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~:ı~:~:nı!::? üç Alman ve üç .lta!gan taggtiil:al,i 
d~~a~~:::ten fopr_a_k_l_a_r_ım __ ı_z_a _____ ındı / l_R ~~s~15tj 

mana ne Alman tayyar~leri ~nt,:ıl~a, lmroz, Ana- Mareşal 
olabilir? mura mmıştir. . Tim 

0 
• 

.e.r~;~ü:;.;;.!;!'."K~::~:~~- ita/yan bombardıman tagyarelerı Fethi- çen Ma~~şal P~t~~ 
manda kadrosunda yapıldı" bil- F ko ba Ş k U lngılız teklıf 
dirilen deği§ikliklerdir. Harbin ye ve enike ye inmişi erdir• • • ınt 
;~ =~i:~:1b~ı!':~":'e':İ \nkara, 12 (A.A.) - Top- talyaya inmiştir. 4 - 25 mayıs 1941 de bir mandan- reddetti 
1imoçenko, Bqkumandanlık !iğ. ral iarımıza cebri inişler yapan, 2 - Bir Alman tayyaresi 15 İtalyan tayyaresi Fenikeye, bir 
vedildia; için, h. arp sahnesinden haziranda Anamura, cebri bir diğeri de F ethiyeye cebri ınış 1 kt ---O>---

o· Q t.harip devletler harp tayyare- 1 a n 
r~kilmis. bulunuyor. iniş yapmıştır. yapmıştır. Bunlardan ilkinin 6, i-
,_ 1 nin bir kısmını dün bildirmi~- 1 d Bu aabah gelen ilk haberler, 3 - Bir talyan bombar ıman kincisinin beş kişilik ınürettebatı Viş, Suriye ve Lüb

nanın istiklalini 
tanımıyacak! 

Sovyetler Bırliği Milli Müdafaa tik Bugün bu listeyi tamamlıyo- tayyaresi Fethiyede yere inmiş- enterne edilmiştir. ç k • ı d • 
Yüksek Konseyinin, üç b"'ku- ~.. tir. Yedi kişilik mürettebatı enter- 5 - Bir tayyare de lmroz a- e 1 1 
mandanlık ihdas eyledi'iini vr 1 - İki Alman tayyaresi An- ne edilmiştir. duıne inmi9tir. 
bunlardan birinin Mareşal. Tirno .:._ _______ _ 

çenko'ya verildiğini bildiriyordı. '.• ııreşal Manner- Cörçil'in tekıitini A m e rı· ka , 
~~;:ı~:,.ntı:;a b:;:~0~::.n.';!~,' .vıı1 Ruzvelt redde mec-
Mare"'ı Tinıoçenko'dan hiç hah ht Yril bir beyanname bur kalacak do nan-
•ehnedi ve ilk telgraflarda ken-

!ı:~;,:":.~~~:;di:;p\~~~::n~;: neşretti: Su r-ı· yede mas ı n ı 
kumandanlığına Mareşal Rimc.-
nesko'nun tayinini bildirdi. " __ R usyadaki 

Rimoneako adında, bir Sovye• m u ha- ha rbe 
Mar.,..ılından bugüne kadar hi: F"'ı"n vı·la" yetle
bahsedilmemi~ olduğuna görr. 

i~::ı!~~~:r!;;:.ru~unıpi rı"nı· zaptetme rebe sok mu -
keri, öğle neşriyatı esnasınrla b'ı • 
hatada mı bulundu? Timoçcnkc d k 1 G 1 yor ! 
adını Rimonesko feklinde nı en ) JDCJffi) enera 
okudu? 

Eğer !:.öyle ise ortada mübjn, kınına sokmı- Dentz, müta-
bir mesele yoktur. Akli takdirde, 

---0----
A.11 an azasından 

birinin mütaleası : Sovyetler Birliği M'dli Müdafat >J f reke teklı•fı•ne 
Konıeyinin, MarefBI runoçenkc yacagım ,,, 
wafından idare edilmi§ olan 22 
ırftnlük harekattan memnun ka!- c e v a p 
madığı L'tlatılır. "-Amerika 

Sovyetler Birliği Milli Müda Acaba hı·r ı·h.. vermedı· 
faa Konseyi demek, Stalin d~ donanması 

harbe girerse 
Japonya da 

harbe girer!,, 

mek olduğuna göre, son tayinler ) ..., J • b 1 d
doğrudan doğruya ona atfetmek a mı aş a 1 
doğru olur. 

Voro9ilof, $talinin en çok iti 
mad ettiği askerdir, Bu demektir 
ki Voro~of, heqeyden evvel 
Ruı Komünist Partilinin emniyel 
ettiği bir komünisttir. B~ tayind< 
VorO§ilofun sırf askerlık bakı 
ınından olan meziyetleri ikinci Vf 

belki de üçüncü derecede bir rol 
oynamıştır. 

Stalin Voroşilofla, 22 yıl ön
ce müd~hale harpleri eanaaınde ' . . 
omuzomuıa harbetmıtlar. 

Bununla beraber ona da bü 
tiln kumandayı terketmemi§ bu 
lunma11 dikkate değer bir hadi 
sedir Bundan şu anla9Jabilir: 

Milli Müdafaa Kon.eyi hakiki 
Başkumandanlığı hiç ~sey~ 
vermemi§, bu büy~ .sal&lıiyetı 
kendi «m&.nevi ıahsıyeünde• aalı:-
ltmllfbr. b .. 

Tamam.ile nazari olan u cum-
lenin türkçesi ,udur: . 

Başkumandanlığı bizzat Stalın 
eline almıştır. h 

Voroıilof, timali garbi ce~. e· 
sine kumanda edeceğine gOl'e, 
Sovyctler Birliğir.in iki muka.d
deı ••hri, yani Leningrad . ıl.e 
Moskova, Rus Komünist Part~ı: 
nin en miıtemed i.zasından hırı 
tarafınıla.ı ınliJafaa edil<cektir. 

