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iSTiKLAL. 
Sene : 2 - No. 215 
Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif ------------------------~ 

PAZAR 29 Haziran.1941 1 
idarehane: Caialoğlu, Nuru-

osmaniye caddesi No: 36 ...... Günnü en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
Gazetemize gönden1en mek
tuplar Başmuharrir adresine 

öndcrilmelidir • 
KURUŞ 

f 
Bu sabah 
Ankara ya 

vardı 
Ankara, 29 (Telefonla) -

Milli Şef Jsmet İnönü, bu sn• 
buh Ankımıya avdet buyur· 
nıuşlarclır. 

Milli Şef, dün öğledrn son· 
ra Yalovadan Snvnroııa yatına 
binerek Derinceye geçmişler 
'1e hususi trenle hareket etmiş
Jerdi. Milli Şef, istasyonda Bü
Yük Millet Meclisi Başkanı Ab
dülhalik Rendn ve Riyaset Di
vanı ile Ba~vekil Doktor Refik 
Saydam, vekiller ve çok kala
balık bir halk kitlesi tarafın
dan hararetle karşılanmıştır. 

Sovyetler 
Birliği, 

Almanya, 
Boğazlar ve 

Türk 
gazeteleri ... 

---o-----
''B. ~.ı ız, vazı1 e-

• • 
11Zızı yapma-
sını biliriz; 

nas ihata 
muhtaç de

... ·ı · ' gı l~. ,, 
Nizametlin Nazif 

• O\.rcUCJ· Uirll.l'fi Harici) t• 
l\oınscrı l\1olotı•f 1111 Heri in zi. 
Ynrcti c.,;ua ... mda 'nptığı konus
lll::ı.lara atfodik!r"İ .. Bitler ıınmı
~ıı :Vnınlaıı i{ı,jant, hi1i de al.film
~ ::ı.r eder mnlıiveUc iıli. Hıtlcı 
411 1 • k: 0 otofun, boga:ı:lardn bazı ınc\ 
ılcri isgnl etmek imkanJ;>rın 

ar::ı. hdığmı im hu-.usda Alınan. 
l·a ' h ııın ınm afoknt \'c hattu mi :ı:., 
k aret etmesini istediğini fokat 
d~lldisinin bu tnleh de, diğcı 

d
ort be tnlcb gibi knt'i,•cıı rl•lJ. 
eır~· . 

_ıı.:ıuı iliın edil ordu. 
i .s1lasct akmiııdc doğru ı;Ö 
1itlıneııwğc nrtık ivicc alıstığı-
lnı· . . ~ 
lı ~ ıçıu, hnrp bnşlar ba~lama7 
İfoınızlnr cfrnfmda yapılmış olan 
k Ş~ntı .l iizlh• ~ iiz hakikat olaral• 
a~ .. 111 cdcnıcıui tik. Fakat ifsa
att llZerindcJı ~cçen 48 İncİ SU· 

l'.ı c de l\lo~kovadan bu ic,dinln
<ıl l'crh edici hir haber ~ılmıan1ır 
§İ:cıası hizi bu sutunda, oldukçr 
e 1 ctıj bir ilıtardn bulunmağo 
\ \Cfınisti • 

le l~i~c~ ı:n~ctclcr dalın teenni i
kl!t c kı. de f<'npen•crlikle hnrc
zı .e~ını k·rdi. O derecede ki y< 

ıııızın <-ık d .. .. Yal · ışın an u~ gun sonrt 
nıı. Valnt rcfikimizi vnnı ba-

tııuzda . . . . 
y ... nıcvzıe gırmış bulduk. 

tıis· ı;,~ıgcrfori; eh onların tcen
lıi/ 1 ır hayli dcvnın etti. Hck 

d . < ısınının ki hiıladn siiriiıı gi. 1Yor. · 

MUdnhalc · · 
rekcte get" 1111?1n Moskova:-; ı h. 
ı: · • ırl•lulıncsi it-in Jıfıdi!';t 
.... zerınc.cn bir lınf • , • A 

ııın geldi. j tc t_n eceme ı ln-
1\I k • •uhn, et şitwl: os ovanın bir cc, 1 • hulunu~·oru7.. • '11 mu alm 
~ . ' .1.as nJansı va ıta"i']c . 

ht1 ccvab" • Hcrlinin h.ıan '1'crı)c.,.. l'af d k' ·r t '"' z ar <•t ın n ı ı sna ını l"cdd _.. 
\'c T"' k" C h • cnıvo .. ur ·ı c mıı urıvcti ile S 
l'"'I n· 1 >w' d en "l er ır ıı,!ı urasın nki nıU 
eh h' • . na. t etlerin kısa ır 'ar ıh ini , llJl 

!~tan sonra Tiirk ınatbu;tın~ 
~Vle bir hitnbda bulıınuvor. 
d 'l'lirk matbu:ıh. hakil,i Tiirlr 

0stu kim ve düşmnnı kiındir 
~Selesini incelese daha müna. 

0lınaz mı? 
~ 'l'ass'ın bu sımU kadnr yerinde 
"lll'f d' 1 kl" .. t e ılmcıniş bir sun ş_e ı ı::os 
tı~r.-:~ek, Allahın hnugi kulunn 

llth ~ıl~bilir; . .. 
t.. e~lııun ifs::ıatı üzcrıne gos. 
•tını"' 1 . t 'l'u i{'"C () dul!uınuz hassa~ıvc • 
n(r~ 1''enin hnkiki dostlnrmı 
tlaki ~~ tcııı\'iz etmek hnsusu~
tıi ,..... •kkntiıniziıı tam dercresı-

hO~<' \' v l v 
11rınngn \'C an atmaE:a 

lnoiliz resmi tebliği: 
77 gün de v ez nı 

eden bir harpte 

ağzr za.lJiat verdik 

Faka Orta 
şa kta ve 

garpta hava 
haki iyetini 

ele aldık! 
Ernden, Vilhelmsha

f en, Dunkerk şiddetle 
bombardıman edildi 

\, ~. 
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ı 

"' ~ 

' 
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Alman elek
tirik santral
/arı havaya 

garip bir ışık 
salıvermiş 

ovyet tebliilerinde hücuma kalkarken aarhoı edılaıkierJ riv ayet edilen Alınan pıyadelerl .. l 

Londradan gelen Pek mu·· _ Sovyet resmi tebliği 
haberlere göre • • • M_uva!fa~ıyetıe • Londra, 29 (A.A.) - Bugün, 

İngiliz hav. kuvvetlerinin, Al
manlar ve Almanların ivgalir.de 
buluıı.m mıntnknlar üzerine artan 
bir şiddetle sal<lırdıklan günlerin 
on :> edıncisidir. 

----=---' hım bır rıc'at edıgoruz 
us para- h b • 

ŞİDDETU BOMBARDI- • 
MANLAR 

Dün gece, Brcmen ve bahri te· 
sisatı havi diğer Jimıııılnr üzerine 
şiddetli bir hücum yapılmı11tır. Pi
lotlar. büyük yangınlar çıktığını 
ınüsnhede eımişlcrdir. Enıdeıı, 
Vilhelmshnfen 'e Düııkerk'te tn
arruıa uğrıyanlnr arasındadır. Bu
ralarda dn büyük yangınlar v .• ıs
tialler kaydedilmiştir. 

Jngilız tayynrccıleri o d ·rece 
azım ve şiddetle hareket etıni ler 
ve hedeflerıne isnhetler kayde
debilmek için o der ce alçaktan 
uçmu lnrdır ki, bund n müll vel
lit zavintlnrı şım<lıyc kadar ,.,_,_ 
kubulnnların en aGırını te kil et 
miştir. 

GARİP IŞIKL.\.R ..• 
Bu hiicum esnasında, hıicuına 

uğrıyan Alman şchirlcrindckı <'· 
lcktrik santrallerinden havay.ı ga
rıpısıklar czılıverilınistir. Bu ışık
ı~r pek az sonra semaya ) ayılmış 
ve İııgiiiz tayyerelerinı l"nbetle 
teşh.::ı t:debılmelerı ıçın Alınan 
hava kuV\ etlerıne fnydalı hizmet
ler görmüstiır 

Tavyıı·c-lerimızden 12 sı iı le
rıne dönnıcmi~tir. 

Mar tu ve Frnn anın şımalin
de taY.) arclerımız, ırndiye kad:ıı 
yapılan hücumların en ııidd tlisi
ni yapmı§lnrdır. Bu 'mmtakndn 
hiçbir tn;> yare zayiatımız yok. Bu 
na mukabil, tnrafımıı.clnn, birınin 
pilotu Polonyalı olan 5 Alman 
tayyaresi dii ürülmüştÜT 

ALMANLAR KARŞIMIZA 1 
ÇIKAMIYORLAR 

şDtçDleri a er. 
Poleştiye Buna neden 
indiler! lüzum gör

düler? 
Alman taarru

zu Minsk ve 
Livov'da dur

duruldu 
Loııdrn, 29 (AA) - Bi.re

lestok'ta şiddetli muhart•bcler ce
reyan etmektedir. Alman ınotör
lü alaylan Minsk't· kadar ilerli
ycbilmışlerse de Kızılordunun son 
derece şiddPtli bir muknbil taar
rnzu neticesinde orada durdurul
mu~lardır. 

So'') et ka.> naklnrında gelen 
(Devamı iiçiinciidc 

Sovyetler, hal kın 
elindeki radyolan 

topllyorlar ış 
Nevyork:29 A.A. · 

Moskova'dan Üni-
ted Press'e bildiri!·-.. , 
diğine göre Sovyel 
hükumeti luılkı el·~ 

!erindeki telsiz, tele-! 
vizyon •ve fotoğraf 

~ alellerini hükılnıele 

azaklar yalın. ~ teslinı elnıeğe daveı . 

kılıç' tanklara memtmmılimşt .. i '-· m:aım.~r]; 
hücuma kaldı
rılıyorlar Bükreşte bircok 

' 
komünist tevkif 

iŞ 

edildi 

Lemberg 
de dDş
manı pDs 
kDrttDk ! 

Tunada iki monitör 
batınldı ! 

---o 

Lostk daki 
meydan m~ha
rebesi devam 

ediyor 

4000 tankın iştirô.k 
ettig·i bu muharebe
den henüz bir netice 

alınnıadı 

Mo~k°' a, 29 (A-A.) - Sın 
) t' ti,,~i lılrnrat hiiro u tarnfııı
~ınn P.ızar ımlıalıı ne rolmı.ııı 
1 ('hl iğ: 

28 Haziran giiııii :zarfmdn 
, {'IJİ ıııe' zilerc ılo~rıı r'.iı•nt et· 
;ıırkı • olan kıtaatınıız .. iılılct1i .. 

Alman avcı tayyarelerinin bi
zim ııvcı ta>yarelerimizle döviis
mekten iı,tınki'tf ettikleri anla!lıl
mnktndır. Tayyarelerimiz pek o.1-
çnktnn uçmuşlar ve tayyare mey
danlnrını mitralyöz ntesine tut
muşlardır. Yerdeki zayiatı tesbit 
miimkün değildir, fakat bittabi 
bunlar arasında zıyaa uğrıyan çok 
olmu~ olması lazımdır. 

Rerliıı. 22 ( !-\ • • ) - Hiitiiıı 
halkı ~nrk rferi Juıkkııula '<'· 
rileceb"İ rndt•t1ilen tn-filiıta .. a. 
bır .. ızlıkln intizar etııırktedir. 
Bııgiin ııııınıııi knrargfılıın Lu , 

sn hırsızlığa er\ ııp 'erec·ek ,;ıı-1 
rrtte lııı u~i tı hliğler ııı•şrclııw 

..j lıe~lı·ııınektdir. 
1 

tliiınclar ıııııharebel<'ri ) apnr:ık 

Bunlar Sov- ılii::nıanı ıııiihiııı nıağtfı~,i~c•• 
I uf;ratıııı:hırılır. Sa\ la} ı .. tıka-

Buıın iııtiznrıı So\ )CI h:ı.· 

kafi dcğfüni dir? kııııı:ıı11lnııhğını11 et'\ kıılı·ı•H 
(Devamı Ü~iincüdc) Tas ajansı, bu gi.in nc~l"l·dil. 

miş olan tın·zihinin nltınn ı\tıa-

dolu njnnsı tarafından konul. B •• k"" 1 
mu olan u notu okuma) .. znh- uoun u mac ar 
metine kntlnnmıık 111e\ kıındc- , 

dir sanırız. Du .. F b h t d 
S , ti B' li;;.i Haricivc gun ener n çe s ıı yo. 

O'\;\C er ır ., · ınunda 1 k"" 1 
K r' B l\lolotiCuıı nutku 1 . y.ap1 an uınc nıaç arın-

om c 1 • • b'· da. Fcnerbalıçe İstanbulsporı 
na dnir Tns nııınsmm ızc 1 O 5 G ı ' · • _ . • a ııtasarny Be ıktn~ ma~ı 
\'crımş ol~ugu mctınde Abu gazetemiz makinel'C vcrilirlmn 
h~!susn daır mc,·cut yel nnc lıcııiiz ba laıms bt;lunuyordu. 
cumlc sudur: 
Sov~ ct-Almnn pnktmn ri

ayet cclilmediğinc dair yaıııl
ıms olan ithnmlnr fani eden 
llitlcriıı bu giinki.i nutknda 
Jrnzıı bir :rnlan \'C hir tahrik
tir. 

Görüllb;orki bu hüdbcde gös- 1 

tcl'm~ uldlıibımuz dikknti yarı 1 

y ef hava fil o-l ıuetindı• kıtaatııııız. lıir tol!;_u 
"arlıo~ hir halde lııılıııınn lıır 

/arına lşık/a çok •• :•ir alını;;:lnr'.~ı~: .. 
(Devamı U('Uncudc 

işaret vermiş- L d 
0 

b . 
/ermiş! Aon r'!!fka ır 

Biikrcş, 29 (A.A.) - Sovyct m e r l an 
tayyarelerine z.iynlarla işaretler 

vermiyc teşebbüs eden birçok ko
münist yahudi Bükrcş'te tevkif e
dilmiştir. 

müfrezesi 
Vo.şiugton, 29 (A.A.) - Bah

riye Nezareti tnrafından bildiril
diğine göre, küçük bir bnııriyc si
lahendaz müfrezesi Londrnya ha· 
reket etmiştir. Üç subay ve 60 as
kerden mürekkep olan bu müfre
ze AmerH·anın Londradaki muh
telif bürohırı arnsındcı muvnsala
yı temin edecektir. 

