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Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
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p A z A R 15 Haziran 1941 

Bu gün bir 
Adamı 

Hatırladım : ----
Eski Rusga
nın levazıma

tı Umumiye 
Reisini .. · 
Roıııanol snrrı~ ı Geuel
k u ı·nıııy , c Rus~ anın müt
tefikleri unctık o .ıııman 
mıh' nbilnıiı.!crdi ki hıı 
R us;.11 harbedcmcz. 7.iru 
b u ~tlıııın elinde ancak hir 
n nl ,·aı· chr. Halbuki harbc
dehilınc i için dah iiç na. 
la , c bir ata ihtiyaç \"ar. 
dır. 

Nizanıettin Nazif 
Evet, bir adamı hatırladım. 

Bu adam ne biıvük dedemin bir 
uşa~ıdtr, ne babamın bır arka
daşı, ne de benim hır dostun-. 
veya düşmanım. 

Bu adam Sohomlinof adlı bir 
gcnearldi ki geçen Umumi harp 
baslarken ııoskovada şerefli bir 
asker olarak tanınıyordu. Ro
manof çarlı,ğı harbin ikinci yı 
lını bitirirken bir alça'k, bir lıU-: 
sız olarak ilan edildi ve yakala
nıp hapse atıldı. Orada belki 
kalbi durdu, belki hast~laııdı., 
belki de bo~uldu, fakat ne ol
duysa oldu, ı!eberdi Ritti. 

Genernl Sohomlinof Oarlık 
devrj Har.biye nezareti~in •Le
vazımatı umumiye. dairesi reı... 
siydi. 

Rus sarayı ve Rus Genelkur
mayı, askeri depolarda mevcut 
cephane ve malzemenıin Leva-
ııtnatı u · d ' d mumıye airesi tarafın-

an vcrnlmiş olan listelere uy
~d!ğını, ancak 1914 harbine 
ınrdıkten sonra anlıyabildUer. 

1~fovcut cephaneye uygun sf-
ve mevcut silahlara uy2un 

~Phane yoktu. Levazımatı u
. U~iye dairesi 10 milyon aske
~ ı?IYdirebileceğini bildirmişti. 
l> evcut elbise, !kundura ve ka-

U1t ancak 3 milyon askere kafi 
l{e ebiliyordu. · 

b .. Ebrzak depolarının vaziyeti is" 
us '" t"' 'b u un feciydi. Konserveler 

1 ozulmuş ve peksimetler kurd 
anmıştı. Velhasıl, sarayı ve Ge= 
nelkurmayı ile birlikte Rusya
nın b''t" 
h . u un müttefikleri, ancak 
nrbın b · . 1 bilnı. ınncı yı ında anlıva-

de ışlerdi ki bu Rusya harbe. 
rnez. Zira bu atlının elind€ 

hnc~k bir nal vardır. Halbuki 
nar l'debil.mesi için daha üç 
h aja ve hır ata ihtiyn" vardır ounu .. . " . 
sı l n uzerıne «Duma• mecli-
di~: e fevkalUde içtimalar olmuş, 
nün~nı~nrpler kurulmus, halk 
um a'>:ışler vnparak Levazımatı 
k.aır•vc reisini paı~alamağ8 
rıl ışınışlı. Fakat destinin kı-
1.:ui1amas1 ancak , suya Ridenn· 
ıc ağı11 evvelce çekmek ·ı ·· 
~n olabilece~i ~"in b~. t<:.mubn 

~Uri.ilt"d ...., " u un ı 
tı. :rvrn~tc~ı~lblı: faide çıkmamıs. 
ne b ı :rı. Rusvava cepha. 
de ~ nde:'Cbıl~ek bir kudret el. 
k~ ebllıncive .kadar Rusya çö 
UVl'rmişti. . 
1914 - 1918 h b ' . 

i~in Pt>k 1 . ar ının, Rusvr 
sevrini M e~lı tezahürler vapar 
ıakip ~trn~s ·rvada adım adın 
<'l"isı· l\" ~ an, Fransa büyi.ik .... • ·ıaurıc p ı 
büvUk hat e a eoloı?ueıo ur 
devirde h~;ntı!1da ?~ cihet, heı 
l'l1f'v-..\ıud mıllct ıçın bir ibre' 
s si, bir ~~·İlet~oho~1linof hadi 
lıklnrı U· . n mudafoa hazır-

zerınde 
sas, titiz. ve k ne derece has. 
7.ım geldP'•iniıs~anç olması la-

.. k " lUıh ~~ ~mmeı bir ?nis .eden en 
ıçındır ki Çörçi}•· aldır. Bunun 
da, sabık Harbı~n son nutkun. 
Belişa'ya yapılan e h~azırı Hoı 
İngiliz vatandaşını P<?~cum. her 
şündürebilirdi. Evet d ~o~ dü
rebilirdi. Eğer bugün.'kü !~~dü
r.enin ar.kasında bir Birleşfi:1~
ınenkn bulunmasaydı ve 1n .

1 
terede Roman?f Rusvas1 ~b~ 
kendisine verılen malzemevı 
teslim edemiye<:ek derecede Yol
dan ve nakil vasıtasından mah
t.uın bulunsaydı. 

NfZAME1TİN NAZiF 
.......... -

lngiltere hafifçe 
bombalandı 

:rı Bundan evvelki tebli~in n.~s
cu nden sonra öğrenil.diğıne go:e 
... rnartesi aı.-"amı ınnilterenm 
" nub· ~ ' f; 

bornb 1 Rarb.sinde bir noktava 
lar alnr atılmıştır. Bu bomba-

• <ız ın ·kt · · t be ı arda ınsan zayıa ına 
ı.:> 0lrnuştur, 

Suriye 
çöllerinde 
bi İngiliz 

• 
ı .•. 

Bu eşnô hôdised~n.dolagı Cumhuriyet 
gazete ini biran evvel töv ·beye 

'--- ·- davet ederiz ! 
Bunun bir as e i 

! sanlİıak Yunus adi' • 
1 

\J ugunu 
cnu 

• ... -; 

Jrnh:tan ~uri) e~ e Hvketlilcn f,1 ;:'.Hz .ı-o:u\·\i 

Japonya dur- Amerika. Kral Yorgi 
madan petrol Alman ve /tal lngiliz Krahnın me· 

l k sajına verdiği ce-
toplugor yan a aca vapta"zafere kadar 

.. , Ve Amerika, hiç /arı bloke döğüşmek,, kara· 
tereddüd etnıeden edildi rını teyid etti 
vapur vapur petrol Londra 15 (A. A. ) - E len1er 

l Va~ington: 15 (A. A.) - Ren- Kralı Jorj, İngiliz Kralının Yu-
sa ıyor ter: Almanların, İüll yuııhırm ' 'C ııan ' stand;;ı ve Girid'de Yunan 

Nevyo rk, 1 5 (A.A.) - T ns: sairlerinin AmNikn Birlcsik nıilleiinin knhrnmanlığını öven 
Jurnal Po11t Mcrid icn gazetesi devletlerindeki biitiin al:ıcak la-1 mesajına vc.rcl iği cevabta e7.-

diyor ki: rını bloke eden kann·ırnnıl' lıak-1 cümlo şunlan söylemistir: 
.. cPc:trol ~emileri.n~n et:ferleri kında, Be) az ı.arıı~·dan ~11 ht.·~ a - t İn~iliz ve İmpat'atorluk kıtn

gosterıyor kı mayıs ıçınde Japon- natta hulnnulmu tur: larının muhteşem L--esarctini, he 
yay~ en aşağı bir b uçuk rnilyo n Ru tedbir. fili) utta. Alııuın , e · pimiz iyi biliyorduk. Yunanis
var~ .PetTOI ihraç edilmiştir. Bu İtn lyaıılnrm istirak l'l t iği lı ii t iin tan muharebesinde ve Epik mil
ny ~çınde d e her biri yüzer bin m ali ınmtnıelôt ı hiikiinwtiıı 1 fiil cadeles'nin Girid'dckı nihai saf 
vn.r~l taşıyan 15 Japon p etrol ge- 1 trolü altına ko~ nıuktndll' . .Hu hasmdn., maje...;telcdnıizin ıkıta
m~sı Sa n P edro ve Sa n Fıancis- j kararnaıne~·e nıuh ıı l if Jıaı·ckl·t ları, kudı et ve şöhretler.inin 
co d an hareket etmişlerdir. \ (Dcwmn iininciiclc (lkuımı fü;iin l'Üdc 

Otobüs, otomobil, motosiklet iJe ·motorbot 
kamyon ve ka.mgonet sahipleri okusun 1 

ur· ü n kil v ıt ı nnın umum~ 
ay nesi b şllyo 

Belediye tarafından hazırlanan talimatnama ve ·-,ufassal 
proğram dördüncü sahifemizde'dir. 

addetmekl ınüsav· i 
Fakat Milli Şefin şahsına karşı böyle bir 
laübalilik - velev bir hata eseri bile olsa -

yine affedilmez bir küstahlıktır ! 
• 

Amerika efkarı 

~umigesindeki 
alegan artıgor 

soruyor- ı 
1 ar: : 

Harp mı 
bu? 

Eşkiya· -
1 ık mı? 

Gazeteler, ''de

n izlerin te• 
mizlenmesinden 
ufukta harp be
lirdiğinden,, dem 
v uruyorlar! 
(Atlantikte bir Alnımı dc

Bugünkü <ı:Cümhuriyet~ de, iieiiiiiiiii!!ii52'!5i!iiiii 
her iki manasında da ulvi ve vi
ne her iki manasında d a iftihar 
mevzuu teşki l e debilecek iki mi
ilsiz sahne, bir fo tomontaj oyu

nunun çirkin, kaba, Jgrcnç ve 
ı:~y tani hokkabazl ı ğına kurban e
dilerek içiçe geçirilm iıı w• b unun
la, dünyanın aşağılıkta misli me-ı 
ncndi bulunmıyan m enfur Lır 
«hehimiyyet~ sahnesi vücude gc- ı 
tirilmişti r. Ru iğrenç ı1ahncni n b ir 
köııcsind,. sevim li lı ir vak:nrın o 
r.n vüz-:!l ı ıt isım1l nrile yiiziiniin 
ha tla rı gerginleşmiş; yanında 
Baf!vekil ve Maarif Vek ili; göz
leri, İçten g.-lcn bir dikkatin 7.e
ka pırıltıl arı içinde kayna arak u
znkta bir noktaya dikilmi ; en 
asil b ir itina içinde sı rta l{CÇİril
diği pek belli ola n suvnre elbise
sin i lubis: BÜYÜK REISICOM
HUR İNÖNÜ! 

Ne ynla n söyli.iyor, ne de mü
balağa ediyoruz: 

Eğer vesikayı aynen neşret
mek günahın ı, ispat kül fetine fe
da ed~bilıni · olsayd ık, görecekti
niz ki ey kariler, biLe hususi • Ve 

resmi ha}'alının her cephesind e 
iffet ve istikametin bfi- cvclb ye 
yaraşır misallerini vermekte tc-

(Devamı üçuncü sayfada) 

/ngilizler Akde• 
nizde şiddetli bir 
deniz harbine 
başladılar 

Yaralanan 
• 

bir ltalyan 
• 

gemisi I stan 
bula gelmiş 

Midilli önünde bir 
gambot batınldı 

İngiliz bahr(ge -nezaretinin res• 
mi tebliği:: 

(Y:ızısı 3 üncüde) 

n Son Havadis 
nizaltı!>ı tarafından ~>ahrı- itl••llG 
lan Robin l\loor vapunı - PEK 

- ·-
YAKIN DA 

- --nun, Amerika cfktırı umu
mb·csi li'..l!Crindc uyandır

dığ ı te!>İr d evam etmekte-
dir. Dün Amerika Ayan 
mecli.c; azalaı·uıclan hir ~()
ğunun bu mesele hakkında· 
ki düsüm·cJcriııi bildirmi.,. 
tik. Bugün :ajan:.. Birleşik 
Amerikanın en kll\'\ 'ctli ga 
zetelerinde çıl<an iki ~d
detli maka1t•ııin hulasnsım 
bildirmi~tir. ~şnen ue ı·e · 
diyonız:) 
DE~İZ YOLLARll\IIZI 
TE."1İZLE:\fELİY İZ! 

Nevyork T imcs gazetesi şöyle 
demek tedir: 

(De\•amı üçiincüde 

. Birleşik Ameri
kada harp ha
zırlıkları 

Nevyork 
limanına 
mayın 

döküldü 
Los Angelos,Sa~ 
t~gago limanları 
kapatıldı 

. Vaşington, 15 (A.A.) - Bah
ri:(e nezareti tarafından N evyo?tt 
limanıa1a mayn vaz'ı hnztrlıığı ya-

Birbirinden güzel üç roman 
tefrika etmeğe başlıyor 

1 - Zola'nın 
Şaheseri 

T erceme eden: 

HAMİD REFiK 

Edib arkada~muz, bu ınuh· 

teşem eseri, aslındaki kudreti 

asla tek:r.ip etıniyen bir füUiı> 

ile dilimize çe\· irnıi:ı;tir. 

