysaf ve hususi ~artlar Topkapı l\laltepeııinde askeri Ntm alma komi!' 
yonunda giirülebilir. 

3 - Otun ihaln;.i toptan yapılabilecf'ii gibi ~228>. c8052>, c59lb to• 
gibi üç kısımdan herhangi bjr kı~ınına da teklif yapanlara da ihale ed.il:r. 

4 - \1uvakkat teminatı 48170 lira 20 kuruştur. 

5 - ihalct1i 8.9-941 Pazartel'i günü @aat 11 de yapılacaktır. 
6 - İl!teklilerin mez.kür günde ihale saatinden bir Mat en~l taJip olacak· 

ları miktarlara göre kanuni ill teminat makbuzlarını ,.e teklif m'"'k.tupld.rıoı sa<il 
10 da komisyona ,·ermeleri. (j352) 

* ı - Pazarlıkla 60 ton sadeyağı <1.hnaeal<tH.". Beher kttosu.n1 ı:~ J11tl: 

hnm·1ren bedı~ıı 165 kuruş: tı.<l.:r.'"· 900UO J:ıadJr. 
2 - Evııaf ve hııs\181 ııartıar Topkapı Maltepe Askeri Satın Alma 1<01· 

misyonunda. gö?"lllebi.Hr. 
3 - Dıaleei 11/9/941 Per'4'mbe günü saat 1~ de kom!")'onda yapıl• 

caktrr. 
4 - Ka.ti teminatı 14850 liradır. (7777) 

* ı - Unu cih~ti askeriyeden vel'ilmek ~tdc 200 ton makarna ttr111 

etUrilecekttr. 
2 - İsteklilerin ôllale gilnU 100 kilo undan !kaç .ıri.lo makarna çr~: 

rabilecelderiAi ve ma.karnanuı beher kiloırunun kaç& yapa.caklarmilt tJl 
direcel<ledi'r. 

3 - HusUBI şartlar Topkapı Maltepe aeker! satınalm& ~uıı· 
da gfu1Uebilir. 

4 - İhalesi 11/ 9/ 941 Petııeınbe gllnll 98at 10 d& Joorrds)oııda yaı>'W 
caktr. 

5 - Taliplerin % 15 ka.t.'I teminaUa.rile m'llra<ıaıı.öarı. (777&) 

l3tanbul Vakıflar DirektörlüğJ il1n11rı . 
Ista9bul Vakıflar l a;ınüdürlüğünde··' 

Kıymeti 

L- K. 

Pey akçesi 
L- K. 

813 68 61 00 Çarşıda Sipahiler soıuığuıd& 22 
rı~ 

lu dUkkAnm temanu. ~ıt 

5'9 00 42 00 Koca Musta.tap...,._ Arabacı sc~,ı 
malıalleııimle Ökce hatip camii 
ve arsası. ~ 

2061 56 165 00 Mahmutpa.şa Dayabatun m..W::i))'· 
Kürkçü Ha.n alt katta 19 No. 111 
k8run. tamamı. ı<Ö' 

460 26 35 00 Mercan Dayalıatıın m&hal!E6ind• ı• 
çUk yenı lıAn lbi'.rincı ka.t.ta 10 so· 
odanın tama.nıL <). ı• 

171 84 13 00 Çarfı UncW>ğlu aokağında 28 S 
ılilkkAnm tamamL ur 

Yukarıd& yazılı eımill.k satılmak üzere 15 gUn mllddeUe açıl< ";;~,
maya gıkarıJnuııtır. Dtalesl 12/9/941 Cuma. günü saat 15 de ıcra ed ,.ııı~
ğlnden l!rteklllerin Çenberllta.ııt& lstanbuı Vakıflar J3a.!ımlldtir!UğU ]J! 
IAt ka.lemlne müraca&tııarı. {7559l 
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