Helsinki, 12 (A.A.) - Fin· 
ar.diya orduları başkumandanı 
'1• . reşal Mannerhaim aşağıdaki 
.n .riyevmiyi neşretmiştir: 

« 1 9 18 İ<tikliil harbi esnasında 
Careli ve hudut Finlilerine de
r..i ıtim ki, Kareli ve hudut Finlj
eri kurtulmadan kılıcımı kınına 
.oymıyacağım. Viena ve Aunu! 
ıihiyetleri bu vaadin tahakkuku
u 22 sene beklediler. Finlandiya 
~are!i~i de kı'} harbindenberi bit 
>uc:u'- senedir bunu bekliyordu. 
'ıeni hir gün geldi. Kareli ayal:-
1ndı. Saflarımız arasında onur 
&burları hareket ediyor. Önümüz 
!e: Karelini:ı hürriyeti ve büyük 
:'j~landiya bizi bek1iyor. 

t..skerlerl 
Ceçeceğini z toprak, mukad

JeR bir topraktır. MiJletimizin ka
til <: yuğuruJmuştur. Sizin zaferiniz 
(:a:e!iyi kurtaracaktır. icraatınız 
:'ir.lan<lıya için büyük ve meı'ut 
Jir i tikbal kuracaktır.> 

o -

Peru ile Eku
hiç ator, bir 

yüzünden si-

Lon.:lra, 12 (A.A.) - tB.B. 
.:.>: Suriyede mütareke meıelesi 
,trafında hiçbir yeni hareket ol
namrıtır. Çıkarılan haberlerden 
;oğu Almanlar tarafından uydu
'Ulmaktadır. Viıi kaçamaklı hare 
;etlerinde devam etmektedir. ----O>----

Bir başka aza da 
şu fikirde bulunu• 

Almanlar, General Dentz'in 
nüracaatlanna Jngilizlerin cevap 
ıermemekte olduiunu yaymak
adırlar. GOya General Dentz 
nütareke teklifinde bulunmuı ve 
~ yor,· ngilizler bunu reddetmi§lerdir. 

Ju yalan haberlerden makaat, dur U R- it h ·ıa 
~a~~~ı;:\'::e ~~ı::::e~~::uliyeti- - uzve arp 1 n 

Hakikat büsbütün başkadır. 9 etmek ı•sterse mı"llet 
emmuzda General Vilson'un ce-

ıabı Vi.şi'ye vasıl olmuıtur. Ni- b dd d k ı 
.ekim V;,i redyosu bunu iliin da unu re e ece tı r 
,tmiştir . işte o tarihtenberi lngi- " 
izler beyhude yere Vişi'den ce- Vaşington, 12 (A.A.) - lnı 
;ap beklemektedirler, Vişi lngiliz ajansı, B. Çörçilin lngiliz ve A
.ere cevap vermediği gibi Gene- meri!~an donanmalarının işbirli
·al Dentz' e talimat da gönderme- ğine dair yaptığı teklif hakkında 
. niıtir. Vişi, bilinemez naaıl bir- Amerika ayan meclisi bahriye en
akım hesaplara kapılarak za- cümeni ilzalarile görüşmÜ§tür. 
nan lr.azanmağa <;alışmaktadır. Mezkur ajanı, bu teklif hakkın-
3elki de Vişi hükumeti Alman- da oldukça muhteriz davraruldı
ıayu müracaat etmiş ve oradan iını müşahede eylemektedir. 
ıenüz bir talimat alamamıştır. Ayan iz.asının mütaleaıı şudur: 

Bunun üzerine General Vilson, , Böyle bir tedbir Almanya aley 
(ıbrıs radyosu yaaıtasile General hırıe mUleveccih harp hareketi o
)entz' e bir defa daha hitap et-ı .acaktır. 
niş ve Vi!İi Generali buna da ce- Demokrat B. EllendeT, şu mü-

Mareşal 
Voroşilof 

şimal cephe
sine ve Bud

goni, Ukran-
ya ordularına 
kumandaya 

ba !adı! 
Londra, 12 (A.A.) -Sovyet 

re~mi tebliği: 

Vluharebelerin seyrinde hiçbir 
deliıiklik yoktur. Yukarıdan a
tai ıya, cephenin hertarahnda 
ALnan kuvvctlerile tema• halin
de lir. F a!..at bütün bu çarpışma
laı tali derecede ehemmiyeti haiz 
bir •akım cephe tashihi hareketle
rinden ibarettir. Müsademeler, 
zaı,1an zaman ciddi birer muhare
be n1anzarası göstermek.le bera
be esaslı bir inkişaf v&dedeme
m~l<.tedir. Hakikat şudur ki ilci 
tar3f da, yakında baılıyacak çok 
şiddetli muharebeler İçin şimdi
den hazırlık tertibatı almaktadır. 

Sovyet tayyareleri, devamlı su
rette ve bulutlar halinde akınlar 
yapmakta ve Alman takviye kuv 
vetlerini bombalamaktadır. Sov
yet ve Alınan tayyareleri arasın
da devamlı çarpışmalar olmakta
dır. 

Londra, 12 ( A.A.) - Jngil
tere hükumeti, Vaşingtondaki 
oüyük elçisi vaaıtaaile Amerikan 
1ükUmetine bir nota tevdi etmiş
'ir. Amerikanın Vişideki büyük 
•lçiıi vasıtaıile Viıi hükOmetine 
oildirilmesi iatenmif olan bir no· 
canın eeaıları şunlardır: 

1 - Suriyede müttefik ordu 
1
<ara ve hava üılerinin Almanlar 
ve ltalyanlar tarahndan kullanıl
maması için harbetmektedir. 

2 - lngiltere Arap halkına 
verilmit olan istiklal taahhütleri
ne sadık bulunmakta ve General 
K~tr~ tarafından bildirilmiş olan 
.s~ıklal şartlanna iıtirak etmekte
dır. 

. 3 - Müttefiklerle birlikte Su
cıyede harbetmekte olan hür 
F" ranıuzlar için tam bir af ilBn e
dilmesi. 

4 - Suriyede Vifi emrile har
beden ku,vvetlerden müttefikler 
d8vaaına iştirak etmek istiyenle .. 
rin bu hareketlerine müsaade e
dilmesi.. lıtemiyenler ailelerile 
birlikte memleketlerine gönderile 
cektir. 

5 - Suriyedeki liman teıia
tının tam olarak tealir:ıi. 

6 - Suriyedeki harp gemileri 
Bcyrutta enterne edilecek ve 
harpten sonra, birleımiş Fransa 
hükumetine teslim edilecektir. 