Şu cihet de ilave ediliyor ki, 
Londrndaki Amerikan büroları 
çok g nıslcr.ıiş olduğundan ve 

r~snu hir rnc\ kii olun An:ıdolu 
nJansı dn tarnamile yerinde bul. 
~nnkntdır. Binaenaleyh Tass a-
1?11'nnın tavzihine ilU\'c ettiği n::ı 
sıhnt tanınnıilc Yersiz \'C liizuın. 
suı. o~mu tur. l\lnm:ıfj rniidnha
lemızm Berlin ifşantı et.rafında 
böyle knf'i bir tekzibe yol hazır
lan olması bizi memnun ct
mişfir. 

Tercüme eden: Faruk Fenik dağınık bir halde buluııduğundnn 
bu müfrezenin ornda bir müddet 
kalması !acım gelecektir. Müfreze 
ayni zamanda yangın bekçilığini Sizi heyecandan heyecana götürecek 

bir zabıta ve serj!'Üzeşt ronmanı de yaparak esasen işleri fevkala
de çok olan elçilik memurlarım 
bu sahada diıılf>ndhecektir. 

15000 
asker 

erik 
or 

---o-
İcabederse, dünyanın 
herhangi bir tarafına 

sevkedilebicek 

iki general milli 
Çin hükumetine 
ihanet etmiş ... 

Nankin, 29 (A.A.) -- Çun
king Hükumetine ait 15.000 as· 
kcr başlarında General Yang· 
oungynn ''e Huanşangun olduğu 
halde Nankin Hükumeti tarafına 
geçmişlerdir. 

---<o------

Alman resmi tebliği 

Sovyetler 7 
günde 1811 

tayyare 
gaybettiler ! 
Şarktnki tehlike tehdidine kar 

ı harekete ı:eçen Alman kuvvet 
leri 22 Haziran sabahı. saat ü~dc 
diişınan tarafından :r~ıln nıüt
lıi talı idatın tanı Ol'lasına atı
Jarnk ileri harekete gc('mi:-,Jcr
dir 

Şafaktan itibaren Alınan hava 
kuvHtkri Sov~ et hava kuv,•ct
lc•riıw tnarrııı l'hnislcrdir 

J)ii .. ınanııı ndckc kvv\"etli iis
tiiııliiğüne rağmen Alınan hava 
kuv,·ctleı i 22 Hazirandan itiha-1 
ren şı:ırktn ha\'a iistüııliiğiinii kn t 
zanmıslar ve So' vct hıl\'a km·-
' cfü·rini e1ici bir hezimete u~
ralmıslnrdır. Yalnız ha\ nlnrda 
C'Cr\•an cılcıı muharebeler c-.na
sııınd n' cı tııvyarclcrimiz \'c dn. 
fı hnh:ryıılarıınız 322 Son·cf in) 

\'aı·esi diisürınü ... lerdir. 

Naıır. 

ALBAYKNOKS 
Nevyork, 29 (A.A.) - D. N. 

B. bilJiriyor: 
Vnşingtondon ?ğrcnildiğinc 

göre Amerika Hnrbıye Nazırı B. 
Stim o Mcbusan Meclisine gön
derdiği mahrem bir tezkerede. 
bir buhran halinde dünyanın her
hangi bir tarafına Aıneriknn or
dusunun gönderilmesini mümkün 
kılacak bir kanunun kabulünü 
teklif etmiştir. 
.Söylendiğine göre B. Roo c· 

velt, 1 Iarbiye Nazırının bu tale· 
bini tasvip etmiştir. 
-----o---
Frarıkonun tar· 
z~qe ver m es ine -ragmen 

İspanyada 
us ve İngiliı. 
düşmanlığı 
artıyor 

Bnreclon, 29 (A.A.) - Bnr
22 Hnzirnn a\csı.ınımcı Jmdnr sclon · dn Sovyet aleyhtarı nünıa· 

.vcı·dc tahpir edilen ta) yareler le yişler olmu~tur. Kalabalık bir 
bcralwr 80\·~·et lıa\·a kuv,·etl c- h. lk kiılcsi lngiliz konııoloslu "'u 
ı·i 181 l tay:', un• ka.\'bctnıişlertlir, önünde ıslıklar çalmıştır. Sntı~ 
Avnı giin Alımın lıa\•a km•\'et yerlerıııdckı biitün İngilız gnze· 

lcri :J;; ta;\·~·are gaip ctnıislcrdir, l leleri yırtılmıştır. 

r yramı 

Bir Temmuz günü memleketin her 
tarafında büyük mer'1sim yapılacak 
Kapitülasvanl~m Kabotaja bu mün:ısebetle bir konuşma ,. 

ait kısmının kaldırıldığı _gimü, pılacaktır. 

Tiirk denızcılcrinin mesleki bay Şehnmizde de gemicilerimiz 
ram edindikleri malumdur. ~ . 

Bu bayrapı bu yılda, her yıl alayla Taksime gıdip abıdeye 
olduğu gibi büyük merasimle muhtelif çelenkler koyacakla~
kutlanaraktır. Münakalat Veku-j dır. Bu hususda Vilayetçe bır 
lcti namına öbiir gere, rad) odn pro_gram hazırlanmıştır. 

Birkaç Satırla ... =-
Bozulan 

e • A 

mımarı 

Hiinıid Refik 
Haziran ııonundayız. Havalar, 

bir sonbahar gününün okıayıcı ve 
~amsız sükuneti içinde, hila ııe
•in gitmekte devam ediyor. Hal
buki ııcnkların çoktan bAJfamasi 
İcap eden bir mevsim .. için~~yiz ~ 
\le oldu? Tabiat du7enını mı 
bozdu? Yoksa İstanbul, bir iklim 
.nbiati içinden cikarak bir başka 
ıklim tabiati içine mi girdi? Böy
'c düşünenler de var. Fakat ben 
'ıiç o f;kirde değilim. Çünkü ka. 
ınııt ahenginde birtakım değişik
likler olduğunu anhyabilmemiz 
için, bizim hasselerimizde de, a
letlerimizde de değişiklikler ol
ması lazım.· Halbuki neredeysek 
yine oradayız. Şu halde irade ve 
ıktidarnnızın hududunu aşan bir 
mha içinde hükümler vernıege 
kalkışmamız doğru mudur? Bana 
öyle geliyor ki, biraz mütevazı 
davranarak, şüphemizin okunu, 
tabiat ve iklimin değil, kendi 
hnssasİ> etimizin bedenine şaphı
mağa ve orada birtakım dc~işik
likler olup olmadığını anlamak 
için, uzviyclimizi ciddi b ir tah-

lil süzgecinden geçirmeğe mecbu
ruz! 

Düıününüz: Harpler, ihtilaller, 
mücadeleler •.. Ve sonra yine 
harpler, yine bitmez tükenmes 
mücadeleler İçinde sinir!eri geril
mit, beyni zonklamakta olan bir 
«insanlık» düşününüz! insan ya. 
pm, bu kadar devamlı ve derin 
ruh darbelerine dayanabilecek 
bir kudrette midir? Evinizin du
\."l\rı çatlamıyor mu? BadanaSll 
eskimiyor mu? D<lmt akmıyor 
mu? Harici tahribe daha çok mu 
ka'\etnet iktidarını haiz maddi 
cisim örseleniyor2 tabiat, mahi
yetini değiştiriyor da, mııdde ol
maktan çok cP.vher kıymetini ha· 
iz canlı cisim, in~nlık, eskimf'z, 
mimarisinden bir§eyler kaybet· 
mez olur mu? 

Hiç ~üphe etmiyelim; içeriden 
ve dışarıdan sii!'ulen tesirler ara
sında, dcğİfmcğe, ı<bir başka 
§ey» olmnğl\ doi:"l"u gidiyoruz! 

Acaba bir gün bir iı.hilf\le uğ· 
rıyacak olan yapımızdan, yeni, 
"e de>ğacak d eniniz? 

f 'OT.- Dün azız ve kıy m«"tlı 
dostum ve ıncslekdnşım Ni7.amet
tin Nazıfin iınzol!ı, bir tertip ) ,ııı
lı lığı nctıcesi olnrnk, fıkraına 
§crcE vcrmis oldu. Bu bir güıılük 
misııfirliğin bende bı;aktığı de· 
rin h·'ll':zi karileıİMr. d(' naklel
rrı.-k için bu e.Jtırlnrı y, zıyorum. 
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En Son Havadis'in 
~ Edebi Tefrikası-67 

....-...:;:_~-~~ 

Prens Ferdinand, heybetli 
göbeğini hoplatan bir 

kahkaha attı: 
"-Amerika gazetelerinin biz

den çokça bahsetmeleri 
fena olmaz !" 

r Müellifi : Nizamettin Nazif __ j 

lii 'e kumral açlı uLay, sanki 
Lir Luz dağından luılkedilnıii 
ti. O kadar wi;rıık duru} ordu 
ki muhitin hararetini dindir • 
ınek için ihir C..öı;e) e konınus 
Lir Luzluğa LcıızetilcLilirdi. 

Halbuki c'iıı ııhibi o icli. 
Onun ıhiraz çokça komıı;:nıa,,,ı, 

}Jil'hirlerini az tanıdıkları anla 
~ılan arkada:.;lnrının çekingt'll· 
liklcriıı'ı giderme~e çalı~ması 
lazım gelıııez mi itli? 

Uzun hı) ıkJı sivil, !bir fır:ıa 

Um lrnlup; 
- Gelecek toplamna} ı bi -

zim e,·de yapnlım. -dedi· hura ı 

çok göz önünde lhir yenlir Te 
der-iniz Talat lbey? (*) 

ualc mufoıtap olan, Kara 
saçlı. tık.ııa2 gm1~11i, ce\ ap 'er 
di: 

- Haklı ıntz tithnt Şitkrii 
lıe)· ( .. ) 

Ben ek eriyete bağlıpm. A· 
('aha arkadaı>lar pe fikirdedir· 
lu? 

rkada,lar ... 
Oıl.ıd:ı cY .. uhiLi de dahil ol 

duğu halde tanı on ki§i Yardı. 
Ilunlardan fi i 1 kol ağa ı l\lu · 
t.ıf.ı Kemal ile Çn\ U§ uıana-.tı· 

rı ınahallc:;iodc 0-.manlı hiirri 
} et c~ıni) etini11 Selanik ::ııhe İ· 
ııi kunnağ.ı karar 'ermiş o]an· 
hmlaııdı. Acaha O manlı hür· 
ri) eı cemi) eti, kı a l>'ir zaman· 
da bii) iuııü:., Lir <le <yalılar :u 
lH•-i» mi nçahilmi~ti? 

Talat be) in uali, ce\ ap ız 
kalmadı. z onra istediği ek· 
icrİ) et ,loplnmuı~ Luluıı U) or • 
du. E' 1>alı•1Liııc <löncn•k: 

- Azizim Canbolat he) -de 
di· görü}or unuz )tı ... Arka • 
,ıa~lar hep a)ııi fikirde bulun 
uıu;orlar. 

Fazla olarak >Ugünlerde ha 
zı ı;iiplıeli adamlar da Lu civar 
dn <lola~ı) or· Hafiyelere yem at 
ımıktan.a .Midıat Şukrü Lc)in 
e\ ini toplanma yeri olarak ka
bul euu& doğru olacak. 

- Kabul. 
- O halde önümüzde\.~ pa 

zarlt• i ak~auıı Dcfter~.larda hu· 
lu§unız. Pakf• kumpanyasının 
'apuru pazarleı:ıi giinü geleceği 
ne göre doktor ı azım 1lıey de 
{"--) toplantımızda bulunahile· 
cek demektir. Me elcyi ke ... tir 
nıe konu§lıruz. Ya fikrinıfai ka 
bul ederler, ) ah ut hiz hil<l'iği· 
ıniı. gibj, devam ederiz. ( •) ya 
barra ya mırra ... 

- Peki ama, cemiyetimize 
hala bir ad ko)nınadık· 

- Bunu da Mitlıat Şii'krü 

be)İD e\"İnde dü~üııiirüz. Fu • 
ket «O manlı hürri~et cemiye
ti• hiziv:ı için kabul edilecek 
]Jir firma değildir. 

Çavusıuana tırı ınahaTie fo. 
deki toplantıda hazır hulunan 

( *) So11radan s(l(lraZtrtTt nıe~ 
hur T ulat pa§a. 

(*"') Bilfilıare ittiluıt ııe te· 
rtikki p•·ıisi unıumi J;atibi ve 
Tanin ga:cle$i sahibi olan. 

iuuli m,,.bustur. 
(*) İzmir . ui'kastı davası 

ıommda Ankarada asılm~tır. 
( .. ) Talia beyin ağzırıdmı 

fiıi..,meyetı 11z.c§hrır per eni.-. )' a 
lıürriyet ;)'ll ölüm nıamı. uw. 

Talat bey paşa oldulrtan 
01ıra da, arkada larım cüret· 

harane bir kar«ra teşvik edR.r· 
hen hep böyle derdi: 

- Adam sen de yn harra 
,,.., lH(trU• 

lar dahi dahil olduğu lıalde bu 
. özlere itiraz eden olmamı-.ıı. 
I~in aı;ıl garip tarafı şu idi ki, 
hu iki genç MUı::tafa Kemalin 
lı•itabc iııi can ku1aği ile dinle
nıi olanJardandı 

YaJ'li Ömer Nnci ile Bursalı 
Tıılıir b y • 

Tahir bey boynunu },ükmiiş 
den•i~anc tanrlar takmarak 
çember nkalının telleri ile oy 
nuyor<lu. Acaba niçin böyle 
siiı111Hik piiıudük oturu) orlar· 
dı? 

fa\'i gözlü kol ağasının hi· 
tahe ini dinledikleri zaman, 
hepsi ona taraf tar gözükmü . 
le.rdi. HalLuk'i hunıda oııu~ 
koy<luğu adaruın aleyhinde Lu 
lunulu)onJu da ağızlarını hile 
açnııyorJardı. 

