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• ne ve 
•• 

---o---
ovyetlere 

karşı bir blok 
belir.yor 
Niza metti n Nazif 

...........__ (Yazısı 3 üncüde) 
~~t~-:----0-- 1 

~ll~ sıwtni DÖI\iiYOR 
~ itill\ad 24~ (A. A.) - Londrn· 
'i "tıildi .~ laHk bir knynnktnn 
r L ~•ne .. · ·ı · 'Q~tova b.. ~ore, Ingı terenın 

ızılordu araşutçüleri ile pek mağrurdur. Fakat Resml 
ebliülerd , buniann faaliyet' ne dair henaz bir Haber n .. ruı edi 

·,,.---..---~-

\ tli UYUk elçisi B. Staf-
•tıa d~l>s Yakında 9nzifc : ı. 

ncccktir. ~on·ef ordusunun pek gü ''endiği Kazak süvari. kolorduln rmn mensup bir ke.,,if kıt'as1 

av r 1 ıJ 
1 \ ---o,---

Ne yapacag"" ı 
u 
yakında bel 

li ol cak,,mış.: 
---o-----

Japon Hükumeti 
Ruslara Al anla· 
rın arasını ·mR11ıı21~, 

istemedi 
Tokio: 24 (A. A.) - D. N. B 

Japon hiikumeti sözcüsii, gazc. 1 
teciler toplantısında, Alman;rn 

1 

ile Sov~·ctlcr Birliği ?.ras1~dn]~i f 
ihtilaf hakkmda hcnm. hıç hır 
sc:v söyliycmiyeccğini ve lıiç hi .. 
tefsirde hulunaın1ya<'ağıııı Harlt• 

· etmi!;ıtir. Söıcii. bir resmi Jaııor 
dckHirasyonunuıı ncşrcdiliı> c. ' 
dilmh cccği hakkmdn da hcni,h· 
hiç l;ir ey diycmiycceğini lıil- · 
dirıniştir. .. ..1 

Gazcctciler ı:;öz.ciidcn ıu·k f 
pnklın yeni vaziyet ile dak ı 'r · 

olarak bir tcf sirini istcmşil<>rd·r. 
Sözcü, nıuahedenin acık oh t" 
cevabım ''crmis ve •csa<>P-n Jn- ' 
non hattı hareketi ~·akında ny-
dmlntncakhr" dcın ı tir. f 

Sözcii. nihavct. Alman - Ru.
\ mılasuuızltğmda Japon. nnuı t·•
t ''assuttn bulunacağı hakkınrl: 

unghay'dan ya~·tlan şayialar 
y:.ılanlaıw:ıhr. 

Yakın tarihten ibret verici 
bir sahne: 

l\lolotof Berlinde Ri beııtrop'la ltonuşnyor. 

o---

itil Pol nya hükü
eti, Sovye lere 

düsmanllktan vaz
gecti ! 

' Rus yadaki 
Japonlar General ~ikorsk.i 

• , Rusyadakı 300 bın 
memleketlerı ı Leh esirinin ser-
ne çağrıldılar·;>est b~rakı!masını 

ıstedı 

BİR SOVYET HAVA AKINI 
Berlin: 24 (A. A.) - Sovyct 

tnyynrclcrinin bu sabnh hafif 
kuvvetlerle nrki Prusyn'yn ynp 
tıl tnn nkm Almnn tayyare dafi 
b tarynları tarafından tnrdedil. 
mi tiı. Dü mnn toyyarclcri o 
kndnr müessir bir müdnfan ile 
lqt~ıloşmışlardır ki derhal geri 
d~meğe mecbur olmu~ardır. 

• ..1.tılnıı bombalar kırlnra düs. 

Londrn, 24 (A.A.) - Polon· 
yn Ba~vekili General Sikoreki, 
dün ak.gam, Polonya kabinesi ta• 
rafından tasvip cdilmit olan bir 
dcldarnsyonu okumuştur. 

Bu deklara1yonda ~öyle dcnil• 
mcktedir: 

•Garpte bir çok .ıostlanmız f .. 
çin müstakbel itler üzerinde bir 

(De,·ann üçüncüde) 
o 

ravda'nın bir sözü 
Bir çığ gibi 

bütün mania
ları yıkacağız ! 

Lcnlngnıd Ü%erlne liirUyctcği 
saati beklediği bildirilen Fin or

dusu Başkunıandaıu l\lnrcşal 
l\IANNERllEİl\I 

Büyük bir alaka ile karşılanan 
tefrikamızı bu gün, dün çıkan kısmı 

ile birlikte neşrediyoruz 

a"le • . • e : 
Y~ek subay yetişebilmek içın, en .ışağı, Lise veya muadili olnıl 

.diploması almış bulunmak şrırt olduğundan, Orta okul mcı:unlan, ka
nunen, ~ed"'k subay yct.iştirilemczlcr. 

Binncrıalcyh, bu mezunlanıı, ilgili makrunlaw, 'bo~una baş vurmn-
mabn teblığ olunur. 5050 
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Yerli ma ar 
o • 

sergısı En meşhur İngiliz rinin kar~uıında dayannmıyacağı 

Türk-Alman 
ticaret anlaş-

Amerikanın Bet 
/indeki sabık tic 
ret afaşe7i diyorki 

---o ---------------~---
zannedilmektedir. 

ması -Buna mukabil Sovyetlcrin le~ 
hinde üç nokta vardır: 

1 - Her muharebe sahnesin- --

Askeri muharriri Geçen yıl açılamı- Harp ilan etti,, 
~ 

yan sergi, bu sene 
açılacak 

vaziyeti nasıl f!O• - de müteharrik bir tarzda kullanı· 1 o milyonluk bir gimizgünNaıi 
ler mağlup ol' 

duklarını 
Amerika sefareti baş tercü

rii.qor? - labilecek muazzam kuvvetler. muahede yapılıyor 
2 _ Kuvvetlerin icabında çe-

1941 İstanbul mılli sanav: bir
l l.'i hazırlıklarına baş1nmıştır. va ku

sk·-
R s 
,·etleri 
dirA 

la 

kileceği toprakların sonsuz engi~ müzakere başladı 
liği ve çekildiği yerlerde snnayı , .. • . . . 

man arcoli hayret e baka 
kalmıştı: 

Bu ış için, şimdiye ~ad.nr k 
serl{ilerden tecrübe ed1~~1ş .,a
lahiyetli kimselerdPn murekkep 
bir sergi tertip heyeti kurulaca} 

ve us er u a ı me · • .. 1 b 1 b"J k ı'mkanı llukurnetıınızle .Almam n ı 
3 - B. Molotov'un rn?!.od.a de, Jeti arac:.ın<la ~lir tieart't tılll-

a .• U&»·-r-
söylediği nutukta ifade ettıgı gı- ahedenanıcııinin e-a-larlnı ha- J ki d 
in~ikam hissi beslenmesi. Bu zih- k l L l 1 " 
bi Almanlara karşı acı bir kin ve zırlaımık iizerr., Ankara•la mii· ı an tyaca af 1 

-Bunda anlaşılmıyacak ne var 
Kani bey? 

tır .. 
Halkımız bu ser~ide, memle-

ketimizin nusıl bir bolluk \'e re
fah içinde olduğunu müşahhar 
\'e mukayeseli olarak nörebilc
~€'kt1r. 

nıyet Sovyetler Birliğinin sonuna z:ı ·t're ere ali !tllllll~tır. un • Londra 24 (A.A.) Amcr ~ 
kadar mukavemet etmek ve mu- hede 1 ~ 1~'•1) 0.~ yralık olaca~, Bırlcşik devletlerinin sabık Jlt 
zaffer olmak karnnnı kuvvetlen- 'crece-ğımız tutuııc Ul'llkahıl Jin ticaret ataşesi B. Douıl 
direcektir Bu netıce uzak olabi- Almmı) a bir takım .. ana) i nınıl Mıllcr Hitlerle İ5: .görmek ~t
lır. Fakat gayrı varit değildir. (lelPri yollıyacaklır. Bu nıacl- de~ildir. Adlı kitabında A~~ 

aşa 

çıkamaz 
Müeliifi : Nizamettin Nazif 

Önümüzdeki Cuma t?Ünii top
lanocak olan milli sanavi birli
\'! idare heyeti, sergi işini görü
şec<:>ktir. 

---o 

Romanya ordusu 
Knma varacaktu 

B d it Al hnva kuvvet- I I . • l' .. . l I . k ka harbe niı~cH<ıı· takdirde P ı aye e man .. t e t'rın J:::!t'ISI ı:ızır aıuıı.ı • 
1 

.. , "tı " ~ 1 l aW 
Jerının miiznherctile H.uınanyalı · I erın sura e mag up o aC• 
!arın, fena muhnrlp olmalarına tac ır. yazmaktadır. . 

Armonikl-t•rin, Gaydu 'e 
0

) ırlıııı~ \"e h;te o zaman aılam:ı
fliiılcr'•n ne c açan abı;:-ııgi o kı!Jı bir ııde :ıl.ılıilııı'•:;lİ. 

rağmen Odesa'yı ele geçirınclerı Milzııker~ııiıı kııoa hir za· B. Miller kitabının bir yc1'i.t 
ve Kırıma kadar ilcrlcmelerı nı:uıcla inta!: edilmesine çalı~ıl- de SÖYle divor: 

gcoo ccKiiçiik Paris> te i~tilıııc Telgraf. ı;n kı a emri hildi-
Kısa 
~Haberler 

mümkündür. ıııaktatlır. İmza) ı miitc•akip, he H~r Almanı gizlice düşü!ld• 
Rumenler, Kınma k:ıdar men miilıadeJc, e lHıı-lanacak- ren :fıç mesele v~dır. Hnrp .. ~ Jj. ri) orılu: 

Ge.lı n~er, giilınek için değjl, «- Taki1i bırakınız!» 
ilerliyebileceklerdir Ur· · "' zimet ve enflasyon. Harp 1

1 
---o---

ağlamak i~'.n :ıl'ho:ı: oldular. Dedik a... ,.,ırıımca ka) ma 
kaıuı !:lii le) ına11 Kiini De), po.-
tu eerınis , an ''ı·lıni:;lİ. Fakat 

* İnhisarlar İdaresi, bütün 
fabrıkalarında işçilerine ~nde 
bir defa parasız vemck vermeğe 
karar vermiş ve hazırlı'1dara baş 
lanmıştır. Pek yakında faaliyete 
geçilecektir. 

Rus Ordusu Almanlar, başlıca iki dnrbe hı 
0 

ettiğimiz gün naziler mat! 
dirmıye teşebbüs edebilirler. Bun olar.aklarını anlıvacaklan:hr. 

1 d Her Alman, saklıca. 'kene!, 

BiR HEYET ... 
'l:' ~ " 

Odesa, Kiyef 
ve Sivastopolu 

müdafaa• 
edemiyecektir 

Janrı bıri Rumenlerin so un a ı• 1 k s\I 
Lcmbcrg ve Ynromin üzerinden ran - ra ns~ari iztırab ve as~ari tees 
Kı.> efe k;ıışı. diğeri de Kovno ile le h<>zhnetin neticelerJndcn hu \an g"li- uzun .. iirnıeo' •. · . ... 

U trumca kaymakamı Sü
lc) nıan K:lni ibey, dönmii~, do· 
laif111~, nilıa) el Ueı'•c;ka kü) iin
cle, l'o tu ermi~, ) aıı gdıııiı.-

Araclnıı lıir giiıı, iki glin geçti. 
Üçiiıwii giiıı, lıt'niiz )al:ığ:.nclan 
çıkıııı§tı ki rnla..,ınd.ın içeriye 
U!'trnmca poli komheri Ho~
rıak S:ıliJı dencliııin g•:nliğini 
im' rPtle gör(Hi: 

Vilno'ya ve Divina vadisi bo- • t tarmajra çalışacaktır. 
yunca Smolensk ile Moskovaya tren JftŞ88 1 Gerek hükumet erkanı j}e 
kar,..1 tevdh edılebilir. Alınanla- murJan arasında gerek tıuS: 

ti. 
Ka),nakamın hakkı \'ardı. O 

eliııden geleni ) apn11~tı. Sıcak 
bir odada ipek kaplı bir ka
napP) e ) nngclip: 

«- .Bulunuz!.·» 
Diye emirler a' nmıak ko

ln) dı amma, sarp Balkaıılanla 
kurt inlerine lıenı.';) en k(;) leri 
teker teker do}Af'arak hulun-.. 
mn ı i tenil~n in anı aramak 
kola) bir • <') değildi. 