• • C n( ,.c güıide edih 
Hamid Refik 

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

:: 2 - J n t İkam 
Türkçeye çeviren: 

HÜSEYiN RÜŞTÜ TIRPAN 
Ilakııızhk{lar ka~ıs ında İH)au eden bir gcucin .ı ı;L, 

ihtiras, :kan ,.e h t')·t'<'an dolu macerası. 

3 ? • 
? • ? • -

F..lbrar, muamma \ e meçhu llerle dolu ıbir z.1utn 

romanı. 

,pılncağı bildirilmesi Uzerine bah Anket ve ro··porta1· servı·sı· 
riye nezaretinin bu işle alfıkadnr 
şubesi şu iuıhntı vermiştir: 

M:1\yn dökülecek mıntaka dö~t Bundan ba ka, gazetemi zdc her gföı, bir röp? rtaj 'l' 
,kl>sc bir saha teşkil etmekt e ve giiııiin mühim mevzuları etrafında yapılnus bır anket 

S nndyhook fenerinin ilci mil k a- 1 ;~h~u&İJaac~n~ks~ı~n~ı7m_. ----•••••••••••••• 
(De,·amı iiçünciidc ı 



Sahife 2 

En .Son Havadis'in 
~ Edebi Tefrikosı-53 

,rM~WOlfi'#J 
J Günahkar bir 
kadın yüzün
den işlenen 

~inayet 
I 

Mis Stone adında Amerikalı 
bir kadını komiteciler dağa 

kaldırmışlardı! 

Tevkif edilen katil 
suçunu tevile kalkb 

Evvelki gece, Dolmabahçedc 
Gazhane yokuşunda Havali is
minde birinin yaralı olarak bu
lunduğunu yazmı:;tık. Bu kanlı 
hadi.senin bir kadın rakabeti yü 
zünd~n çıktı~ anlnşılmıştır. 

j=-- ~üelli/i_:_Nizamet!in Nazif __ _I 
- Bu telgrafların iki•inde 

de evvelce gönderilmi~ bir ~if· 
redrn halı,edili)or. Bu ;'İl.re 
nerededir? Siz bana öyle bir 
~ifre verdiniz mi? 

- Vallahi efendim... bt'n 
nöbete yeni giroim. Belki ölıür 
arkadaş alnıı tlr. 

Demek sizin hu elli yedi mı 
111aralı şifreden haberiniz )ok? 

Hayır ... \ uk. l~ıe lıeniın 
aldığım telgrafların ikl>ini de 
okıı<lnuıu. :'ılaıuııafih i.-ıe ... c• 
ıı z bir defa daha deftere baka· 
ltm. · 

- İoler,em ne demek? Bu 
~ifr<'yi ne yapıp yıtpıp imdi 
J oulma lı,ın. 

llu sır.ada makine yeniden 
ukırdanıaya hll'Jlıwm~ı, me • 
mur hemen i.kemle.ine otur
du: 

- Seliinik mühim bir tel • 
gı af çd<ecei','İm diyor. 

Bir kaç saniyelik bir ;ükfın 
oldu. Sonra makine tekrar ha
rekete geldi. 

Kimi hey memurun onmzu 
üzerinden gözlerini kağıda elik 
ti, yazıları okudu: 

vüze maruz kaldığını zannet- Hadisenin sebebi, Beyoğlunda 
tirmekıMir. Sadaret makamın abanoz sokağında umumi evler. 
dan gelen L<-bligaua L.taııbul- den birinde çalışan Hasibe adlı 
daki Amerikan ,tfaretlıane>İne günahkar bir kadındır. Havati

vi yaralayan da Muhiddin a
' e yi1ıe İ-tanlıulda }lercan yo dında birid:r. İki de suç orta~ı 
km,m1daki prote..tan ccmiyetı vardır. Şoför Şükrü ve Kenan .. 
merkezine iıııza,ız mel.luplar- Bunlar dün yakalanarak adli
),ı elli bin alıın fidyeinecat a - ve ikinci ceza mahkcmesıne \'C

randı7•ından lıah,edilmckte ol 11mis, sorguları vapıldıktar 
ıııa•ı "\ı ;. Stom·"un ,.]'an ha}oıt· <onra Muhiddin tevkif olunmu• 

'tekiler hakkında gani me\'kuf 
ta !,ulunduğu anla~ılnıaktadır •akibat yapılmak üzere serbest 

Bioal'naleyb lıer ne tareyc bırakılmıştır. 
lıa:nımu•ic laıatn r;elir-e ihmal Muhiddin verdiitl ifadesfode 
etme} ip kadınııı ,ağ olarak kur cinayetini tevil yollu şöyle an-
tarılma.ı taniye olunur.» !almıştır: 

Kini bey. bunu okuyunca 
lıir ı;ani} e kaybetmeden jandar 
ma karııkuluna ko~ıu. Snbay 

meydanda yoktu. Neferler \e 
onba~ılar ceketlerini çıkarıp 

- Vaka gecesi davımla bera
ber •Maviköse• de içtik. Sonra 
"ükrünün otomobiline binerek 
-:lavımı Üsküdar iskelesine hı-
-aklım. Dönüşte Gazhane vo-
'rnsunu çıkarken birdenbire Ha
•ati önümüzde belirdi. Otomo
'ıili durdurdu ve üz.erime atıla-

bir kenara al1'\-·Pm1i~ler, ııy11- ... ak: 
nıa~a hazırlanıyorlardı: - Artık seninle hesaplaşma-

h • •ıın zamanı geldi. Dedi ve. ben; 
- Hnıdi roeuklar ! diye a ·ıövıniye basladı. 

ğırdı, atlara! Tabancamı çekmekten ba~k' 
JancUınnalar, •Acaha kay- care bulamadım. Fakat ateş el 

makam delirdi mi?• gihiler- 'Tledim. Maksadım sadece kor 
den bir an onu yan gözle •iiz- lrutma.k.tı. Sonra nasıl oldu bil 

-ıiyorum, yere düştüm, düser
(Daha ıoar) ··en SiLih ayağınıa takılarak pal 

•Ustrumca Kay11uıl.amlığıl""".K;:-ı-s-a--:===:::===: 1dı ve cıkan kurşun Havative 
nu f'Üısa mah. w 'ifre ile açı· sa.bet etti. 
ıa.al.ıır. __ H a be r 1 er ___ ,.__ __ 

fili yedi nıımamlı emir ... • Altın :iıatları dünden itiba 
Je.mur 1.endioi tutamamı;· ren tekrar seri bir ı;t•kilde dıis 

ıı. 8tlll1Urlu bir küfür .a,ur • meğe başlamıştır. Fiatların dah. 
du ziyade düşecegl tahmcn <'dilme 

- Her .. ele oğlu hergele! ... tedir. Bundan başka bir müddet 
" tenberi artmıs olan altın zincı 

K aile' o;•lu J..allr> ! E--ck oğlu 
> " • " satısları durmuştur. 

"'!~k! Ne ha'ke.ınıeğe i;e kı~ın- *Dün sabah •ehrim.ize geleT' 
Jıın ha~lar.ın? Nafia Vekili General Fuat c,,. 

Ev' ela bunu çe~en de o· besoy, yann ak.,am Ankara~-a 
h•·n:eleri •onratlan ya:ı..lı,...n dönttektir. 
olmaz mı)dıl % Diin şehrimizden 260 biıı 

.Mnınafilı bir taraftan da ça lıralık ihracat :vapılmıstır. 

Yaya kaldınmlarını 
mal sahipleri 

yaptıracak 

listelerin hazırlan• 
mas/ için Kayma
kamlara emir verildi 

EN SON HAV A.Dts 

ILJ rve 
Basın birliği Kongresi 

Çok gürültülü bir taplantının sonu : 

Tevziat yakın
da başlıyor 

lier aile 100 gıram 
kahve verilecek 

Vilayetin emrine 1386 çuva1 
kahve verildiğıni ve maliyet fia
tının tesbit ve sonra satı~ fiatının 
tasdik edilt'CCğini Yaznıt§ttk. Bu 
mesele etrah:ıda bazı kararlar 
vel'rrıd<: üzere Yarın Vilayette Va 

f'!i muavini Ahmet K.inik'ın reisli
;inde bir tqplantı yapdecaktır. 
roplantıda adam başına azami ne 
kadar kahve verilebileceği tesbit 
olunacaktır. Şimdılilr. her aileye 
yüz gram kahve verilmesi d~ü
,n ülmektedir. 

Bisiklete binecek
lek ehiiyetname 

alacak 

Suriye yolu acıla-, 
cakmı? 

Bu yol açılırsa tış 
ticaretimizde önemli 
inkişaflar olacak 

masile Mısır, Afrika, Irak, Hin
dıstan. ve diğer bir çok memle
ketlerle iş yapmak 'imkanları el
de edilmiş olacaktır. 

Bu suretle mallanınıza \"<'Di 
piyasalar açılacak \"e malları-

mız mahdut alıcılardan kurtu
larak daha ııeni5 bır taLb kar
şısında bulunacaktır . 

lskenderun lima-
* İstanbul Sıhhat Müdür m• 

lakaleııı k:ıjhda ra!..am döb.ii • avini Aziz Sona! Erzurum Sıh- Dükkan ve evlerin önlerindeki Bisikl .. ıe bince<.·klcrin de eh. 
yordu. Be~ daki:.a '-Onra ınab.i- hat Miidiirliigiıne ta:vin edilmi~- ,'<aldırımlarm ve veya dltkkan sa- Lycln&rııe almaları icabetti.ili a-

Ankara ekme
ği neden iyi 
çıkıyormuş ? 

---o---
Çamlıca ve Beya
zıdda yapılacak 

kahveler 

tır. 

Çamlıcadaki binaıı•n manzar~
;ı çok güzei c.ı~ ... 'k V"e ş.arkvari 

alonUndan b:i~ta b"r de Amerı~ 
~an barını havi olacaktır. 

Tiftik tatışları arttı n<·uin ııkırdıları ke..ilnıi>ti. ii•· tir. hi;ple_rl t~raf•ndd a.n ~-adpt.ırılndıası bka lak<ıdarlara b.ldirilmi tir. Nu- nına iŞÇi 
LÜae alımlıVı E<l&lİ ka~<ledip V 1 . d. .. k b ırun ıcapıarın an o ugun an, u marasız bisikletler de müsadere 

.,. o ısi orl ay surece ve ı hususta kaymakamlıklara lebli- Jlunacaktır. •• d "I" Yeni sene mahsulü tiftık-lt'l" 
Üıua.ını altı, telgrafı J..a)LU8 • miiddct zarfında nakil vasıta}a. t b } ula ak b nd gon eri ıyor u"'zeı•ne pivasada ~ok nen;• m'ı' . k , gat a u un r u an sonra D:ğer taraftan hisıklet kirala- ' ' "' - ' 
',·ıuıa ıızaııı: rı buradan gecmıyecc lerdır. kat'ı"yyen kaldırım ya~a·!Uaları t ".·asla muamele başlamı0tır. Bi. " B 1 h · · d k ·ık ,.... mavı bir ticaret vasıtası ittihaz skendcrunun ihtiyacı ı:ı..ittik- • • 

Şlınları da "'•r ... diı e ho * u yo se rımız e 1 1 o- ,tamır" olunacak kaldırımların tes- k .. d b · d 200 b ·~ kullardan 8 bin 637 talebe me edenlerin bisıkletleri kiraya ve- çe genişlemiş olduğundan Isken ac ııun en eri pıyasa a 
murdandı. ıun olmu~tur. Bunun 3 biıİ 977 bıt edilerek bedellerinin alaka • recekleri yerler, her kazada a:v- derun limanına yeniedn vasıta kilo t.ftik satılmıştır. Tacirl e. 

_ 11..ini bey, nerede görül· ,i kızdır. ı!arlardan alın miançısilaı rı ayrı tesblt olunacaktır .. Bun-ı ve. i~Ç'İ J!Önderm. ek kararını ver- bunları ihracat icin toplamak 
D•İİlı hu? Huou,,i şifrelerin .kop- * Florya köşj(ünde umumı ıiar!ıardan alınması için ;cap e.den !ardan gavri yerlerde bhıklet rnışt.ır. Şımdı yenı hır ekıp ter- tadırlar. Bu fazla taleb yüzür 

kiıtiblik ve yaverlik dairrlerinio mırltor tamim olunmuştur. kiralanması memnudur. '•'n olunmaktadır. ~,,,, fiatiar yü.ksclmi•tır. 
y~,ı çık.arılırmı mıt ~---------------------------.;;;;;;;;;;.;.;;;;.;;;;;;.;..;. ________ .....;;....;;..~.;;.;;;;;.;.~;;.;..-------------------------------~ 

Mc-mur, kaııbon aiıdtnı ~an arkasındakj arazi yeşil saha ba-
liae konKalrlı.r 

~lıJJ.a unuttuğu için elindcl.i * Yarın Eminönü halk evin-
üğıda §ifreli kağıdın kop) esi· de Yardımsevenler cemiyeti na 
ni tıkarrvemıişti. mına bayan Rebia Tevfik Bas. 

Kaymakam kağıdı dörde bü kurt (vatan yarısında kalb bir
lui.ip cebffie ,,o.kın, onra cüzda· lilti) mevzulu bir konferans ve .. 