7 - Suriyedeld Alman ve 1-
talyanlar enterne edilecektir. 

VİŞl'NIN CEVABI 
Vişi hükUıneti buna verdiii ce

vapta şu esasları ileriye ıürmü.J
cür: 

1 - Fransa, Suriyoy ait taah 
hütlerini nasıl yerine getireceiini 
bilir. 

Mar~şal Voroşilof §İmal cep
heoi ba~kumandanlığını ele almıı 
ur. Düne kadar başkumandan 0 _ 

lan Mareşal Timoçenko, ıimdi 
yalnız. merkez cepheıine kuman
da etmektedir. Ukraniadaki kuv
vetler, Mare.~al Budyomi kuman
dasına verilmiştir. 

2 - lngiltere hükOmetinin Su
riye ve Lübnan istiklaline ait be
yanatını Fransa keerJemyekün 
addeder. 

Ruslar 179 
Alman tayya-

3 - Katru ve Dögol ııibi va
tan hainleri hakkında bir umumi 
af teklifini şiddetle reddederiz . 
Memleketlerine hıyanet edenleri 

affetmek F ranaanın şerefine pek 
aykın bir teklif olur. 

. d .. .. 
resı uşur- yet ~mumi karargahından tebli~ 

\
edılıyor: •• ı f Polesti petrol mıntakaıı tekrar 

muş er . bon:ıbardıman edümiştir. 9 ve 1 o Mı.ı-;cc:?. cc phu.i kumandanının 
adı ilıcri'lcl"O te:edrlüdüm!iz ol· 
duğu iç!n M.re,el Timoçenko
nun akıbeti etrafınaa uzun uzadı-

k • · ı • al'ı•r ya on:.ı;.n . . _ ım at• 11ıa m · 
değı1iz. 

C~"'tvp r~~h""!'İ Jcırmandanı Ma
reşa1 Budyonı•i'yı şahsan tanıdı
ğım ıçiıı onu yarm tahlile çalışa

laha sarıl
mışlar .. 

ıap vcrmemittir. t:tleada bulunmuıtur: 
Pek tabiidir ki, bu şartlar için- •- iki dona~manın _iıbirliği 

~e General Vilson, idare etmek- yalnız Almanya ıle Amenka ara
•e olduğu askeri harekab zayıf- sında top patlamaaını intaç et. 
atamamak ve durduramamalc. mekle kalmıyacak, ayni zamanda 
mevkiindedir. Bunun içindir ki Jap.onyayı. de herhalde harekete 

lıazırancja 1 79 düşman tayyare•i 
l\l!L '·uv•, 12 (, .A.) - Sov. diişürülınüştür. 

ıiiiiiii!~~~--iiiiiii~~~~~·iM .• 
Birkaç Satırla... ı 

cağım. 

Simd'Ek, !"ı •1.,tcl.,duki tayin
lerin :r,d~ ettiği manavı teabit ile 
iktifa cd ,ı;m: St•litı, biifül ku
mandayl ele a1mıatır. 

• IZAMEITI.' NAZiF -----------
ANA 

Santi•ııe-Şili, 12 (A.A.) _ 
Peru ile Ek.uatör arasındaki ihti
·,fın halLı" doğru ilk adım olmak 

LJzere her iki l~r3f1n kıt' alarını ge
riye cekır..elf"rı hueusunda Brezil
} el ile Arjantin tara_fından yapılan 
.1..kL[ hai .. kıı.da 'ilı hi.iklımeti ce
-w :ıbn 1 vem,i•t;r 

Şili hükumeti, bu teklifi ilham 
ede, vüYsek seberleri tamamile 

Nana tef-ika.aanm kaz.andı- 1 teslim etmek:e Oerabt!r J>eru ve 
rağbet, bizi yeni bir kararın Ekuatör hüklıı.ı.etlerine böyle bir 
alınnıa•ına ıev!.etmektedir: teklif yapılmadan "vvel bu iki 
Bütiin geyretlcYirrıize rağmen hiikUmt'"L' :-ııt.irn<.~il hildiseler:n 
timdiye kndar hl\•i.rl1U1 tama- c:.ekerriır etm ... mf"si için icap eden 
men silirrı olarak neıredilemi. tedbirlerin alınmasını kuvvetle 
yen; fakat arka<latıınız H a _ tz.vsiye etmek li.zımgeldiği müta 
mi d Re r i k'in kudretli ka- leasındıdır. Hususile !..i ihtilaf 
!emile çok titiz bir dikkat ve öyle ciddi bir mahiyeti haiz de
itina ile 'iMnımıza tercüme ğildi. 
edilmit olan bu beynelmilel ili hükıimeti, ancak bu tart
eseri bUIJİİn yeni battan ver- ladır ki müşterek gayretlere iıti
meğe bq)ıyoruz. rak etmeğe hazır olduğunu bil
iımllİ•ıııİiılliı•••••••ııiı dirmektedir. 

3eyruta kar~ı olan lngiliz taarru- gehrccektı~.ı, . . . 
u fliddetini arttırmakta ve şehri . C~mhurıyetçı B. Wıley demıt-

h k . . . ' tır kı: mu ı.:.ıtara etrne ıçın, şımaldekı ~... . . . . . 
1(.uvvetler tazyiklerini arttırmak- «- Eger ıkı donanma bırıbır
radır. Dü~ kuvvetlerimiz Tel Ab- lerine müzaheret edecek oluna, 
biah köyu'-~ü zaptetmı' 1 d" harbe bilfiil ittirak edilmiş ola-

f er ır. k B . R , . .. h 
Britanya tayyareler' v· . ca tır. u ııe, eısıcum urun ev-'· l§ıye a- )" • 

it bütün aakeri n1evkileri durma- ve a parlamentodan harp ilan et-
dan bombardıman etmektedir. mek ll-3.l~hiyetin! almış olmasını i-

Tel Talah'da bir b" '"k d cap ettırır. Parlamentonun muva-uyu epo . k . 1 k .... 
yak.ılmı~tır. Daha şimalde birçok !~. ah ~ ma ••;2ın Reıaı~umhur~n 
mevkilere yangın bombaları atıl- boyl~ bır tedbıre teveııul etmege 
T'lııgtır. Yarım saat devam eden salihıyeti yoktur. Böyle bir mu
infiliklar olmuştur. vafakati istih!llal etmesi ise çok 