Amerikalı kadını lanı) an 
kim .. e )Oktu. ilk giiçliık bun· 
dan bn~lı) ordıı. Sonra, lıaııgi 
kö)c ~it·c muhtarla papa-., )a
ruıı buatlik )Crdtu kar:ılı)or
lanlı. 

Kani 1)ey, yola çıkarken ne· 
re) e ~ıdcceğini kim"e) e ,.(i) le· 
mi)ordu. O lı.ıJde nasıl oluyor· 
J ııtla hu aılauılar geleceğini ha 
l1er alaiıili) orlardı? 

Demek ki kö) Jiilcr lnıJuttan 
tıt'ın knpı)orlardı. Bu kadar a
çık göz adamlarln bu kııdar kö
ıii §artlar i_çintle l>0y ölçii;nwğc 
imi fın mı \anlı? 

Bununla hcraher Kaııi lw): 
ancak yavılırLilmoı;i nıiiıııkiiıı 

olan l1cr .t')j ) aptıktnn ·Onra 
)ıınmdakilcrc: 

- Ey çomklar! deııı'ı~ti· 
Pirimizi Jı.z hu kaclar ı.evehil.i
riz. rtık lıu ) orgun 1 uğa da) a

nılmaz. 
Ve ... Doğruca Belçika kö) ü 

ne iıuni,.lerdi. 

Kant bey, ) em) es:il hir ağaç 
lığın ara_ıııa gönıiiHi, bu bii
) ük kt))iin ağıı ına ııı'İbafir ol
mu,tu. Yani Esıt Hoca ı•fl'ıı-

ıı. -
(liye 00

• 

E-.at efc111li, i>n tlcrt•c·c tl ü
riist , e eıpey 'arlıklı Lir atl.ıın
<lı. Diğer köy ağ.ıları gibi kny
m:ıknmın <lostlıığunu j,.tisııar 

t"lıııt:ğe çalı5nn Lir dala\ creci 
değildi. V nzifet1:ne ait i!lt·rclc 
gn)et ha a olıııı \ e lm ha""a-. 
lıtt-1111 cok defa diirıü t iiliik de-o • 
rect~ ine çıkaran Kani 1)1.') ho-

- llo§ gclcliıı, di) c') im ama. 
)ıılıu, "en ııt• arar m hura<la~ 

Kmııiı;er b~il'iiın .. ~)erek hir 
elam c•nktı: 

~-
- Sizi özlem iştim tle .. 
K~rnkaııı, siit fiııeaııırıı ) a 

nıııa hırnkarak elik <i• • .k h.ıktı. 

Soıı ) ıl içi11<le :inirleri o kaclar 
ho:.mlmııı;tu ki pek latifr('i 'ı· 
zarif bir :Hlnrıı olma ma rağ
meıı Hiiih.ıliliğe \e .,,aka) a ar
tık talııımıııii1 ctleınİ) or~lıı. Ya
rı Jıicldı·t ) arı tt•la~la kan:ık: 

- (;e\it•l.emc clt~, i;) le! de
Ji, ) İne ne 'ar? Yeni Lir Lt•
la mı çıkıtı? 

Uu ır;ıda nwrclh_cnlerin gı

t'ırJnclığı i~iıilıııi:;ti. \' c az -.ou

ra Htli ~ekiz ki_iııi11, )Orgun 

arg;rı ocln)n girdikleri göriildü· 
Bunlardan Mr kaÇının ha

ınJn ~apka \ardı. Komi-er. 
şapkalıları lıirer lıirer takdim 
t'l ti: 

- Aıuerikanın İ:ıtanlıul ~e
fnrcıi lıa~ lt'rt•iiıırnnı ~lö~)Ö 

Karcoli... Yine i tanhul<la 
Bıı~ Lı l lln\ uz :ıdlı prole tan 
ııropagaıula ıniie~ e eı.i reı,ı 

.ı.\lö~) ö Pitt... Lonılr:ula çıkan 
Ta) mi~ gazt·ıc-ıııııı Tiirki) e 
mıılıabiri ~fö~)Ö loı. 

Ve, efaret terciim:ım~'l dö
nerek: 

- U trumca kaymakamı Sii 

Jeyman Kani bey.·. di) e :!Ö) • 

lendi. 
Kan·oli, Karat·:ıoğlu adını 

taı-nan Giridli l>ir Tiirk ailf'
ni~ı· çocuklarıııtlam.lı. Üirlt>§İk 
.Amcriı..amn Koloııılıİ) a unı

\ Cr ite inde okurkeıı prole .. tnn 
me1.JıeJLiııi kahul ~ııııi~, ilk İ;İ 

«Karacııoğlıı» adını .Arnerika

lılnı;tırmnk olmııştıı. Hittabı 
Tiirkçe2:,İ • ga) et iyi bili) ordu. 
Derhal ndede girdi: 

- Elheue haberini nlım~
... ınızdır elendim.· Ben lö~~ö 

Pitt ile hirtıkte Cuıııaihalıi ü-

* Üniversitenin yalnız tatili
ne mahsus lisan kurslannda diin 
den itibaren teclrısata başlan
mıştır. * Beyoğlunda Ege ı;por ma
i!'azası sahibi ihtikar sucile Ad
liyeve verilmiştir. * Cihangirde Kürkcü srıka
~qe Kınalıada Rıhtım rarlrlP.si
nin inşasına karar verilmiş ve 
miina'kasaya çıkarılmıstır. 

* Çöpleri denize dö1,mek ir'T' 
miiteahhitle mukavele imza1:m
mıştır. İhale 5 bin JiraYa yapıl
mıştır. * Fivat mur:ıkrıbe r..-ursların
ia dün yapılan imti1'anJ:ırın ne
t ice1eri buR:ün bı ld irı kcP'ktir. * İstanbul Eı} rlr J'sc:si Ta
l>iiv~ muallimi Vf' rrıiirHir mu::ı
v;ni Rauf Ankara Gaz1 lic:,,c;i 
müdür ve Tabıive muallimi f!ı
ne tavin edilmsitır. 

*Muhtelif ~mtlerfl ana r.ntl
delPre 50 çöp kutusu konulacak
tır. * Florvnva yeniden 300 fidrın 
dikilmistır. Avrıca kücıik hır 
nar'l< yapılmaktadır. İki büvi1k 
tcm;s mevdanı vapılması da dü
ı;ünülmeı1<tedir. 

Jr Beledive yeniden b<>c; cön 
~nrrn•nnıı almıva karar v('lrm •c;

• r . Tramvay idDr<'~inm .A. lm:ın
v<'!rl:m ot0büs ge+ir11Tv~k irin v:ıp 
makta olduğu tetkikler arnsın
.:ıa hu kamvon isi de irır:elPnf'
ce>ktir. * BPsiküıc:tn Vıı:.nP7.<ırl" mır
kmın öniin<leki vola kalrlırım 
d0~<-necektir. Btt miinac:rhf'tlc 
11:ıılt111 b·r kısmı voltı kn1 "Y'lıı
naraktır. * Fivat murakabe bürosu f.., 
t~nbulda satılacak f:ısulve fi •at
larını tesbıt etm<>k üzere r;ılıc: 
malarına devam etmektC'dir F'i
yat1ar. İstanbuln en cok eön<le
ren mıntakalar ve rn viiksc>k fi 
,·atlar nazara alınarak tcsbıt 
edilecektir. 

Leningrad, Finlan
d iyanın hissesine 

düşecektir 
Londra, 24 (A.A.) - R~ute• 

Ajansının iiSkeri muharrırı Gene
ral Cough diyor ki: 

B. Hıtler, kendisile bır ademi 
tecavüz hoıta ebedi bır dostluk 
paktı yapmak için ı;ok uğraştığı 
bir kom u una karllı hücumumı 
yapmak ıçirı yıne bir pazar güniı
nü ıntıhap etmiştir. Y upılan ha
zıı lıklar tamamile gizlenmıııtir. 
Sovyet hudu<lunda 120 ıli'ı l 6ü 
ıümen kadar tahşıt. şimnlde Fin
landiya, cenupta da Rumen kıta· 
larının seferber edilmesi Sovyet-
er B1Thğının olduğu kadar bütün 
dünyaya B. l htler'ın neler yap-
-nak tasavvurunda olduğunu sa
rahatle bellı etmiştir. Bazı kimse~ 
ler bu hazırlıkları B. Hıtlcr"in, r.
lınden gelse ortadan kaldırmak 
l'ltedığı İnJ;iltereye karşı hır hüc:u-
mun mukaddimesi zannettiler. Fa 
kat rütbesini layıkile t.ışıyan her 
general bılir ki ileri karnkollnrını 
ele geçirmeden İngiltere kalesine 
hıicum edilmez. İaşe yollarını k,.,s 
meden ve surlarında gedikler .~· 
çılmadcın B. Hitler bu adaları isti
lasını ıniımkun kılacak bu hale 
q1mdıye kadar sokmıya muvaffn" 
olamamı'ltır. Fılhakika B. Hitle-r, 
çok ılerı karakollar elde etmi!ltİr. 
Fakat kalenın ıaşe yollnrını kes· 
ınekten H' duvarlarında gedikler 
açmış olmaktan c;ok uzaktır. Şim
di ıse B. Hitler Hındistnn \'e $ark 
yollarını kesmiye teşebbtis ederek 
lngilt~reye karşı nıhai hücum ha-
zırlıklarında yeni 1,ir adım atmak
tadır. B. Hitler"i bılhassa petrol 

uğra) ıp yanıınızrlaki parayı kuyularına el atmıya evkeden n
teslim eclece.ğiz. Sonra, Sof ya- mil, karadaki motörlü ve zırhlı 
claki Amerikan !ıa~kon olo~una ! fırkala~!le hava. kuvvetlerinden, 

· f' J w T ı· u~un suıect"k b1r hnr;:ıte, petrcıl-
ınıcıa ır o :ıcngız. c ım mu::ı- .. d 1 yacaö-ını . su7, tnm ran ımnn a nını .. 
melesı orada tamamlanar.aktır. Janlamış olması<lır. 

- Te:;.lim nıuaıncle ... i drıli- B. Hitler, Sovyetler,., galip ge-
ğiniı. de nt• olu)or? Anlıyam:ı- ı lebilmek ·eya ııihai zaferi elde 
<lıın ef t•nclirn? 1 edebilecek midır? 

Kareoli kaymakama hılıaf Sovyeı knra ordusu~un ı_eçhi-
t b f l kt • zatı ve havn kmtvetlerı mıktan 

.. mü ım ır. aı>a u leç !zatın ve 

caıııu hu taraflarını pek heğe
sıİr<li. Beliçkn köy ii, onun i in 
fült~ta suııatoryom gihi bir !ijC) 

- Bııntla :ınln,.ılmı) acak Sovyet tnyyarelerinin modası çok 
u a rn ı. 1 h. d F ._ t b h' 

zerinden llulg:ıri tana geçece- ne var ht>ydt'mli? geçtiği ıçin Alman 9 rdusu teçhi
~iz. E'·•ve)a Rilo mann-t ırına -Derıamı ı·tır - zatının "'"' Alman ha\'a kuvvı-tle-
~~---=----------~~--~~--------~~~ 

olıııu~hl· Saat dokuza geldiği halde, 
Ht•p at iizerimlc yapılan u- Varyete tiyatrosunun salonu he-

nüz bo~tu. Balkonda ve en ön
zu n tak•;pl(•rin )<>rguııluğunu de laal kadife kaplı koltuklara 
hıı) makanı hu l..iiplc· tliııleıı<li- gömülmüş birkaç kiıi, a~i~i_n 
rinli. yan ölgün zıyası altında aılınmıı 

Pamuğu hallnç elinden ) eni gibiydiler. Perdenin kızıl sathını 

k 1 . l l l ııölge bürümüştü. Sahnede çıt 
çıkmı~. -ı. a plan ış eme j ) e i yoktu; ön-lambalar sönük, çalgı-
k.ıılif c bir ıı)heye kurulup he- cılann nota rahleleri darmadağı· 
niiz rahat hir nefc alnn:;:tı ki nıktı. Sade yukanda, üçüncü kat 
e\ .. alıiL' ile lıizmetçi:.i :ı) nı za galeride, havagazile yeşille~titil
nı:ında 1-..nr:;u.rna dikjij, ermi • miı bir &ema altında, uçar gibi du 
1-t·nli. ye ev ahibi elam alınlı ran çıplak kadın \ı'e çocuk resim-

lerile bezeli kubbenin etrafında, 
eLıııedl'n kaırnh ~>İr telgraf uzat davetler ve kahkahalardan husule 

Bunlardan, ufak kara bıyıklısı 
ve YAfca. büyükçcsi : 

- Hektor -diye seslendi- sana 
acele etmiyelim, demedim miy
di? 