Haftanın Dedikodusu 
a.ından çıkardığı anahtara ha- recektir. !•••••••••••••••••• 1.-----d-:----ıı _ Yazan: Cemşi 
karak telgrafı süratle halletti. * Şehrimize 13 ton çivi j?el-

mıstir. Tevziata başlamak içir 
57 numa.ralı şifrede hakı'katen Ticaret Vekaletinden müsaade Zavallıya acıdık 1 

Bu da o cinsden ... •• 
-- Şöhret cazib 
Varmı, yokmu? 

midir, 
-· Yeni 

kazibmi? --
miihim hir hidüeden hah edi ·stenilıni•tir. 
liyordu- *Sivas'da açılacak olan El. 

1. u·. ',odukacılıi!ı kursu icin icabeden , e sure • 
·~lllDca aym4cıwnlığı • lıazırlıklar tamamlanmı!rtır. 

Kurs bir kaç güne kadar acı-

ZAVALLIYA ACIDIK 1 
mat ifitmit deiiHın; kula-B ğıma çalmch: cBum Birli

ği» KIJftCft'lıade, arkadapardan 
biri, matbuata artıl< yeni eleman 
almmamaa liizmnıma dair bir 

..... • 
•Cumiyiıali urikie Bulga

ri-tandan hududumuza girdil.. 
ten ı-onra bir müddet !enlik, 
Pı.-ı1iç ve havafuinde dolaşan 
ve Ü<; gün evvd Demirhiurın
da trumca et<iklerine tah • 
min olunan Am~rikan tahiiye· 
tini haiz }lis Sıane namında!U 
J.;.-donya komitecileri tarafın . 
dan eı;ir edildiği ve kendi-ine 
da u.trumca eteklerine girdiği 
tahmin olunan Amerikan tabi
ye.tini hm . lio tone nammda 
ki kadmın o rirnrda dola~an 

1caktır. 

*Fiat miirakabe komısvonu 
-nemurlar 'cin açılan kurslar 
•elecek hafta bitecektir. Kursa 
,,.irmek için müracaatlar basla- teklif serdelmiı veya etmek iate. 
rmstır. Yakında bir kurs daha aıİf. Mesele, teklifin yapılıp ya
ıcılacaktır. pıl....,,umda değil, böyle bir 

*Fiat mürakabe komisvonu feyİn düşünülmüı olmatmda. De
vann. deri tacirlerini dinliye. mek ki hali hazırdaki muharip 
0 ektir. Haro den meselesi ha:k. devletlerden bUJları ııibi arka· 
lrında komisyona bir rapor ve- daılanmızd- budan da bizim 
•Pn fabrikatörler, Vekiiletin ken " Bab..Ii yobfımda otarıi i.Anma 
!ilerine müzaharet etmesini is.. 
mel<tedirler. kvar verm.iı bulunuyorlar! Ali. 

*Suriye ve Lübnandaki harı:ı Teklif ealıibinia, umumiyetle o· 
dolavıslle oralarda bulunan Al- tarıiye taraftar ııörünen •Peya
man ve İtalyan tebaları Balkan mi Sala• olabileceğini düıüne
la.ra gitmek üzere memleketi- rek, sor111twdmn: Onun olmadı
mi7.den ll<.'<;Jneğe başlanııslardır ğını ıoö,.lediler. Nihayet araya so

ettikten sonra o zat sütununa it
ıale baıladL Filhakika JÖhreti i
leri sürülen bu n;.uharrir, ıade 
fÖhret değil «töhreti şayia» sahi
bi bulundugu ve bir çok cepbele
rile mqhur olduğu muhakkaktır. 
Dillere destan olan yazıcılık kud
ret ve ıöbreti ;.., bepıinden faz
ladır. l,te bir misal: 

cAlınanları~ gü~ün birinde o
'!"aya gelmelerı ıhtımalinin uzak 
bulunre.adığl rivay~Llerine daya
nan tahminlerin doğru olması ih
timali üzerine l:ı!trp I• 

Efem?.. Bu belagate ne buya· 
rulur? 

BU DA O CİNSTEN ... 

moda türkiilerl 
cSabrı tükenen ııoför çoc ... l: kü

mesine saldırıp onları biriki ft.· 

dım geri açrattıktan aonra tek
rar arabanın önüne gelerek şırrak 
diye kapıyı açıp bir türlü dışarı 
çıkmak istemiyen müşterilerine> 

Ya bu cümleye ne buyurulur? 

VAR MI, YOK MU? 

N a.zi ~jiminde matbu:8t hi.tr: 
Tiyetı «yoktuT,, dıyenlerı 

tekzip edecek bir hadise: 
Propaganda Nuın Cöbels, ln

giliz adalarınm iatili.sının yakın 
olduğunu bildiren bir makale 
neşretmit- Fakat yazı, erkanıbar
biye plinlarının bir nevi ifıuı 
mahiyetinde görüldüğü için ola
cak, makaleyi muhtevi gazete Na
zi zimamdarlarının emrile top
lattırılmış. 

Bu da, rejim.in rfkin uıcumiye 
( ? ) ye kıymet vermesi ( ! ) bakı
ınından -hürriyetin Tar!ığuı1 ispa
ta yarıyan- ikinci delildir. 

Cöbela vuii~'Sônde m.ıvaffak 
olm.,.tur: Doğrusli, propaganda 
nın bundan taheseri yapılamaz! 

YEN! MODA TÜRKÜLER! 

R adyomu<mı bu baita etrafa 
yaymak ut...tiği moda-türkü 

de şu. 
Üy ! Giresun kayıkları• 
Hep geliyor karından:> 

t:.Sevdim de alamadım,> 
Ölüyom efkilrımd-ın I> 

cAğ:ı.ın haydi. yor haydı,> 
c::Kunduram ta;tan kaydı;» 
« J~Hn bir tanesine de> 
Nnsı! diyelım haydi?» 

Pazar 15 Haziran 1941 

Çorbada tuz 

Demir tavın
da dövülür! 

İhtikarla mücadele ve ibti· 
·ar işl<'ri d,. çocu!c M>zlerine, 

mini minilerin konfer"n,ları · 
na döndü. Şö}le ol.ıcak, böyle 
.ı);;cak, ihtikar önlenecek, ı eni 
;a~e te~kilfılwdan, wiidüı·lük • 
lcrden, mühim neticeler alına· 
cak denip duruyor. 
B~ey oldufroııu gönnü)O 

yor. İııarunaz,anız evvel.ki giiO 
.<Ü gazeteleri ol,.uyunuz, hep • 
,inde bir çok gr<la madd~leri • 
nin pahalan<l.ığtndan yana ya• 
kıla bab.eı.füi~r. 

Bana öyle geliyor ki işin ta 
dı kaçtı. )lfalıim a, demir ta' ı1l 
Ja dövülür. 

!ıf. S. Çap<moğlu ... ------
* Yirmi dört saat zarfınad 

yiik taşıyan 1l hamnıal ve traııı 
v~ydan atlıyan iiç kişi ccz3Jan· 
d.ırılını tır. * G~L'.ıtadan yolcu salonun$ 
~iden yolun mozayıl< olarak ya· 
pılnıasma bu giinlerde başlan•• 
caktır. 

-..-Bize göre-.,..., 
Şirketi Hayriye 
Üsküdarlılara 

hor bakmamalıdır 

l Ş iri.eti l-layriyenin yaz t•· 
nfesinde, Üıküdann pa• 

1 yına az yenilik w• ilave düştü· 
ğünü yapılan §ikiiyetlerdcn an
lıyoruz. Şirketin Üsküdar bal· 
kına ideta «Üvey evlit> mua
meleei yapmakta olduğunu, ge 
çenlenle sayın Münakale Ve• 
kili de Meclis kürsüsünde ale
nen söylemişti. Demek ki ıi· 
kaye~lcı· haklı ve doğrudur. 

akedonya komitet"iieri tara· 
nda ne.ir edildiği ve kend' i· 

- refakat eden il.i Arnnut 
ve bir Bnlgar hizmet\iinn kat 
löhmacaklan anla-ılmı-tır· 

* Belediye dah!Uve encüme- ra ôiıu>dik ki cBıralamz yapan. 
ni, Halıcıoğlu-Kasmıpasa yolu. larl Bırakını& geçsinler!• döstu
Ayasofya meydan, Taksiın-E • .._ ihanet eden bu arkadq 

Yine ayni gazete, giinlcnlen· 
beri yeni bir telif romana 

ba,lıyacağım ilin edip durdu. A
eeba ne çıkacak? diye mfl"llkla 
hep bekledik. Nihayet çıka çıka 
fU çıktı: 

.-Müşteri ile ooförün ağız da
laşmnsanı derin bir zevkle dinli
yen burunları sümüklü, fakat göz
leri şirin ve şeytani gülüflerle pa
rıldıyan bir sürü mahalle çocuğu. 
otomobilin etrafına hevenk gibi 
asılıp ke) if yapmak için şoföriin 
yola gelip arabayı harekete getir
mesini sabırsızlıL.la bek.Jiyorlar
dı.> 

Görüyorsunuz ya.! Va'Zİfesi 
mensup olduğu rejimin W·Lcülü~ 
ğünü yapmak olan bir propa~n

da nazırı, ıeflerine d&nl§mıya lü
zum görmeksizin İ!\tediiini ya7.a

yor, çiziyor, söyliyebiliyor ..• 

Bunun ıebebi, tirketln Bo· 
ğazm bu sahilinde rakipıiz o• 
luşudur. Halbuki Rumeli ya• 
kasında tramvay, otobüs veiB"' 
ite işlediği için tirkct müıtetl• 

t0)' Giresun evleri.> !erine daha cömert davranıJJJ"' 
<Sınıa ıle kaynanıal> l 

•Ila)mil Havuz; ~erik.an 
prote•tan cemi-vt·tine men-op o 
lan -'Iis Stone'un Koçana L;~a 
z daki orııodoıb f..öylerinde 
prolıstanllk propaganda,,ı yap 
m.ak üzere ) ola çıkmış hnlnn
m• ı hu kadının mı.ota.kamız 
dahiline girdikten onra teca· 

minönü gezisinin tamir, tanzim 
işlerini ihale etmiştir. 

* Limanda bulunan Raz'ta 
adlı Rumen npuruna hac:z kon 
muştur. Haczin sebebi henüz 
anlaşılmamıştır. 

* Ünüversite ikmal imtihan
ları erken yapılmıyacak, bu yıl
da her yıldaki tarihte yapılacak 
tır. 

uennayesi kıh olanlardan biri· 
dir. Zavallıya acıdık. 
ŞÖHRET CAZİP MİDİR, 

KAZiP MI? 

B ir ~uete, ilk oahifeoinin •· 
falı kösesindeki fıl<ra ıütu

nllll<LI. •l.tanbulmı en tarulmq, 
en m-th11r» bir muharririne yazı
lar yazdıra.caiu>ı -cünlerce- ilin Ve yine: 

Bu, matbuat hürriyetinin ( !) 
var olduğunun birinci delilidir. 

D"iger taraftan, makalenin d
ki.rı umumiye üzerinde yapabi
leceği tesirleri diifüoen ve bunu 
doğno b>J1mıyan hülcıimet, pzele-
\eri t ... · ···yor. 

ya mecbur o uyur. 
ıt,.\h benimle oynaduıt» 
B"~bı;il~ oynama f• . Bdu tarzı harekette, belki, jJı:• 
.Şiir Yr nıuaiki zaikanlZUJ bu ~ısa ın vazgeçilmez bazı zarU"' 

nefi• .,ın•at ( !) nvafetindcn mah retleri hakimdir. Fakat hare-
rum kalmaııana gönlüm razı ol- ketlerimizin biricik nazını•_ 
madığı için bunu aynen ıütunuma menfaat endi~lcri olmam•Jı; 
nakldtim. Sizin de bu parçayt arada _hislere de biraz yer ver• 
k~serek ezberleyinciye kRdar el- mehyır. 
~en1 dü~iirmemenizi tavsiye ede- - Bu böy!edir _,,,-
rım 

r 

l 

• 
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Meçhul ve esrarengiz Suriye: 15 1 BU ô"tlnüril =ı:El •]''Jt1a00rleri Topr~~sız TUrk.Köylüsüne aratı 
Cemal Paşaya gelince .. Kara muharebel~riı Summer Velles'in Amerik~e~b!::n:~- 26 mıly~n llr~llk toprak 

Harn Dürzü dininin direğidir! Say.?a şehrı be!ianatı zırının 1 e v Z I e d ı I e c e k 
Mlstikıa'İ DürZü'nün kalbinde yanan duşmek Babnlan Harbe hazır bulun-, . 