Tayyarelerimize kartı çıkan 5 şüphelidir.> 
Vişi tayyaresi Avustralyalı bir Ayand~n Wh~~l~r demiştir ki: 
avcı filomuzun taarruzuna uğra- c- Eger Reısıcumhur bu hu-
mıı ve beşi de düşürülmüştür. ~usta miU~_tin reyine ~ü~acaat e-

Hamahdaki tayyare meydanı dertı.~ kat ıyyen menfi hır cevap 
bombalaı1mı•tır Ta .1 • • alacaktır.~ 

"Y • yyarecı erımız ._ 
bu n1eydana pilc.e bir hücum ye- !'İ t 24 rn,,tör tahrip edilmiftir. 
paralc: pek apğılara inmifler ve Bu hücumlar elha•ında iki tay 
iki Viti layyare•ini tahrip etmit- yare kaybettik. Bunlardan birinin 
lerdir. Beyrut limanında Vitiye pilotu iJe rA11d1 kurtarılm11hr. 

_______________ . ...__ ____ ~ ----
Yerinde bir 

tedbir 
Hfımid Refik 

Gazetelerin dürt sahifeye indi· 
rilmeai !<aran, keyfiyyel ....-u
nun, kenuniyyetin istila aalıuı 
üzerinde kazandığı yrni bir za
ferdir. Lüzumsuz vo tiksindirici 
bir bolluğun bütün nefretlerini de 
birlikte getiren altı, sekiz, il&lı .. 
şabife bacırindeki gazeteler, tec. 
rübeler göıterm;.tir k~ •İ§irilme
ie muhtaç ıütunlaruıı, fikrin gÜ
zel ve asil ?iıymetlet i !JCrine

1 
m.~. 

yaklannuzı bo~ ve hafü ih3aslır.r
la aıdıklıyan uçucu ve kof tesir 
riizırylariJe doldıınnaktadır. Oku 
yueuda ferııhlr.k yerine ürperti 
ve gazete haysiyyetine bür
ınetaizlik uyandıran bu yı}tfık ve 

01..ı. na ık iaral, Koordinasyon Hey. 
etinin yeri!1dc bir karan ve Bq.. 
vek&Jetin tereddüdrü~ taavibile 
ortadan kallqn•k üzere bul11uu
yor. 

Öyle :raunederim ki hu karanıı 
al~ı~'>ınd.~ n:ıl sev İnecek olan 
brıJır Gozle..,.; ve , .. 1 • ka 
d b • . .,.or ~n -
ar eynmı liiz•-ıuz b' 

-1 k u•u ır Y<>r-
g~u':' . tan kurtaracak olan bu 
tedbı.14, on(m dikkat melekeaini 
kaınçı!Ull\2l:i1. . ' • b" . .::I. 1 cak tfo:;:>ırı Jıw.a o a-
• • tır; kari, bununla inbiktcn ~r

~'!"lıniş ve teksif <:dilm~ fflrir ~v~ 
'.akıa sembolleri del&Jetife. ctec
r~,. !" büyük amna ı......,.... 
imkanlarını da elde etmif o!a
cakıır. Fakat kaJ'i k8fi11mda ınu. 
'::arririn de derlmip toplanına.1 
na ve bir nevi fikir ve IÖa teıri. 
fatı kalı.bı ~· • gİrmaine, yine 
bu tedl>ır, 11t11rutemez nıües.iı 
oLicaktır. 

~u it!"8':la onu alqlemnlrta 
geeilmııyelirn. 

• 
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f:ıı Sun I lavadis'in 
L delıi J e/rikası -7 8 

EN SON HAVAOlS 

Şehirden raportajlar ... 

Dualı tütsü! 
Falcı çingene Zehra - anladın mı kara kaşlım -
leylek kusmuğu-eşek dili kurusu-kaplumbağa 

Yaşlı kadın, kır saçlarını yeme- sidiği - geyik boynuzu - okunmuş don - yavru 
ni i içine sokmağa çalışarak hazretleri ••. 
söylenai: "Benim çocuğum 

An erikadır. Orada okuyor!,, 
ıi·c 1.;ıi : • iıamettin Nazif 

Delikanlı maşa)ı t !inden at• 
ıı. Yalap uzandı. K1za dikkat 
k baktı. Bir gün olup ta ka· 
çııkçı keBmeııindeo Lu kadar 
a~ bir hakaret duyabileceği· 
ıri hiç bir zaman aklından ıı.e
!lirmt"lllİ.§ti Kız İncilden bir fı
yet okuyormuş gibi gözferin.i 
luırşısıodaki duvarıu meçhul 
bir nokta >ına dikerek devam 
•'iti: 

den fırlamışlar ve söndürdük
leri limbaları tekrar yakınağa 
mecbur olmuşlardı. 

Gelen askerdi. 

Bir er, bir kibrit çakb. 

Tuttqan paçavralı bir sırı -
ğı~ uzun boylu, şen ve neıeli 
bir subayın yüzüne rnrdu. Ev
lerden çıkanlar, onun bulundu 
ii:u tarafa sökün ettiler, etrafın.. 

Subay teğmen riitbesinde i
•'.ı toplandılar· 
ıli, Çapkııı ve bıçkın bir tanr
.:. bağırdı: 

- Hey Smordeıı uıu.lııarıl 

~· l bakalım yanıma! 