Yol gösterici-kadınlardan biri, 
teklifsizce: 

- Oh! Mösyö Foşeri, dedi, o
yunun baılamasına daha yanm 
saat var. 

Uzun uyıf çehresi üzgün bir 
hal alan Hektor: 

A 
Miicllifi: 
EMİL ZOLA 

taraf localar bomboştu. Hafif ye
ti le çalan rengile bu süslü salon, 
billiir avizedf'.n taşan ıuiların 
serptiği ince bir toz tabakası al
tında sanki silinmiş gibiydi. 

Hektor: 

- O halde niçin dokuzda baı
lıyacağını ilin ediyorlar? Klariı, 
daha bu sabah, tam dokuzda bııt
lanacağına dair bir de yemin et
mişti! 

Diye mırıldandı. - Lüsi için ön-loca aldın mı? 
Diye•sordu. 

Bir an, ba§larını kaldırarak ve Beriki: 

mı~ \ e hiraz kıtçıt l>ilgili ati anı gelen devamlı bir gulgule yükse
] arın, hir .eye clıeııımiyet \er- Jiyor, altın çerçeveli geniı ve yu
dikleri zaman uratların<la he- varlak tavan pencereleri altında 
Jirt~ıı durg1tn'll.ıkla: takkeli ve kasketli baılar aıralanı. 

yordu. Arada bir, gece elbisesi 
- Bunu diin gece bir jnu- ariyinmiı bir erkekle zarif ve bük-

ırözlerile loca gölgelerini tarıya- E b d' F k t 
1 Y ·1 •-ı· d - vet -ceva ını ver ı-. a a 

rak, sustu ar. eıı ren11; ı uvar ft k k 1 1 d Oh t L" · 

darmn getirıni" ... tlcınişlt Bu- lümler içinde bir hanımı önüne 
gün, adam çıkarıp i~e gönde- katmıı getiren, telqlı bareketle-
rt,C ktim. rile bir yol gösterici-kadın görü-

z ]ı K • A be «A _,1 _ nüyordu. 
,ava ı anı y, C•wa l Ön 1 d "ki d-•·ı..- 1 b • sıra ar a ı eııııuın ı e-

) iıı ı n ıl bir ,e]a mu-allat O• lirdi. Bakınarak ayakta durdu-
Jacnk ?> diye, cndi!>e ile, zarfı lar. ' 

kiğıtlan, bunları büsbütün ka- ~ pek ok ady 0 mka 1
' 

1 
- . ~shı-

tm t G l · · .. t k t . nın pe o a ar er en ıe mesı ı -rar lf ı. a erının us a ın- . . 
d k • 1 1 t b' ._ nl er.. tımah de )'Oktur ... a ı oca ar am ır Kara ı .. -
ıömülü bulunuyordu. Balkon lo- Hafifçe esnedi ve bir sükut 
calannda pek ıiflllan bir hanon- duralclamasmdan sonra: 
dan batka kimseler yoktu. Sağda, - Şansın •ar -diye ilave etti-, 
solda, ceniı sütunlar aruında. S a r ı ı ı n V e n ü ı'ün temsili 
uzun aaçal&lı larbalarla aü.lü Ön· senenin en mühim bidiseıini teı· 

rın sol ccnehlarını enıni.>et altınd lrak ,.e Iran tren )Olları ii- · ~krle meşgul olanlar arası~ 
almak için Baltık ÜLerinde Libav, 1 binlerre Alman tanıdım. Fıı 

zet'ııııl-eki faaliyet t f'vaııı el- ,,.:\ 
Rı•-.a ve Talyen'i derha işgal el- • nazi tecrübPsinin muvaffa"1 

., ıııc•ktt•clir. lnm hattı iizerindc- · nıelerı muhtemeldir. Bu esnad:ı, . tine tam mfınasile foanan bır 
daha şımalde bulunan Finlandiya ki Pı.ılo<l.111 ~apakçur ara-.ında- ~i ~örmedim. 
ordusu Lcningradı tehdit edPbi- ki lfoıgöl 'il;iyet merkı•1.iıw ka Alman milleti hala itaat eıl 
lıı. Bu projenin b<uı umumi hnt- <lar olıııı 61 kiloııwtrc•lik hat. "O,.. lakin isteksiz olarn•'k. 
ları Almanların Sıvastopol. Kov- pl'k yakında rniinaka~a) :ı lo- E?'t<-r hezimet kanıya gelir~ 
no ve Kıyef'i dün s:ıbnlı bombar- A.lman]ar maölubiveUe 1<9 

d · nıılneak 'e derhal Ela ığclaıı ~ "1 dıman etmış olmalarıııdan n ıs- karsi ·a kalaca:k olurlarsa, ,.. 
tıhrac edılcbihr. Fnbt Hitlcr bı.i- itih,ır .. n 130 kilmıwlrc dahilin tutul,.ıc•ın itimatsızlık meyd• 
tun btı muv:ıffnkıyctlcri kazansa ıle f auli) e-te get,;'.leceklir. Gele- çıkacaktır. 
bıle Rus) ayı frthetmış olmab tan cek \ılın l"\i~an 'e l\ta'\ ıc ayla- ------------

yıne uzak kalacaktır. Hlllerin son rıml~ ıla Mu~a kadar ~ılaıı kı~- TE.J. ı·şı·~TDE 1-llTl.KA~R }10~ ıhanet hareketnıın temin ed<'C"eğı . _ ...... 
ılk muvaffal,ı,,,.ılt'r nckadar ~ mın ) ııpılma-ııı:ı ıla hnsl:ınınl) MUŞ 
ht'mmıyetlı olur a olsun, bır <,.•' olae:ıktır. 
bakımlnrd.1111. bı' h.ı n :ı kn mev Bu '-t'lll' soıılarııHla Hie;ıııil
cı,du bahmındnn Almanları hu- ılen iıi•b:ırPıı Sllrda floğru ra) 
yı.ik /orluklarla karşılaştırn.-:;ıktır .. \fl(j,.. ıırnt·ıoine haslanat·ak \ ' P. lıu 
ç· l· · glrml} e muvaffak olduk- ' · I 

un u h l çalı ma iiç a) da t:ıııımıı ana-
ları Avrııpanın gcnış sa <l arını . 
daımn ısr;al n'tında tutmak ıstı- cnklır. 
yecek olurlarsa askerlerin evleri- -----0 
ne dönebilmesi icı~ seneler gn;-lA k aı·lelerı·-
mesi (; zım rrlecektır. s er 
İngiltere, bır Fransız Hükiııneli 

• kurnc~k . ne yardım 
Diğer tnrnftan ln~ılızlerın Su-

riyedeki areketi'rie hız vererek O· 

rada vakit kaybetmeden bir Hiir 
Fransız Hiikumeti kurmaları her 
zamandan ziva<lt! ehemmiv,.t ar
zeden bir mesel" o!muştur. Şamııı 
dü~mesi ele bir hayır alfımetidir. 

---o~--

Hazırlanan zamlı 

tarife alakadarlara 
bildirildi 

Fivat mürakabe komi""~ 
Anadoludan İstanbula mık~ 1 kn V<' burada satılan havnı 
meself'Si ile de mesgul •komiS' 
mın şimdiye kadar yaptığı t•s\ 
kikatın neticesine ,göre bu v, 
anm izam edilecek kadar ~ş 
him olmadığı ve esasen vaP1 t 
tetkikler neticesinde vakada & 
ihtikfir mahiveti de buluntı1ıı 
-"ı anlaşılmıştır. 

---o---
LOZA ~ GÜNÜ VE nuı<t11' 

ÇUI.,AR BA YRA:\II tf. 
Her vıl tes'id edilen 23 1e 

muz Lozan ~tinü Ye Hukukc:ll1 
b:rvramının bu yıl daha P°[;~ 
bir $€~ide kutlanması içit'. Jc 
versitede tesdk1kiil eden bır 1 Şt hrin, General C. troux'nun '"~n- Asker aılelerine yapılacak 

r k 1 t 1 mis\'on program rıncleki .ı· ransız ·ıta arıt>.a es 11•1 1 ·,·ar<lıın <;İn na!\ıl \"asıtalarile 
...,,9. 

hazırJaıı• 

b ıh baslamıştır. olması 1 a~sa mt>mnunıyetı mu- • iyntro cıbı mtiesscsclcre zarr 
cip bir haldir. nıpılacaı_rını vazmıştık. ----o·----E-,.ıjf• 

Ancak Halebin zaptı kaL'i l Zamma atbi olacak müessese- MAHALLE İTFAİYE " 
neticeyi temin edebilir ' • teblığat vapılmıştır. Avrıca LERİ fi 

Genemi \Vavdl'in lraktan Ha- v ümüzdı.>ki Cuma ~ünü ~azete Pasif korunma işinde vııı t' 
lep üzerine yiirüyı·bi~e-c< k k. ~l~r e de ilan edilE>cektir. İtan ya- alacak olan yardımcı İtfah'e11t kuvvet topln:nası iım~t edılebıl~r. P1ldıl:tan sonra knrar tetbik me\' '· ipleri İçin iki- kurs açıJrıııs11 Burada l at'i neticeyı, l lalcbııı ){1ine ,ı?ire,.ekt'r. Kurslara 310 - 311 dol,rull11t~ 
zaptı kadar hkbir sey tacı! ede: Müf'sscseler ilana 'kcdar bü- rlınacak ve iki ay devam €(1C 
ınez. ün lıa7ırlıklarını tamamlıya-

Soluo'da yaptığımız panik... .·ıü· lardır. 
Soluo ricntı, hiç şiıphesız tees- ----o 

sür le l:ar-;ılanaC".ak bır vaz.ıycttır.. BELEDİYENİN y ARDl:\U.AR1 
Fakat taarruza telaar başlanınca 
ve ilk ınuvaffakıyctle;dcn sonr.11 Helecliye muhtelif mi.iessese
tazyil.i muhafaıa edebilecek ka· ı 1rre vardım etmek maksadik 
clar kuvvı•t getirmek imkanı ha- bi.'ıtc;C'den 215 bin liralık bir tah
ı1ıl olunca, lngilizler Şimali /\fri.. ,;sat ayırmıştır. 
kanın temiılenme!ıinc doğru ılk J Bu paranın 17.500 lirası Da. 
adımı atmayı ümit edı nilırler. 11 rüşşafıkaya, 5000 lirası ilk okul 

Büyi.ik Eritcı.nya d"an rn <tğır yok~uı çoruklarına, 20.000 lirası 
yükü taşımaktadır. Çünkü Alman Sanatorvoında yatan hastalara 
J, rın başlıca hücumlarına ! edef 2000 lirası Ma if Cemiyetine 
olmaktadır. ar 

Bütün ümit Amerikada 10.000 lirası ekallivet okullarına 
Amerikanın mücadeleye işti- fi0.-000 lirası halkevlerine, 3.500 

rnkıe geri kaldığı her gün gnyrı lırası halk teşkiliitma, 4000 lira. 
kabili ıçtinap hır sur··tte harbı sı çocu'k Esirj!cmc kurumuna 
11:> tmnkta".!ır. Vf'ri1""~'1rtir. 

durmasıdır. Düpedüz uydurma! 
Sükun bulmuıtu. Fakat salo

nun bu hoıluğu, avizenin bu yan 
ölgün ziyası, kilisedeki refakat 

'l'iirkc:;eye çeviren: 
HAMİD UEFİK 1 

seslerini andıran ,u mırılhlar. ka
pıların fU açJıp kapanmaları onu 
sıkıyordu. 