Dağihn~ ~~!1 ayağa kalk -
ukları zaman Omcr ı aci : 

- Arkada;lar ·dedi. halle
dilecek bir nokta dnha var. Ya 
oi arkada~ların yalnız bu cemi 
yete dahil bulunmalarını (3) 
Kara u efemi~ davamız için 
tehlikeli hulu') or. Ma on ;ımı
} anların localarına de" amı doğ 
ru olmaz diyor. 

Talfıt bey, ce\'ap vermcğe li.i 
zum gör<lü. 

- Mason olmıyanlar e:;a~cn 
localara deHım ctmİ)orlar ki .. 

Karaı:ıu Bn fikirde değil. İ· 
rar ile &Ö) lii) or ki, dernın edi· 
yorlnrmış· Hatta i~in garibi, 
ıne ele çakılına_ın diye, mu un 
ulanlar, olıııa)an arka,laşları • 
na lo~aların gizli İ:ı;arctleriui 
hu n i kai<lt•lcrini hile (iğreti· 

)Orlarmı:. 

Taliit Bey güliim-.edi: 
- İ~te Lu tuhaf... Sen Ka

ra uya si)) le merak etnw--in ... 
Biz İtzi !ı:tllederiz· Eğn rastlar 
sam bt•ıı de kendi. ine anlatı • 

rım. 

Bu on arkadaştan dokuzu, 
gecenin ~lerleıniş hir aııtindc 
ev ahihine nda ederek okağa 
çıktılar 'e l>ircr tarafa dnğildi 
lu r. 

Acaba hu on kişinin lıerhiri 
na ıl bir fırıldak çe,"irmeğe a 
\ Rfl) orılu. 

Gene Rilo Marwstırı ... 

- Prens hazretleri ... gene· 
ral Protogerof emirlerinize a· 
madc bulunu) orlar· 

Amerikn lıeyetinin Bclç'ilka 
kô) ünden lıarckeıini takip e • 
den bir Pazar giinii idi. Rilo 
mnna ... ıwmda <lua çanları uğul 

darken bir )ıtver, pul gih1i kar 
§l ına diki imi ti. Si) ah rödcu

godunun çöziik düf,rmclcri ara· 
sındıııı göbeği bütiin he} betile 

göze çarpan prcn-. Fenliuund: 

~ - Gel .. in ... [)iye hunnmlun 
dı. 

Bir tlakika onra ya' er çekil 
m'ia ve general Protogeroff, 
pren .. le lrn ha;;a kalını~ lıulu
nuyordu· 

- Oldu mu? 
( Dlıaa ı·nr) 

(3) Sclaııil.:li Kara. .. u c/mıdi. 
museri üli. Franmason focal<trı 
üzeriıule tesirli bir rol oyııam~ 
tır. ittilzaı ve terakki mebusu 
olm·ll§ ve umumi h<ırpte iiç mil 
ron lira ka::arıdığı riı:ayct edil 
mişıi. 

~--- . ··--·---~~ -.-. -- -

EN 90N HAV ADtS 

ıı-Çorbada _ T~ 1 
Yasakl 

Çok işittiğimiz kelimelerden 
biri de yasaktır. Haydi bu gün 
biraz bundan bahsedelim: 

İlk yasak, Adem babanın 
•memnu meyve• sile basladı. 
Sonra mezhep itilMları birer, bi 
rer filiz verdi~ çoğaldı. Dini 
l·asaklara, içtimai yasaklar ek. 
Se1uii 'Ytı imraııılar, enerjik ham. 
leler ve barr ketlerle medeniyeti 
kökleştirmeie savaşdık~a, ya. 
saklar silsilesinin sayısı arttı. 

Her memlekette sayılmakla 
bitmeyen yasaklar olduğu gibi 
memlekdlimizde de bazı yasak: 
lar vardıı-. 

Mesela sokağa tükürmek ve 
sümkürmek yasaktır. Buna rai
men herkes tükürür ve siimkü
rür. 

Vapur ve trenlerde uzanup 
yatmanın yasak olduğunu bildi. 
ren levhalara rağnıen, uykusu 
gelen vatandaşların ayaklnnnı 
kanapelere nzatarak şe'kerleme 
yaptıklanna çok rastladım. Ha
lada rastlarım. 

Trnmvaylnrda, Tünelde Sine. 
ma ve tiyatrolarda sıgarn içmek 
yasaktır. Halbuki fosurdatn fo. 
surdata sıgara i~enler sayısızdır 
Bu günkü gazeteler, Belediye 
bu Jşin sıkı bir surette kon
rol edilmesi için alakadarlara 
emir verildiğini yazıyorlar. 
Kontrölde lakaydi gösteren me
murlar da cezalandırılacakmış. 

Belediyenin bilmem hnnği ta. 
limotnamesine göre, tramvay. 
larda burun karıştırmak,yiiksek 
sesle konuşmak yasaktır. Fakat 
parmaklarında burunlarında dal 
giçlık ettiren vatandaşların sa
yısı eski bir tabirle Layuat ve 
layuhsadır. Yüksek sesle konuş 
mıya çoktan razıyız. Şarkılara 
gazellere ne diyelim? 

Böyle müeyyidesiz maddeler 
koymakta ne mana '\'ar sanki? 

Yine tramvayların basama'k 
larına asılmanın, hareket halin. 
de iken atlamanın )'asnk olduğu 
ve bu hareketlerde bulunanlar. 
dan para cezası alınacağını hepi 
miz biliriz. Ve bildifrimiz halde 
yine ha!\amaklara asılırız, traın 
vıw giderken atlarız. 

Bu hale bakarak ben sanıvo. 
rum ki bizim tıehir terbivemiz 
lıöyl<'. Ve ı?aliba bunu de~iştir
meğc f'ahnlnmn'k bcvhudc. 

1ÜNİR SÜLEYMAN 

Haliç vapurları 
---o-----

. Asker gözü ile . ~ . · 

Sekiz günlük muharebele
rin meydana koyduğu haki
kat şudur: ''Kızılordu harp 

edebilmektedir!,, 
P. Yazan: 1 
ı_ Emekli Albay Sad~k Duman 

Söyledikleri gibi' oldu: 1 anda, Macarlarla Slovakları har
Sovyetler Bhli~i ile Almanya be sokup Alman iıgali~deki Le

arasındaki harp. yalnız bundan histanın Y aroslav adlı tehrinden, 
evvelkilerden daha tiddetli ol-

1 
cenupta, Macar - Sovyet - Rumen 

makla kalmadı; insanlık tarihinin hudutlarının birleştikleri noktaya 
bugüne kadar kaydetmediği ele- kadar olan sahada şiddetle hücu· 
recede korkunç bir boğazlaşma ma geçmek. Bir gedik açmak ve 
halini de aldı. biri siınale, biri cenuba doğru İş· 

Eğer muharebeler devri geçeT liyecek iki burgu ile biri şimalde 
ve insanlık bu asırdan sonra da ve diğeri cenupta harbeden iki 
nesillerini devam ettirmek imka- cKızılordular gümesİ> nin ardına 
nını bulursa, iddia etmek müm- düşmek. 
kündür ki artık bir daha harbin 2 - Cephenin tam merkezin· 
börlesi görülmez, görülemez. de olan bu noktnclnn Sovyetlerin 

iki taraf. biribirini yemekte· şiddetli bir ileri hareketlerine im
dir. iki taraf biribirinin elindeki kan bırakmamak. 
köyleri, kasabaları ve şehirleri, Bu ikinci şıkkın dayandığı se-
bütün tarihi ve medeni abideleri bep şudur: 
ve müesseselerile birlikte yık- Yaroslav' dan Macar - Sovyet -
makta ve yakmaktadır. Anlaşılı· Rumen hudutlarının birleştiği 
yor ki iki taraf ela kuvvetlidir, iki noktnya kacl:ır olnn sahada, Sov
taraf da biribirini mahvetmek ve vetler Birliğinin garp hududu, bir 
sonuna .kadar çarpışmak kararını yumruk gibi Şarki Avrupaya da
vermiştir. lar. Almanlar, çıkacağını tahmin 

Harbin ilk gününde, Alman ettikleri milli ihtilaller dolayısile, 
kaynakları tarafından, Sovyet ha- kolaylıkla zaptedebileceklerine 
va kuvvetleri etrafında uyandml- inandı!:ları Baltık memleketlerin
mak istenen emniyetsizlik, ta- ele harekete geçtikleri anda; Sov
hak.kuk etmcmiıtir. Sovyetlerin yellerin, Pirzemişcl' dan Kırakovı 
hava, deniz ve kara kuvvetleri, ve Loç istikametinde bir taarru
Almanyanın elindeki kuvvetler za girişip muvaffak olmaları yal
kadar inat ve taassupla harbet· nız Varşovayı zaptetmek netice
mektedir. 70 tankın tahrip edil- sini vermezdi. Almanlar Şarki 
diği yerde bir ikinci yetmiş tank Prusyayı da müdafaaya vakit bu
daha ateşe atılabiliyor. Almanla· lamazlardı ve ııimdi Litvanyayı 
rın dört bin tank ile hücum ettik. znptetmiş olan Alman kuvvetle
leri bir mıntakada, bir o kadar :inin arkası çevrilmiş olurdu. 
da Sovyet tankının muharebeyi İlk ağızda Almanların eline 
kabul ettiği görülüyor. Almar. qeçmig olan Pirzemigel'in yirmi 
resmi tebli~lcrinde bildirilen her .!ört saat zarfında Sovyetler tara. 
maddeye Sovyet resmi tebliğle- fmdan istirdadı, Alman Başku
rinde ele tesadüf ediliyor. Demek mandanlığının, Slovakya ve Ma
oluyor ki Alman cephesinde har- caristan hudutları üzerinde Ma
beden askere Berlin ne derece rcşal Timoçenko'yu boş avlıya
itimat edebiliyorsa Sovyetlcr Bir- madıklarına bizi inandırıyor. 
liği cephesinde harbeden askere Hadiseler gösteriyor ki Sovyet 
de Moskova o derece itimat ede- Kumandanlığı, bu manevrayı 
bilmektedir. beklemiş, ve Alman Genel Kur-

Binaenaleyh, Sovyetlerle giriŞ- mayının şim:ıldeki taanuzlannı 
tiği muharebeyi, Almnnyanın be karşılamı;>a çalışmakla beraber, 
on gün~c. hatta beş on ayda hi- B.:ıltıkta ve Sovyet Lchistnnında 
irebileceğine inanmak müşkül- arazi terketmek pahasına da olsa 

Jür. Macar ,.e Slovak hudutlarını boş 
Belki Almanların elindeki si- bırakmamıştır. Binaenaleyh Slo-

j ş/eime inhisarına ahların bazıları daha müessirdır. vnkya ile Macaristnnın harbe gir-

/ h 
F'nraza dünkü Almanya tebliğin- m ş bulunmalım, Sovyetler cep-

ail fıgi a meclise fo bir antitnnk topun on b~" 'ı sinin vaziyetini harbin ilk gÜ· 

g
önderildi. 3ovyet tankını tahrip ettiği bildi- nünden farklı bir hale sokama-

- rilcbiliyordu. Sovyetlerin bunu mıslır. 
Haliç \Hpıırları i~letıııe inlıi tekzip etmemiş olmalarına bakı- Yani Almanların zeka ile ha-

... arına dair kan mı liı) ıhu-.ı ıııcc ırsa hadisenin doğruluğuna İnan· ırladıkları sürpriz, beklenilen ve 
}il'.! umtıııı lıe)t'tİnt' giindnil _ rnak icap ediyor. Fakat So"')et umulan neticeııini verememiştir. 

askerleri de ellerindeki vasıtala- ••• 
ı.ni~tir. Uiyıha e-.a .. Jarına ~(iri' k k'I' · rın az veya c;;o es ı ığinı malzc- Bugün için söylenilecek son 
I tauhul limanının Galata k<iı), t b il w ·ı me ve vası anın sonsUL o ugı e öz ~udur: 
rü-.iiııclcıı ba . .Jı) arak haliç n'İ· kar~ılıyabilıyor. Faraza bugünkü Sekiz günlük muhnrebelerin 
ha> etine lkadar lıer iki taraf a <;ovyet resmi tebliği yalnız bit: mcyda~a ·oyduğu bir hakik~t 
lıilinclc• mevcut \ C) a ulİ) c•n tc· ınıntakada 300 /\iman tankını" \i'ır: 

..ahribini bildirmek.tedir. K l d h. ı:i- e·ı·ı .. ek . ıel l 1 t . ızı or u arp edebilmektedir. 
b uı d' • ıı.11.. C ere ) ° C'll a- Daima sürprizlere dayanan Al-

-;ımak için gı•ıni i;:letıııck hukkı man siyaset ve harp tekniği br 
inlı'i-.ar mahiyetinde olmak ii· ·cfer de Slovakları, Macarları "' 
zere devlet deniz ) olları i;;leLt Fin'leri, harbe dört gün sonra 
me itlart> .. ine \'crile(•ektir. 'IOkmak gibi bir manevrada bu 

1
. · k 1 'undu. Bundan mak~t. Sovyel 
llllı)UZ mn :tVt' ~ ... j 1111'\ .. ıılı "') .>aşkumandanlığını Slo,·akya ile 

bulunan haliç vapur l)iİrkc·ıin • '..Jacaristan hududunda hareketsi:1. 
~en devlete intikal t'flip haleıı kalmıya zorlamaktı. 
I tanlıul beledi} esine ınerLııt Bunda iki hedef gözetiliyordu: 
muvakkat hir idare elinıle bu· 1 - Sovyctlcri bu hudutlara 
luııaıı gemiler, i kclı•lcr, ıaıııir birinci planda bir ehemmiyet ver 
haneler, vewair biluıııtmı j .. lı•t- dirmeyip, buradaki fazla kuvvet-

leri, şimalde ve cenupta başlıyan 
me ve hunlara ila\e ı•ılilıııi~ o- şiddetli ta.trruz sahalarına c;ck-
lau l'lll ali ınenut 'ol-.ıız '" k b ff k 1 d - · • me ve unn muva a o un u;;.u 
her türlü l)orç 'e taalılıiitlaı • anda. yani burası zayıflatıld~ı 

Barbarosun 
heykeli 

Bı·:ikw~ta BarL<Aros tiirhe!-i 
ıı'iıı ctraf ının a~ılına-.ı için ya· 
pılaıı lıazırlıkhır lıiıuıi-:tir. 