sönmez bir ateşt.r üzeredir Amerikan mazsakhürriyetimizi 

1 
Yazan: Tarık Mümtaz 1 Esir edilen Fransız vapuru fÜC• muhafaza edeıfleyiz! 

l::::==========I su b ag la r, Petene car ıP_cyası ta- .Amnerst, 15 (A.A.) - Aıneri-
l>ürzi iki" m-..l-addeı a ·ın kondunn mühim b. h ~ ıkn maliye ı:uwrı Mol'genthaU, 

wr.. ır ta • sadık olduklarını akd •d• Ambe_'St kolleü taıe'beleri tıra· ~li eeiridir: rdyettir. . r 

l 
s . JI. bı.ldı.rdı.ler cım a 1 ı.. fmdan verilen ziyafette bir nu-

- Uarp ve ieti'kla .. • nnye muırnd{leratımn İn· ~ tuk aöY.liyerek demişti rld: 
narp, Diirzi diııiınin direj;ri· giliz ' 'e Fransız silahları ara- Kudüs: 15 (A. A.) _ Beuter: c- Amerikan milleti, bürrl-

~~· İ&tiıklaJ i e, her Dür~ııiıı sında halledilmek Üzere l>ulun Kudüsteki askeri sözcünün bil- Vapurdakilerin yetini müdafaa etmeık için har-
-.nlibinde yanım öıımez bır a· duğu hu mühim ve tarihi gün- tlirdiğine göre Suriyede mütte. d •• tt •• •• k be hazır olmazsa hüriyetini mu-
l~tir. lc~ı.1~ Sultan A1ra~ Pn:anın j,,. fikle erteslim olaıı ,·eyahut miit or 8 UÇUne ay- hafkaza edemez. Hariçte genişle-

H ı f ı · ı dinihir D te.Ciklerin eline geçen Vichy hü- bolmuş go·"zı"le me te olan zulmü ezmek için .. açı se er erı!1( e mrnı ' e Ürzi clnTrınııı menkı- şimdiden ha--'-ete g--ıı1eklı·gı·· -
\l ı ı~ a la · • d 0 meti subayları \'e erleri, Alınnn- r\:A -:ı-ı;rtına çarpı~an ~ aın ar P • nı ün,.anıu kulagı- Lir ke· bakılmaktadır miz la21 mdır. Dethal hareket r ı ed d ~ lara karşı antipatilerini ııçıkca 
a canla hn~la }tırt un en re aha işideeebir. bildirmekte, Ingilizlere karşı geçmezsek loymetl:i hüriryetiıni-

...,,.. :,1 ek a·· l v .. siııgton, 15 (A.A.) - A- · k :ı.. .... _ uurziıı:r, ınü~tcr · UflllRn arı h,smane hissi..,·at tac:ıınadıkla- ..., z.ı a;yıut:ı.ınE& tehlikesine maruz • 1 C •• h • " J " merika Hariciye Müsteşarı B. kalın D bıaj;.lıip eder etmez, duuı.ııı arı Um UfJyet rını ifade etmekte, fakat Mare- Sumner Wclles, Robin Moor va- ~ z.'k iz çökerek yaşamaktan-
tüıen 

1
·1

8
·1

1
1 ... rıoı araı• hü:küııı- sal Pcten'e kar ı ., .. dakatlcrini sa aya ta ölmeğe tercih ediyor-ı .. ,_ purunun batırılması hadisesinin k k 

darlarmn çe' irip kendi . tik- t . .. b izhar e~ !emektedir. bitarafane bir tahlilini yaparak raı karar verme'kliğimiz ve der-
la!Jeri için çnrpı.nıı§l:ırdır- gaze esı tov e Diın bildirildiğine göre, Suri- §Unları söylemiştir: makt= vermekliğimiz icap et-

y a' uz Sultan Selimin Şamı } ' 'edeki askeri harekatın bugün- cBir Amerikan ticaret gemief 
f l et m e 1• d 1• 1 • kü safhası, Sayda'dan Şama ka- harple hiç.bir alakası olmadıgvı 

---oı---

t.:the ••ittiği znıııan ıarnp ar- dar hattı du··zeltınek safhasıdır. d "' halde Atlantik denizinin ortasın-
aıı } ÜZ ÇC\'İrip 1 iirk orducu· reddüt etmıyen mümtaz Reisi- Bımdan dolayı, diğer kollar ~1 • da batırılmıştır. İçlerinde kadın

llnn şerefli hizmetine giren hu 'VÜmhurumuz, bumda, bu yüz kı· ''ıntıları izale ederken, sahilde- tarla beraber çocuk da bulunan 
Ceısur ve cengaver insanlara zartıcı dekor içinde. piyeste rol 1 i kol bunları beklemek ınak- Amerikan vatandaşları vapurun 
karşı, Y 

3
, uz çoık şahüne Jnii- icabı maşukasmın yarı belıne ka- •adile yerinde dnrınn'ktndır. Ki" hukuku düvel kaidelerine ve bey 

k•f l _.ı b 1 dar 'Üzerine iğilmiş jönprömiye i· vc'nin şarkında Burak'ı cenubu nelmilel ahlaki ve insani düsün-
a at anın u umun 'e Şaın ı b b · ı · b 1 ""rkı·,,.c doı-...1 ~"ı'ren cenah ha- ~ f th. · f. h I e urun uruna getıri mış u un- '" " ,., ...... -• celere mugayir bir surette batırı1-
e uıın §ere mc uıı ara ıııulı maktadn 11 l re ite ti ııeticcsinde, müttefik kuv · lı } ması üzerine küçük tahlisiye san-

tarı) ete enzcr ıir takım im. etler. Vichy kıtalarınm ildnci dallarına iltica S'tmek mecburi· 
liya.zlac v rip keneli ~eyhlerin. Devleti ~ahı landırn:ı uzuvla müdafaa hattına girmi lerdir ve yetinde kalmqlardır. 
den Falırcttiue de fanirlik , a- tiyatro snhnesi ve hepsinden da- halen Adli~ e'ye doğru ilerle- Amerikanın alacağı vaziyet 
lllİ prenJik rüt j :te,cih • ha fccii, san·atla iffet arasındaki mektedir. hakkında mallımat vermesi rica 
llli ti et• bütün buudlım -bu fotoğrafta- Askeri ~öuii muknemetin. edilince, B. Sumner Wellcs, ha-

§ .: • • :t. bir hamlede alaşai,'leden şuursuz dahilde. ezciimle Sam etrafmda dise hakkında mufassal malumat 
Surr) edcki arnp hukfımet te!kmeye lanet taşlan ya~ırmak· daha kuvvetli olduğunu 'kay- almadan cnihai:t mahiyette bir 

'.e h~üındarlarma kar~ı i tik,. ta tereddat etmiye?im. detınistir. beyanatta bulunmaktan istinkaf 
lallcri uğrunda yüzlerce ıııu~ . Bu taşlardan k.aFı.~ı . ~ınln~.ak SAYDA DÜŞMEK ÖZERE mecburiyetinde olduğunu eöyle-
hardh ·lcr \'eren Dü .

1 
. kım olursa olsun: lndırınızl Çun- Kahire: 15 (A. A.) - Salahi- miştir. 

Tüıik . d . k nı erın kü mevzubahs olun « Türkiyenin vettar askeri mnMilleı-e göre Berlinde yapılan beyanat hak
dı P ·ll arcwmck ·ar§ı La~ kal-• başı> , Devlet Reisinin şeref ve rasılalı bir mukavemetle ve yol. kında da B. Surnner Wellcs şöyle 
q· ~ tK ~ırına ço az le adiif c· haysiyetidir. \ardaki tahribatın teşkil ettiği demiştir: 
ilı!· lndirinizl Kör gözleri iki kat manialarla karşıla an nıüttefiJ.- Amerikalılara, tehdıt telakki 

Uı;iillcÜ 2\hırnt ınınamn<la, daha perdeliyen gözlük cnmları km•\•ctlcri. Suriyedc yava ya. e ttikleri sözler hiçbir tesir yapa· 
de\lete karşı Ti ld lJ tuzla buz olsun . .. İndirinizl ı.·ar- va ileri hareketine de,·am el maz. 
tı ve ·d ~ ~ ıa arı 1 a· ın bir iffeti knrartmak cinayeti- mektcdir ve halen Saydn'nın lu lngiltereye kaçak eşya götüren 
ta su raznm llıralı im lJ8:ı.3 ni işlemiş olan tabı makinesinin ıcn ya'kininde bulunmaktadır. her vapurun batırılacağı hakkın 
lc~;f;,ndan ilfıhh, i:ddctri bir çarkları k_ınlsın ve dişleri içiçe Bİ~GAZİ' 'İ BOMBARDI- claki tehdide dair B. Sumner 
tı h harekctilc kur~ıln~tıkla· g~c;sin:·: ~ndı~.ini:I . MA. •ı \Velles, Robin Moorun harp mın-
l. alde bu karele:;: ka' gu:il lndırınız, çunku hıddet ·ve gay l{ahire: il5 (A.A.) - •Il. B. C.• takasından çok uz.akta bulundu-
~lplerinde kı··çük· b. k. b.l zınızdnn kopacıık her parça, in ~iin ne redilen resmi tebliğr '1unu e Amerikan kanunlıın ta-
" 1 Jr "111 1 C •• - • •• L 

0 n• • Jatataııı· T'· k ' . ~ onuye scvgı ve saygımızın şerel ""ore, :per emv, gcccsı ıngaz rafından menedilmiş bulunan cm 
~' • '11111 'c ur c <- ılalı abidesini kuracak birer rnozayıl 1 ·manı afur surette bom bardı- iadan \hi çbirini hamil bulunma-

ırenle o·· 1 • 1 . d·ı . t• Ü b" t 1 l l'Üıik . r urm en ( ııının >la_caktırl ·rnn e 1 mıs ır. çer ın on u lığı gibi Amerika tarafından ka-
l .. h·ı-.ıı ) ıınıbn:;:ların<la gör- lndiriniz 111 1<i ııenıi~·e tam i abetler ka ·de. çak addedilen hiçbir hamule de 
ııu~lerdir. - EN SON UAVADİ" - 'ilınistir. Siddctli infilaklar ol taşımadığını ve ambarlanndaki 

1'iirk" d . ·ı ı• d "s ,.c cok miihim 1hnsar ikr malların hiçbirinin harp mıntaka-
f',ı]·l.h· l)e e me: rulı)el 1 un spanya a as ·ılilmistir. 

1 uı••ı } ·· · 1 1 ·· - sındnki limanlardnn herhangi bi-
a 

. c' ıurrıyet,, a< a et, nııı- Trahhıs limaııınn ela a<tır hir \at .. rine götürülmekte olmadığını 
Uj"- •• \ C Ulı1"'\ el <laf,•llll<llb'l k A hiİCUD\ ) apıllll\ lJr. Ş(•]1rin Snt"k JÖylemiştir. 
. ı~un 'C l.Ht'l.rınn ıruıılerimle. erı manevra e a,..arı> kısımlarındaki binalar- B w· 11 1 ~likl'l • c . e es, yo cularla mürette-
L ·ı a için 1ıcr fırsatı ganime\ Madrid, 15 (A.A.) - San Pı- la biiyiik yangınlar çıkarılmış. battan dörtte üçünün ölmüş ol-
oı n o·· ·ı •ır. 'h lı . ~rzı er lıir daha a} nkla- dro taTungahında general Fran- ması ı timali buluncfo~unu be-
,.., tp lllalıa arı'lnn lar i e d , -o'nun huzurunda yapılmakta o- • k d 

1 
ki yan ederek Amerikanın Jtalyada. 

"ııruk• tl • ;an Onadar {ümeninin ilkbahar Amerı a a a aca ar ki Büyük Elçisi B. Philips'den al-
llıa {I ıza e Sami pa.,.anın ku- nanevralan nihayet buhnuştur. dığı bir telgrafta Robin !\1oor' dan 

Harpmıbu,eşki
yalık mı? 
Başı Birincide 

«Vapudarımızı teslih etmek ve 
donanmaruıı.ın hiınayes~ altına 
koymak zamanı çoktan gelmiş " 
tir.» 

Herald Tri:bune gazetesi « or
sanüln başlığı altmda şunları 
yazıyor: 

cBu vapul', bil' Almnn denizal
tısı tarafından hüviyeti ıtarnami
:.e malfun olduğu halde batın!· 
,tlll§tır. Sağ kalanlardan 11 k:ş! 
gilnleı·ce suların cereyanına tabi 
olarak denizde bırakılmıştır. 35 
yolcu kayibobnuş ve belki ölmüş
tür. Bu, beyneliınilcl kc1:11unların 
sıa tasvib edemiyec.-eği aşikar 

· ır karsanhk hareketidir. Hadise, 
harp mıntakaları dışında olmuş
uı-. Almanlar deniz1erde yarat -
ddarı anarşiyi guy:ı bir nizam 
ıılt na almak jçm buraları haııp 
mntakası \•e harp harici diye 
J r tabın kısımlara ayırmışlar -

11·. Bu vak'a, den.zlerin serbestı
i hakkındaki tarihi Amerlknın 
prensıbınin, nazi tahl'iki .ile nasıl 
hiçe sayıldığını isbat etmektedır. 
Bu noktada ınilıli emniyetimizin 
-n esaslı menfaatleri ile 'karşılar 
ın!§ oluyoruz. Milli emniyetimizi 
alakadar eden deniz yollarmm 
temizlenmesi için harekete geç -
ınek artık zaruri olmuştur. Böy-
1 e bir tecavüz her nevi 'kanuni ve 
ahlaki tedbirlerin alınmasını mC§

ru 'kılı-ıaktadır. 