Birdenbire: 
- Yok, yok, hayır! -dedi-. 

Burası pek kasvetli. Ben çıkıyo
rum ... Belki de Bordönav'ı aşa· kil edecek. Ahı aydır ağızlarda 

dolaşıyor. . . Ah! azizim, bir mu
siki! bir musiki! .. lıini pek bilen 
Bordönav bunu sergi için sakla
dı. 

Hektor dindarane bir buıu ile 
dinliyordu. Bir sual sordu: 

- Ya Nana, dedi, Venüs'ü 
oynıyacak yeni yıldız ..• Onu ta. 
nıyor musun? 

Foşeri, kollarını açarak: 

• - Yine mi o? -diye haykırdı· 
Artık illallah! Sabahtan beri belki 
yinni kiti Nana, Nana diye kafa
mın etini yedi. Nana aıağı, Nana 
yukarı ..• Ne bilirim beni Parisin 
bütün kızlannı tanıyacak deiili~ 
ya!.. Nana BordönaY'uı bir uy· 

ğıda buluruz.. Bize izahat verir. 
Aıağıda, giıelerin bulunduğu 

mermer dö,eli geniı debliuie se
yirciler gÖ!Jnmiye baılamqh. A
çık duran üç demir kapıdan, gü
zel bir nisan gecesi altında, cad
delerin hummalı hayat kaynaı
malannın bütün akı,ı seyredilebi-
liyordu. Araba tekerleklerinin 
ıürültüleri birdenbire kesiliveri· 
yor, lcapılar sertçe kapanıyor ve 
kibar bir halk, küçük gnıplar ha
linde, ıiıelein önünde durakla
dıktan ıonra, dipte, hanunl&nn 
naz ve eda içinde aiır ağır çık
tıklan merdiYenlere dojru ilerli
yordu. 

'ir. 
Şimdiye kadar kursa ıooO ~ 

c;i girmlstir. Evvelce kurs Pi 
müş olanlarla itfaiye ekipler 
nin savısı 2800 kisivi buıııc~,., 
tır. Avı,ca mu\'azz~f tadı' 
1200 Yardımcı alınacaktır. 

---o,---

EK:\IEK ÇEŞiTLERİ ot 
\ 

950 ve 475 ,ı?ramlık uzurı.11 fi 
vuvarlak ekmek nümuncJ~fl rıt' 
tahlilleri yapılmıştır. Tahlıl ,.c 
ticesinde 475 gramlık uzuTl 
yuvarlak ekmeklerin dali~J\ • 
"'listiği görülmüşütür. Ekrtı.~1,ııf 
hem 475 gramlık uzun ve J ıııfı 
lak hem de 1000 gramhlk ı~ c-

·ı-ı ,.e yuvarlak olmak iizcre 1 

lr'l.l" rıl;ıraı''tır. ,/ 

"; Havagazının mağmum ıt~,.-ı 
tında, yavan bir ampir d~ •. lı
mukavva sütunlarla süsledıg~,. 
uçuk çıplakhk altındaki sa!0 ,Jt' 

iri siyah harflerle Nana istı11 'o1' 
lı kocaman san renkJi afi§Jer 
dan boya sarkıyordu. ııetlf 

Erkekler, oradan geçer d"' 
sanki mıhlan~ gibi durUP se'' 
rup ona bakıyorlar; ba:zılaJ'l•. ol· 

ıtf1 1 .,_ 
best açılıp kapanmasına ?1. erer 
duklan kapı önlerinde bırı~ eııill 
ayakta konUfuyorlardı; ~?f"tliİı 
önünde duran yağız vıJ' 11 
matruş ablak yüzlü bir ad.~~; • .,.,, 
bulmak husu,unda ısrar gol d&J··' 

· or lere ıertçe cevaplar verJY . el' ,., 
Fo,eri, 

ken: 
merdivenlerdeJI 

- t,te Bordönav, de~~· l):ı'1'' 
Direktör onu görmü~tu. 

tan: · 1' 
el • e b' 1 

- Aıkolsun yahu! · •Y Jı~ 
kırdı· hani vadettiğinis Jtt• ~· 
Bu sabah Figaro'yu açbJI' 
tun. yok. 

Foıeri: 
(Devamı Üçiin<'üde) 

ç 
) 

' 
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Almanlar 

Generaı Veygand 
bir nutuk söy~edi 

ve şöyle dedi : -

sp 
da 

SALI 24 HAZİRAN 1941 

1 
Temınuzda 

Bir çocuk çifteye as lınca bir köylüyü 
kanlar içinde yere serdi! 

Bu ~n1rnlı Bakırkö) iinde bir 
çocuk av cifle i ile bir kö)lü· 

Iuluıcır Mahmut Remzi 
G:ılihin idare inde lıuluııan 
mt·r'.anm ılll\kiıınt>tçe ı t'JH.1. -i· 
ne wrilıııi"' olduf,'ltnu ileri ~ii
rerck >-on günlerde alaka<l:ır 
makaııılıırn <la h:ıı;:nırınıı~tllr. 

iki kiireğinin arn ... ına arka nr· 
ka) a ho~altmı~tır. (.:ıkaıı k<ır
şunlar z:I\ allı adamı ) t•re yu
' :ır lamı:;. ...ııçl ıı tii frği ile kn~· 
mı;:tır· Yel işen kii) liilc'r Ht•mzİ· 
) i kıııılar 'içinılt' hııygın lıir lıal
tl~ Gunılıa lı:ıs'tnh:ını•ı:.ine kal
clırıııı ... lıınlır. Yarnlıııın lıava· 

Kavno, Lom 
za ve Brest 
Litovsk'u 

zaptettiler ! 

Afrika ordusu 
da vatanı mü
dafaay·a azın 

etmiştir! 

yapılacak de
niz bayramını 

l şeref eiıdire-cektir 
"' . 

)İİ öliim lınl'.ııcle pralamı)ır. 

Vıık'a ~yle olmt1§tllr: 
llakırk<i) ii~ule Şam ur ki.i· 

)iiııde oturan nrnhacirlardaıı 
Osman oğlu .Malınuıl Reııızi ile 
k4iy kalıve<,İ::ıİ Kfızınıııı oğlu 18 
ynJarmO:.ı Galip ,!t .. e'll ara~m

(1a bir mer' a lllt'~t·ll'_i vanhr. 
Köyiiniin d'arımlaki ıııer'a· 
nın iki i de kendilerine a'it ol-

Bunu dtı) nn t;rılip E~ı>ıı hıı 
E.alıah ,-.Hleki n' çifte,.,ini omuz· 
L'lml~ 'e tnrhı) a gitmekte olan 
Remzinin p(' _ine <Hi~mii tiir. 
Kii)den uznklnttıktan .. oııra 
lıiç l:.r ~C)İn farkmcla olmıyan 
Rrııızi) e ) akln~aıı Galip çift.e) i 

--o -

R slar 
500 

esir aldı
lar 

Madrid (A.A.) - Kasablan
ka'da General We..,gand ·le Ge
neral Hogucs'in huzurunda vn
pılan askeri mcraS1m lSn< ı do 

---o--
spaııy Al-

~ 

Sov-

1 Tt•ıımıuı. Denizcilik D:ıy· 
rnnıııı<ln 1\Iodatla )apılııcak 
~len'ız . yarı~larmı Milli Şef 
1 ıııet lniiııiiniin lııızurlarile 
'-C'rt flı•ııdıret·el ... eri iiğr<'nilıııiı.; • 
lir. 

' duğım~ idclia etıınckıedirler. 

. . 
tıml:ın iimit ke·ilıııi,_ıir. Suç!ıı 
jamlnrıy_aların takilıiıulc•ıı kur 
tulamımıı~ 't' ) :ık:ıl:ıııııııı::tır. 
~fiidılciuınumilik tahkikata 
hıı:lnını~ır. 

General Wey,ı::and 10.000 l'as ns- il lanya'] ~} 
kerine bir nutuk ir:td t>d< rek bii- · I 1 
ti.in l<"'ransızların Suriycvi l'J tir ı h 
mcleri lfızım geldiğini shlemı· yetıere arp 
ir. 

General sözlerine c:övle de- ilan etmesini 
;am etmiştir: 

() ~ iirı Deniz, oll:ırı, Şirketi 
Il:t\ riy(•. Limıın.lar İ§!Phlll'ısi 
'c ıl• ~er clt•niz le,ekküllrri n· 
ra ... ın<la ) arı~lar ; apıla~nt~11r. 
Y nr :;a brİrect•k olnn l.iirrkçil~r 

Et fiyatlarile 
oynayanlar 

Örfi idare mahke· 
mesine verilecek 
Fiyat muraknbe komisy?nu 

dün et meselesi üzerınde muzn
kere}crde bulunmuştur. Komis
Yonun muhtelif kararlardan şim 
diye kadar yaptığı tetkikler ne
ticesinde şehı·imizde zaman za
ınan görUlen et darlığı ve fiyat 
ternevvüçlerinde mutavassıtla
rın yani komisyoncuların büyük 
rolleri olduğunu tesbit etmistir. 
l<ontisvonculfil' şahsi menfaat
leri hangi şekli istilzam ed:yor
sa vaziyete ,göre gelen malları 
Çoğaltıp veya aznltmaktndırlar. 
l3u sebeple dün müstahsil vekil
lerine kat'i tehi gatta bulunul
ıtıuş, İstanbul muvar:tlatını dur
durrnak istiycnlerin ve fivat ~şi
lli not malin dısına çılkarmıya ça 
lısanların Örfi ıdare mahken:e
sine v~rileccği bildir.Jmistir. Is
\anbuld a iht'iyaca yetecek dere
cede et bulundurmayı ve ınüs
tc:kar fiyatları korumayı taah
hlıt etmklerdir. Hayvan mınta
\aıarında hay\ an fiyatlaırı dı 
Ucuz oldu~undan her on be~ 
l!Ünde bir tesbit cd"len et favat
ları ıkomisyonca önümüzdek· 
harta tekrar tetkik edilcce'ktir. 
li'ivatların bir miktar daha düş
nıl'si muhtemeldir. 