Kağıt 
meselesi 
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Her gün bir 
muhavere 

---oı---

lhtikara meydan 
vermemek için 
tedbirler ahnd ı 
Son So\'yet • Alınan harbi 

üzerine §ehrimize So, yet Ruı: 
ya tarikile kağıt gelmeıııı>ğe 
başlamı~, Finlandi} adan Oıle-
aya kadar gelıui~ olanlarııı ela 
itlıali giiçle:;miştir· 

Kağıt ithalat birHği lm 'a
ziyct kar~ısında her hangi lı•i.r 
'iik,ı•li .. e n ihtikfua nıt"\clan . .. . 
'ermemek üzere tedlıirler al • 
nıaiktadır. 

Birlik tikı·arların elleriuıle 
hulıııınn kağıt cin,lerile azaıııi 
kilo miktarlarının lıiltlir1~lıne· 
c:ini İ!'ötı·ıni~tir. Tiif'<'arlar ken· 
di menfoutlnine taalliık ı•ılen 
hu ta lehi meınmmh etle kn r,ı. 
laııı11ılar H ,3]1 giiı~iine ka<l;r 
bilılirccekler'ini --ö~ leıni~lerdir 

Birlik kc) fi) eli Vt•kiil<'f<' iıli 
dirıni~ \'e Alman ıulan kağıt 
getirtilince) e kadar her lıanı;i 
},ir hulırımı önlemek ii7ı•rc yer 
li fabı;'Jkaılaıı kağıt 'er ilme-ini 
:rica ctnıiı>tir. 

Denizcilik 
bayramı 

Her senekinden 
daha parlak olacak 

1 Temmuz d~n'izrilik ve ka 

Hakiki Gazeteci 
- Diin Amiral Hortin'İn ]>it 

tefti~ resmi yerine büyük kili
selerile bir §ehir resmi ko'' 
mak <likkaL~izN.ğini göstt•rell 
(realiteler gazete~n nin birka~ 
giinclür nazarı dik/kati çekeri 
La~makalelerini okm or ıntl" 

? • 
ııun .. 

- E\ et, fıkralarına im~O' 
deki N ııin kuyruğunu ataoıı• 

yan muharrir yine ha~makale
lez yazmıya ha~ladı. 

'? illi .• 

lleuı de ne ce\ herler .. 
Ywnurtlıyor değil 

- Öyle. Bu, Lana ipekhiici." 
ği ımnhna meu-.uf' nıahlitkall 
hatırlattı. llu ınnhliıkııt )Utıııır· 
tatlan çı.kar, geli:;ir. Bakar·ll'• 
kocamnn, purnıak !.atlar Jıif 
dev ke:.ilir. Tırtıllı ağzını ağııı 
<.u\a atar, yaprakları kc~er: kt" 
mirir. Fakat ~onra ... 

- Sonra?. 
- Çok tnhii olarak tubintıtl 

aınarı ~nı.e-'in<le patlar. Kozıı· 
ına çr.kilmek mecburiyetinde 
kalır·. Duhıı sonra zamanı gf' 
lince kozadan tekrar çıkar ,e 
Lir kelebek olarak renk re111' 

.ıçılır. 
- .Anlatlım, demek lıu ııııt' 

lıarrir de parmak çocukluğuıl' 
ıln lıir dev ke ... ildi. Bir el on" 
kozasının mi.inı..evi kö~es.ine ııt• 
tı, ~imdi h'ir kelche'.k gibi reır 
gar;nk yazılarile tekrar ha~ sii· 
tunl:ıra geçti demek İ!Otiyot' 

botaj bayramı hazırlıklarına sun .. 
dt•vuııı e<liluıekteılir. -- Bilmem, lıelki böyle dt" 

Program mucilıiıwc haıram ındk istiyorum· Çünkü hu n1~1: 
denizde ve' karada te:ıit etlilc· harrir kozn içinde gcıt;:r<liS1 

ct·ktir. Karadald lı.ı) r:ıına ı ömre (en hakiki gazetN·İ, ~~ 
Tcınnnız -.alı ~iiııii ahnhlt>~ in hakiki münewer) lik paye~iıtl 
!'inat 10.30 <la Tak iın<le lıai:1a· tevcih etmckt<'<lir. 
nacaktır. - SPn Je hu -.atırlara lıit 

Tcı'~i ... İnulcki mt>ra-im },iu1ik (.Mim .. ) ıkoy geç he h'iracler· 
ten onra Be~ikta.,.a ~idilere.k - 'Mimi koyınll§SUll uc ç1İ 
Tlarlıuro.., tiirhecine çelenkler kar .. Zaıen kozadan çıkan o 
konal'aktır. a<'aip mahlukların da ne ) ıı• 

Denizdeki mera-im, i)ğle . murtalar yumurtladığını ,e 
ılı~n ı:onra l\foıla ılt niz lnliihii ) ıııııurllı) acıığım hiitiin tnhitı1 

öniindc )apılacaktır. )Jo(la ılı• (üliııılcri) Lilıuiyor mu?· 

niz ) arı;,,ları yapılma ı karar· A. B. 
·--------------~ la~tırıl nıı~t ır. 

Buradaki 111<'ra .. iııı'i, Rei i -
cumlııırıııııu:ı İ,nıt'l İnöniinüıı 
:ı;ndlc111lirnıelcri km' etlc
ımıhtı•tıH' ldir. 

---o---
At yrışıarı 

13 Tcım~nız azar günü lıa::lı 
yac:ık olan I -.tanLul al ) arı~ları 
i<_:in biitün hazırlıklar ıauıam· 

lnnıııı~tır· 
1 O hafta deYaın eclf'Ct~ olan 

)arı~lar it;İıı Anaılolunun bir 
çok }erlerinden lıapanlar ge· 

lecektir. -
Bah~i mü::terekl~ri lıilhu .. ı;a 

çok he) ecaııh olac;ığı ıalınt'iın 
ı·<li lnıekteclir. 

:Si p<>r t'c' sığuwklar içi11 çivi 
Halk tarafın.lan evlt!rinin 

halıçı•-.indf', ka~,ııakamhır tara 
{uulan <la nrotalarrta olan iper 
ler \'e ~ığırıaklar için icap eılcn 
çh'iln \ ila)el tarafından te • 
rnin olunacaktır. Ka) ınaknın • 
lıklur c•mrinc ihtiyaç ni betin· 
uc çi~i \'erilecetkir. 

Basma satıştan 
---oı-~-

Yeniden tanzim edi" 
lecek garın kontrol· 

!er başlıyor. 
İk.tı at Vekil etinden gele' 

bir emre göre ha;;nıa atı)ıır•: 
nm y enidcn tanzim cdilidiğill1 

) aznıı~tık· 
l)i<rer taraftan Lazı ikim ele' n • 

rin mii~teri sıfatile girdiklet' 
yerli ııJ!lllar pazarlarmdatı ~ 
tın alclıkları baı-maları, bilalı' 
re dükkanlarında "ük~ek fj11l' 

la sanıkları, bu su~etle de' le~ 
mamulatı ve masnualını kc·ıı01 

lıuım .. i mt•nfaatlerine uy~ıı' ., 
fakal h:ıJkın urarına olarak 1 

tiuıal ettikleri anla~ılmı§tır· 

tan 'arc:.lc olar:fli. <lcdt•t clf'nİz •-------------
yullıırı işll'lıne uınuııı ıııiidiir· nhat İ ııınlıııl helP.ılİ)ı·-.incı• 
lüğiiııe tlt•uiite .. fün c'clilı•ı·ı•ğiu tasfive c<lilı·<·ek 'e hıı ta•\ i\I'· 
df'n muvakkat idare zaııııın111a ı nin ~t'lll) iç vı· 'ı·t·ııilıi ıııezkiır 
ait lıiluıııum umanwliiı '' he- iılareye rac·i lrnlunacaktır. 

Bele(l_i~"· Barharo- j?iiniindc 
giizel •ı: 

9 
ı ı lur a'kııcleıııi:-i pro • 

f e-örlerindt'n heykeltru-; Hadi 
B.ıra 'e Ziilıtü krüoğlu tara
f ınclmı ~ apı1ıııakta ol:ın Uar
hııro he~ kı•Jini dt> ıiirheııin 
i>niiııe Hll'ra-.iıııle rekzeınıİ) c 
karar 'ı•rm i;:tıir. * Bı'1ı·di\ ı• rci )iiYi Tak im * llclt•dh e ) cııitlen 3:>0 ta· . e ' • J 

J...ı .. ln-ırı.ın :-İiraılc Hkılıııaı,ı i - ne t•(j)ı araha,ı 'aı)tırmairn La-; 

.Alakadarlar, bu halin 1rr.-et 
rürüm~ me) <lan venııemck içil> 
ciddi tedbirle• almışlar<lır. jJıJ 
kontrollerin tatbikinin kolaY • 
la~ma~ını temin mak~ad'ilc -~~ 
li mallar paz:ırları ıniidürlue
İı,tanbulda hangi ticaretfoı11rle 
rin perakende ba,,,ına atllk]ıı• 
rını ve adre inini Lildirir bit 

Ji-.tc') i Fiyat .Murakabe bür~~ 
-.una ,·erıni:ot'ır. Yarınrtan 1 

haren kont;ollcr hu e5a-l:ır dl 
hilimle yapılacaktır. 

kadaşı, dirsekdirseğe, bazziçinde 
gijlüyorlardı. Ve Pruyyer, pckçok 
sevilen bu aktör, başında tüyler, 
yerlerde sürünen boy kadar bir 
kılıç, general kıyafetinde ve 
Mars rolünde göründüğü zaman, 
bütün salon gülmekten kırıldı. 
Kendisini boyuna armut yerine 
koyduğu için, Dian'den nefret 
ettiğini söylüyordu. O zaman Di
ane onu takip edeceğine ve inti
kam alacağına dair yemin ediyor
du. Ve muhavere «duo», Prul
lier'in, pek tuhaf bir ıekilde in· 
,ad ettiği oynak bir musiki par
çasile hitama eriyordu. Zengin ve 
aptal bir i.ıık kj, yalancı kahra
man bakqları, locadakj kadınlan 
katıltı.rcuına ıüldürmekteyd i. 

Müteakıp sahneler sıkıcı bu
lunduğu için, seyircilere soğukluk 
çökmüttü. Kafası muazzam bir 
tacın altında ezilmiş enai bir Jü· 

.. .,, ., "' ~ 
ciıı Ilı·' uİİ']u ka) uıakaııılı<rına l:ııııı1:tır. Hunlar i d tekerlı'kli 
• • t; o 1 • 
İıİr ı•mir gföıılerııı'ı~tir· 1 H Pile ıııiitı>lıarriktir. 

İstiklal - EnSonHavadis'in Edebi Tefrikası bekletiyordu! 
Bu, Ganimed ve lris'i.n buwra 

soktuğu. hepsi de aldatılmıı ko
calardan mürekkep bir ölüler NANA 

Miiellifi: 
EMİL ZOLA -7-

j 

piter o!an ihtiyar Bo:;k'ın, Jüno!l
la, ahçıkadının hesabı yüzünden, 
kavgaya tutuımasıdır ki seyircile
ri bir saniye, bir dereceye kadar 
harekete •getirebilmişti. Fakat, 
Neptün, Plüton, Minerv ve daha 
başka ilanlann geçitresmi, bu 
bir saniyelik ncı'eyi iflasa sürük
ledi. Sabırınzlanılıyordu. Endişeli 
bir mırı!tı yavaşça artıyor, seyir· 
ciler, alakas11lılı: göstererek, sa· 
)onu seyrediyorlardı. Lüsi, La
bordet'le gülüşüyorlardı; Dö
vandövr, Blanş'ın tombul omuz-

tarının arkasından kafasını uzatı. 
yordu. Foşeri, gözucile, Muffal
ları süzüyordu. Kont, son derece 
valiur, farkına vannamif gibi dav 
ranıyor; Kontes, yarı mütebes
sim, gö· leri baygm, hulyalara dal 
mış görünüyordu. 

Fak at bütün bu bezginlik orta. 
sında, yanan bir at~in cızn1ısı •· 
hcncile, şakşakç•lnrın sıraların· 
dan, birden bir alkıf şakırtısı 
koptu. Bl'lşlar sahneye doğru çev
rildi. Sıra, nihayet, Nana'ya gel
miş miydi? Bu Nana kendini çok 

«heyeti murahhasa,. sıydı ki. a· 
zasır.1, kanlarını son derece az
gınlığa ıevkettiği için ilfıhlar Ha· 
hına Venüs'ten ,iki\yete gelmit 
hatırlı burjualar teşkil ediyordu. 
Müşteki ve saf, itiraf dolu sükut· 
larla vakfelenen koro, çok eğlen
dirici idi. Salonda fU tek kelime 
ağızdan ağ17a dolaştı: «Pez'!
venkler korosu! Pezevenkler 1<0-
rosu ! »; ve kelime ezberlenmek 
lazımdı; «biZ» bağırıldı, Ko
ristlerin kafaları esasen bira
cayipti, vasıflarına uygun görü
nüyordu; bilhasrn aralarından bi
rinin surah ay gibi yusyuvarlaktı. 
Bu esnada, üç gündenberi kaç· 
mı~ olan kansını aramakta olan 
Vülken sahneye giriyordu. Koro, 

( T>tJıa rar) 

• 

lfo iht<i.ş Halkeııinde 
Matematik ku.rı 1 

Be~ikta. Halkc:>vinde ı.ıÇJ. 
ınış olan matematik kur ]ar r 
Lcııııuuz tarilıiıııleil itibarı·u ' 
aliyete geçe('ektir. _ 

Kayıtlarını evvelce yaptır 
·ı · · ,tıır' mı~ olanlar o tarı 1tc enn ı • 

mt>nıurlıığuna müracaat edt~r 
ler~c de' ıuu edebileceklerdir· 
Kurabiihte Y''ti?en ıclmi.sycııle~ 

Knrnlıük falır'ik.a ıııııı kutll 

cf ıı<•n giinılenheri fabrikaf11
., 

tAnik ~·' tmlarını idare e,le~ 
İ •·t;İlİl. ıııiihcn<lis ve nııtıı~~r1' 
tedricen yerlerini yeti§en fııt }J 
teknisyenlerine ter~e<lcrck fıı r 
rikadan a~ rılmağa baılaıı'_ı§l~ 
dır. Tiirk teknisyenleri ~yı b 
urette yet iiınişlerdir· 
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Tayinler. --- ı~S PO R~ 

Hakimler ve Evkaf 

Birlesik Amerika: 1 H a r p 
ordusumın yeni ve fen. 