UFUKTA HARP GÖRÜNÜ
f OK: 

Dağıtma işi S yılda 
tamamlanacak 

Hükfunetimizin siyasetinin a - Dağıtma komisyonları !aaliye
na hatlarından biri de topraksız te gcç.mışler ve Trabzon, Gıresu '1, 

köylüyü toprak sahibi yapmaktır. Ordu, lstanbul, vilayeı!lerinde 
ötedenberi sahipsiz kalan ve hü- \:::ranta ba:J,anıışlardır. 
klımetin elıine geçmiş topraklar Komisyonlar lıer se:l.! nn.&y • 
vard ır. 15 senedenbcri bu top • ,;·en vilaycHerc ~önderi1ecekler
raklar muhtaç çiftçıye ehven be- a;r. 
deller1e dağıtılıyordu. Dağıtma işi hn'kkmda pro~ram 

Fakat bu dağıtılma çrrk yavaş ba-zırlandıi;,'1 sırada 9484 köyde 
yapıldığından elrle etmek isteni- 14 ~ilyon k~s.ur dekar boş arazi 
lcıı gaye hasıl olmuyordu buluımakta ıdı. 

Hükumet bunu düşlinerek da- Hükfunet, 7,5 milyon ddkar a-
'{ıtma işinin tamamlanması hak- raziyi muhacirlere devretmiştir . 
kt."'da beş senel·ık azamı lir mii~ • . ~eş .. s~e içind~ hük~et, ver
-iet tayin etmiş ye dağıtma işen ~ olçulenle _26 1?1~on lıra ~ 
o;üratle yapacak komisyonlar lcıtr tinde topragı çıftlılere dagıtnı\1 
muştur. olacaktır. 

ESKi SEVGiLi 
r---~- --· - -------· __ , 
! a_za_n :_ lbrahim Coşkun \ 

,.oodet iş aramaktan yorul· mühim bir havadiliın var: Ba· 
mu , f ·at yine de bir netice ıbam ihtiyarladı.. ,Artık çalışa; 
elde. edememi~ti. Siriceciclen, mıyor. •• Bana: <Seni evlendi· 
kestırme ') ollardan Şebzadeba rC) im de ~}erimizi dzımadım i· 
l:ı.na 5ı~nııık i~temiş postahane ~are etsin• diyor. Bilirim, ~ 
ııın onundeıı ge~rek Sultan· iyilik etmesini eversin... l • 
ham:ıınına gclmi ti. terııen yine benimle e"'l~nme! 

Fmcancılar yokuşunu eli Fakat işlerimize yar.dmı d! lrny 
aı-ka:o.ındıı yava§ yavaı tırman· di Necdet! «Peki> de!. .• 
dı· Ter §akaklarından sıı.ıyor· Ye gl"nç kız ona doğru soku 
tlu. larak koluna giroi · güzel göz· 

Süle)nıaniye)e. gc.ldiği .. z.a~ lerini gözlerine diktl: 
man, n~aç altındaki golgeli _ Kabul edi ·orrun değil 
kahvelerin kendmi o tarafa mi? ) ' 
do,hrnı çcktif;ini his tti. Bu Dedi. 
emlin, hu kalıvcleriıı hiç te DeliKanlı kalbini yokladı; 
rabancısı değildi. Çocukluğu· bütün tıııııdığı kızlar içinde t'Jl 

nwı \C gcnçlit..jnin ilk seneleri çÖık orada olanı «O> idi. 
buralarda ı;eç.ıni§ti. Onu mademki se' iyor, o hal 

Yorgunluğun ve uçlığın tc· de na ıl olurdu da crhavır• di· 
il'ile gi<lip ortadaki kahveler· ye'hilirdi. • 

den birine oturdu. Kahveci 
Lallncan lıir adnındı. Delikanlı· 

Hiç tereddüt üz: 
- Peki, c.•,-gilim, dedi, lııt· 

nın hatırını ı.ordu \ ' C bitil;rkte· banın ya.rdun teklifini kalıul 
ld !köft"ci dirkkanmdan ona ecTiyorıını: Fakat tCD karım ol· 
da köfte mnıırladl· Ve ı;onrn, 
her F.anıan içmek itiyadında 
bulunduğu §araptan, ocak bn· 
ında atıi5tırwa~ına deYnm et• 

man §artile !. .. 

Nevyork 
Nevyork Post gazetesi de §Öy- ,Aikşam olınağa l'ek az kal- ı ı• m a n 1 

le demektedir: 011 .. tı. Hafif hafit esen tüzgar, 

ti. 
i 11 

a ln<laki Tiirk ordu u lnı Yedi hafta süren manevralara hl k d• d• kurtarılanların İtalyaya muvasalat 
l~1 ~ız.un uz.naı)a kan clii· ,en~ral Hada kumanda etmiştir. o e e il 1 ettikleri hakkındaki haberin kafi 

d."ıı 1 esıne me" dan lıırnkm.ı· 12 Ispanyol generali. Alman as· B · urette tekzip edilmekte oldug-u-·• • · aşı Birmcide 
>a tırııuştı. iter! ata esi ve Arjantin, Boliv- 1 ... nu ili.ve etmiştir.:. 

Surj,, cıı· ·1ı· K".b U .. ·ıı.... . eden er, a~ır ceı.alara c:arpıla-
~~ • ın tar mde 'c hafı- ya, u a, ruguay mumessı .. ~n caklardır. o • 
- ında. ·ı· manevralaıda lhazı rlhuftunmu"",.. y ı it 1 )ıtc~ ı.· ı ırnlıı~e.-. izlerle ~n~ı- lardır. Manevranaı nihai muh;- Bu kararname ezciinılc, Ame- ara anan a yan 

«Robi.n Moor'un batırılması t.a- Süİe) maniye avlusuna 6lrala- (Başı Birincide) 
rihimizde harp kabw;unu bir ke- nan ağaçları bir y-elpaze gibi ,dar mesafesinde bir noktadan her 
re daha, daha bariz hat.ıaı.-ıa teres allı,ıor, dallar ara ından top· istikamette bin metre ~nişliğin· 
silin ettirmiştir. • la<lığı kokuları {i:,ke fiske geti· de bulunmaktadır. Ma:ynlı saha 

Uzun denizyolları bizi doğru - l üstüvani döt kmnızı şamandıra 

.ı·· .. ~ur §a ıyet olan eski rika Birle.sik Devletlerindeki 
Urdunc.. d rehe safha ı, bir dü.,,c;ınan mevzi- mali kolaylıkların Amerika Dir • • 

lbı . u or u mıııand:mı \ c lnin isga1ile entioclenmlctir. l 1 . 1 .l •• r o e m 1 s 1 .. ırıye Ta· 
1 

l ~- lesik Dev et erı ma i ıni.iuJ& a-
fı ' z rı mc ıur c~mnl Manevralara iki piyade alayı, sına nıuzır bir tarzda knllanıl-
, ;a) a. gelince, g{iğii lerini al ·ki zırhlı böliik( ağır ve hafif masının önüne germek, cebir ,.e 
. ~~il kor<lf·lalı cicili hiı·ili topçu, mitralyöz müfl'Czeleri, a- .siddetle ve fetih ) olu ile ~·ağma 
~ 1ıılarta, ceplerini il. ur gilıi lev saçan aletler, bombardıman edilen alacakların Amerika Bir-

ıı \ c ı;ı;k•r " k O l \7«? avcı tayyareleri iştirak etmiş- ı., ı·k devletlerinde tasfi'.'e.sine 
llh' • :ı. ' ~1 ır ;ınau ı al- " .. &Uı:trıle dold d tir. Manevraların sonunda gene- mani olmak ,·e Amerika Birle-
:aı nr uğu, ırtları- ral Fr· .. n .... '-ıtaat 1·umandanları-a ırw ı uhıı .. ...., ıK .... ı.ik Devletlerinde bozguncu f :ıa-
&li l.. .3, 1 ç lüıft.anlar \C na memnuniyetini !bildirmiştir. Üyetleri durdurmak hedeflerini 

tile~ hil atlar giydirdiği Dür- Japon tayyerelerı• gi.itmektedir. 
; 0 • ikaTu1erini fetlıetmi ti. Iihverin alacnldarının kon-

tn, un~e. lıutıralarındn Oür,,.i M'/l ... ç· k rolünü kolaylastırmak için ka-
d elesının üzerimle iftiharla l l zn mer ezi rarİıame., kıt'a A,·rupasının bii-
uran ~nal pal; : dün de bomba/andı tün diğer memleketlerine de 
•- Suri T·· ki kabili tatbiktir. Fakat Finlfındi-

de \ta'- ) e ur ·yenin elin- T. okyo .• 15 (A.A. \ _ Çin deniz- f t nıa}dı 1).. • , 1 ya, Portekiz, spanya, S\"ec;. 
ye bir .

1 
· urzı mest le i di- ,ıerindek.i Japon .filosu kwnandan g 0 ,·yetler Birliği ,.e İsvi~re~·i 

talı it 
0
::yeye kki') nınete kacinr Jığının tebliği: uınumt füanslnTJa miist~na tut

lıÜ} or.. ucu lık .. » eli} e (h Ü· 
1 

cDÇonanmaya .mensup tayyare- mak için tedbirlc.r alınmı!? bu-
er, . ~ng'e karşı tekrar şid- luıımaktadır. Bu istisnaiyct, bu 

Cemnl pıı iddı·a nda . . .d_etlı bır hücum yan..,..,,.,.hr .... •u··-f .... ·-:r~ ıvı alh nıemleket hüklmıetlerinin. 
tiharım1a lıakhchr. B .. ve ~. • hun. askeri hedefle.re isabetler hu umumi lisansların kendileri 
ıilerin en ibü~ ·· rci ~~ Dur '·~ olmuş ve lO dan faz.la bil- ve~·ahut tebaaları tnrafwdan 
ğu git>" umuni Su · ll!rı oldu. yük yangın çıktığı görülmüştür.~ kararname hedc!lcri nleyhiııde 

•• 1 •• , •
1 

·rı fl). ıleriu de Tdkyo, 15 (A.A.) - Domei a- bulunulmıyacn~ı vadini ihth·a 
en Luyıi.'k. ı ~lt a ciı 'e ihtilal f Jnnsı~ın Hankeu'dan 'bildirildiği- eden 'kati teminat ita etmeleri 
~U\"\ etlerının lbn kumnndunı r~ gore_, hava kuvvetlerinin mü- c;a~ti~ verilecektir. 
olara - intilıap ve ~n'bul ett" _ .Juı·:~~!le hareket ~:n.. Japon 
lr•ri Sultan Atra§ )Hle Cemal Al'l'ltletind ... ÇaV~ba gunu Hope * Yirmi dört saat zarfın-
ı> 'd. ç· e anJang dağlarındaki da şehrimizde 28 esnaf sırtında 

a anın e.t1erJ ır. / nmevzilerine hücum etmişler- vük taşıyan 11 hammal ve irnm 
SuriyelilerJn tnutnualı ' ır. · vavdan athyan üç kişi cezalan-

\h ·r d * Fl dınlmışbr. 
litı atlı li""lllarırı a: C>eya k'" k.. - • 1i .,... katıplık 0 ·unun umumı giden yo un mozayik olarak va-

k. 'l<ardiilauı cssevretülara· arkasınd~~Yavez:lJc d.airelermin oılmasına bu ~ünlerde başlana-
;•ı.yy~ yani nraıı ihtiliili-nin baş line konul nrazı ycşıl saha ha- caktır. 
l\Utı•.. l f A d ku acakbr y , . i d" , ~llA: ıını ve ccAtn etnzzaım> o macılığı k · • . oı lş art av sürecek ve bu 
~,ııll.i ~t.d .