Muhtar fıtı kolınuş gibi ba
caklarını aça aça. apL~a apı~a 

iki üç a<lıın öne geçti: 

~~~~-Yazan: 

1 M. S. ÇapanoOlu ---
- Yüreğin kabarmı.ş, her ta. yor: 

rahı kapkaranlık, bütün yolların - Aaaa .. deli oğlan, tövbe, de, 
.ı:apalı, bak şuraya bak .. Bu yıl;a- tövbe ... Büyü bu! Kırk yıllık ka
nı gördün mü? Düşman! Seni rı kocayı birbirinden ayırır .. Ana 
.;okmak, iplik gibi dHinin zehri- Y! ev!atlan, babayı oğuldan eder. 
ni sana aşılamak istiyor. F&kat Güı.,•şli gönülleri, bulutlu gökle. 
Dir şey yapamıyacak... Hükil - r" çeviril'. 
.net kapısında bir işin var senin.. - Haydi, bunlar hep laf... 
dumın için ç,>k sıkılıyorsun. İşin Hem de Wın '1ı para etmiyeni! 
olacak ama biroz geç... Bir ada- - Uf mı?· Rahmetli Kenanın 
,!ın var. bunu yap, mutlaka yap! karıst da böyle söylerdi o . 
.dir sarı.şın kadınla, orta boylu na nasihat vermiş: cNigar kı -
.• knazca, btyıks·z bır adam sana zım, sana kuru, gaga burwılu, dl
.>üyü yapını.şiar. Bu, büyüyü boz ni ayrı bir kadın bUyü yapmı$h 
Jur. Yoksa i;ıia kötüdür ha!.. Bir de~;m. İnarunadt, İnanmadı 
fo esmer, fıkır fıkır, üzilm ııöz- an1ma, zavallı tazecik yir:ni @n
.ü, böğürtlen dudaklı bir haspa de ııür!.edi gitti. 
'ar. Bu da kim bakayJın?. An1a- - A~ıyorsun? 
~ıldı seniri!C:, seni deliler gibi se. - Bü:,:U.k söyleırc YG\l";,.tn1, i-
V'iyor, seviyor ama, aradaki o nan. bu ~eye .. 
;arı saçlı yak mu, iş:i b-Jzmak için -- Haydü inaııay:m ... Peki ne 
büyülerle tüssül•orlc uğraşıyor. ·' aµayın·? 
3abun kalıbına bin bir i!tne sok- _ Bliyüyü bozdur. 
muş, atmış bir kuyuya. Sabun e- _ Nasıl? Nerede?'!. 
r~dikçe, zavallı esmercikte eriye- - S;..na b:r adres verecei.,ıiı1 .. 

1 

oek ... Bunu önlemeli an1adın mı? oraya git, benden seLiim söyle .. 
Kara kaşlım i>eyceğizim!.. Ve: Zarbozan, zorbozan, biiyü 

Falct Cin<ıene Zehra ile karsı bozan: 
<ar~ıyayız .. · Leylek ku.o;ınuğu, yedi dükkan 

gel, o vakte kadar sana tesirli bir 
ey hazırlarım. 
Şi~man kadın iğildi: 
- Teş<!kkür ederim, dedi. Ax

trk ınc olursa sizden olur. Kör o
lasıca herif bir haftadır bütün 
lıütün azdı. Eve uğradığı yok. 

Ve sonra adamın eline bir şey 
sik~ırarak kapıdan clktt. Göz u
cile, baktım, katlanmış bir kurt
lu: Yani beş liralık!., Günahı boy 
ııuna, bir mi, yoksa iki miydi fark 
edemedim. 

M4Ul.gr1 cebine .~Ö!llerken bana 
sordu: 

- Ne istiyorsun oğ!,um? 
Zebranın dcdikleıini anlattım. 
- Peki.. . Yarın öğ'lcden sonra 

p_el, al! 
- Ne ücret vereceğim? 
- Töv.be de, istiğfar et ev ıa . 

dım. Yavru hazretleri kızarlar. 
l.İcrct diye sorma, hediye,i nedir, 
diye sor. 

- Affedersiniz. Hedi) !;; ne • 
dr? 

- Herkese 10 liı-a amma, ına
dı,mki Zehra abla gönderdi, size 
bil'> lira ... 

5 lira kelimesi gözlerinu falta
~ı gibi aQtt, fakat lxızmadını. Ya
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* Uzun zaınandanbcri v~pu:· 
işlemi.ven İzınite tekrar vapuı· 
tahsis edilmiştir. Haftada iki 
gün şeh1"imizden İzmite vapur 
işliyecektir. * Adapazannda Yardıınse
venler cemiyeti kurulmus ve ça 
lışmalarına başlamıştır. * Ticaret Vekaleti İaşe U
mum müdürlüğüne tayin edilen 
S;Ut Rauf Sarper dü nv:uife
sine başlamıştır. * Dün bir altın fiyatı 25 lira 
25 kuruştu. * Ticaa-et ofisi 10 ton naitalin 
satı nalrnıştır. Bunlar mu.ayyen 
ve meşru fiyat üzer.inden satım
eaktır. 

* Belediye talimatına riayet 
etmiyen 52 kişi hakkında zabıt 
vaııakası tanzim edllmi$ ve tram 
vaydan atlıyan 6 kişiden para 
cezası alınmıstır. * İzmitde Karnsud:ı. bir pJ:ıj 
yapılmıştır. * Adapazaırı ile Kar:ı.~u ar~
Sllldaki yolun inşasına ba:;lan
llll$lır. Yol kışa kadar tarnamfa
nacaktır. * Gülhanc hast:ıncs;nde bı•
lunan profesörler, bu ayın o'!' 
ı; <ııden itiba.-cn Ankarada C!'
beci hastaneshıdc vaz'ie ataı:ak
l:ıt·dır. * K.aradeıriz mıntakllınııı 
traıhlaç oldui!u mısn· ve sair htt
b1J1bat müteaddit vapurl:ırla bu
ralara gönderilmiş ve Jıa.l';.:ın ih
tiyacı ta.ınamile karşüanmL,tır. * Bütün Türkiycdeki re.,mi 
V' htL,ust okullarda ikmal imt'
hanlannın bir e.vlulrl<' ba,]ı,.,,_ 

ca.i'.rt haber alınmıstır. * İkmn·l kursları hazırlık.len 
lı.namlanmak üzeredir. Tk· 
~·ktcpte açılacak kurslarla :Şti