Günler ne cabuk 
oeçiyoi ! 

Lemberode düşmanı 
püskürttük ! 

müdürleri arasında 
değişiklikler oldu 
Zo~dan ceza h.ikinri Lut· 

fi Balıkesir mahkeme reisliği· 
ne, Mersin hukuk hakimliğine 
Kııiklareli kadastro ha.kimi Av 
ni, Ermenak hakimliğine E<!ir 
ne kadastro hak.imi Mustafa, 
Kozan ~ bakiıııliğiııe Deniz 
Ji sorgu hakimi Etem, Kasta • 
ıuonu mahkeme reisliğine Yoz 
gat müddeium~si Nafi, U • 
~ak m üddeiumumiliği.ne Saray 
müdde'iumumisi Hikmet, 
Ankara lıakimliğine Ankar~ 
icra memuru F.ahri, Bur>a l:ia· 
kimliğine Ankara bakimi Tah· 
sin, Zonguldak hiikimliğincj 
A11kara hakiuı'i Talı>in , Zon· 
guldak ceza hakimliğine t3u~eh 
ri hak.imi Şe,1.et, Ankara ha· 

Atletizm Birinciliği 

D~nkü müsabakalarda 
kazananlar 

bütcesi: -~ • • 
On IVİilyar Yeni keş!edılen.a.ıete 

dolar çok emnıyet edıhyor 

Basarabya 
·ve 

Bukovina ..• 

'{Başı 1 inci sayfada) 
Minsk isti!kameti.nde kıtaa· 

tımız, düıınıanın muharebe, 
tanklar~a karşı muvaffakiyet
le muharebeler vermekte ve 
bunların ~rka doğru ilerleme
sine muhalefet etmektedir. Bu 
istikamette 27 Haziranda vu
kua gelen muharebeler hak
kında alınan esaslı maliımata 
nazaNn düşmanın 39 uncu 
tank kolordusuna menoup 300 
kadar ta'ııtk tamamen tahrip e· 
dilıııi.lerdir. 

Buroa, Kocaeli, Kırklareli ve 
İstanbul bölgelerinin i~tirakile ter 
tip edilen atletizm grup birinci
likleri dün Kadıköyünde Fener
bahçe stadında yapılmı§tır. 

2 • Çaroğlu cİotanbub, 3 - Ke 
mal «Bursa>. 

Va§'ington, 29 (A.A.) - A· 
}andolarhk bütçeyi kabul et· 
}an dolarlık bütçeyi kabul et· 
lıı~tir. 

.. Bütçe kanun projesi Reioi· 
tliınhur tarafından imza edil· 
inek üzere Beyaz Sara)a gön· 
ol~ilmi§tİr. 

Kızıl ordu çe
kilirken fevkal

ade zayiata 
w 

ugramış •.• 
Berlin 29 (A.A.) - D.N.B.nin 

haber aldığına göer Alman tay. 
Yare kuvvetlerinden şark harp 
~hnesiııe iştirak etmiş olanlar 
tıınartesi günü de kara ordusu 

;ıa çok geniş nisbetlerde yardım 

1•r~a bulunmuşlardır. Tayyarc
etın harekatı bilhassa demir
~0l!arile iaşe hatlarına karşı vu. 
hua ııelmiş ve bu hususta en mü 

1 
ıın tahribat düşmanın ricat yol 

harı üzerinde ika edilmiştir. Bu 
•rekat esnasında Sovyet ordu
~~n uğradığı zayiat vefkala

ır. 

Bir Polonyalı 
pilot iki tayya 
re düşürdü, 

hı Londra, 29 (.L\.) - Sal;i
d·~ etli bir ~embadan öğrcnil· 
ıgıne göre Ingiliz tan areelri 

~•rafından Cmnartcsi sahalıı 
.. Ian~ denizi ile ,imali Frama 
il . - . 
ıerınde yapılan harekat e>na-

~1.llda, evvelce bildirilenlerden 
d ~ıka iki Alman a\Cı tayyare-i 
d •ha dii~ürülmiiş bulunmakta-
lr. Bu suretle mczkfır harekiiı 
~nasında dfüıürülen Alman 
?ıı}Yareler'İ 5 e baliğ olınu~ıur. 
I> e\'zuu bahis ilki tayyare bir 

•0lonyalı pilot tarafından tab 
~edilmiştir. Bn pilot diğer 
t • an avcı tayyareleri 'ile yap· 
ı:f1. lıir muharebede Manş de· 
.... ııne düşmüşse de kurtarıl· 
""1§hr, 

Kazaklar tanklara 
hücum ediyorlar 

lı k (Başı Birincide) 
tıı~ ttnından yaptığı fahiş ha· 
lı aı' ağı1.ldan ağıza dolaşmağa 
§ a~ aınıştır. Misal olarak çok 
;r.:,nı dikkat olmak üzere bir 
ll. 8 natnk tümenine karşı 
•iinslaarın yapmış oldukları bir 

"ati hücum il · .. "im k ted· u erı suru e • 
ol ır. Bunun neticesi pek tabii 

arak "ütun" •- .. . . 
111 h ~ •Kaza tıımenırun 

p"a volması suretinde kendini 
~o ... ternı. tı' K v 

1 
ış r. ızıl tayyare knv 

eı eri bid r 
1 

. ayette en çok tayya· 
.. ~ edrıni Romanya havalarına 
.,on Pftn'İ f k 
zim zayi;t a ~t u~adıkları a· 
da k ~etıcesınde hunlar· 

' n pe az K.le •• 
hilmişti!:, - '.'1ı u.lerine dön 

SiNEMALAR 
Halk sinemasında 

l\laitne 11 de gece 8 de 
l 3 Büyük Film Birden 
· - Ali Baba - Harun Re$it 

2 
TilI'kçe 

l - Franken Ştaynın Nişanlısı 
- Tabanca Kanunu Kov Boy 

* BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
l İki Film Birden 
~· - Şeb.ve! Kurbanı. Türkçe 

- Şahane Çılgınlıklar. Renkli. 
BEşiRTAŞ SUAT PARK 

SİNEMASINDA 

1 
İki Film Birden 

• - Emil Zola 
2. - Tatlı Hayal. 

Bu tertibat beş yü21 
mütehassıs tarafından 

idare edileoek 
Va~ington, 29 (A.A.) 

Ilarh'ıJ e nezareti, tanarelerin 
Aınerik:ı_..uhillerine yakla~ma· 
>ınclan çolk eV' el yerlerini ta 
yine )arl)aıı ve radyo ~uaları 
e.a.,ına İ•tİnadeıı i~liyen maki· 
neniıı I..ullanılmağa ba~ladığı· 
nı Cumarle'i günü bildirmi~
tir. Harlıİ) e nezareti, a) nı za· 
manda, büLün Birle~ik Devlet· 
leri .ahilleri boyunca ve deıı'iz 
a~ırı Anıerika fülerinıh 
detel..•İ)On cihazlarından mü· 
reJJ~cp kordonlar te.isine ka· 
rar verildiğini de ifşa etmekte· 
dir. Bıı cihazları işletmek için 
500 mütehassısa 'ihtiyaç vardır. 
Harbiye ne:ı.areti bu kadar mü· 
teha.•18 angaje edeceğini iliin 
etıni,tir· 

yeni aletin teferrüall gizli 
tutulmaktadır. Y aloız mezkiir 
aletin istinat ettiği fenni e>a· 
sın İngilizlerin wn zamanlar· 
da kullandıkları «Radiolaca· 
teur• makinelerinin i•tin;>.t e· 
•asının a) nı olduğu oÖ) leni!· 
mektedir. 

Birleşik Ame
rika ordusu 
için 12,856 
tayyare 
yapılacak 

Ya;İngton, 29 (A.A.l - Or· 
du için 12856 taypre imalini 
ılerpi~ eden kanun projesi im· 
zalanmak üzere apn mecfo~ 
tarafuıllan Rooseveltte gönde· 
rilm•i~tir. Kanun, gerek bu 
tayyarelerin imali gerek diğer 
harp malzemesi .ipariıı edilme 
si için 10 milyar 384 milyon 
821 bin 62-1 dolarlık tah.'isat 

Meğer brı toprak
ların S ov yet le r 
B i r l iğin e ilhakı -üzerinden tam bir 
yıl geçmiş ... 

Bükreş 29 (A.A.) - Basarab
ya ile şimali Bukovinanın bol
şevikl("I' tarafından gasbının yıl 
dönümü münasebelile bütün ga
zeeler Romen ordusunu şimdi 
yeniden anavatana bağlamak ü
zere bulunduğu bu vilayetler 
hakkında bir çok makaleler neş
retmektedir. Bunlardan biri şöy 
le diyor: 

Kıtalarımız, bir sene evvel 
.Basarabya ile simali Bukovina
yı muharebe etmeden terketınek 
mecburiyetinde kalmışlar ve 
Moldavları muvakkaten Sovyet 
!erin boyunduruğu altında bı
rakmışlardı. Şimdi Prut nehrini 
hudut olarak tanımıyor ve mu
kadderatın ve voyvodalarımızın 
geçen asırlar zarfında tespit et
tiği hudutları yeniden tesis et
mek istiyoruz. 

Gazeller bu vesile ile Basa
rabya ile şimali Bukovinanıı. 
Roman.vaya ait olduğunu teyit 
ve isbat eden bir çok vesikalar 
da neı;retmektedirler. 

Boskovada medeni hukuk pro 
fesörlüğü yapmış olan eski Ma
arif Nazırlarından Leon Casso 
Basarabyanın Romanyaya ait 
olduğunu kabul etmekle ve müf 
!evli Rusların burada yaptıkla
rı tahribatı itiraf etmektedir. 

Lo:tk 'İstikametinde diinkii 
gün muazzam lıir tank ınıılıa· 
rebe.i ba~lamı~ ve buna iki ta· 
raftan takriben 4000 tjpık j;ıi· 
rak etmi,tir. Bu muharebe de
vam etmektedir. 

Leıııberg cephe.inde d~ 
mana karşı ııuıaımidane , .e ~id 
detli muharebeler yapılmakta 
ve dü~ınan kıtaatımız tarafın· 
dan mühim mağliih'iyetlere uğ 
ratılmaktadır. 

Tayyare kuvvetlerinmiz ha· 
va muharebelerinin nım affa. 
kiyetle idame ettinni§ ve dii~· 
mana büyük darbeler indirmek 
sııreıile kara kuvvetlerimize 
müzaharette bulunmu~tur· 

Tulça üzerine yapılan Jııir 
tayyare hücumu esna.ında dii'i 
manın Tuna nehri üzerinde bu 
lunan 'İki monitörü batırılmı~· 
tır. 

Diğer nııntakalarda kıtaatı· 
mız devlet hudutlarını ımıvaf· 
fakiyetli bir surette müclaiaa· 
ya devam etmektedirler. 

• 

~ns paraşlltcllleri 
Polestiye indiler 
(Baş; birinci sahifede) 

Eski A '(usturya hükumetine 
ait bir takım vesikalar 1780 se
nesinde Çernoviç'de emlak sahi
bi olarak yalnız 8 Polonyalı, 7 
Alman ve 1 yahudi bulunduğu
nu, diğer bütün arazi ve emlak bir habere göre Rus tank fırka
sahib1erinin Rumen oldukları- lan mukabil taarruzlarından bi
ı:ıı göstermektedir. Bukovinaya rinde Alman tank hatlarını :)'ar· 
vabancılar ancak 1845 den yan· mıya muvaffak olmu~lardır. 
Avusturya işgalinden sonra gel- E.vvelce öldürüldüğü bildirilen 
melle başlamışlardır. Bu yaban- bir Alman motörlü fırka kuman· 
cıların mezklır mıntakaya yer- danının üzerinde çok mühim ve
leşmesiııi Avusturya idaresi tes- sikalar bulunmuştur. 
vrk etmiştir. Avusturya vesika- Almanlar Livov şehrini zap-, 
ları yalnız Çernoviçin değil ay- tetmek için büyük fedakarlıklar 
nı zamanda bütün diğer sehir- göstermektedirler. Fakat orada 
!erin ve köylerin de Rurnanyalılar tarafından kurulduğunu ve da Rus müdafaa hattı şiddetle 
Mo1dav vovvodalarının idaresi- dayanmaktadır. Almanlar, çok a
ne verildiğini de isbat etmekte- ğır zayiata uğramışlardır. 
d

. Cenupta Rumanya sahillerinde 
ır. 
İşte bunun içindir ki Rumen Ruslar büyük bir faaliyet göster-

ordulan kuvvetli müttefikleri mektedirler. Karadeniz donan-
Kanun proıe•ının aldığı Alman ordularile birlikte şim- masından bir filo Köstence lima

kat'i tekilde, mümessiller mec- diye 'kadar daima Rumanyaya nını bombardıman etnaiı ve pet
li.ıinin harp malzemesi imal e· ait olmuş olan Moldav toprak- rol depolannı yakmıştır. Yangın· 
d 

f b · !arını kurtarmı;va (alışmakta- lar hala devam etmektedir. 

kabul etmektedir· 

en a rıkalarda patronlarla Rus paraşütçüleri, Poleşti pet· 
amele ~aında çıkan sihtilaila- rol mıntakasına inmişler ve pet-
rı izalee memur hakem heyet· ı• rol kuyularına mühim zararlar 
lcr'inin kararlarını kabul etme sveçin tam vermişlerdir. 
mit olan isçilerin milli müda· b • b" // k Dün, gündüzün, Rusların şi-

. 1 r ıtara ı maide yaptıkları ric'at muntazam 
faa içın ça ışan fabrikalarda ı olmuştur. Artçı kuvvetler Alman 
çalı~tırılmam~s~na dair yaptığı T h I l"ra büyük zararlar vermişlerdir. 
teklif nazarı ıtıhara alını ıı amış m U a a Z a Almanlar. şimal buz denizindeki 
bulunmaktadır. Murmansk limanına varmak için 

edebl.leceg"" İ bütün gayretlerini sarfetmckte-

A 
• t" h •• k- ı dirler. Malumdur ki Birleşik A· 

rjan ın U Um&• l l lmerika tarafından Ruslara gön· 
tinin takındığı yeni an aşı zyor derilmiş olan yardımlar Mur· 

S kb 1 29 ( A A ) 
_ İ . mansk depolarında bulunmakta-

tav ı r mide bulan- la o ın, . . s dır. 
veç hiikümet'ı Danimarka ile -----<:>-----

d ırabil i r Finlandiyanın menfnatlerini B S 
S ir ovyet vapuru 

l\lontevideo, 29 (A.A.) - Sovyeıler Birliği nezdinde, ov 
Arjantin bariciye nazırı, harbe yeder Birliği menfaatlerini de batı rl ld 1. 