10
• "-u··" iik rclı1lcr.· <len hazırlıklar ~rsu ı~ın kabe- müddet zarfında nakil vasıtala-

'!!\ tu.ı 11 ı memurlan . . amamlanmıştır. rı buradan ,.,,,...,,,fveceklerdir. 
s

1
;
1
e llanıı gi)kyii.züne çıkarıla_? Ayasofya rn~cıy~ açılan :Jturslar * Bu yıl şehrimizdeki ilk o-
tlllı p · ·· o * ü · nı. Taksim E kullard 8 bi 637 l b '"'1e :.ı. ta Aıtrnş, sôzune, • nıvcr&ite Otmal . tili - an n ta e e mc-
' Suahuıa n "l,Jfr ·ma tos temektedirlor. ırn an- zun olmuştur. Bunun 3 bin 977 

si .ımdır. 

dan dog~ ru'-'a harbe go··tu··r·'bı"lı"r. rip h:l\"aya ya),yon u. •• 
L d 15 (A A ) B h 

· " ~ !ile gösterilecektir. Maynlar bu-
on ra: . . - a rı. Deniı.lerin serbesıı· sı· daım· a Ame ı • cdet, havayı saran bu ra· 1·1 · f d d. _günkü pazar giinü ile 30 ey u 

:re nezaretı tara ın an ne re •· r&a tarafından en bi\yük bir cid- yilındnn bol bol içt~tt>n onra arasında dökülecektir. Dolu 

le~;~~:=~~~!d:iidş~~~~Y;;n~:\nii diyetlıe telakki edilmi~tir. Azami ciğerlerinin taze1endiğini ve .maynlar vazedildiki zaman 
sür'atle hareket etmemiz 15.7.ını - l w çı•w• • h' ] d nakalatile mücadele eden deniz. ~orgun ugunun ge ıgmı 15· maynleşmiş sahada devam ı ev 

altılarımız, mes'ut netircle.r "e- dır. Alman denizaltlları gittikçe etti .• « ruk gitmeliyim• diye riycler 2ezecektir. w • 

ren yeni hücumlarda bulunduk. daha ziyade yaklaşıyorlar. Kor - ılii üncrek, kalktı, '\;ürüdü. Los Angeles v: SanLıgo. li-
sanlık bareketlui art ·apılnrı- • ,_ d d -d f a tedb 1 tarını bildirnıislerdir. Arık de- 1' · d w 1..· k • 1mar..11<1rln a a mu a a ır "· - "' mızın dibinde yapılmakt. dir. Bu am camıe ogru ~11ır "aç a· · "ı m çen hafta bu li-

nizlerde yaptıkları hiicuınlardan gün tatbik edilecek Y""fuı.e siya· dı t tı l< d ı 2w '"11 ıt'I a ınaca., ge 
baska, denizaltılarım•" düc:mn- -o d ~ n ıdnı~ .:ı 1'D~ ı~ .. n ç• g!_ · manda jşleycn vapurlara büdiril 

-. .. set sert ve cesurane bir siyaset - ıgını un onuu "> ,n · edb. • · 
m kendi limanlarında hile bula. :tır.> il) • ' < • ,miş.5e de bu t ır .. erın m! ola-

rak imha etmi ·lerdir. Silahlı bir bahkçı gemi inin HARP l\IIİ? EŞKIYALIK MI? ) onlu: ,filler denizalıtılara karşı nğlar 
refakatinde iki vapurdan mii- · . - Nimet! kurulac:ığını ima etmişlerse de 

kk b
. k .

1 1 
Ne,>york Taymıs gaı.ete.sı <harp y 1 bu hususta rc.mıi ı_ ___ tt ı.-... 

re ep ır afı e görii mfüı ve mi, cŞkıyal~ mi?» başlığı altıooa - Necdet. ? lunulma.n.tşt.ır. '~ıuıa 8 ~ 
her üç gemi de top atesile batı. şunları yauyor: ( - .ı: c arl)orı::un 1mratla .... 

1 

--o----
rılmıştır. Diğer bir denizaltı 
8.000 tonilatoluk bir petrol gc. cAmeı-ikalılarm ekseriyeti Al- da?... . . K 1 y • 
misini 1orpillemiştir. Bu gemi- ~anlar jçin ikisini~ de ayni .m::ı.- - Seni· Semlen baf,ka kıını ra oroı 
nin battıl:rı ıuulıakknkhr. Başka hıyette şey1er oldugu kanaatinde ararım rocdet? 1 

bir denizaltımı1 U.nıf ından tor. d ir. Eğer Vaşington Avrupa bar- - 1" kat... B . ı Biriııd.Je 
pillenen 5.000 tonilatoluk Stroın bine girmek için me~u bir sebep E enı... brnden fevkine cıkmdnr ve saltanat 
bo ismindeki İtaJ ... ·.an sarıu,. ne. arıyorsa bu hadisenin böyle bir - "'et, d n devrimizlı. tarihinde tın har!-

., " .. sebep te kil ettinın· ı· A._._nnlar bı". kaçınana ırağın en, e_ rıyo· · · · b .. ··k h .. k 0 nn r B l'L d ·· Icrle c;aiına ~azılı kalacak seca-
mısının uyu asara ttı:ny:ırn le tasdik eder. Beyaz saraydan b""'ı rıım ecdot. av:ım an guç-t h ı 'tti"" · ı ı t u ı.ı at ve ~et harikaları yarat-
~ an u a gı gı nn nşı mı ır. dirildiğine -göre B. Ruzvelt, Ro- bela ıiziu alahiıuim. Dayımı 
Bir denizaltımız merkezi Akde- ı.. h mı.~nrdır. 
nizde İtalyanlara ait Laınpcdu- bin :Moor hadisesi ile bizzat meş- çoık ödedığimi ıua nne ederek Yıman mılle'tınin zafer~ kadar 
sa adasında aynı i mi tnsıyan H. gul olmaktadır. Saı>ııncadan i>uray~ geldim. E mucadclcve devama kaı-2i"ırıa, 
manda tam yükHi bir inse vapu- ~· Kc~.lik beya~ sara>:~ bild~i- kiden bural rda çok oturdoğu yabancı ":?lernleketk!'dcld Yu
runa hücu metmiıs "c 1000 toni- gıne gore Amrıka hükumetmın rıu Liltliğim için, sa'h:ıhtanberi nan cemaltleri şimd~len tercü
Jatoluk bu ·nımr bir torııil isn- kararı bat~ılan ~·a?urdan. ~ıırta· 
beti ile batmı tır. Baska bir de- rılanların ifudlcrınm tet.kıkınden eni gör.cılıilmok ümidile Jola· man olmuş bulunmaktadırlar. 
nizalhmız Bingazi Jiınnııuuln bu sonra :verilıecektir. Hadiscni~ ve· p duruyorum... Bu Yunan cernn tleri, müttefik· 
lunan siliihlı bir tnlynn ticaret hametını ve muhtemel netıcele- Genç kız bir dakrıat 8U6Ctl 1 leri~ müştere~ ~a\'asına '\'C Y ı.4• 
krmmzöriinü torpillcmistir. De- rini naı.arı itibara alan B . Ruı.- ve wnra tekrar, lıiitüıı :iç.ini nanıstan!n ycn, den ku:ulması .. 
nizaltılarınuz, Ege denizinde velt s P dakikada yapılması muh ho alt:nırek . tercefilnc, sö=leri· na maddı ve m:ıı • .i ?ard~:nlnrı-
dii man i gali altmda bulunan temel tenkitlerı önlemek mak - . nı vcrmı"leı ve mıll.i mud~faa 

JidilH 1imanmda iki yelkcnJi sadile hadise hn~ında :tam ve ne de, um eıu: ııt ıvvetlcrınin y<?n·df>n ~ m 
ile büy ük bir ia e gnınbotunu doğru malumat sahibi olmalk ar- - ·eo<let, dedi, SCJI; ne ka· ve teşk.ı"tnc çalışmakta bulun-
hntırmı .. J:ırdır.• zusunôadır.• ıl.ır eH1iı;iıni hilimn? Sana :muşlRrdır. 
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SINAMALAR 
SULTAN ABOUL'AZİZ ~ ve r·----· 1 Istanbul Belediyesi ilanları =ı 

BEŞIK'l'AŞ YAZLIK 

~- - - IMPARATORICE OJENi A~~~~~~~~~Tİ 
' 

Yazan: Ayhan 

''Veliııimet efendimiz teşrif 
liyorlar. Allah ve Resul aş
kına dikkatli davranın!,, 

<Bu bir tarih ıfoğildir. Vulmut Uımame1t doğl"U 
olmal.fo bcrnl1t•r 1.-tırik.ıtiirizc e.dilm,•k .mrt•tile ytı· 
zılmı:ıtır Kullauılan üslrip ifa bu bolmıulatı O· 

1.-wımalıclır.) 

Hünkar ~an geldiğı sed rden 
)aydan kurtu'an ok gıbı Utirayıp 
dogrula geld S ) f ı sarımı orada 
duvarda asıl. duruyordu. Kapıya 
ha} kırdı: 

- Kim \' r 01"' da? Kı ıcım. ku 
~anm~k ister m! 

Hazinedar cariycleı ın lıçu doı. 
atı bırden i.ıc;ü tuler. Abdüla: z 
han h3s odanın ortal k y<-'r ııdc 
celalli celiıl.ı duru~orctu'. h .• ·,m 
çatıktı. Haz.nedar r mura: sa kı
l cı alarak pnd ~ah cihanın bclı. 
ne kcmerledılcr. Sultan Azız öf~ 
k ıle soyled . 

Ben mabe) ınc g dıyorum. V nl · 
dcm1z sorup ,ual ederse, efendi. 
m z bir mtihimce i iç"n gitti der. 
s nız S· ·m h"lşka C} öyli) eyim 
demeyin. Sonra s.z b lırsiniz, ka
r 9Tllam! 

Carıyclcr göı.1ıcrıni önler ne ııı. 
d.rdıler. Şe\iketlü hiınkar azamet 
e yürüyüp kapıya doğru salına

rak gıdJ:ı"Ordu. Nazin koşup niyaz 
t rla oda kapısının cevıı. kanat
larını arnlıyarak ardına dayndı
lar. Sultan Azı~ ) üzünii duvnr
dan yana dönerek: 

- İstomem, kim c ardımdan 
ıclmesin! Hem Neı;eberk suhana 
mukayyet olun. Hekim ba~ıya ha 
ber savulsun! • 

Dedi. Mabeyine gcı;en kapıya 
rılhayetlenen koridora yürüdü. 
Hazinedarlar şaşkınlıkla has oda 
önünde kalm o::lardı. 

M:abeyini hiiınayundakı hiin -
kar dairc.ii kı mında in cin yok. 
tu. Abdülazız Hanın böyle vakit
ıiz haremsaraydan cıkaı-ak mabe 
l'llle geçivereceginı kırnseler dü
ftinmemışlerdi. Hatınecfarkır da 
pad·~ın önü sıra haber ver _ 
memişlerdi. Salkımlı av zeler ko
rıdorlar! aydın edıyorfordı. 

Hünk{ır bir yerde eglennuye
rckten (zülvcc, cyrı) sa1 ıundan 
gcç!J> k lıcını yumuiiak hniılnı· 
üstünde süri.iyerekten dört baş'1 
merdivenlerden ınmc •e bacşladı. 

Alt kat methal salonunda hır 
kaç daire hadenıesı vardı. B r kö 
ıeye çekilm" ler, ba Ja a fısılda. 
şıp söyleşıyorlardı. Abdu azız Ha 
nı görmemrşleraı. IIalıııardan n
yak sesleri de ,,atılmıyordu Sul
tan Aziz merdiven kapısı önün. 
dt durarak dık sesle ır de etti: 

kay;natıp tatlıca sohbetlere girı ... 
mişlerdi? Had melerdcn aç k go. 
bin Hünkarın arkasından dola 
şarak mabeyıncılıer claırcsınc st. 
gırttı: 

- Ef cndım.z.. V clinımet efcı 
dımiz. Dıvanhancde eğleniyorlar 

Dı)C'bıldı. Kap n n e)ğ'ıne ) ı 
gıldı 

İçerde Fahrı Beyle Hafız Meh. 
met Bey vard . Bır kanape üze 
rine yanlam1slm dama O) nu~ or 
.aııclı. İkisi birdt:n zngı.ır gcireı. 
tavsan gibi atılarak dışarıya f . 
!adılar. / 

Hademe hilaf söylemem~ti. i 
te şcvkctlıi p di§ah orada salo · 
nun oı talık yerınde kılıcına da 
yanmıo:: duruyoıdu. Hafız Meh 
met Bey ılerlemeğe cesaret edt
mcdi. Sultan Aziz:::n tab nı bild! 
ği için yok yere o:ınıyacnk sö7. 
ler ışiterek haşlanıp paylanmak· 
tan korktu. Fahri Bey ıçitı bu tel. 
Iüke yoktu. IIüıtkfırın genç ve ye
m yaka mabeyincisıne tevcccühi.: 
vardı. Fahri Bey önünü kavu . 
turarak ilcrlcdı. Yerden temenna 
edip geriledi. Sultan Aziz tebes
süm etti .. Bir anda hiddetini yen 
mi'Şti. 

- Sen burada miydin? İyi et -
tin de sen geldin. Aferin. Bak 
yedi çifte hazır mı? Bir gece te. 
forrücü etmak isterim. 

Dedi. Nereye gideceğini söyle
medi. Buna mec:bur da dcgıldi. 
Efendi hizmetkarlarına yapmak 
istcdiiklerfaden hesap verecek 
değıldi ya? 
Fahrı Bey mermer merdiven

lerden koşarak rıhtıma çıktı. Sal 
tanat kayığı orada hazır bekli . 
yordu. Kayıkçılara: 

- Efendinıız teşrif ediyorl::ır. 
Aman, Allah ve Rasuı aşkına dik 
katli davranın! 

Dedi .. Tekrar gerıye dönmek 
istedi. AbdülUzız Han mabeyin 
merdivenlcrinı iniyordu .. 

Deniz inadına sak·n, sular u. 
yuyor g•hıydı. Abdülaziz Han mn 
beymı hümayun merdivenlerin
den gitlıcc bakan Haf..G Mehmet 
Beyın gözleri önünde saltanat ka 
:yı<",ına yan geldi. Fahri Heyi d 
ka~. ısına aldı. Yedi çıfte, şikar 
pes.inde süzülen şahinlere benzi
yordu. Rıhtımdıon yag gihı kaya. 
rak açı dılar. 