Afrilka ordusu da vatanın ~e l k 
Karadenl.zde- Po~ı·onya yalnız Alman Almanların dün ref ve havsiyet.ni miıdnfanvr sevinç e ar-• azmetmiş.tir. müttc>fık:miz btı 

ki Sovyet yanın d·u·şmanıdrı öğıe::y"i:t~~raki ~.~ :ı~:..~~ t~y~~ediiı':::~;; şıladı 
ek iç-in bnzı hainlerden isti- Madrid: 24 (A. A.) _ İspan-

d 
Ba~ı Birindde fade ctmekte<lır. Bunlar b:z·rr ·, a He ı ıc.ve nezareti sözct' ı;ı 

onanması gölge teşkil edebilecek ve zararlı 300 tank ve 7,5fın11za sebcb olmuşlardır. Vn- bugün matbuat niimessillerlnc 
Lundra 24 ( \. .) - So\. ihtilaflara ve bir anla'::ma.dığa se- tana bu ""adar neli bir sekilde hi- u be,·aııatta bı 1unmuştur: 

beLiyet verebilecek olan Polon- •et edenlere ha'k verecek vr •-·İspanya hukCınıeti, dahili 
yellerin Karıuleniz filo~uııclnki ya ve Rusya me~elcsi. enternas· 57 f agga_re onları ma2ur gösteı·ccd: hiç bir harp yıllarında hapimiz n müş 
ağır g••ınilerin. Kanhkııiz ı'l'- )'onal siyasetten çekilebilir s.ını- esbf'b voktur. tcrPk düşmanı olan Sovvc1le 
ııuhuntla tlo1a~makıu olcluğu rım.> l\lo~kova: 24 (A. A.) - Kızıl- G(.neral Wcv-eand Fr;rnsarıır ı3irlifdne karşı, Faşist muhnre-
Liltlirili) or. Bu deklarasyon, Almanyanın ordunun sah subahı neşredilen hiltiin evlfttlnrını, Fransayı ve bfdc en yakın müttefık:miz olan 

Rus) aya karşı yaptığı hücumu tebliği: İmparntorlu '1u kurt:'rmnk için AJmanvanın harp i!5.n etm s bu-
0 müzakere eden Polonya kabine Pazartesi giinü diişınan. Bal- !\farf"';al Petainin etrafında top- lundu/tunu büyuk bir sevincle 

"Bu bir hiyanettir!,, sinin içtimaını mi.iıc:akıp yapıl· tıktan Karadenize kadar bütiin lanmaf!a davet ederek sözl,.rirı! haber alınrnıstır. Bunu sıze bil-
mıştır. cephe iizeriııde taarruzlarını in- bitirmiştir. dirmekle iftih<'r duvmrktr.\ ım.• 

v. iİngton, 2 ı (A. \.) - Londra'dan Polonyaya radyo kişafa <;alı .. mı ve e!'aS gayretini. H1.1va muharebesı' Bazı r.az~ lcci!cr. sözciive !;l 

Haril~İ) e nezareti ıııii~t~ı;arı I ile neşredi.l~n bu. deklarasyonda Şaulay, Grodno, Kmınas, Vol- O suali tevcih etmıc;;l<.'rd:r 
Summer \ elı:., diin ~azeıecılcrc ayrıca denıhyor kı: koviok, Vladimirkolinak, Rn- B •t .. • d •- İspanvadan Sovve1Jcr

1

r 
Hrdi<"'rj lıe\ anaua. Abıınm anın cPolonya milletinin esas düş· \'asuska. Brodi'ye tevcih etmiş. rı an ya uzerı n e harp etmek üzere J?Önüllü bır 

e • - la Al b d tir. Fakat dii<;_man hir bir lllll· 13 Alman tayyares"ı ku\'V(t g'decek midir? .. 
So\, l'ller Hirlii•iııe 'aptıüı lt'- manı 0 n manya, u er ece u- ... • "" • " b .. ··k f ı·k ı · , ... t"fa'·ı'-.·et elde edeıı1cn1·ıs·tı·r. Sözcü şu cevabı vermistir· .. .. ıı· t» k !' ilt• zun zaman en uyu e a ·et erı- " h " ld 
t'a' t~zıı << • 1). :nıe ,. ııııe mizin kaynağı olan ittifakı yırt- Vladimirkolinak ,.<' Brodi is. d ÜŞÜrÜ Ü •- Bu hu.su~ta konuşmağa sa-
tav~ıi ı•tıııı~tır. mıştır. Almanlar, Husyaya hücum tikaınetindcki biitii? cliiı:ıman Londra 24 (A.A.) - Alman lfıhi~·ettar de~illiın: Yalru7: b"iv-

0 etmekle büyük risk alıyorlar. Ne- hiicmnları, diişmana biiliik :rn- ·hava kuvvetleri, dün J:!CCe İn,ai1 le bı_: .hnreke~ın.' b~nlerce lsı>an-
ı Fı· nlaA ndı· yanın ticesi şüpheli olan ve kendilerini yiat verdirilerek tard~di.lmi~tir. ı terenin şarkına ve cenubi şar- ~ol ıçıı:. s~ı~ı. ~ır emc>l oldu-

:zayıflatacak bulunan bir işe baş· Şaulay ,.e Revaruska ıstıkamct-ı kisine muhtelif akınlar yapmış- 1 gunu sov.1ı:- ebılı;ım.. . 

b k 
lıyorlar. )erin.de .. dii~man. :.~hah arazimi- lardır. Atıla~ ~om~al~r .h~f!.f za AMERIK~. fl~LANDIYA U İşte pe tU- 1918 Brest-Litovsk munhede- ze gırmı!i. fakat ogleden sonra rarlnr vermıstır. Bır ıkı olu ve KREDISL~I KESTİ 
'>İndenberi daimi bir surette, Rus- ma~lup edilmiş ve mukabil hii- raç yaralı vardır. Vaşin~ton: 24 (A. A.) - Fin-

haf bı•r vazı· ye ya Almanya ile işbirliği yapmak- cumJarımızla dt>vlet hududumu. Dün, ikinci hava akın~ e~n~- ı Uındiva i~i~ eyvclce açılmış.?-
a idi. Rusyanın şimdi 19 39 pak- zun ötesine tardolunmuştur. Şa- sında 13 Alman tayyar(.'Sl duşu- lan 35 mı}) on dolarlık. lhıcdı C: 

ti
• var '• ını gayri mevcut telakki edeceği- u}ay nuntaknsında topı;uım17:Un riilmÜŞtÜr. mt transfer muamekJerl durdu-

! ni tahmine hakkımız vardır. nt<'~i i)e takriben 300 tank tah. o rulmuştur. 
~· _ . 300.000 esir ve binlerce Po- rip edilmi~tir. K 1 d • -----o-----

Berıı 24 (A.A.) - l•ınluııdı lonya erkek ve kadını hala Ru:ı' Bielostcık ve Brestlito\'kS İs- iZi or u gen Hariciye nazırı se· 
) a e)çj,.j lıiikfnnctiıı ~.i11 So\ • hnpishanclerindc istı.rap ç.ekiyo_r. tikametindc, diişman, şiddetli 
)Ctlcrlc lı:ıql h,ılrnde hulun - Bu~ları memleke~lcnı~1e ıadenın,muharebelerden sonra setir eli- cek'ılı'yor firlerle konuştu 
ıııaılıuıuı , e iki ıııcmlcket ara- dog~u v~ ~a~u!'tkar b.ır ~a~cket o- :ıütamlarımızı geri çekilmek<' 

". . • .. l 1 . lacagı du,.unulmemeh mıdır? b · . K 1 1 . h 9 Madrid 24 (A.A.} - Hariciye 

---o---

~ıııclak• ~nu~ı ıuııııa~c ıel erııı . .. f mec ur ctmıı:ı 'e o no, .. omz a (B ,,. bi...: cı' sahift>de) N S T"' k' 

k 
•
1 

""' 
1
• • l I ~ l ·ı l' Alınanların bu hucumu, Al- ve Brcstlitcwsku isctale muvaf- ay? • .n azırı Serr::ıno un er ur ·ı-

,-.~, uıcıııı, ot U"llllll il t ır ı h · •v· • d · ~"' \ J I'talya elçı'lerı'n' • • " l "Tian arın ta mın ettıgımı7 er• fok olmustur. 1. - Sima} Buz deni:ıindt>n ı:c,b lapon):a .ve ' . 

Ha b O•ırmesı mi~tir. k b'" "k f .. · Al ~ · ,rn u etmıştır r e . J> RL '.\IE~TOD \ o uyu. za mı. g~s!erıyor. - Ha\·a kuv\'etl<·rimiz kıtuları- Fintandi\'a köriczine kadar sol F k A. 1 
- ~~n ordularının lııgılız adıılarına mızı ta\'yare mevd~n)arıımzı cenah. Burada General ı~alken- ran o man se-

--~....:t!----- ı~ı·~\TKALA~ J)l~ ı· (,:·ı·ı·~ı ' hucumu csn.asında. hu orduların I mesk' \in ·mııı'a1·t"'la.rı ,.e asker·ı' ) l\1 

b 1 
. r_ - .. ·)c 1 t.. horst ~e.~ietd ile l\larc :ı an- fı"r"ın"ı kabul etti a enı ~en Bel inki 24 ( \. \.) - Fin- arka~ın~a t•~. tehdıt bulun~asır.a 'hedefleri dii rnan ha,•a hiit'nm- nerherm ın sabık muh:ı mu Ge. 

lam);) a 1rnrlnml'1llo::.11 y:ıruı mn:ıı o ma .. u~cıe s.ovyetlerın as· larma kar"ı hirnıwe ederek ve neral Mareşko,· knrşı karşıya Madrıd, 24 (A. A.) - Alman-

/ H 
••k A f ı ı· ı l · 1 kerı kuvvetınl tahrıp teşebbüs~ 1 muknhiJ hacumla~da kara kuv- bulunmaktadır. ya sdiri Hariciye nazırını zıya-SVeÇ U U- C\ .... a :ıc e Hr top anlı ) npa • ancak, Almanların bu askeri kuv- . . . • ·v· 2. _ l\lemeJ"dcn Karpntlar:t ret c>ttiktcn sonra Gccnral Fran-

caktır,.. vettcn korktukları manasını ta- ,·etlerımr7;le ı~bırlıgı A ~ nparak kadar merkez, buradn :\tnrec;a) ı ko tarafından kabul edilmiştir. 
h..efz• bz•faraf- Fil\ LA DİYA SO\ YETLERİ zammım eder. Bundan ba~ka. her muvaUahı~etlı harekatta hu- Von Reichcmıu ile l\lareıjal Şa- o·---
•' t J>J>OTl•.STO E1~1'1. ne pahasına olursa olsun Rus,,·a- lunmu~tur. Bugiin tay~·arelcri- 'k k l·a d 1 A • k lf 1 \ ~ J poşııı ·ov ar~ı ~ rsı:\'a ır :ır. merı . a a yan-

i 
c nın iptidai maddelerini ele almak miz ,.e h:;;va dafi bntaryalarunı7 , 3. _ Buko,·ına dan Tuna ağı7.· ' 

lg .... lnl 1·1a.An effl Ht'l.,inki 21 ( ı\ .) - Fin- arzusu dn bu vibi iptidai mndde- arazimiz iiıcrindc 51 diişnrnı 1 k k ı 1
. ., l:ırma lrndar sağ cenah. Burada ara arsı Si 1 

fııH ıyıı lıii'kuıncıi lıazı finlun- lere ihti_vacı oldııgwunıı spat eder. tayyaresi diişiirmfü~lcrdir. B"r L' • l\Jareşal ıst - General Antont'S-

iıııdidl'ıı ç.ılı:.ııınlarn Ln~lıımış 

lar<hr. 
Mii•c1 alrıt Vi'kaleti tarafın~ 

,lan ) .ı ı~ı kazarıaı•ak te .• ekkii· 
lt' lıir l,,upa '~ kiirnkcilerc ele 
ıı:ul:ıl) der verilecPktir. 
--o-----

Sovyetler 
Birliği Lit

vanyada ihti
lal çıktığını 

tekzib e iyor 
Knunas, 24 (A.A.) -Tns A· 

mn ı bıldidyor: f aı;ist Almanya 
~ava kuvvetlerinin Litvanya'nın 
merkezine yaptıkları akın, butün 
memlekette büyük nefret uvnn
dırmıetır. Şehi~de tam bır sük~n 
\'e disıplin hüküm sürmektedır. 
Alman faşizmine karşı mücadele
nin sirldetlenmesi lehinde, her ta
.afta mıtingler yapılmnktadır. 

En Son Havadis - Dün. Lon· 
dra, Litvanynnın Lahti ı:ehrinde
~i radyodan aldığı bir habere gÖ· 
e 'e i}ıtira:r.i kayıtlarla Litvnnya
Jn Kızıllara aleyhtar olanlnnn ık
idnr mevkıini ele aldıklarını ve 

Litvan} anın istiklalini iliın eyle· 
diklerini bildirmişt. Bugiin ) uka
rıda neşrettğimiz haber, dünkii 
'l• berin Husya tarafındnn bir nc
:i tekzibiclir. Fakat bugiin Roma 
rad) osu, İ!>tokholmden gelen ha
':>NJ,.,re clovnnarnk Londrnnın 
-!ün 'erdiği. haber iizerindc ısrnr 
etmektedir. 