. AıneriLan memlckeıleri- Finlaudiya, İtalp ve Roman· Berlin 29 (A.A.) Cumayı Cu-

kamliğine i,ıanhul icrn 
memurlarından Ra>İm İ-· 
tanbul icra memurluklarına Pı 
narba~ı eski bak.im muavını 
Sabiha ve hukuk doktoru j,. 
mail Zühtü naklen tayin edil· 
nıişlerd'ir • .. .. .. 
\AKiF l\luDURLUKLERİN· 

DE DEGİŞİKLİKLER 
Vakıflar l\liidiirlükleri ara

sında yeniden nakil ve tayinler 
yapılmıştır. Diyarbakır vakıf
lar miitlürliiğüne Kayseri va-
1,.ıflar müdürü Remzi, Kayseri 
vakıflar miidürliiğüııe l\Ialaıya 
müdürü Hasan, Malatya Mar· 
din vakıflar müdürü Şem>et
ıin Mardine Tarsus 'akıflar 
mÜdürü Azizi naklen ta)ill edil 

Müteferrik -
10 YILD \. İŞLE:\'EN 

SUÇLAR 

Adli)e VeLalcti tarafından 
bütün memlekette 10 sene zar· 
fında i~lenen >uçlara dair bir 
iotati stik.bazırlanmıştır. 

Bn j,tati>tliğc göre. 1931 
sene.inde bütün Tiirkiyede 
72820, 932 de 83169, 93:\ <h 
80517, 93 l le de 82291, 93;; 
ıe 79920, 936 da 78105, 9.~7 
de 79301. 938 de 71 bin 73 l, 
939 da 72292, 9·10 ı,ene>inde 
de 69510 suç işlenmi~tir. 

İ.ıanbul ağır ceza malıke· 
mesinde görülen ımıbakeıneler 
de şöyle sıralaıllllıştır: 

931 de 759, 932 de 671, 933 
de 617, 934 te 608, 935 ıe 663. 
936 da 719, 937 de 7 ~7. 

Asliye ceza mahkemelerine 
de gelen suçlar §Öyledir: 

933 ıe 7545, 931 le 5355, 
935 te 8230, 936 da 9628, 937 
de 10518, 938 de 10258, 939 
dada 10205 dir· 

* Belediye .kooperatifi Sul· 
tanahmette l>'ir terzihane aç • 
mıştır. Belediye memurları bu 
rada 6 lahitle elbise yapUra· 
bilecekJerdir. 

* Taksim meydanı ile, Talk 
sim bahçesi Ve İnönü gezi,inin 
tanzimine temmuzun 18 inde 
ba.lanacaktır. 

·Bunun i~in seksen b'iıı lira· 
lık bir tahsisat ayrılmı~ır. 

* Üsküdardan Şileye giden 
yolun tamirine yakında ba~la· 
nacaktır. 

* İlk mektep çocuk kamp· 
ları yarın açılacaktır. 

* Ankara ve civarında yeni 
yıl arpa hasadına ba§lanmış· 

gıren d d'l b'"k" 1 · ,. d · cga rı muharip> aıl e ı · ya u urnet eı'l nezuın e tem· martesiye bağlıyan gece esna-
mn v ·ı " . k b 1 . . 1 h 1 . ur. meoi b;kkındaki teklife Arjar•, sı etJm,-~ı a u etmı}tır. sında A rnan arp tayyare crı 
tin hükumetini ce,·abi notasını Almanyanın Sof- Hibau açıklarında 3000 tonila- * Dün toplanan !kağıt itba· 

tolu'k bir düşman ticaret vapu- liıt birliği, Almanyadau kağıt 

Alınan teknik neticeler ıunlar. 
dır: 

11 O metre manialı: 
1 - jcba clstanbul> 1 7,2. 2 _ 

Sudi clstanbub, 3 - Kadri cBur-

Oç adım: 
1 - Yavru cloıanbub 1 3, 39 

2 - Kemal «Bursa•, 3 - Müni 
cKocaeli>. 

lstanbul: 132 
Bursa 51 
Kocaeli 48 
Kırklareli 1 

sa:t. Bu suretle Ankarada yapılacak 
100 metre: r·· k' ı ur iye at etizm birinciliklerinde 
1 - ~uz3ffer clstanbul• .. 1O,9 bu grupu İstanbul temsil cdecck-

2 - Cezmi < lstanbul>. 3 • Dundar tir. 
cİstanbub. 1-----------

200 metre: 
1 - Muzaffer clstanbul> 2 3, 

~ - Cezmi Jstanbul>, 3 - Turhan 
Kocaeli>. 

1500 metre: 
1 - Riza Maksut clstanbul> 

4,20,8. 2 - Veli Demir clstan-
bub, 3 - Galip •Kocaeli.. 20.00 K~.n':'şma (Yurt saati). 

400 metre: 20.15 Muzık: Solo ,arkılar. 
1 -Ahmet clstanbub 54. 2. 21.00 Ziraat takvimi ve toprak 

Remzi clstanbub. 3 - Recep cKo mahsulleri borsası. 
caelb. 2 1. 1 O Müzik: Kadınlar faslı. 

500 metre: 21.40 Müzik: F aust operasından 
1 - E.şref clstanbub 16,09,. parçalar (Pi . ) 

l - Halil clstanbub. 22.30 Memleket saat ayarı, A 
Gülle abna: jans haberleri, Esham-Tah 
1 - Veyıi clstanbub 12,29. vilat • Kambiyo - Nukut 

2 - Jeba clstanbub, 3 • Yedat Borsası. (Fiyat) 
cBursa>. 22.45 Ajans spor servioi. 

Disk atma: 2 3 2 5 2 3. 30 yarınki program ve 

1 - Yavru dstanbub 37,33. kapanı~. 
2 - Nejat İstanbul>. 3 • Fuat YARINKi PROGRAM 
•Bursa>. 7.30 Program ve memleket •a· 

at ayarı. Çekiç atma: 
1 -Aliettin clstanbub 23.75 7.33 Müzık: Hafif parçalar 

(Pi.) 2 - lsmail c Kocaeli>, 3 - Fuat 
c:Burea>. 

Cirit atma: 
1 - Varak cİstanbul> 50.35. 

2. - Hasan «Kocaeli>. 3 .. Seıgiı 
clstanbub. 

Yüksek atlama, 
1 -Selim cİstanbul> 1,65, 2-

Dündar lstanbul>, 3 • Münir 
Kocaeli>. 

Uzun atlama: 
1 - Muzaffer •İstanbuh (ı.62, 

7.45 
8.00 

8.30 
12.30 

Ajans haberleri. 
Müzik: Hafif parçalar 
programının de,·amı (Pi.) 
8.45 E.vin saati. 
Program ve memleket aa· 
at ayan. 

12.33 Müzik: Saz eserleri. 
12.45 Ajans haberleri. 
13.00 Müıik: Şarkı ve t•irküler. 
13.15 / 1 4.00 Müzik karışık prog 

ram (Pi.) 

Maarif Vekaletinin güzel bir karan 
Akşam ticaret okulları 

açılıyor 
C. kur,u: takhelerini baııl.a 

!arın, ,irketlerin bii' iik ve l.ii· 
çiik tir";ret nlerini~ -rni>kr'İ 
ni tanı3m llir Y111\ufla idare rdr 

bi\ı>,·P1k un-ı·:r olarak )eti~tire· 
cckıir. 

l\Inarif \'ekilliği tirari bap 
ta atıhnı; \e~ a atılarak olanla
ra ticari bilgiler nrmek ve mev 
cut bilgileriıı'i artıırmak mak· 
,adile )urdun her yanında al· 
;am ticaret okulları açmağa ka 
rar vererel.. bir talimatname ha 
zırlaını~tır. 

Okullar iiç kur-tan miite~ek 
kil olacaktır. 

A. ıı..urou: l\Iiidaviınlerini 
kısa l:/ir zamanda pratik olar 
ticari bir bayata hazırlayacak 

B. kurm: Miidav"imlerini 
bulundukları ticari miie••ese
ler için daha eheri~li 'e fay. 
dalı bir hale getirecek. 

Bu okullara 12 ya~iııdaıı kii 
çük H 45 ya~ından biiyük ta· 
lehe "lıııınıı arakıır. 12-16 ya
~ında bulunan en az be; )ıllık 
ilk okuldan 16-25 yai ara,ın· 
da buhınanlar da en az nıillet 
okullarının A ve B kur.larını 
bitirm~ş olmaları Jazınıdır. 
Tedri>ata 1 Teşrirue' ,elde baş 
!anacaktır. 

iVATAH GAZETESi, 
bu gün çok meraklı bir 

tefrikaya basladı: 
FiLMiNi BELKi DE GÖRDÜGÜNÜZ ••• 

Malaka'lı Kadın.~ 
Türkçeye çeviren 

Rezzan A. E. Yalman 
Montevideo makamlarına t.ev· yaya göderdiği tunu batırmışlar ve aynı hacim geeirmek inıkanlarını tetkik et 
d'i ettirmi~tir. Bu notada Arıan • , de diğer bir vapuru top ateşıle 
tin Hariciye nazırı, sıkı bir bi· yen 1 elçı 1 mühi msurette h'."'ara uğratmış ıniştir. "VATAN,, Perşembe günü d 

fi k uh I llk . S f 29 (A !\ y . !ardır. Bu harekatı yapan tay- *Milli sanayi birliği, Tica· _ 
tara ı m a aza eten 8~ 0 la, · · - em Al· ı l~""~;~ Leonya sahillerinde ret V'eka-letı'ne mur" acaat ede· f k b l k d 1 Ar' · · b" le 1 · · B ı.. ı d" s f vare =~·~ ŞU te ri aya aş zyaca : 
zu.un a o an ıantınııı o) man e ~ın ec er e un o • keşif uçuşları yapmağa memur rek yerli mallar sergi.inin açıl -
bir teklifi ka'bul edemiyeceğiııi ı ya~a nıuv:ı>alat etmi~tir. kuvvetlerimize mensupturlar. · M K d A , masını istem'i§tır. h V 1 bildirm~§tir. - - Vekalet sergi hakkında he· eş Uf a in C Sl 

t nüz bir karar vermemiştir· 1· stanbulun Kazanovası 
Bolu ve Afyon nsan, eşrefi malhukat imiş t *Ankara radyom 'bugün • 

atletlerl
• d den itibaren programını değiş-

1 Kurdu birlik 11R lw ar yırtıcı lınyvatı var ise; L 
A-'·- 1. ı d ı tirnıi~tir. e,-iyat, ak~am 23 

. zu"""ra 29 (Telefonla) Atla- Biirelwlliih medeniyetce va~vmı '"' nuı ı ar. • tızm mel 1 d · k de lbitecelkıir. 
ı;eç eri için buraya gel- YapJ.aıı harbe bal.-ıp - wpsi saprtmı~ ıyere ·· ınış olan Bolu v Afy al d 1 1 Mus'iki porgramında dinleyı' J-l t M [ 

e on sporcu- Bu.günün insmunı içlerine ma 1 ar. ı Ve acera arı !arı memleketlerine dönmek u. _,.. HsPyiıı Rifııt rileri tatmin edecek mahil'ette ~--~~a:;ıiy~a;;;.;.;.;..iiiiiiiim•i.mm __ _ 
:&ere buradan hareket etmişler- ılrl!:i<iklik yapılmıştır. • 
dir. •'------- . . 



Kısa 

Haberler 
* Yakımla ) m ar lak t>kmek 

) ııpılnın<;nıa on \erilecek: ek· 
nıekler hep uwn olarak im:ıl 
ed i lecel ... tir· * Bir ıııiiıldet "''el kEıldırı· 
lnıı deniz kt-narındnki tehlike 
i-.:ırl'!Jrri ') eııiderı koıımağn lıa~ 
lnmış 'e nıiktan nrttırılıııı:;tır. * İ.ı-.e miidiir mutı\ ini H ur 
'i:it, ıt) nl zamanda İ tanbul ih· 
r.ıeat ba:: l..onlrolliiğü 'az'ıfc İ· 
ni de g(irecektir. * Temıııuzda toplanacak o
lan Türk arınatiirlcr lıirlihrinin 
) ılhk kongre lıazırlıklarınn ha:; 
laıımı .. ıır. * ~oıı giinler(Je ı;;clıriıııizc 
118 ton çi ııko le\ ha, aııcliıı ho· 
) 41,,1, kalıı , ceza) ı kim) ed) e. 
ui:nıhr !:'dıııi~t'ir. * Dun lıir altının fi) atı 24 
lira 50 kııru~ idi. * on zamaıılnrdu ~iııcma 
\ e tİ) aırolardn ignrn içenlerin 
çoğaldığ~ göriilmii~ \e ıkı kont 
rol ) apılma"'ı nlakudarlara hil 
diıJilıııi:ı.tir. Kontrol itinde ge\ 
t>klik gö .. ıercıı mcınm·lnr tec· 

zi}e cclilcektir. * i ... ınuhnl-Etlirnc o~r:::inin 
Topka pı • Silh ri kı .. mile lın:ll 
miilıim ) ollııra ) <>nide11 lıl'~ rn·l 
uı•ilel i"nrct le\ lınlurı J...ona<·ak
tır. 

*İ~ınnlıul 6 ıncı 'c ~>e~iııci. 
ne) oğl ll 46 ilk okullnrın ,.iirnl
le tamir oluııııınlıırı karnrlaitı 
rılmı-.tır. 