- Ne ,,~ 1 'p duruyorsunuz 

orada? HaJı ya ~'ahri? Haftz ne- daHi~;a:~~~:~~~~r;~~~r!~,8~~1~a~ 
r de? Mey an. boş buıan farc-
ı donanma fenederi seçiliyordu. 
er gıbı ko kös ne)c du a~ıp du. Çok geçmeden Beylerbeyi sahili

J L yorsun uz?. 
ne ynnaşaca:!dardı. Fahı• Bey pa. 

Hademeler korkularından }t'r- ...ı:~~h 
!ere kapan~J kır. Eiruıin dı.ıdnk- ~ ın k.ırşısın<la el pençe divan 

duruyortlu. 
lnrı çatladı. Kolay dcgil, a."l.StZlıı .. .. .. 
kar.şılarma çıkarak azapl;,ı. SÖ) ı.. AıbdulwAZ H.:ın u gozlerı dalg141 
aen padışahtı. c duruyor, süzük g(ıı·ünüyordu. K 

Hazım, Münir Nurettin, 
Feri ha Tevfik 

* REŞiK:'l'AŞ SUATPARK 
S INB:\IASINDA 

ı - Caniler Doktoru 
2 - Yalancılar Şahı 

3 - Türkçe harp dünya 
havad isleri ................ 

SAN İN 
Diş Macunu 

Dişlere hayat verir 
- ANCAK ·-

He1· :;abalı, öğfo ııe ""'· 
~am, lıtw ı)'Cnı~la<•ıı. sonra 
mutlaka /ırçalamak §flrttır. 
Bıı usulü .ş<r • .,;1ruıdmı, 1111111-

ta::am bir metotlla takip <'· 
df•nlerin. di!jleri m.ilo«>p'for· 
da11, lıastalıkfortlmı m ulw· 
faza c<lilmi~ olur, l'aslmı· 
11wl.-tmı ,.,, çiiriiuH' /.•tnı lwr· 
tuİı;:-. Jler zammı t<•mi:, 
ıxırfo~· rn gii::el olarak lıa· 

lır. 

ile <illbalı, öğlt• t't' ak~am 
lıı•r 't'111t•lt1(!11 .\Otır(t 

gwıdı• :ı tlt·f a 

.... lıl. 

EN SON HA VADIS 
iLAN FİYATLARI Kunış 

Baslık maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 
2 > > » 200 
3 :I> > » 75 
4 » :I> > 50 

• A'bone Şartları: Tüıidye Haric 
için i'.'n 
Kr. Kr.' 

Senelik 1000 1700 
~Itı ııyhlk 550 1 (l(lt) 1 
Uç aylık 2745 500 l 
Ayık 100 

Şimdi ne yapacaklardı? Abdu. bcını apışına a mı,, iki dinin a
lizi-t Han salon ortasuıda dur- yasınt nıurtıs~a kabzasına koy -
muü, sağ elinin ayasınt bir ucu muştu. HiillYa içınde gıb gbrüııü l 
rerde sürünen ki\ rık kılıc nı.n y~:, dud.rkları ha!ıfçc titri) ordu., 
murassa kabza ... ına daynmışt. ~urelk~lcr ne tm·a_fa gidec\.>kleri- Sahip ve Başınuhaniıi: 
Gür kaşl:arı kemali gazab ndan ını bilruıyorlardı. l'eımanı hüma. .NİZAi\IETTI~ NAZİF 
b,r çatılıp kav~lcnmi tı kı bak - yun çıkmamı"tı. Sornmazlardı j Neşrı)at Dircktörii: 
mak cesarete bagl sı '-d,! da. Saruy aç klarına geldikleri ı SÜKRÜ SARACO(;Lu 

· " zaman Aıbd··ı .. · H F l • · Sol taraftaki mab~yiııciler· n da ~ • u nzız an a u·ı Be- ı İdaıtehane: Cagaloğlu, Nu-
iresinde de bes, seda yoktu. Bes- ge mırıldandı: i ruo:snıııniye Cmldesi No. 36 
ibelli onlar da muhc bbet kazanın. ( Daha var) ı~.-....---..................... ~ ....... -~=--" 

Motörlü kara nakil vasatalarının 
senelik muayenelerine dair 

talimatname 
1) - Motodtı kara nakil vasıtalarının .senelik fennt muayenelerine 

19 Haziran 941 Pazartesi gümi ~lanacak ve her Pazartesi, Salı, Çar
şamba, Perşembe, Cuma günleri Ayasofya meydanında ve Cumartesi 
günleri Kadıköy hal binası önünde ynpılacaktır. Alfıkadarlnrın aşağıda 
gösterilen pliıka sayılannm isabet. ettiği giiııleı-de muayene yerinde ha
zır bulunmaları mecburidir. 

2)- 31 Mayıs 941 tarihine kadar plaka almış bulunan bı1ıinmm mo .. 
torlü kara nakil vasıtaları a senelık muayene yaptırmıya mecburdw-.. 
lar. 

3)-!4903 numara ve 19/11/940 tarihlı Vekiller Heyetinin kararile 
seyriiseferden menedılm~ olan hususi otomobiller ile motosikletlerin 
senelik fenni muayeneleri şimdilik yapılmıyacaktır. Bunların muaye
neye getirilmeleri icap ed1)r etmez. aynca ilan edilcccktiı. 

4)- Mücbir sebepler olmaksı1..ın tesbit edilen giınde muayene.} e ge
tirilmiy,cn motörlü nakil vasıtaları seyrüsefer edemezler. Ettikleıi tak
dirde bu gıbilcrin püıkalan derhal sökülecektir. Ve seyrüseferden men 
edilmekle beraber maktuan 25 lira parn cezası alınacaktır. Böyle bh· 
muameleye tabi tutulan vesaitin fenni muayenesi kendi sınıfının son 
muayene gününde yapılacaktır. 

5)-Fenni muayeneye gclrnıycn motörlü nakil vasıtalarının mua· 
ycneleri yapıldığı her giinün ferdasında bir liste Makine şubesi Müdür
lüğünce tanzim eclileı ek Emniyet 6 ıncı Ş . MüdürliiğUne gönderilecek 
ve cezala olanlar cezaları tahsil edilmedikçe hiçbır muamele yapılnnya
caktır. 

6)- Maz.cretleri dolayısilc tcsbit edilen giınde mua~ eneye gctMl
mıyen motörliı nakil vasıtaları için muayene gliniinden evvel Belediye 
Fen i. leri Müdıirlüğüne bir istida ile mürac<ıat etmek ve plnkalannı 
Makine şubesi Müdürlüğüne teslim etmeleri li'ızımdır. Bu şekilde müra
cant etmiyenler hakkında madde 4 hükümleri tatbik edilir. 

M otörlü kara nakil vasıtalarının 
muayene tarihler i 

1cra Vekilleri Heyeti ka rarile seynisefcrlııe ıniı•aaclc edılıııiş olan 
otomobıller: 

Tarıhi Plaka No. 
19/6/941 400--800 
2016/941 800-1400 
2116/941 Kadıköy 

TAKSİLER 

2316 9-U 1501-1600 Çift ( 
24/6/941 1501-1600 Tek 
2:>/6/941 1601-1700 Çift 
26/61941 1601-1700 Tek 
27/ô/941 1701-1800 Çift 
28/6/!lU Tekler KadJkoy 

30/61941 1701-1800 Tek 
117/941 1801-1900 Çift 
2/7/!Hl 1801-1900 Tek 
3171941 1901-2000 Çift 
4/7/941 1901-2000 Tcl. 
5/7/!l11 Çlftlcı- Kadıköy 

7/7/941 2001-2100 Çift 
8/7/1)41 2001-2100 Tek 
9/7/1>41 2101-2200 ÇIH 

10/i/ 941 2101-2200 'Iek 
11/i/ 941 2201-2300 Çift 
12/ i/941 Tekler Kadıköy 

14/7 /941 2201-2300 Tek 
15/71941 2301-240U Çift 
1617/941 2301-2400 Tek 
17/7/941 2401-2.'iOO Çift 
1817/941 2401 500 Tek 
19/7/941 Çiftler Kadıkiir 

2117 941 2501-2600 Çift 
22/7 !)41 2501-2600 Tek 
23/7/941 2601-2700 Çitt 
24/7/911 2G01-2i00 Tek 
25/7/941 2i01-2800 Çift 

26/7/941 Tekler Kadıköy 
28/7 941 2701-2800 T<'k 

Tahmin bedeli İlk temınatı -
14,725,00 1104,.'{7 

12,73:>,00 9:i5,12 

6,2.30,M 4G8,i5 

G,4ll0,t10 480,00 

t:i,000.00- 112:;,oo 

29/71941 2801-2000 Çift 
3017 l!l tı 2801-2900 Tek 
31 /7 /!l!l 2901-3000 Çift 

118 !>41 2901-3000 Tek 
218 /941 Çiftler Kadıköy 

4181941 
5/8/941 
6/8/9ıt 
7 /8/9U 
818/941 
9/8/941 

OTOBÜSLER 

3001-:;040 
:i041-3080 
3081-3120 
3120-:H60 
3160----3200 
Kadıköy 

Kamyon ve Kaınyoneiler 

11/8/941 
12/8/941 
13/81941 
14/81!)41 
15/8/941 
l6/81941 
18/8/941 
Hl/8 /!)41 
21/81911 

3101-3:-iOO 
3501-:~600 
3601-3700 
3i01 -3800 
3801-3900 
Kadıköy 

3901-4000 
4001-4100 
4201-4300 

Ziraat kıım) oıı ve knmyonet1eri 

22/8 /941 
2"1/8/9U Kadıkoy 
Resmi otomobil, kamyon ve 

--------------------knm) o net !eri 

25/8/941 1-100 
26 8/9U 101-200 
2i/8 941 2Ql-300 
2818/9-11 301-400 
29/81941 tot-5011 
30/8/941 Knclıkb.} 

(4717) 

Daı ülıiL'cze mues"csesinın yıllık ih
th ı.ıcı icln alınacak Sadeyağ, Tt•re
y~ğı ve Beyaz peynir. 
Dariilaccze miı('ssesesiııiıı yıllık ıh
ti.} acı ıciıı alınacak Pirine, Kmu fo-
su l\ e. 1\forcimck. Kuru üziiın, Sal
cn, Nııhul, Bulgur \e Kuru b.ımyıı. 
Darı.iliıceze mue scscsinirı yıllık ilı

ti~acı iç ı\ alınacak 50,000 kilo çiy 
siit.. 
Daı iilfıeeZt" ınüessc esı11111 .} ıllık ih· 
ti.}acı için a 1 ınac:ık ıJ,000 kılo Zey
tın~ ag~ \ e 9,000 kilo Su hun. 
Daı iilii.ceze ımiessesesiııiu yıllık ih
tiycıcı l\;111 alınacak 30,000 kilo Kızıl 
kaıaman eti. 

Tahmin l: cdellcri ıfo Jlk temınat mıktaı •atı yul.aı dn Y• zılı nnıhı..e
lif mevarlı gıclo.ıı.} c \'csmrc satın alınnuı'lc İİ.Gere a.} rı :ıyrı knpniı 7.arl usu
lilc <'1. ltnıi\·" korlulmustur. Şııı1narııclcri Znbıt H: l\Iuamclat .\fücliir
lü~ii l.cıl .., ~ d. l'ii iilehilir İhale 23/6 941 Pa:wı IC'si günii saat 15 ele 

- Tur~u,.,uııu mu kuracn· rı~ açarak itiraz etti: 
ğıııı clıua;olarııı '! .. Bunları r,]. - Dur Lııkulıııı. ılulrn , akit 

d"n çıkarmak dalın mm af ık... lcri \ar. Daha onlar piliç, tm 
... onra bunları kızlııra da \er- }a;ta kocaya \erilir ıııi lıi!;?.-. 
ı ı«'k İ:ıtemi) onmı. 'e olur, ne Sonra, onların dıı C\ leıımek İ·· 
( ' naz, ihti)atlı dannnmak •. tcdiklerini zanııetıniyoruuı. 

E'n S on Havadisin Cinayet ·ve Macera Tefrikası: 24 

KANLI LOKANTA 
:t t. E a Pn biliyor un, küpe- - O kadar da miihalağa ... mıı unuz? ... 