M acarisf an, 
Sovuetler Bir 

.J 

fiği ile olan. 
e A ee 

s tıasz muna-
Stoklıolm 21 Cı\.A.) -- Ka d )a .ı~ıirleriııin hnıırlıardı- o diişman tayyaresi de avcılarımız ko grupu, General Kulig'Jc kar- tedbirler aldl 

h'
1 

• t'ılilım 1·111
• tı\ \t'I lıı'"tl'l-t· tarafından :;\finsk ch·arınd:-ıl~· k d 1 • lı•nın cliiıı '·'l>tı•·ı lll.llll top· m:ııı &f' .. c~., hu""kA m t" e l . ~ Si arsıya ır ar. \laşı'ı1gton, 24 (A .. A.) - Bı'r-

1:11 ). 
• • ,.. ı ıtıeı'ı • IY.Cl ~ı U e in tay,·are n1cy< anma ımncgt ·"' l} "zclı'1ı•le u l ı ı 

1
' "' Sol cenah ile mcrl\t.·:l a, rasmda 'k 11 k · b 

tlJ( •111 sonra lıır lıt>vaıınaını• '- • pr' ı" o t' ııı ~- mecbur cdihnislir. leşik Amerı a . ü ·umetı, ütün 

sebet lerini 
kesti! 

tı" r l'l . ' · . tir. tam Sellhi\!et p t · .. l · Baltı1< devletlerinin teskil etti- ltalyanların Amerikayı terketme-1 Roına.· 24 (A. A.) - St ... foni 
• • Cc ı m• :ıır. Bıında, ] vrçın. ' azar \'C pazar esı gun crı. ~,i iltisak mıntakası ınc,•rultur 1 

S 
o-- "ld • s t k t ı t k 'be 

1 
r.: 000 !erini menetmiştir. , aı'an ının Budapc~te'dl n ahhğı 

il\•\ } verı 1 O\')"e ·ı a arı, a ·rı 1 ,), \'C bıırada karısıklıklarm İnki- ' 
·et • A maıı harbinde ıbita· • 'it F• 

1 
d 1 d Al b · · o 'lı:r tel"r.afa ~öre •. l\i'n_c.a.r lıii.ku-

t rı lngı ere ın an ·yal ta ar ınan su ay ve crı esır saf etmesi miiınkiindiir. ~1"rke1 .. 

d~,;;~, :~ :~·,;~';~! ;; ~k~: :~~ğ~.~~:; Lond••· 24 7 A.A.) - Fi~lan-1 M.!ı'~d ~~i ~".:p ı! ~ .. ~.~ ~A; ;, ii k ô- :'.::.~;·~inii5:~,.~:ı~~~er~ ;ı~~:·. ~~.~:~ ·:~·~:;;~·.~:: ~r. .~'.~:~: Fin ordu ı arı n;·.~:,!:~.~::. ;:;,;= .. ~~~~~~:·~: 
b ır' . k 1 E .. H . . l ] l l ı 1·1. t tavyarelerinin adedi, birind t('l t:-kac;;ının tco:kil eiti;,; iltisak nok L • d t .ar \'ermiştir. 

• ıcı a alıilcceğiııi ii111it el· Jıya · lçısı arıcıyc ı azın Eden-ı ınc e. ı~r ıu ... u a aıu a a uyt.' lifrde 'Jdirildiğ: gibi 75 d<'ği ,. enıngra a ---->----
lıtı·ktt c~~r. .e konuştu. vcrnıı~l'ır. 16- dır. ~e~~;~~~ .. Alman - Rumen or- Avustralya ı''e v~nı· 
----~-------:-:-------- ·uc;u, ş'<'rlctle Jıikunıa kalkmıs. yÜrÜyorl t ~ 
'u ~r~!~lc dsabredin! dedi. Sizın foşeri tasvibkar bir gülüşle mez. - Hava mı alırım! hava mı Tunan Galatz'da ~eçınis. Bol- • za.ıanda R·ısy ua 
c-: kend'n~z. an bahsetmeden ön- güldü. Lafa!ua:ı: ise neye uğradı- Lafaluaz hafifçe kızardı. Artık alırım! diye bağı.rdı. Bir kadının ra~'a ,·armı~. Prut'u nrnhteJi Roma, 24 (A.A.) - Kı Tİ· Ü U . J 
r• . •ı 1 ını tanımalıyım bir ke- g-ını ~n<>ırmış, biraz evvel sö_ylt:mi- birşey anlamıyordu. Kt-l<eliyerek: mulia!ia carkı söyleyip oynama· r•oktalıırdım tN•n\'iiz t•tmis \'C 11 "' • 11 lı:ı- d ~ e ~ ~ k ., } cra De a ~cra gazeıe~ı yar ım t ' 
d(' . . . _,rrı esasen hiçbir şey va- ye baıladığı ve ar asını getire- - Kıyamet kopsa bu akşamki sını bilmesi mi lazımdır? Çok e· Oin('!'fer'e doğru geri cekilmc''- e me ıtı ını~ ue de"T l b • d ,.. ·ıı 1 k' lwri vt>rıııckıedir. n 

Ve so,lra 1~ıf ım. mediği kelim" er, ogazıı: a ~~- ı < h:msılı kaçtrmnzdım, dedi,.bi- naisin yavrum! Nana'da baıkı1 te ohm Kızılon uyu ta ıptc lıu- . 
r- • a ık k k. . • .. ı . k lmı"l• Dırektor ı: 1 k' t' t l t K ) d }) . t ,\lıııaıt , . e l<'"ın kunl'llerı t ft d ....... , .. te lah ·ı· ısa esme ıçın, cumıenmış a \ : .. ' .yc,r ı;m 1 rya ronuz... ŞPY var kabı·.Jlayım ... Hem biilürı nnnms ur. ili or u nıc<: er ara arı ır ddılmnlı 0~~ •nı Yeni bitinni l bir fevkalade nüfuzlu bır dınm mu- lkrdönav: ötekileri bastıracak bir şey. Ko· füerinrle ınuk:n·emcte hazırlan- hu -.alıah Leningracrtaki Sm- ı 
dö lıı Faloi;~ tYkğ~n\M. Hcktor nekkidinin elini sıkmak için isti- K(.:he.ncm deyiniz., diyerek, e- küsunu aldım. Ya ondaki bu şey makntdır. , el ın , t;l.-rine tanrruz:ı kaH • 
tör dcliltanlıyı birdbın etti. Direk- eni göstermişti. O dünkü zcı:ıan, ırin bir adamın ı;ükunetli ısrnrile harikulade nevindendir, yahut Merkc1deki terakkiler. hilha<;.' ;ııı-.1anhr· 
tı. Falrat Heltt akışta tartmış- Lafoluaz. kendini toplnmr~ b ·!u11 - tchı ar ıö~ünü kesti, ben bu san'ate töbe ederim. Gö- o:a Grodno mm takasında ka~ clı> :ı. _____ ,.._ ____ _ 

tctJ.i c ediyora:~ ~~u heyecanla m .. ktaydı. Şiddetle ilzam edilmiş . Fo;:.cri, bv es..,adn, gnyct st!kin, rccelfsin. Hı::le sahnede bir gö- dilınistir. Bu ilerlemek hede' l~" ' d~dikJcri ' ka şu Bor- mevkıine dü~miye, taşralı mua- ~ırc. 1 .'-n .. ?'1\rı se ·r ... di ·ordu. Ye. rünsL~. herkes nasıl parmak iSi· "'"'l1 tık de,·l<"t1criııin ihatası \ f F aşi sfferle harp 
\re onl , her de:n : . a~ın lellaJı mclcsine maruz knJınaktan kor- ~"I"I ıı, CU mck m', aelnmak m\ racak! tınJarın kurtar1lmac;1d1r, • • b • • "Ik h 

l.ondra: 24 (A. A.) - Avus. 
1 tralyn ve Yeni Zclanda hıikfı· 

ı 
metleri, Rusya3 a İngiliz 3 nrd1e 
mı yapılması hakkındaki si3 a. 
seti tns,·ip etmekte oJdukl rını 
rc~mcn hildirınişlerdir. 

)'ıan :;,··,, ım, •ı"hnı· da~ımıragıbbii kdull"- lmyordu. laz m..,elciiiini Lı liır'iı tayin edl'- ı.ı .3 • • • • il . · Sol cenahta l\1arcsal tanncr- IÇIO iZi ! a a - .. 1 • -ıeyecant:lan tıtrıyen ırı e crını 
\ot.reyle meşgul, bağıran .. :~ala- Mutmkn birşey söylemiş o.· .rıı::. \'az ~ettde rır-zı bir kı-rış açık !.a ... aya l;aldtrdı 'Ve, sakinleşerek, lıcim. miiq~Jliılı vaziyette bel,. oönderin "ız M F. 
}' rl "k" d'zl ·' ,._ıran rrıak için: g~tı '~, ım P.d •ı j, '••: ı .... ,.w";r(cr'h-. Fin 1'1nrcsnl'nin te- - ! 
hu e~ t~ ~ren, t~ erı::;. döven: - Bana demi~'crdi lii, ~i~·e - Bo ~önav'm gönlünü hoşet, EC :t'; aza'ttı,:c~d~ kendine ho- clnföi, roliiııiin lırd<'fi. l\tnreS"1 Mos! .. o\·a, 24 (A.A.) - Halk acar' 1 ve 
tlll İ)'~il~~ekt:;,a:a~~a:e ~~r ~~if söze hnşladı, Nana'nın çok latii •' "i, m::.c!er.1'.ti ü;:le ; l.. •una "i- ınur~ ıınmı)·a ~ a ı: F:-ll·er' or•t. M"rm:ınsk ile Lt'- Komise<lcri Heyeti Reisi Ba~ J k f• J • 
e l ak 

1
.. rn bir sesi vardır. c1.r ,r, tiyatr:>su l •Münda istedi~ - Evet, büyük .. mı:_va~nkıycl ·1i11g-rnıl m·a~ıı '::ıki ım• ·r "'I"'- 1 5.tı:lin'I~ Başvekil muavini ve H3- s OVa Se Jr eri 

ola:~~y. 1~h~:k~nr bi;:::ıı:;a kail Direktör, omuzlannı kaldıra- kC:'lim yi kullan. kazanacak. Ah~ kofte. or · Evet, J;c-cm + ve hu o;ııretlc lwr tiir1 iı rıcıye Nazın Molotof'a memlcke· 
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EN SON HAV ADlS SALI 24 HAZİRAN' 1941 

Tarihte Türk kadınla
nnın hayır severliği 

Askerlik işleri 
Eminönü Askerlik Şubesindeo: 

1 - 337 doğumlu ve bu do
ğumlularla muaye:-ıeye tabi (okur 
lar, sıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlulara terkedilmiş) olanların 
son yoklamaları 1 temmuz. 941 
tarihinde başlıyarak 30 ağustos 
941 tarihinde sona erecektir. 

lst, Vakıflar direktörlüğü ilanları 
Cinsi • Mik.1an ,Muhammen bedeli ilk teminat 

Nohut 4000 Kilo 24 Kuruş 72 Lira 
Bulgur 5500 > 22 > 90 > 75 Kr. 
Barbunya fasulyası 10500 > 19 > 149 > 62 > 
Çorbalık pirinç 3400 > 30 > 76 > 50 > 

İmaretlere 941 mali senesi içın lüzumu olan yukarda cinsi ve n1ik
taı;- :razılı 4 kalem erzak ayrı ayrı açık cksıltmeye konulmuştur. İha
~~ı 7 /7 /941 PazartC'Si günü saat l4 de İstanbul Vakıflar Başmüdürlü
gu binasında t<>phman komisYonda y:ıpılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 

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

Şube ve Ajans adedi: 265 Padişahlar, sultanın karnın..: 
daki çocuğu rahatsız etmesin 
diye, merasim günlerinde top 
atılmasını yasak etmişlerdi 

2 - Yoklamaya gelecekler nü
fus .cüzdanı, mektep vcsikasile 
muayyen günlerde saat 9 dan 12 
ye kadar şubemizde toplanacak 
Askerlik Me.cli.sinde )'aklamaları
nı yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecelder a
liağıda yazılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: • 

A - Eminönü merkez nahiye· 
si: 2, 4, 8 temmuz . 