ra..k edecek talebelerin say"ıı vı• 
~ıicdm~nle.r tesbit edilmis1ir. 
Faaliyete 16 temmuzda ge<-11<·

Bir kaçakçı ki, bu yüz -
den hapi&lıanelere girebiliyor· 
:'ider yapmıyor ki ... Dedim a 
h'iz ıneııut olmak için yaradı! -
mı iıı..anlar değiliz. Senki ku
ru toprak üstünde ~ğsünden 
yaralı bir yarı ölü iken sevdim 
hm. Yok.sa kimhilir. belki de 
baygınlığın geçmedeıı la bir 
kurt, ya bir çakal parçalamış 
olacaktı seni ... Sonra ne oldu? 
Sen benim iÇin karde~ini v"Ur-• 
dun ... Sonra Hen kendisinin 

- Söyle efendi ... 

Smorde§ köy ii nasıl taııı bir 
'ıiakedonya köyü i'e bu. ıuuh • 
tarda tıpkı öyle, dört } üz dir
lımı bir Makedonya muhtarı 
icli. Ki.it komitecilerin taz)ık
!arına kah jandarmaların tak.ip 

n\ü:frezelerinin ta:ı}tkına ve tch 
d~dine uğruyordu. İcabında 
\..öylü namına dayak yiyor ve e 

;,er horoz &esi du)ınaıruş bir 
1-aç altını var&a >andığından 

çıkarıp kih koınitecilere kalı 

jandarmalara dağıtma~a ıııec· 
Jıur oluyordu. 

ZC'hrayı tanımadınız mı ca - ;üprüntüsü, şeytan tersi, ı.ırnık, 
mm? .. Şu girmediği ev, çalm.~dı- çörekotu, eşek dili kurusu, do -
~· kapl kalmayan,dostlar başuıa muz kuyruğu kıh, yanmış geyik 
her düği.intle, evlere şenlik her Ö· boynuzu

1 
somarupa. ve kaplun1 -

.üdc, her kavgada, her içki ale - baga sidiğinden yapılmış duvah 
minele, hc:r çın:ıarda, arkasınd::ı tüs~ü istersin .. O sana yapar, alır 
da:~a kırmızı entarisi. sırtında si- 7 .~ün arka. arkaya tüssü~n..irsin. 
yah dii>et yeldirmeli, ba-;mda O· Biıznilla!ıitaallı bir ~ey~in kal
yalı yemenio:i, elinde kocaınaı, maz. büyü falan bozulur. 

tir. r n, tüssüyü almaya ge1eceğimı c 
söyliyerek evden çıktım. * \foarif Vekaleti. ~t·rc,ı " ' 

n1Pkteplerde tedr.ı:salın erkt·n 
bitmesi vüzünden taınam!C.'f"'t"ııı
.. ;ı ders müfredatı pro(!romJ·•
r• 1 hu tedı<'s yılı başında okııt 

" :! 1 karar vermiııtir. 

öldürüldüğünü duydum. Bıı 
kadarla kaM )ine i)i ... Kim· 
bilir daha ne kanlı leyler görr
c~z. Dedim a, bu i~ bir uğur· 
<Uzlnkla başladı. l..orkuyorum. 
Tali.hln bize bu kadar fazla gii
liirı:ı,,..mesinden korkuyorum. 

içten iÖylediği apa§ikin!L 
esindeki hüznün öyle bula~ı. 

cı b.ir hali vardı ki, delihnh, 
biran ~nde bir eın. bir a~
lılı: duyar gibi oldu. 

Maamalih kendiru çabucak. 
topladı. Sevıçiliiiııin -ellerini 
olıayaru: P / 

- Manasu: vehimlerle kafa-
w yorma ... 

Dedf. Daha doğrusu diyebil-
di. Zira, tam bu sırada dışarı -
dan si.Wı sesleri gebni ti. Ali. 
J..nJaL. kabarttı: ,, ., . , 

1 

' Ayın on beşi idi. Acaba. 
\po tol, .özünün tti mi çıka • 
caktt? Hemen mavzerine sarıl 
nıak iııted!. 

Ltibinskanın yüzii korkudan 
·Rp<erı kesilmiıtti· 

Korkuyordu. f 

O, h ız dağlarda yapa. yal 

Subayda kazanılını~ bir da
' anın :ıaferiudeo ne~e alarak 
bağırdı: 

Mıı:htar 1 Zagordeşli kadını 
bul hana! 

Toprak helleye belleye avu 
ru nasırlanmış bir köylünün 
-elıi.m aldığını bilmem hiç gör 
diinü ınü? 

Pazm çok kuvveılendiğ'i i -
çiıı, kacaman bir vinı; ipekli 
bir m~ndili nasıl sıkıntı çek
meden kaldırabilir" bu kuv -
veıli pazılı kol da ueundal..i ·li 
;;~]e kaldırır. 

Daha var 

ııız oturan, komitecilere vatak Saat dokuza geldiği halde, 
lık eden kııt, korkuyordu.- '(eryete tiyatrosunun salonu bom-

D .. likanltyı göğsüne çSti : •!Oflu. Balko:'lda ve en önde lial 
l<adife kaplı koltuklara gömül. 

- Sakın.·· Sakın ııiliha el cniif birkaç kiJi, avizenin yan öl-
ıttma 1 ,.. 1 1 

, ,,ün ziyaşı altında silinmİJ gibiy-
-- Ya ttt )apahan? s,.u <leli ;.Ji. Perdenin kızıl ıathım ııöl-

rİ)"Or maron? j.ıe biirümüttü. Sahnede çıt yoktu; 
y ,__ Lıilı' .__, ,ı on-limbalar sönük, çalgıcıların 

OM& ılliiıı.ıt • nota rahleleri dannadağuııktı. 
- Delir'iyonun:; bell.i deli- Sade yukando, üçüncü kat gale· 

riyorunı ama sen -de yanlış bir ri~e, havagazile yeıilletti~ilmit 
lıureketr ka lkl•I}" ır•ıın .h. b•r !ema altında, uçar gibı ~u-
. , · ı;ı l :.çe ran çıplak k:ıdın ve çocuk resım-
lıyor hanı. 1 il !erile bezeli kubbenin etrafında, 

ı\sabi bir tf'knıt' ilr rorıı;:ını davdler ve "ahkahalardan han: 
fırlattı: ' ı ' ı 1 ı 1 ıı'f' olma de,-amlı bir gulgule yükse· 

ilah •celeri 'Şiıudi kt-ı;iluriş