Parasız küçük 
ilanlar servisi 
açıyoruz. 
---o---

/ş arayanlar, iş ve• 
ren/er ve evlenmek 

isl(lJenler için .•. 
Bundnn oııra i 'e İıo· 

çi ara) anlnrln e,·}eıımek 

i ti) eulerin gönderecek
leri 'kiiçiik ilanları ne ret 
meğe karar 'erdik. 

iliz, <liğı•r gaZ<•tel<'rde 
olduğu gibi güudt~rilec<'h 
İliitıfara bir de f.-tıf>Oll }'Q• 

pıştırılm<tJ ma liizum gör· 
miiyoruz. K<ıri/t•rimi:z "tal· 
mz ev/4•11111c teldi/ /Prine, 
ohmuJ.lı bir rnzı ile ça· 
rilı adreslt>riui lww11aları 
şarttır. CMdi ml<fodi/,•mi· 
·erek tel•lif /,ffİ m.>~retme· 

mC'k lwld.mı mulıaftt:.<ı e· 
di oruc. 

lfrhı u p f!Ö11dcrerel.· o· 
lanfor. luiklarıuda azami 
bir ı~,.ıumiyet mulw/aza 
edilRceğinc irumabilirl,er. 

Irram'i} eli lıilıııen le
riıı neşrinr Ln:lı) o ruz 
Bnıılnrdnn her on t:nıesi 

ni doğru Juılle Jip hizc 
gıiııderpıılrr, lıazırladı~ı · 
11111. lıcılivc tokundan ıh 
tifodt~ ctlı·c·f'kl<'rcl~r. ,, 

ilk bilmeceyi yarın 
neşredecegiz 

- Lüıufk:irh~ıuıza tc:ı.cıK • 
kii rederiıu dedi · Sahah kı~ruet 
getirir derler. Erkı•11 yola çık
uı:ık Iiızım. Ben gidi}orum. 

\ . e acele adımlarla } ii~iiyc· 
rek kapıdnn ç•ktı. Y nrm1 aat 
dumındaıı ndetii ko~ar giM ) ü 
rfülü. Biran CV\ el lıu kuıılı l.ıa 
taJJıımedeıı ibu korll unç 'e u • 
ğur uz }<'rİ11 bulunduf;u nıınta 
kadnn Jrnçıııak, uzakJa~ınak i 
ti} ordu. 

(Onııı)ıı) çiftliğiuc geldiği 
znnıan oluf,'lı k ilıııi ,,.ti. Yüzii 
sap arı idi. He\ ccaııclan knlh'i 
atı}ordu. crecİc j,..c diişiip ha 
}Jlacaktı. 

Su 'erdiler ellerini uğn!ı -
turdulnr. Krııdini toplaflıki"nn 
iOnra, ge~ rdiği buhranın se
beplf'rini oranlara, gece (pj • 
)Crbilde). 'İ~itıiği fcr)atlnrı- an 
lalli. Ve MartPnle reti in lo 
kaııtrıda' g4jn:li~'Ü )Ol<"Uyu öl -
dürmiiş o]ıualarındnn §İiplıe • 
lendığiui llc iJihe cllneği unut 
m:ıdı. 

Askerlik işleri 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

1 - 337 doğumlu ve bu do
ğumlularlo muayeneye tabi (okur 
lar, sıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlulnro terkedilmiş) olanların 
son yoklamaları 1 temmuz 941 
tarihinde ba§lıyarnk 30 ağustos 
94 1 tarihinde sona erecektir. 

2 - Yoklamaya gelecekler nu 
fus cüzdanı, mektep vesikasil1: 
muayyen giinlerde saat 9 dan 12 
ye kadar şubemizde toplanacak 
Askerlik Mcclisınde yoklamaları
ııı yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecekler a
sağıda yazılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: 

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

B - Kumkopı nnhiyesi: 1 C 
14, 22 temmuz. 

C - Alemdar nahiyesi: 18, 
22, 24 temmuz. 

D - Beya:1.:ıt nahiyesi: 28, 30 
temmuzda. 

E - Küçükpazar nahiyesi: 4, 
6 ağustosta. 

4 - Temmuz ve ağustos ayla
rında bila mazeret yoklamalarını 
yaptırmıyanlar 111 1 No. lı asker
lik kanununun 84 ve 85 inci mad 
deleri hükümlerine tubi tutula
caklardır. 

* Bqiktaı Askerlik Şubesinden: 
133 7 doğumlular ve bunlarla 

muayeneye tabi bi\tün erlerin son 
yoklamalarına 1 temmuz 941 gü
nünde başlanacak 30 ağustos 941 
tarihinde hitnm '\'erilecektir. Yok
lamaya gelecekler ellerinde bulu
nan nüfus hüviyet cüzdanı Yesair 
vesikalarile (cumartesi, pazar) 
ha,.iç diğer günlerde öğleden ev
vel Beşiktaş Şube binasına müra
caatları. 

Heriç şube mıntakasında olan
lar da bulundukları mahal asker
lik şubelerine müracaatları ve bu 
zamanlarda yoklamaya gelmiyen
ler yoklama kaçağı addedilerek 
haklarında As. kanununun mah
sus maddeleri mucibıace cezalan
dırılacakları ehemmiyetle ilan o
lunur. 

* 312 ıla 332 ihtiyat sakatlaı:dan 
saı..~tlık dere~inin tayini ve ay
ni zamanda 941 ihtiyat yoklaması 
=çin müracaat etmiyenlerın bir 
:ın evvel şubeye müracaatları c. 
hemmiyctlc ılan olunur. 

* Lise ve daha yiiksek tneıktep 
mezunlarından orta ehliyetname. 
liler 1/Tcrnmuz 941 de hazırlık 
kıt'asına sevkedıleceklerinden bu 
tarihte hüviyet cüzdanı ve diplo
maları ile şubeye mliracarıtları 
~emmiyctle ilfın Qlll.lnur. 

Eminönü Askerlik Şub~inden: 
Görülen lüzum üzerine sakat 

eratın muayeneleri yapılmaktadır. 
Bu muayeneler İçin tayin edilen 

müddet dolmak üzere olduğun
dan raporlarında veya nüfus cüz
danlarında sakat, silahsız ve gay
ri müsellah kayıtları bulunanların 
ncelc şubeye müracaatları ilan o
lunur. 

ENSON HAVADİS 
iLAı' FiYA'l'LARI Kuruş 

Başl k m aktu olarak 500 
1 inci sayfa antımı 300 
2 > > » 2110 
3 > > » 75 
4 )) > > 50 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı a_ylık 
Uç aylık 
Ay'k 

ıçın ıçın 

Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Çiftlikten a)rıl<lır,,,tnn onra 
}olda ra ılndığı adaııılnra da 
ay-ni ~eyi aıılııtıı , "'iiphelerini 
SÖ) ledi. Bnzı J arı korku •ile. Ln
zılıırı g_ülcrck dfolcdilcr, Lir 
kı mı da -çiftlikıt: olduğu b.-ihi· 
u ce\ ahı 'cıxlilcr: 

- Hü)n görmii~,,ün cıı! 
lartcıı gibi hayır C\'en 1>ir a· 

clnııı cina) et iı.l c r mi? Adam öl 
düriir ınii Mç? Parn için nılanı 
öldürmeğc ne ihti) acı var. ka
sa ı <lol111lur omm. Şarlatanlık 
ediyorsun Şaj ! 

Fakat, o Lıı özlere elıi'nuni 
yet verınİ) or, fil rinde i rar e· 
di) or· fart enle Ji\ ti)n katil 
olduklarını her tarnfo ) 8) l} or 
du. 

..... ·.:. ....... . 
Ccset iki gün onra (l.Jifn • 

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

EN SON HAVADtS 2911 \ZİR 1941 - P ı\ Z .\ R 

SANiN Türkiye Cumhuriyeti 
1 Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

DIŞ MA'CUNU 

Dişlere hayat verir. 
ANCAK 

ller sabalı, öğle ı·e ak-
am, her yemel.·ıcrı s<nıra 

mutlaka fırçalttmak şart· 
tır' Bu ll.)Ulü şll§mada11, 

mwııw:am bir m.el<><lla 

taldp cıleıılcriu di~leri 
mtkroplard<Uı, hastalık· 

lardan mulıa/aZfl edilmi~ 
olur,.p(ls/aıwwl.tan ı:e çü

ı·iimel.-ten kurt ulur. il n 

ı:e 

ile tıbnlı, öğle ue '1h§<mı 

lıer ~-cmel.-tcn so11ra 

giimle 3 tl<•/u 

Ec~alıanclt•rde bii~ iik 

llriy al mağazalarında lıu- 1 
bulunur. 

'11 .hip ve Ba~uharrip: 
:NIZA!\IETTJN NAZiF 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tar.ıhı: 1888. - Scrm ayesi: 100.000.000 Tü.rk 

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

Para biriktirenlere 28.800 Jlra ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rmda en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.ooo Lr. \ 100 adet 50 Liralı:ı.k 5,000 Lira 
4 ıt 500 > 2·000 > 120 ıt 40 > 4,800 > 
4 • 250 > l.OOO > 160 > 20 ıt 3,200 > 

40 > 100 ıt 4.000 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lıra. 
dan aşağı dü~miyenlere ikramiye çık.tığı takdirde % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylfil, 11 Bırincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İllııliiiıiiıiıiıilİlll ..... lm .. m!ISl .. iml .. llmlmll ..... ._,. A 

2 Teınıııuz çarııanıba giinii 
Akj;Ullll 

Be..::iktttş Balıt;f'si mle 
!/Üı\'ÜR ı\UREDDİ\ 

ve 
Arkada:ları koust!ri 

ZAYİ 
Tt•k atlı arabama ait 202 ::: 

numuralı pl~ka) ı ka} lıett~m. 
Yeni~ini alat'a~ıınclan e,ki .. inin 
hiilkıııü ) oktur. 

Biiyiilı Ui11p,a 'l'a.~r,rlor 
Caddesi No· 2.) 

Seyit l' E~1 İŞÇİljER 

Kadıköy kadastro müdürlüğünden: 
Adli)e Vekaletinin ten iLile Kaehköydt•, Katlıkö} "" 

Kartal !kazalarına ait ve Kada tro i~lerini alakalaııclınm ihti
lafların halline m«>mnr olmak iiure } enidl'n },ir ıııalıkenıc 
te~i~ cd'ilnıi:;Lir. Alakalıların K adıkö} <le sulh ıııalıkl'mderi
ııin 'bulunduğu binnda çalı~ııııı ğa ha:l:ıııııı; ohm ıılt'zkıir mnh· 
kemeye mi.iracantlnrı lii:mnıu ilan olunur. (5J 1 t) 

f inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları ----------
Muhammen % 7 •. 1) 

bedeli teminatı Ek.<iilı 1111• 

Çill.si Mil.·t.ari Ura K· Um. K. Şt•ldi G ii11ii Saal ı 

,\laıhaa ııı iirekltehi 2~20 Kg. Pazarlık 1:1.7.911 JO 
İnce \'t'rnik 200 » 
Makkap 11 k:tlı·ııı} 
Eğe 60 » )- 10.:rn 
Rn) ııın ıJ9 > ) 

lçı 10.000 Kg. <J73.- ~~2.62 \. ek, ilııııe 18.7.911 •>,30 
Reçine 24,,300 » s:~s:t~o 628.76 K. zarf » 10, 
Litopat! 2.000 > 930.- 69.75 A · ek iltıne » 10,30 
Sakız 2.500 lt 3500.- 262.50 • > » 11 
Keten ipliği 1.100 »N.60)13660- tO~UiO Kapalı zarf )J 11,30 

» > 600 » ,. r.80) ,. 

1 Şartname \ ' C rıümııuderi nıııdLilll·ı•, uk.ınıln e•İıı"' 'ı• ııı'ikt:ırlıırı ~azılı ıııulıtdif 
ınalzcııw lıizalarıııda gö-terilcn u ullerlı· .. ;1 tı 11 alıııat·ııktır. 

2 - Mııiıamnıe•n bcılı•llı• ri, ııım akbt tt•ıııiıwtları ek ... iltııu· ,ekil 'ı• ,aatleri lıizalarm· 
• ıla )ıt:r.ılıılır. 

3 -- Ek iltıuc lıi:.ı.:ıılııı·ındn yHzılı giin , ı· jO:ıııtlı•rılı• Kn lıal:t:l:ı lı•\ azını :;ııbe:.iııılı•ki 
ahm koıııİ~) oııu nda ) .ıpıhıca'~ tır. 