. Şartnameler her gün Levazım kaleminde görülebilir. Tnlıplcrin 
tem.mal akçesi makbuil:ınm ihale g ünii saat 12 ye kadar komis~ on ı·i
yasctinc tevdi etmiş olmalnn şarttır. 4007 

l inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
I. - İdaremiz.in Ahırp<ıkı b3kunevindc mevcut 3500 kg. ı ,(artn çul 1 

müteahhidi nam ve hesabına ~rlıkla satılacaktır. 

Zirai ve Ticari her nevi bnııkn mu:ımelelerı. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye \'eriyor 

Türk kadınını, bütün tarih bo
.runca erkeğinin yanında ı; e o
nunla omuz omuza yürürken gö
rurüz. 

Abbasi saltanatını kuran Ho
rasanlı büyük kumandan Ebu 
Müslim ile muasır olan Yüzüncü 
Hanın anası Alanko c•ı Moğğol 
devletine her sahada genişleme 
ve ilerleme ımkô.nlanm hazırln
mı,...tı. 

Mısır Eyyubi hükümdı.ırlann
dan ve kocasından boş kalan M:
au tahtını hııkkıle doldurmuş bir 
Türk kadınıdır. Kendi adına hut
be okunmuş, para kestirmişti c .. ı. 
Şecerüddür yalnız ükümdar
hğın bu gibi zahiri icapları
ftl yerine getiren bir hüküm
dar değildi. Mısırda bir çok iç
timai yardım ve irfan müessesesi 
kurdu ve yerini yeni kocası Ay
beke terkettikten sonar da bu sa
hadak.i hizmetlerine büyük bir 
hızla devam etti. 

Tarih. savaşlarda babaları, ko
calan ve erkek kardeşle.rile ha
maset yarışına çıkn:-ı Türk ka
dınlarının adlarıle sayfalarım süs 
leml!ltlr. 

Yakın Türk tarihi de içtimai 
yardım sahalarında Türk kadın
larının bırıbirlerile yarışırcasına 
muazzam mücsac!lder kurdukla
rını, bir çok faydalı vakıflar yap
tıklarını göstcrır. Fatma, Haseki, 
Mıhrimah, Nur B nu, Nesli Şah, 
Şah Sultan, Gülsüm E.metullah, 
Hatıce T urhı:ın, Mah Peyker. Kö
Hm Sultanlar, hamam; mektep, 
Grülkurra, sebil, hastahane. çe~
me. imarethane. han. kervansa
ray. misafirhane ve daha bir çok 
irfan, sıhhat ve içtimai yardım 
a-tüeteeSeleri yaptırarak İstanbulu 
)'et" yer aüalemtJtir. 

Saraya mensup olmıyan Tür'lıt 
kadınlan da lstanbulda bu çeşit 
1nucsee~ler kurmuşlardır. Bu 
hayınıever Türle kadmlan arasın
da şu isimleri saygı ile aıralıyabi
miz: Cülnus, Mirinaz. Keyci 
Hatun, Fatma Hatun, Selime Ha 
tun, Hatice Hatun, Çivizadcler· 
den Ümmügülsüm, Şah Huban, 
Perizad, Hatice Hasna, Daye Ha~ 
hm. 

Divanyolunda, eski Diyarba. 
kır kıraathanesinin karşısındaki 
•okağın içi ve civan eskıden esir 
pazarı idi. Kadın, erkek bütün 
lı:ölder burada alınıp satılırdı. 
Gülni'.'ış ismınde T urk.iatanlı genç 
bir köle burada haraç mezat edi
lirken; Tannya yalvarmış, dua 
etmiş, esaretten kurtulursa havır 
1nı.iesscseleri yapmayı ne:rretmisti. 

Gülnuş. bir müddet sonra azat 
edildi ve hürriyetine kavuııtu. ilk 
1 ı bu sokakta Ye kendı adile a-
11ılan hayır ve içtimai yardım mü-

-ı

Bunlarda başka 
kuban 

ı~ roloo lokaaıanın kapl
ıından girdi. ı e temiz kıya
fetli) di buıılar.· lavi Kor::.ika 
yeleklerinin üstünden iri gü· 
ıuü~ kÖMekler arkı)oırtlu. Hal· 
leriııden keselerinin dolgun 
olduğu anla.ılı) onlu. Cılız, 
çelim iz. adamlar da degıldi. 

Uzunca ~)()) lu. güçlü kuvveti~ 
te) ler<li. ~ı.lerinde parlı) an 
ıpkb:, üyle., olur olmaz ~ey• 
le.re papuç bırakacak kim eler• 
d~n olmadı:ğmı gösteri)OMU· 

Tahta bir ma!innın etrafına, 
kar ıbklı oturdular. Yi) ccek., 
ıarap asrnarladılar. Oular, )e· 
meklerini ) i) ip şaraplarmı i· 
çer}~rken, Martenle Fcıl'i~, S'CZ· 

dirıııedrn yolcuları tetkik ooi
JOrlar, ~unları öldürmek için 
bir plan "1ii.,iiniiyurlard1. 

Yofcularm k ekrinin .dol
gun oldııf,'1.ln\ı, fa re kokusu a· 
laa kediler gihi anlam~lar, 
hmıdan na..,kıı da iri giimü~ 
kô tekler, tamalarıııı kamçı
laın1• 

essesesini kurmak oldu. 
Yenicamii yaptıran Hatice Tur 

han Sultan §İmdi evkafın su snt
tırdığı sebilde, halka Atina balın
dan yapılmı~ kaTlı şerbet dağıtıl
masını vakfetmişti. 

B - Kumkapı nahiyesi: 1 O 
14, 22 temmuz. ' 
C- Alemdar nahiyesi: 18, 

22, 24 temmuz. 
D - Beyazıt nnhi.>esi: 28, 30 

temmuzda. 
E - Küçükpazar nahi.>csi: 4, 

6 ağustosta. 

ll. - Pazarlık 25/6/941 çarşamba cünu saat 16 da Kabataşta Leva
zım şubcmivJc müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

lll. - Nümuneler sozü geçen bakımevinde görülebilir. 
IV. - İsteklilerin pauırlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzerinden ~t 15 güvenme paralanlc birlikte 1 c-'· • k • . .• ,_ n =Ur o 
mısyona murncaatl<ln. «4738> 

ENSON HAVADiS 

Türk kadınlarının, asker aile
lerine yardım etmek için muaz. 
znm ·vakıflar kurduklan T opkapı 
sarayındaki vakfiyelerde yuzılı
dır. 

Turk kadmlnrı, saray kadınla
rile her sahada, böyle yarışırlar, 
vatan müdafaası için hudutlara 
koşan erkeklerin bıraktıkları işle
ri pnylasırlar ve onların ailelerine 
yardım kucak.larını açarlarken 
ııon mütereddi padisahlar sultan. 
ların: çocuklannı düşürmemeleri 
için lstanbulda merasim ve rama
zan toplarının atılmasını bile me
netmişlerdi. 

4 - Temmuz ve ağustos ayla
rında bila mazeret yoklamalarını 
ynptırmıyanlar 1 1 1 1 No. lı asker
lık kanununun 84 ve 85 inci mad 
deleri hükümlerine tabi tutula
caklardır. 

il.AN FİYATLARI Kuruş 
Haliç vapurlarının · • • h J d Zıraat Bankasında kumbanlı ve ihbarsız tasarruf hesapla-
pro 1esı azır an 1 rında en az 50 lirası bulunanlara dcnede 4 defa çekilecek kur' 

Baslık maktu olarak 
1 inci sayfa santimi 

500 
300 
200 

Halıç vapurları idaresinin a ıle aşaf,-ıdaki pl na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

2 > > » 
3 > > • 

* 4 » > > 
75 
50 

Münakalat Vekaletine d('vro un 4 adet ı.000 Liralık 4.000 Lr.\ 
ması ha'kkında yapılan tetkikler 4 ,, 500 > 2.00() > 100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
bitmiştir. Belediyenio bugünkü ' 4 • 250 > l.OOO > 120 » 40 > 4,860 > 
vaziyeti hakkında hazırladığı 

40 
... 

100 
» A.OOO ... 160 > 20 » 3,200 > 

rapor da, bu akşam Ankaraya " '* 'F 

Eminönü Askerlik Şubesinden: Abone Şartları: Türkiye Hariç gidecek olan Beledi) e Muhasc- DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 ı.ra. 

Görülen lüzum üzerine sakat 
eratın muayeneleri yapılmaktadır. 

için için 
Kr. Kr. 

be müdürü Muhtar Acar tara- dan aşağı düşmiyenlere .i.kramiye çıktığı :ı.ak.dirue ](ı 20 faz. 
fından Ankaraya gôtürlilecek-

Bu tacidarlar, bir taraftan ye
tişmis aaray ve hanedan çocukla
Tım kuzular gibi boğazlatırlarken, 
bir taraf tan da, sultanın karnın
daki çocuğun rahatsız ( !) olma· 
ması için top attırmazlardı. 

-. 1.ir. !asile verilecektir. * Dün Reşadiye altını 2570 ~ Kuralııı· sooede 4 defa 11 Eylul, 11 Birincikanun, 11 1 Bu muayeneler için tayin edilen 
müddet dolmak üzere olduğun
dan raporlarında veya nüfus cüz
dnnlannda sakat, silahsız ve gay
ri müselliıh kayıtluı bulunanlann 
acele şubeye müracaatları ilan o
lunur. 

Senelik 
Altı nylık 
Üç aylık 
Aylıık 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 kuruşa kadar çıkmış, akşama Mort ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

,,.., wıg W'i -47111lF-•• 
2545 kuruşa düşmüştür. Be .i- ---------------------------.......,,.,._ ~ 500 

Devlet ar ivinde rastladığım 
bir ves.ikayı asağıyn naklediyo
rum: Üçüncü Sultan Mustafanın 
sultanın çocuğunu dü ürmemesi i
top atılmasını nasıl yasak ettiğini 
gösteren bu vesika ibret ve dik
katle okunmıya değer. 

---
S~h.p ve B~ıuharriri: 

bir arada 115 lirada, külçe 325 J 
kuruşta idi. . Devlet Deniz Yolları ilanları 1 

NIZAME'ITIN NAZİF * Besiktaş\a Siper caddes;n- , • • 
de iki apartunanın inşa~t ruh- 22 Hazırandan 30 hazırana kadar muh Bqikt&§ Askerlik Şubesinden: 

J 337 doğumlular ı;oe bunlarla 
muayeneye ti'tbi bi,\tün erlerin son 
yoklamalarına 1 temmuz 94 l gü
nünde başlanacak 30 ağustos 94 1 
tarihinde hitnm verilecel-tir. Yok-
1amaya gelecekler ellerinde bulu
nan nüfus hüviyet cüzdanı vesair 
vesikalarile (cumartesi, pazar) 
hariç diğer günlerde öğleden ev
vel Beşiktaş Şube binasına müra· 

caatları. sat.i.yelcrine uygunsuz insa edıl- J • f h 1 k Ik k ı • • 1 · 
Huic; şube mıntakasında olan- d!~~- v~. ~~kağa tecavüz cttiklerı I te 1 at ara a aca vapunann ısım en, 

hır da bulundukları mahal asker- ,gorulduj!u.nden bunla.rın yık~ı- kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları 
lik şubelerine münıcaatları ve bu rılması alakadarlara bıld.rılmı -
zamanlarda yoklamaya gelmiyen- tir. rıhtımlar 

cBoğaz. hisarları Oizdarlarına 
hüküm ki: 

Bihamdihi tanla zuhuru mel
huz olan veladeti hümayunun a
lamet ve emaralı tahakkuk ey
lediğine binaen tevdlüdü hüma
yun vakı oluncıya kadar lstan
bulda top atılmamak üzere bu 
tarafta iktıza edenlere gereği gibı 
tembih ve tekit olun•Jp lakin 
Bahri Sefitten elecek kalyonlar 
kaptanlarına ve sefa.in rüesasına 
bu tarafta ihbar ve tembih na
müyesser olduğuna binaen aiz l,;.ı 
Dizdararu mumaileyhimsiz bil 
yümnü vel ikbal selfımetile vela
deti. hümayun vakı olunc.ıya ka
dar h:tanbula gelmek üzere Bahri 
St!;fitten boğaz hisarlarına vürut 
eden gerek tüccar ve gerelt" miri 
ve müste'men kalyon ve sefinele
rin kaptan ve rüesasına vesair za
bitlerine bu keyfiyeti her biriniz 
ifade ve tefhim ve İstanbulda 
pişgahı sarayı hümııyuna geldik
J<'rinde adet üzere top atmamak 
üzere. tembih ve teyit eyleyip 
gaflet ve müsamahııdan begayel 
tehaşi ve mücanebet eylemeniz 
babında fermanı ali sadır olmu~
tur. 