ıt Kır. ıl.-likanlının elini kavra 
dı: 1 1 

liyor, altın çerçeveli e:enit ve yu. 
Vtll'\ak tavan pencereleri altındil 
takkeli ve ka.:.etli baılar 11rala
nıyordu. Arada b:t, gece clbüesi 

ela •.. 

Gel! Biz uıi~afiri~ bııra• (iy;ı>mir bir crkd:b •arif ve bük
lümler içinde. bir hanımı ö~ıün" 

f ·atm?.J g«!l~ren, t-.IZ..9lı harel<tetlr. 
V ti lıiubir ilitiyat ile bir pen rile bir yol-gö• •rici kadın görii

ctr.,nin perde-ini araladı dı a• nüyordu. 
r" M J!ÔZ attı. ' 1 Ön ·ıralsrda iki delikanlı be· 

· ·"' L ., r , l 'ı .., l:rdi. Bakınarok, &)akta durd•ı 
lar. 

Snıorde~ köyiiııüu göbeğin- ı Bu,,lerda_ı:ı, .. ufak. kam bıyık!,,. 
ı1~ Mr kayna ma olıryordu· Si· ... Y•ıı;a buy:ık_r.es•: . 
lülı •e•leri duyulunca köyün - Hektor -dıye seolendı- sana 
hütün lô.ınbıtları <Önınü~tü 8 • a~~ etmiyelim, dememiş miy-

.• . m h. b d=. 
nıa. (:Jgerı •a~aıu ır orazan Yol-ııöaterici kadmltll'd~n bir', 
J. ulalları ;aj(ır edecel.. bir şld- teklifsizce: 

cleıl<- boru'!unu öttürüıu:e bü • _ Ob! 1',föıyö f<>~eri, dedi, n
tlin loiryliilu. •indikleri yerler yımuıı ha ' mli' ı·a dnl>a yanr.ı 

:le:iu kulplu sepeti ile hazir bulu •"• 
nen, Karaköyden ta Şişliye kadar Büyüye falan inandığım yok 
bülün B"yoğlu semtinin bü!blilü amma, şu tUssücüyü merak et. 
lehrn... ınedim desem yalan olur. Ertesi 

Zehra, eıı fak..r evden en lüks günü ver eli.ıri, Zebranın tarif et
•parlmana kadar girer. En ij\ - ı;j::i yere gittim. Çat kapı , karşı . 
rene, nkı ve balık kokan umumi ma :htiyar bir bacı çıktı, ben. 
ve gizli e\.·lerdi?n, en tanınmış sos ba-...taıı aş:ı.g1 sü.Zerek sordu: 
yetclt.:r ... c cnun sô.:-:i!L:ıaz bir iti- _ Ki11ıi istiyorsunuz 
bar mevi<ii vardır. Glinah<.ar ka. _ Ben; Zehra gönderdL 
tlınlar, onun bc, '.<ia ve :s;;.aınbil Der demez koıık:ul;acak biı' 
fdından, sev.ıı:liLt·i. hayat ve - ~- adam olınad ığın1t an'atınak için 
t.kballeri hakkın-:!,, ro•llımat a; - d•, Zehran•n ögrC'ltig: parolayı 
ın1ya sava ·ırlar. b ".'adını. 

Vücutlerini kiraya vererek ka- Küçük bir ta•l;::t:.n, loş bir e-
zandıkları paraları toy delikanlı- lektrik !Aınbasile ayd.ınlaulmı.; 
!arla, kaşerlanrnı; jigo!a:..ıra yedi- miruuıcık bir odaya girdim. Ta
ren bir ta'kım talihsiz fahişeler, vanda adın• bilınediğim bir sürü 
kennikrinden kaçan, ihmal cd.en nebat ve bir çemberin etrafına 
bu tüteylileri celp için Zehraya reı;,'.<li ipliklerle asılmış uçları 
büyü yaptırırlar. ı;ü.>küllü yumurta kobu1<1arı sal-

Bob-stil Şişli güzeller., sosyete !anıyor. Odada e<ya namı.na b•r 
nin mağrur bay.anları, kocalarını ;,nç sandalyadan \'" bir masadan 
boynuzlu yapan kibar hanımcık- ba<ka bir şey yuİ<. 
!ar ve randevu evinin yeni dilş - Oda kapısından gireke.ı, kısa 
ıJ>Ü~ on }>e,;, on altl ya ındaki Sd- boylu, kanburoa bir adam, şiş -
mayeleri Zehraııın falına öyle İ· ınan bir kadını uğurluyor ve bir 
nanmış!.ardır ki... taraftan da şunları söylüyordu. 

- Aman Z<·hra abla diyorum, - Merak et!ne, üzillecek b:r 
b:.1 U de ne iml!j? Bu asırda ki.m sey yok. Gerçi i~in bjraz karjşık 
in··ıw büyüye? anıa, hepsi düzelecek. Dediğim 

Kal:n s~arm;ından derin derin gibi kocanın dilini bağlamışlar .. 
b;r !,:aç nefes alarak cevap v~ri- Sen bana, yarın değil, öbür ı<Ün 

saat var. 

'I'abiı bir daha ne uğra<lı111, ne 
ti., tüssüyü aldım. 

Va:C'ayı anlattıgıın arkacla:,lar
dan biri; 
~ Senin evde rastladıgııı ka. 

d.n. benim komşumduı·. dedi. 
K<>e3S!, vlicudünii kiralıyarak 
hayatını kazanan bir kadına ab&
Y yakmış, kadıncağız da biraz 
bönce, falcılar, kocakarılar: •Ko
canL büyü!«iil~r, büyüyü boza · 
rıı!• diye, zavallıdan avuçla pa
ra çc ktiler. Bir akşam bana da 
dert .vandı; gevezeliğim tuttu: 

- B;Jdiğim bir adam var, de
djn. Kocanın hiç giyilmemiş <lc
n\l \·eya fanilası var:;a vcr1 ol\u -
tayını, sonra kocanı Kiydir, üç 
~~Unde o karıdan soğur! 

Donu aldım, eve götürdün•. Bir 
kii<eye att.m. Kadın bir kaç Aere 
sordu: •Götü,.düm, daha oku -
y r!» kabilinden bic sürü ınarla
v~l attım. 

Bir gün. benı çok sılu>tırd., ge. 
r: ve~mek için bıraktığ:nı yere 
baktirn, bir de ne göreyım '! Bi-'. 
ziırı kedi üzerine. yavrulamamıs 
nu? Ne ise donu ydrntlıın, ütü: 
!ettim, kendisine verdim. Tabii 