., yüzükleri, kolyeleri hep Vakitleri geçti Lile ... S.en, ken Utançlarııı<lan ) iizlcri kıp· 
• nı iip lkflllanılacak bir halde di ya hlığın meydana çıkma· kırmızı oldu. lıa§lnrını önleri· 
(le değil bunlar, Lep ta~ ha1in· f;In diye tböy]e söylüyorsun. ne ıcğere~ <iylecc ılurdu]ar. 
uc... Kullnnın,dıktan sonra ln.aflı olmak lazım. Kızları· Mart en karısına: 
ul i uuakta .ııe ,nana var an• mızı dalıa fa.zla bekletmek doğ - Görcliin mü? .. Cevap ve-
"i... nı değil. .• Hem evLenınck ic:. reııı~liler, önlerine baktılar
~ l\ ırtenin hakkı vardı· Kiz· temediklerine de nereden lıük Sükiit ikr:mlan sa)ıhr. 
lım vlcwndk ça&'1na gclmij· mettin, öyLe ha'kalım ~ Fjlhırkika, Martcnin tcılımi· 
}Pr, lıaıta epeyce de geçmi ler• - Zannediyorum, ni çok doğru idi. Kıılarııı iki i 
tli . .l ~rvej )irıui b i geç.mi , - Zanla olur m.u? .• Bir de de lıu lıa}attan Jnknıı~hınlı. 
Kaie,iu de Jİrmi kize )ak· ~endilerine tJırınak lazım. A}m dekor içimle ya:aınak 
I ı .. ııııştİ. - Sor! onları iizİİ) onlu. Ciııa) et i~le· 

Kızlarım cdC'ndirmek :Iik- - Analar, kızlarına daya riııdcki )nrduncı rolleri d& hu 

ı ·· _ _ Çeviren : 
~~: . ÇaE_ano_ğlu 

-
- Biz sızın ıçın ~ah;ı) o· 

ruz, ,..ize İ) i hi r en et bırak· 
ıııak j,.,ti) oruz. Bundan d11 
uıcmııun <leğil mi:ıi niz? 

ııa-.ı Katelinc -ordu: Buratla ya:Jan<lıktan, 
- Hakikaııen koenya \ar- öuırmmız, dağ ıha§ların<la, 

ınuk i Iİ)or nıuı:ıun"! gq;tiktcn oııra paranın ne kıy 
- Hakkını değil mi?.. ıncti var? Gençler paradan zi-
- Buradan meınınm değil yacle geznıck, e~lcnıııt;k. ııe.'e 

ııni:.iıı?.. Araınmla bııhti)ar ile, t'laretle ku<'akla~mak, bin 
a) ııtl) or mu un kendini·~ Lir zC\ k Yı' ..,nfa içinde ya~a· 

- İn an ana mm, .baiıa l• rnnk j .. ıcr. Ilımları yapamadık
ııın ynnıncla },ahtİ)ar olıuaz. tuıı oııra, ) a~umaııın kı)mcli 
olur mu? .. Fakut hayat hep olur llln?. 

Dauni Encüınende yapılacaktır. Talipleı·in ilk teminat m.ıkhuz ,e)• 
mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vcsikalan vesait· evrak J' 
2490 numaralı kanunun tarifatı QCvresinde hazırlıyacakları teklıf nıclt' 
tuplarını ihale gunu saat 14 de Daimİ Encümene 'eı meleri lazımdır 

8 (441 

"' * * 
Daı iıliıceze mue,,seseslnin yıllık ihlıyacı için alınacak 14 kalem l• 

sebze açık eksiltmiye konulmuştur. Mccmuunun tahmin bedeli 3830 Jı 
ve ilk teminatı 287 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve Murımelnt :Mı; 
düılüğü kalemınde göı i.Uebilir. İhale 30161941 Pazartesi glinü saat 14d

1 
Dairt'j Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve\ 
mektuplan ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalarile ibale günu tılır 
ayyen saatle Daimi Encümende bulunmal.."lrı Hizımdır. '4715) 

• • • 
Fenerbahçe ~anmadasında yapılacak istinad duvarı vesaire i~c:aıı 

açık eksiltmeye konulmı.Şur. Keşif bedeli 641 lira 26 kuruş ve ilk ."' 
H. '"dtlr' ınlnatı 48 lira 9 kuruştur. KCl,'lif ve şartname zabıt ve muamewt mu 

lüğiı kaleminde görülebilir. İhale 30.6.!lU Pazartesi günü saat 14 de ~ 
imi Encümende yapılacaktır. Tnhplerin ilk teminat makbuz veya ~'f. 
tupları, ihale tarihinden sekiz gi.in evvel Belediye Fen işlerl müduı . 
i;üıı' müracaatla nlacaklan fenni ehliyeti ve 9U yılına ait Tıcaret O°'. 
sı vesikalarilc ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunJ1'19 

~~ ~n~ . "' ~ 

Kınahadu Rıhtım caddcsind~ Beton yol, beton bordür adi k<lldıı 
2
, 

vesıure in::_aatı açık eksiltmeye konulmu.o;tur. K~.f bedelı 4510 lıra 
kuı uş ve ilk teminatı 338 lırn 2i kuı uştur. Kesif ve şartnrıme Zabıt ' 
Muaınclnt Müdiırluj:,r\ı kalemin<le giıı ülebiliı·. ihale 23.6.941 Paza c 
gimı.i smıl 14 de Daimi EncümcndP )apılacaktıı·. Tnbplcrın ılk teın 11 

makbuz veyn mektupları, ihale tarihinden ,.C'kız gtin ev' cl Belediye fc 
İşleri Miiduılıigüne müracııatlıı alncııklan fenni ehlıyet \"r. 911 yılıl'fl , 
Ticaret Odası vesikularile ıhalc günü muayyen saatte Daimi Encuııı 
de bulunmaları. (4392) 
'l'ahmin İlk 

bedeli temınat 

l29G,OO 9i,20 Arııavutko~ unde Lutr.ye sokak 3 numı rataJ ve 1 k 
numaralı diıkkiının satışı. 

504,00 3i.8U Amavutküyünde Ll'ıtfıye sokak ll nun,aıataj ve 4 k 
numaralı evın satışı. 

504,00 :H,80 Arruıvutküyünde Lutrıye okak 13 nurnaıalaJ \C 'i 1' 
numaralı e\•in salıc:ı 

50~,00 37,80 Arnavutklı~ ünde LQtfiyc sokak 25 numaıutnj ve 13 k 
nwnaralı evın satıın. 

504,00 37,80 Anıavutköyiınde Lfüfıyc sokak 17 numarataj \ e 10 k 
numaı-alı evııı satım. 

648,00 t8,60 Amavutküyünde L(ıtfiyc sokak 7 nmnaralaj \'e 3 ]<il 

numaralı cvın sat~'l. 
432,00 32,40 Arnavutköyünde L(ıtfiye soluık 35 numat .. taj ve 17 k 

numaralı e\'lll !"atışı. 

576,0ll 43,20 Aıııavutki'ylindc Lfılfıye sokak lfl mıııı.·u·ardj ve 91<8 

numaralı e\'in satışı . 
432,00 32,40 Arnavutköyiınde Lutfiye ~<>knk 31 numııı·ııtaJ ve 15 k 

numaralı evin satışı. 
432,00 32,40 Arnavutkiiyünde Lütfiye okak 3i nunıarataj ve 181'9 

numaralı evin satışı. 
480,00 36,00 Amavutkoyiindc İkinci Elçi So. 67 numarataj H' 67 ı;o 

numaralı evin satı~ 
504,00 37,8U Arnavutkiiyüncle Lfıtiıye sokak 27 nunumıtı:ıj \C 12 lc' 

numaralı evin satışı. r 
360,00 27,00 Arnavutköylindc Llıtfıye sokak R3 ııumaı-ııtı:ıj ve ili le 

numamlı -~\_in sntm, ıfl' 
504,00 37,811, Arnavutkoyunde Ll\lh~e sokak 10 numarntaj ve 61' 

numaralı evin s.ıtısı 

504,00 3i,80 Arnavutköyünde Üıtfiye sokak 9 numaıat."tj ve 5 
nuıua ·ah evin satışı 

5itl,OO 43,20 A rnavutköyıiııde L(ıtn) e sokıık 5~ rıu , • l \ e 26 
numaralı evin Sötışı. 

672.00 50, IO Arnavutköyünde ikınci Elçi So 59 numar~t j ve 5!' k 
numarala evin satışı. 

432,00 32,40 Amavutkoyünde Lutfı) <'sokak MI numnrntaJ •<' 24 • 
ııumar.alı evin sntışı 

132,00 32,40 Aıııavutköyündc Lütfı.} sokak 4i numarataj w 23 fc 
numaralı n ın sat "I 

T,ıhınin bedcllcıı ile ılk tenunat miktarlaıı yukmda yazıl S 
menkuller satı im. k ıiz.crc ayrı a., rı .,ç•k arttırmaya konulmuştu!' 5. 
nameleri Zabıt ve Munmcliıt .l\lıitlürh!C.ü kaleminde goı ülebilıı itı' 
20.61941 Cuma giinü saat 14 de D. imi Eııciınıende ynpılacnktll". 'fıt1 

!erin ilk teminat makbuz \'<'~ a mektupları ile ihale güm: mua~ \en ~ 
tc Daimi Encüınenoe bulunmaları. (430~ 

j inhisarlar Umum Müdürlüğünde~ 
I. - İdaremizin Ahırpakı bakınıcvinde mC\·cut 3500 kg. ıska ı uı < 

miltcahhıdi nam ve hesabına pa1.arlıkla satılacnktıı-. 
il. • Paz.aı !ık 25/6 941 o,;.ırşalT'hn giiııü saat lG dıı Kabata~tn 1 

zmı şubeıni~lt• miıtcşckkil satı.<; konıısyoıııındn yapılac•aktı ı . 
Ill - Niimuııcim· sozu geçen bakıme\'inde göriilcbilır. 

IV. -:-- istc~lilerin paz:u lık i~_in ta.mı olunan gün ve saatte tC ~ 
edelx.-klerı fiynt uz.ermden • 15 gu\'enme paıalarile birlikte m('zt.(ıı 
nu9on:ı miiracaatlaıı. c47:J!l / 

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

İstanbul Defterdarhğından : 
Galat<ıcla Cnmilcedit nıalın1k· ınin Oıncraga sokLğında J..iıifl d 

ve yeni 17, 19 numaıalı ikı mağazanın ııısıf his esi 12 6 /941 tari.hi~ı 
itıbaı'Cn biı ay içinde paz. lık a sablacaktır. Muhammen bedel. (l" 
teminatı 945 liradır. İsteklilerin haftanın pa1.aıicsl V<! per cmbe gv 
ri sant l•ı,:m da :vı;m Emlitk Müdürlüğiinclc toplanan koınisyoıııı :ı 
racaatl:ıı ı. ~ 

~~ ,,,, 
Kızforıu hakkı var. du]ar. Bu pua 'ile o tarafl'ı~ 

Fakat maılauı Marıı·u koca· •wnginler ıra~ıııa gircce~ tf' 
-.mı cliııleme<li: 

- .i\"cler SÖ) liiyor uıı kıı;'! 

O clı>cliğin lııı) atı sürmek için 
diin) arıııı para•ı lazım. Si:t. rğ· 
lent>t'<'k iniz, diye, varırıı ız ı, 

) oğummm ize ıni verelim'! 
1\fartcn Lölıilan karı ına ha 

ğırdı: 
- Halı. ızlık etme ... Bir kaç 

paramız ~·ar:,a, hunları toplar· 
len, kıı.larıımzın da yardımla· 
rı dookundu. Ilımda onların 
da hi selcri varcl ır. Ilcnı de 
ulın terilc kazanılmış bir hisse 
i\ladcmki kocaya \'Urmuk ar· 
zu~undndırlar, i tedi!,.leri za· 
ınan hi -.cleri lınzırdır, hemen 
k"ıu.lih•rine Hririm. 

- Ne &)mhn ı.ızhıra? 
- Elli er },in frunk ... 

kı•rıt!iJcriııi parıııakla gi) it' 

cı•klercii. 

i\Ju<laııı Marten or<l ıı: :.ı 
·ıı" 

-- Kut·alnrımzı da s"çıı 
mi yok a ? .. 

İkisi hi rdıen CC\'RP ,erd1
•

1
, 

fil 
- O d c•ref'cye bt"rıiit ' 11 

d!k· 
H er halele ho unııtll 1'~ 

den hirer delikanlı butdııJJ 
- Evet. 
- Kim hu1tlar? ti" 
- Şimdi değil. ıraol ge 

ce 8Öy1eriz. 9~ı· 
İlki kardc§ d~ha faz}9 't1Jı1' 

ela kalmak istemediler. ?'ı.i: 
rına ç_ıktılar. Katlin Je.ılı tıi 

G.. d.. .. ? .Aıııt1'1~ ·ı 
- or uıı mu.... '1cr 

zi evleııclfomek tarnfuırJ 
ı inde oHu~unu ) :ılnız Fcti e ) nkmdır. Se ıı.:or. ycknasak geçen hayatlarına 
E>Ö) le.metli. Fikrini ıkaruııa dn 'ladaın farten kızlarina haı.ka bir aznp ve ızlırap kati· 
~çıı. Madam Marten ellerini fl:.ııı ... uı dü er gÜ)İ sordu: yor, lıii hiitiin harııp olU}Or· 
ilJirhirine vurup. nğzım 1Jir 1 a· Koca} a 'annnk iıotiyor du. 

H) ni çerQCVC içimle seçi) or, Ana kız ara ındaki konu,.· 

ii~tclil,. kanlı cliııı t.ırrıffarı J>ok mu lıu ıoekil alınca. baba 1ar

çok ... Biraz <lckor, ımılıiı <le- tı•ıı karısına ıse lrıııli: 
ki~tirnwk lazım... - :\liinn.ka:.n) n lib:mu yok. 

İki karele:, Lnbalarının tın Suratını a-tı· 
ımüjıle inr1en çok memuun ol· 

.. fi,.) 
( De ı 1111~ı 1 