4 Şnrtuauwlı•r özii t,ı çcn ~ıılıedc ıı pnrn ız alıııııeağı grlıi ııiinıuılt'lt'r ele g4irlilelı'ilir. 
5 - Kapalı zarf ıııiinnkn ıı ırnı ,girc('eklcr ıııiilıiiı-lii teklif ııı cktııplarıııı kaııuııi H~n· 

iklc 5; 7,:; giheııme para ı rnaklmz \C)ıt Lnnka teminat ım·htııhııııu ilıtha edee·ck kapalı zarf· 
ların ihale günii "kjOilım r a at ' mlc ıı bir nal e\\cliııc kadar ıııc:tJ~fır koıııİ-.)oıı lın,.kıııılığrnn 
ıııaklıuz nıııl...ıılı' li ııd" Yc ı ııı rl ri lii z ı111ılır. Di~f·r ckı..ilııııdPre gir('ı•ckler ,. c 7.:; gih erııııt· pa· 
ralarilc hirliktc mh geçen komi')uıuı ıııiir.ıra.ıl ı•tıııclni ilfın olunur. «:1217> 

Cinayet ve Macera Tefrikası: 37 şup1ıc 11 ~ :uıc1ır•11·ak. ~.n I1·ri or
ıaıla n kaldırdı l:ır. Fırım lt'JH iz 

1 Lo lı•ılilı • r. Jıı, urların içine ,,ııkla· 
tlıkları ~C) ini çıkardılar. l>ıı
' ıırlıırı lıııılaııaladılar, tu~lnrı 
o\ dıılar, 'ellıaeıl ~iiphı• l" ıı ıı -

'· et) lle q,uluııdıı. Bir km. '"· n olaııı:ıdılar. M:ııtıııafıilı Martı>ıı 1 k J • ı · ,. f ı . 1: · < ıra(':l ııç ur ~l'). u nı... ıır ı?.. 
tukılıp knltlığı i!:iıı, .. ular ,jj. lıa:h.kııulaki •·~ki umumi t('\ l'C· lı·kc lıırrıkıııadı!nr. 
rük]P)İp gütiimwıni ~ıi. dilı ~uf~ılır g~hi oldu. Janıl.ır- (; iiııiiıı Liriııdc ele loknııtu· 

Jandarmn \C '\dibe ı~ı İn· m.ılnr, t•·ki-i gİ}ıi oıııırıl.ı lı•k • k' · ı -· 1 f . • ~ nın ıra\ n H·rı c«'cgı "' u u :-• 11 
cclenıcğc giri:;:ti. Dilenl'İ Şnjin lif ., iz koıı tıt lllU) urlar• aırı imi 'için hir talip çıktı. Bu ;ıılıaı~cı 1 
ifı.antı İ) i >İr lııl\ n ) nr,ıtıu. 1111" da' raıııııı) orlnr, lok.ıntn~ a ı;c· bir adam <ln ıleği)ı]j . E'"'ki lıir 
lı. li-;lf'rinrfr gözlerin'i dört nçn • aile dıHu İtli. Üç :ı~ağı lw~ ) u· 
il erke .. ondan iiplıC'lı' ııııwğe ruıı onu itlıaııı cdccı•k lıiı· ıldil arı il) ııittılar. \ c: 

lıa,,Jadı. farte 0 lınkkıııda t·,1} 1• Jıir iz 1 ulırnı' a ı:alı:t} orlnreh. 
• • - Bir gii 11 l\lıırLPıılı· knrı-.ı H' 

kik.ıtn Lıı~landı. Lcıl nntnı•ılnr, nu \a?.i)el 1ar:ı.,mıln ~far· I't·ti,, Jokunındaıı U)rıl.ir:ık, 
bö}le bir adam görnwılikforini tcıı lokaııta'ı ı::atııınl.. hıır. lar· lltır,~l)U)it giıtilcr. Yola çık • 
iddia etıjlcr· Fakat, hir ço1ıan, ılnn mrnkln; mnk İ -;lcıli. Fııkaı ırıaıl:ı~ı e\, l'I kızlarilc lınrı~lJ· 
ko' un 'c ifonııız tnt'iri \ a'd- f'cti$ itiıaz ·l'lı';. Bu. tdıli • 1 1 

• " • ar. On lıe : ~·r giiıı on ıırın ) u · 
ınaııın nclıirdt•ıı çıkıırılm1 adn keli lıir i~tİ · ll<•rkc k:ı"tıkl a rı- ıııııda l,nldı !ar. Kızlar lıalıa la -
ının lıüv:İ) ct'İ m uretle Lr!;hit ıı:ı lıiikıııedf'ct•k, al<>) h t•r; uc } c rınııı lokmıt,ıeılıktan rnz geçt~ 
edihniı:ti. Lo1,unta)n girerl c•ıı ni 'Üir Pere) ,ın lı:ı ı:. lı} ur:ıl il. gine çöl... .e\İndiler. 
gördiiğ~nü Ö)liİ)ortln. llunuu iizcrine b:ı{.n hir B )lıııılc bir e'iııçti hu. 

Adli) c \ "C jnnılnrına bir t:"k for miil hulılular: Loknnln) ı J... ı Çiınkii. ~lurt en tekrar İ~ın111 
ker'=,- l\Iartcui, karı-.1111 'c Fctİ· ı a) a vermek. h . ı.. ıııı• dö ıını"k iizcrt' Jo'J..antn· 
si sorgu') u çektiği lıuldc hiç bi r Lokant:ıyı kiNI) ar:ık a l.ı- } ı k; ral ıımıştı · 
~-~ ••en elde r-tıneğe !tını\ nffak mı )ınlnı:11•,ın ko ı ~ı •J\ .ırlıl:ır. (Dnha \ar) 

1 - 941 senl!:ıi nfyou uuıh nlii, geçen ,enelerdı~ oldu· 
ğu giLi, ha~ha~ ı•k'.inıiue nıü::.aacle etliJen snhularıfa nıiic,;-ı• · 
T. C. Ziraat Baııka .. ı 'iııılıc ve nj::ıu !arı ııınrift.ıHe ıııü-ınlı-il· 
dı·ıı ruiilHt) ~ııı cılileceI,tir. 

2 -- Miil.ıa) aaya 15 Ilaıinmda Ln~lııııaı·ak H 15 fü· 
liılılc nihaHL 'erikrektir. llu ııfli<lJet zarfında ah onlarııı• 
Zjrual Uaı~kl-1 ;:ııhr \ c ajaıı-.lurıııa utnıı) ımların, ı~ıiiıldt'liıt 
ııilın}Cl'uııleıı :,Oııra \Uku Luhu·.ıl ... ıııiirıwa.ııları \e ~erıfrılı" 
cc:l<lı' ri muzcrctlcr knt"iyycn k.tlrnl e<lilııri)'ccektir. 

3 - A-.gari hir kilo)ıı l .... ııt!aı nll~a ıırzc<l'ılı·n af,oıı ıır 

ıniih:t}aıı ct1ileceklir. 
;\luhm lıizzııt T · C. Ziraat Unnka'ı ~nLe 'c ajaıı-.ııuı gii: 

tıirmİ) eıı ler kö\ leı4i ıımnıııa 'c\ ıı hirlc~erek tc-kil edcct'klı·r1 
J • • " ı. 

guruplar uamına nrahırındıııı birini mutcıned tayin edere 
mallarım lm mutcnıed vasıtn-,ile ll'Jiın edebilirler. Bu tak· 
dinle gerek te,..liUl ve te,cllliıude 'e gerek e para 1t•ıliycJcrj11· 
ele ofi hu ınult'ıueo'İ mal alıibi adılctkcektir. 

•1 - Geçen scm•lcrde olduğu gibi bu sene dahi ıııiistnlı· 
sildmı andık, ırnrası, alk pcrtiz ücn·ti ve sair her ne nam ile 
olur~:ı ol:ıun hiç bir ma~raf alınıııı) :ıt·al'"tır. 

5 - Drogist afyonlar ,Lu sene D. A. D. ll. D. C.h.ırilc· 
rilc riimuzlanmuk ii:t.erc üç toııııfa ayrılacaktır· 

Taıuanıile konaksız olurak iııl't' vı· tem'h loplaııını: renk 
\·e koku itiLarilc mümta:ı va,.,ıflı af)onl:ır D. A. 
• 12 <len fazla morfinli «A• mıf 111a iıllınl edilnıi} ct·ı·k 
c1erecede '1lz !konaklı ve renk 'itibarile cazip, ) iiksek C\ :ıafh 
kaha afyonlar D. B. 

12 ılen az morfinli çok konaklı, ) nğııııır ) emiş, rı·nE' 
hozulmu!: düşük vasıflı af} onlar D. C. 

Sınıflarına ayrılacaktır. . 
. Bu ta ruif mıntaka itibarile olmayıp mnuıııi<lir· Yani 1>ır 
mıntakamn nhhete 11 iyi olan af youu «A> ve dalıa küçiik ııf· 
yonu «B-. ve en kötü af)onu «C» aeldedilm'iyecektir. 

Sntı~a arzedilen af} onlar lıangi m111tıknnın olur:o;a o)!'tı 11 

kalite-.iııe ~öre yukarıda Larif edilen sınıflardan Hl) t'k olıltı· 
ğu Jıir ::.ınıfa idlıal edilt>cck \ ' C o mııf ın fiatıııa tfrbi lutulıı· 
caktır. 

Yıığurulınu:: tıf)oıılar D. C. ınıfm<lan ad<leilccek ,r 
lıu ,ııııfııı fi} atına tabi tutulm·cık11ı-. 

Hileli katkılı af) onlar yumurta ve :ıiitle karıştırılıuı• 

dnlıi oJ,nlnr ın:ı".'u" addcdilccl· 'e ~urcti kat'i\'ede miibn} :ııı 
r:ı.. • • 

t·dil miyeeekı ir. • 
6 - ~Vyon fiyatları gt'çeıı ene ) npılan znnının ilii\ t'" 

tl'ıı 1m ,:,ene de \ l'1ıiden arıtırıluu~tır. 
n. A .... ınıf~nın ]Jehcr morfin derece,,,i 80 kunt: C~ek~e11 

kuru~•. 
D. B. ı,ınıf1111n hclıer morfin clert·re:-i 65 kuru~ «'alt111ıŞ 

bc;ı kuru~>. 
D. c. ı.mıfın ı ıı hclıcr morfin tlne<'e~i 55 kum; «ell'i lıı'§ 

kum~·· 
Olarak ll-.. hit edilıııi:ı;tir. 
7 - Bu ·\;ene ıtıiiibayun)arıııcln af) on hf'delleri ili-. (ıu 

ı·ll iinulcki tartılar üzerinden tu hukknk ettirilecek ve a) rıl'ıı 
firı• tPn:ıil eclilnıhe<·ektir. 

'l1oprakta!ki ~eklini muhafıızn etnıİ) t•rck kadar •qılu .' e. 
il .. l'l ııt° rutulll't Ji af) onlaı· kurntulcluktan sonr11 t<·~e nnı u ı """"~ 

<lı·n nıÜlllah-illerin mallarını kurut!uadnn ev\ P] atı~a :ırıt·t· 
mcııwkri Janmdır. . 

8 - Suıı .. a ar:t.e<lilcn afqııılardan ınnğ-;u lan \ "C c"k1 

~ • J lt 
sı•ııe ıııalısulii olanlar varı:a tamamen H) ~ıldıktaıı 'c kalııı·t· 
-sil) an göriileıılcr 6 mcı uıacl<letle 'İzah e<lılen <.ınıfl ara ~<'rı 

1 k l 1 •• • ı ~,er diktt•n ~onru ayrı ayrı tartı •1<·a - 'e 111 tnr ı uznını ı·n ı 

ııııııtaka için -.en a nen: 
n. A ... mıfma girl'ıılrrirı Lclll'r kilosuıı:ı 10.10 «oıı lir11 

l..ırl~ J...nrıı~». 
D. B. :::ınıfına girenlerin lıcht•r 11,ilo uua 7,80 «)'t''Ji lir:t 

ck~en kuru;>. . _ ·r:t 
D. C. ::-ııııfına giren]eriıı b('hf'r k11lo una 6.0<> «altı lı 

lıc kıırıı-.». 

Hı•:ahile tı•clİ)C )apılacaktır. _ M 
Bu . urcıle ıc-.liın e<lile11 af)oııla,rm laboraıuurnı .. 

~apılaeak ııılılil \C ofi İn merkez dcpoc:unda ynpıl:wak 11:
1 lıni ıııua) cıtt•,indı•n onra 6 llH'l nı:ıcldcdc yazılı lıcr ... ını~ı ~ 

helıcr ıııodin Jcreceı:i fiyatı üzerinden tahakkuk eclct ~ 
1 l .. h · ıı . 1 ~·•f.1 )11•clellı•r'ıııc unznran afyon te im e' en ıııw•tn :.ı crın a nı:• • 

. k •· 11" .. "ıeıı ı .. z:ıhiir elliği tak<lirıle lıu par:ı } ıırn at ı il· ı> ıımu mu ı• 
[~iıı Ziraat B ııııka:-ı ~ulıl' vt• aj;ııı lıırı ıurnfıııılaıı alfıhaelarlar 
ıra prinı ouırak ödcıwc('ktir· 

9 Eı;;ki ~"" rnuh<:ulii tlrogi t af) onlar kat"İ)) e11 ıııii• 
lı.I\ :ıa Pelilıni} r. .. ktir. I· 

· J O - Soft af, oıılnr afvonıın ren~i, ~çiıııı• eh eritlİ " 
~ ' - .. dt·-

lll.l"'I , e~ai r rniiıuen iz , n Iına ıınznrnn 1m ııııııt:ıka} a go~ı ·i· 
· · · ı · · l t '] ı ~<lec.c:i•ı 1• rilt."tl ofi ck-peruıın ıııuıı~ ene ı ıw WC"llH e e"'ı , c c-. l 

) 11 fi} alı iizcrin<lt•n .. oft ııııııt:ıl :ılarınıla )'İne T. C. Z_ır·•·' 
luıııl.aı:ı , ulu· , e ajan<:ları tar.ıf ınılnıı miilıa~ na eılilee•t•ktıı·: )İ 

11 - Talıiatı·ıı dü~iik ıuorfiııli '•') a yiik~d.. 111orf
111 

•• 

k<l ' ' 1 k A h•' ııııııtıılkalar için ıu~nif ve kı) ııwt ta ırıııt c mınta a' ı ı·· 
ı ·frik uiizl'lilnıiHct·«iııılcn H' malı ul hangi mıntakmlan olı1

1 , 
ı "' . ı;, l { f' 1 n ,ı 

.. ;ı ol-ıın kalik•İııt• ııa~aran gireiıi t'Ceği •1111 ın 1}.'.''~~ı:ı :ı.ı 
tııtııl:ıl'::ığnıdan mii~talı illı·rin lıir ııııııtakıı uıalı·ıılı~uu bıı~ ·e 
hir ııııııtaka) a ııakletuwk kiilfotiııi ) iikll'nnıenlt'l«·rı ta\:ol) 
olıınıır. <,;~231» « 1573-. 

IBeyoğlu Vakıflar direktörlüğü ilanlar• 
Kirahk Emlak 

Semti Mah:;:,nl!.!.le;:;_:s~ı-_..:S;::.:t>~k;'..:.~~,;!;ğ:..ı -:-:.--N~o-=·-so.;u;;...-:--C'"'.ı:-n:-c ... ı "!""':':--'_A_.:\-:;;·~ 
Şişli l\foşrutıyet li)bc !kız 26 28 Ap. linci D. 

7
,0ll 

Galntn Kcmarrkas 6 ıncı Va· 5 ıncı !kat oda 
kıf han 

1412
5 

» > Topçular 48 Dükknn 
15

,20 
Pangaltı K . Tepe Cuınhuriyet 83 ev 3 üncü kat .,

5 
oO 

Şi~li M~şrutıyet Ebe Kız 26.28 Ap 10 uncu D. "" · 
1'ophanl' Ekırn;kçibaşı BOC!llZ-

5
.oo 

kesen 13G Dükkfın 1 ıı' Yukarda vezı1ı gayrimcnkullerın 31/ 5/ 942 günü sonuna :9• 
d ar ikirny~ vcrllnıesf 2.ı !(i /?41 güniinden ~.ti~ar~n .. pazarlığa ~~ , 
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