IC'r yoL:loma kaçağı addedilerek. * Asker nilelerine yapıl cnk 1 haklarında A_s. ka'."ununun mah- yardımlar icin belediye vergi \ Knradcnız hattına - Salı 12 d~ (Cııtı hurıvet). Perşembe 
sus maddcleıı muc.ıbı.ıce cezalan- resimlerine ilave edilecek zam- ı 12 de (Tarı) ve Pal.ar 16 da (Karadc-
dırılacakları ehemmiyetle ilan o-ı lara ait proje bu akşam Anka-

1 
niz). Galata nh.ımınclan. 

lunur. ·ava ,gönderilecekt·r. 1ı Bartın hattına -Salı 18 de (Çanakknle), Cumartesi 12 
de (Anafarta). S.rkcci rıhtımından. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hmith~tına -S~ı 8 de (Se~a~. ~~8 de 
~ (Ülgen}. Tophane rıhtımmdan. 

Sene 1174 
lbrahim Hakkı KONYALI 

~ İIUHİIÔ Iİllll IS IAMICASt•DA 

T. 18 BANKASI ~-------- -İt(J_
0

_ .. _NJ_~_ HE.~ AÇAR 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l Ağustos, 3 lkincltt:şrin 
t. ·ihlerlnde yapılır. 

2 > 750 

" > 600 
8 :ıı 250 

35 > 100 
80 > 00 

300 > 20 

lstanbul Belediyesinden 
Bc~iktaşta, Dolmnbahçc ile Mıı çka arıısındioki Yon.ı dum 'e S ır 

N<!diın caddesilc Ihlamur arasındaki Nüzhetı~ e c-addele in n şose ve 5 lı 
kaldırım inşaatı k:ıpalı zarf usulil<> eks itme.) e ko::ıulmuştıır. Keş f be-

delı 19987 lira 66 kuruş V<! ilk temıootı H99 1 m 1 kuruştur. 

. YolculaT, ikiıı<Jj i~e şarabı En Son H d. . c· l n.K T frik1sr J? •sıuarladıkları aaman, FeLİ,., ava lSln znaye ve ıvıacera e .. . ~ 

munhağa ko~tıu, Iarten de o: kANLI LOKAN"""'AJ nu takip etli. Arap ·dolaptan r:;yi çıkan.W.0, Marıeıı dedi n==r_ 

_ Şiıoe) i lmak., hemen gel!. çare tlii~ünelim. . .. . Çeviren : 1 cl.iiklı·ır. zaman ')olculıırrlan llj. 
Bir karar verelim. Bunlarda - .Nc<len geçuı? l enıdcu / rı Mart ene :'i-Ordu: 
çok para nr, ftn1au kaçımıı)·a ~rap. ~te.rl~~ hoc.a.-e<leı'iz ı- M. S. Çapanog U - Her babalık! IIesaLımız 
gelmez· çıne ılacı, oyle 'erırız. ne kadar'! 

Fetiş l\Iartenin yanına 
00

• - Ya İsh-nıezlerse?.. engizfi;yon devirler'inck yapı • - .A)rl ayrı mı? •• 
nünce BOrdu: - O zaman da ıe)tİn pğile lan ~;;:kenceli ötiinılcrıdooıli· - lla) ır, ;ikimizinki.· 

- Ne yapacağız? .. Na~ı1 öl· icaplarına bakarız. U~ta çı~ık, hir kaç zamandan· - B~ frank. 
düreceğ'iz hunları? -BunlM"ı hu şekilde öldür heri hu u-üllc adanı öhlürme- -Ne dedin? Be frank nıı? 

-Bilnıem!. mek güçce geliyur bana... ğe ba~lamı.)ardı. Yolcu, ')emek İn af )ahu!. Da~ ba~ııu.la 
- Na ıl bilmem?.. Eıbet - Neden? yerken 'Mr :.ey verecciknıi. gi- urlaııı SO)~anız <laha iyi··· İki-

bir diii;iindiiğün , ar. • - Baksana herifler çam hi ')anına ) akln:;t) orlar, ) nlrnt ıniz için üç frank çok lıile. 
-B~hir karannı yok Sen yarına_ı gibi ıı;eyler ... Teker te ses iı.c~ .... oda ına giri)orlar. lıe· - İl&~cr et )ediniz. iki i-

ne dii~iiDÜ)iQr un? kcr uğra .. nıak mc ele... Ual- ıncn üzerine ntılarnk, ellerini. şe de :ı.arap var. Çerezler, iki 
- Bnnn kalır a, foınlara huki ~kimiz biri ile ıne~ı;ul o- a)nklarını SJkı ıkı ~bağladık- por U)OU salçalı makarna ela 

fırısat 'ermemek lazım ... İkisi lur:~ak1 _ötekinin arkııda~ıııın tan oıua, Hbrzına lıu~ıi ile ka)· ba~ka. 
de genç, sonra Je, gmi insan· ) nNlıınına koıı:ac.ığı muhakkak. namı~ zcyt'İn) ıığı akıtı~ orlar • - Decliııı) a, üç frank kfıfi .. 
lar... Hele )ir odada yııtnuık i ler· <lı. Al, te:;ckkiir et. 

- Doğru ·~) lii) orsun, dik- lerse, O zaman i~ clnlıa güçle- Bu ~ekil!dc adam öldürıııclc Sözıiiııii bitirince, nrn~anın 
katil '\'C atik dauanııuık la- §İr. rıııın l l'bi dt•, ifiıt giirültü- ii tiinc iiç frank fırlatU. 
zım··· Biz, }apnmadık. ~:mıp- O kadar İnce dii~iinıue süz 'e kan ız olma t) dı. Bal- Fetii itiraz etti: 
lanna, Martenin otl:ırdan, u- cımım! Bu kadar a<lam tc-miz· ta ile, foçaklu öldiiriirlerse, et· -· Olmaz, iki frank dalın 
ğaç ikö}dcrinden yaptığı u~ku ledik, bunda nu ınmaffak· ola. raf kan içinde kıılıyor, izleri \<'rece •"niz. 
ilacmdnn ko~ acaktık O zaman ınıyacağız. Sen iizülme, merak ilmek, temizlemek güç olu}or l\1nrten: 

i.,imiz kolay ln:;ırdı. lanma J>nna bırak!.. du. - Bırak. ü,tJeri11e dii ıııc. 
- () geçti. Şimdi 1ıa.ka l>ir Ze} tin) nğile öldiirnıe fa h, lnrtenle Fcıi~, alona dön· Ba~ıın göz:iiın adaka ı ohun. 

l\tudaııya hattına - Pazar, Pazartesı. Salı 9 50 de Çarşam-
ba, Perşembe, Cuma 16 da (Sus), Cu
martes: H de (Marakaz). 
Tekmil Mudanya postaları Galata 
rıhtımının Karaköy cihetine yanaşır 
ve avnı mahalden kalkarlar. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba,Cuma 8 de (Ma· 
ra!rnz). Galata rıhtımından. Ayrıca 
10 da (Anafarta), Cumartesi ~O de 
CKonya). Tophane rıhtımından. 

Knrabi~a hatlma - Salı 19 da (Konya), Cuma 19 da (Mer 
sın). 'l'ophane rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 ela (Ülı?en). Tophane nhlı
mından. 

Çanakkale ilfı\·e postası - PerşC!mbe 9 da (Seyyar). Tophane rıh 
tımından. 

Ayval.ı'k hattına 

İzmir bfrinci sürat 

- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 
15 de (Saadet). S rkeci rıhtımından. 

-Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımın· 
dan. 

İzmir ik:nci sürat -Perşembe 13 de (Tirhan). Galata rıh
tımmdan. 

Not: 
V"lO ır sf'f lcri haklnnda her türlü malumat a.şa_ğı<la telcr"n 

nurn r l rı :r az.ıh A.!"'ntclcrimiz den ögrenilebili'r. 
Galata baş Acenteliği - Galata rıhtımı,L.nıanlar umum Mu· 

dürhi~ü binası altıotla. 42"62 
Galata şube Acenteliği - Gnlata rıhtımı, mıntaka Liman RC'ıS· 

lı~i b nası altında. 4QJ;f3 
S"rkeci şube Acenteliği - S r ecl yolcu salonlL 22740 

Y olcun-1111 biri :-nt oert hay· 
kırdı; 

- Senin ::,:ula kana ilıti) a(·ı
nırz ~ok, hırşı;r. herif! 

Fcti);, atıldı: 
- .ı\.;ı} hırsız smmiz, dedi. 

Hakkımızı yermiyor.sumıı. 

Sonra, kapı} a ko;tu, kolla· 
rını ger<:! .. durdu· Yolcular, 
lıitldetlf"riode-n sapsarı olmuş
larrh. Q;n.s atlar gibi SQ}U)OT• 

lardı. Biraz dalıa uzun Lo)IU· 
rn, Fctii:e doğru yürüdü, imi· 
rane hir esle: 

- Çekil oradan, dedi. Diz, 
giclt'ccğiz. 

Feti~ cC\'ap vermedi; )Ol

cu '8Öziinü tekrarladı. Arap yi· 
nhlırınndı, yerinden kımı1ıla
ma<lı. 1\1 ıırtt'n le, Öt eki ) olm, 
onları ~<') re<li) orlar~ı. Fakat 
~kisi c.le tt'tikte idi. Ilirbi~lerİ· 
ue atılacak nıziyctte <lunnor· 
lardı. 1 

Fcti~in kapının önün<lcn çe 
kilınediğini gören yolcu, hir 
ok giıbi yerinden fırladı, Feti· 
§in ) aka ... ıncla11 tutarak şiddet· 
1c sarstı,. kenara itt~. F-eti in 
mukabele etme İne lllC)<lnn kal 
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mıulaıı, kcnarcla duran .MaduJJl 
M artt•n. kC"JıarJa dayalı bii) iiJ.. 
hir opn)~ aldı. nitaıııın hn:;:uı:& 
indirdi. Fakat bnnrrn t~iri ol· 
nındı. nılum diiıulii. kaclınıı• 
Llruma l..ir kkıue auı. l\l~Jauı 
Marrnt1 yere dit~ii~ hm rıta 
kl\ rıfu inlcmc·ğc hnı;I:ıdı. 

İş ~ığınğından çıkımıµ ok 
pyılaıı fırlaııu~tı artık ... Dört 
kiı:i bo-ğcn: ooğaza. #i~ii göğiise 
lıirhirlnin'~ ) u.urııklt) arak Jö-
\'Ü~Üp, hof: ı~ll)()l"lardı. l\l;ıa• 
maı.ih, Martenin lıamleleri pt-k 
ge'\'~ckti· Eski ç~ ildiği kalnıı&• 
uıı:tı. Yolculardan biri, tıcliıı
den yakalamı.,., duvndara, ıun· 
salara çarpıp duru)Or, yumruk 
ln)or, lfr top grhi o~""Dl) o;dı .. 
Nerede) c ) ere atacak. çulla• 
nıp üstüne ot11rncaku. 

Feti~ iyi dövii:ı;;ii) orclu. Fn• 

kut Marteuin 'azi) eti, keudi 
'azi) etini güçleştiri)'ordu. Uıı
mm için, yumruk, tokat, tek· 

mc 11~ine nihn) et vermek laz)Jll 
geldiğini anladı, 1>1çnb'lnı çektİ• 
iki arkada~a aldırdı. 

(De,·nını ,,ıır) 

Ça 