okunımış o~duğunu söylemeyi u
nulınadım. Kadtııcağtz da masraf 
dh·e bana 5 papel verdi. 

- De;eneki, sen de öbüı·ler ' 
bi kadım kafese koymu.şsun? 
- P<ıtlaıııa, sonunu dinle ... Te 

sadiif b.ı ya, üç gün geçmeden, 
kadının kocasile dostu kavga e 

Uzun zayıf çehreai Ü%gÜn bir 
hal alan Hektor: 

- O halde niçin dokuzda bat
lıyacaiun ilin ediyorlar? Klaris, 
daha bu sabah, tam dokuzda bat
leaacağına dair bir de yem.in et
m~ti! 

NANA 
Diye mınlduıdı. 
Bir an, bqlannı kaldırarak ve 

zfülcrile loca gölııelerbi tanY•
ralr, •u•tular. Y eıil renkli davar 
ı,&g.tlerı, bunları büahütün ka
rartırtJJh. Galerinin liot katında
i>i lccalıır tam bir karanlığa ııö· 
rniifüydü. Balkon locala.nnda pek 
ı'.man bir hanımdan ba,ka kim 
;elr.• yoktu. Sağda, solda, geniş 
. üt~niar arasında, uı.un saçak1ı 
farbıılada ,üslü ön-taraf localar 
l·~mboştu. Hafif yeıile çalan ren
gi] o hıı •ü•lü salon, billür avize
drn ta~•n tui.lann serptiği ince 
bır tor topckıısı altında sanki ;i
.iirıniş gililydi. 

Hdctor: 
- Lüsi için Ön-loca aldın mı 'ı' 
Diye >0rdu. 
Beı-'.ki: 

• 
- Evet .cevabını verdi-. Fa-

knt bu pek kolay olmadı. Zaten 
l..i;,'nin pek okadar erken ıel
mr:.i ihtimali de yoktu. 

Hafifçe e•nedi ve bir ıükü! 
clı: ~ı.lama11ndan sonra: 

- Şant.>u1 var ·diye il&ve etti-. 
:; a r ı ~ l n V ~ n ü s'ün tem.9ili 
ır-n<?nin 'n n1üb.im bidİ-;Kİnİ te\' 
•,; ed~(• . Altı ayJır ağıılartla 

çalkanıyor ... Ab l uizim, bir mu
!iki! bir muıiki!.. itini pek bilen 
Sordöııav bunu sergiye sakladı. 

Hektor dindarane bir bllfii ile 
dinliyordu. Bir sual sordu: 

- Ya Nana, dedi, V enüs'ii 
o~myacak yeni yıldız ... Onu la
n1ror musWl? 

F O!<rİ, kollarını açarak: 
- Yine mi o? -diye baykırdı

Artılc illallah 1 Sabahtanberi bellri 
y:.rmi k~i Nana, Nana diye kafa
mın etini yedi. Nana ataiı. Nan;ı 
yukarı ... Ne bilirim ben! Parüıin 
bütün kızlannı tanıyacak değilim 
>.!.. Nane Bordönav'ın bir uy
durmasıdır. Düpedüz uydurma! 

Sükun bıolrn11ttu, FakAt aalo
nun bot!uğu, iıvizenin yan ölgün 
ziyaı·ı, kilisedeki refakat aeslerini 
andıran ~u nurıltılar, kapıların 
.u açıllp ki1.pan1ş!arı onu itlo
yordıı. 

Bird.nbire: 
- Burası pek kasvetli -dedi-, 

Ben çık1y<nvm ... Belki de Bor
dön.w'ı a\l"ğldA bııluruz. Bize 
iz.ah-at verir. 

Afağıd>, giş~l.riıı bıdunduğu 
"""'fUOl' döoeli aen~ dehlizde, ge. 

yıı·cift.. t Urii.uni; ~ hJ,Jlanll!lı. 

1 
l 

ıı· . Tlirk~c"c ~eviron: 
HAMIDREFİK ··== .:.-.=.:: 

Açık duran üç de.mir kapıdan, 
gUıel bir nisan geceoi altında, 
.,.ddelerin hummalı bayat kay
naıınalannın bütün akııı aeyrodi
ltbiliyordu. Araba tekerleklerinin 
rıUNJ•üleri birdenbire keıi]i,,,,ri. 
yor, kapılar sertçe kapanıyor ve 
k 'bar bir ıeyircilu kafileıi, kü
çük !lt'llplar halinde, ııif<olerin 
Sniindc durakladıktan sonra, dip
te. bammlann nu ve eda içind, 
.,iır "jjır çıktıklr.ın merdivenlere 
dojiru ilerliyordu. 

Havaıaz•nın mağmum ışığı al· 
h•lda, yavan bir an1pir dekorun 
mukavva. sütunlarla ıfulediii bu 
uçuk çıplaklık altındaki Hlondıı, 
iri Iİyah harflerle Nana İllmi yazı· 
lı !ı.ocaman ... rı renkli afişler boy
lu boyunca sarkmaktaydı. 

Erkekler, oradan geçerken, 
•~ nki mıhlanmıt :ı-ibi durup du
rup oııa bakıyorlardı; bazıları, 
serbest açılıp kapa.nmas1na mini 
oldukları kapı önlerkde birike
rek, ll)'akta konuıuyorlardı; bu 
aralık gİıenin önünıle duran ıi4· 
ı• an vücut]ij 1 m•trUf ablak yü~. 
lii bir adam, yer bulnıak husu 
sunda ıuar gösterenlere sertçe ce. 
ı.'apl.,.r veriyordu ... 

* T:~a;et Vekaleti. !ivaı ~-.•
rakabc komisyonunun calı fr
sulye5i için tesbit ettii"!i 21 k• -
ru' fivatı tasdıik etmiştir. * Hopodan Görcleve le« 1 r 
d \-~Jrı eden Trabzon fınd1k l~ıo.n 
t:;ıkasmda bu yıl I'Ckolten'ıı \" 
m·l.von 600 bin kilo k!ıd:,r 0L1'. 
~ ,:ı teshil ed1.l:mi~tir. 

*Ticaret Vekiıltoti, ça!• fa.w'
v tsinden sonra, idjter fasulye ne 
vilerinin de llyatlaınnın tesb'' 
e.iilmesini alakadarlan bildir
nıiştır. * Şisha.nedeki askerlik suh..'
. i nyıkılmasına başlanmıştır. * Evkaf ôderesi, Unkaµanın

daki So'kullu ve Süleymruıiyt> 
camileıile Eminönünde b,uluıı.a ı 
eski eserlerin tamirine ve s.,ı. 
d · ·e planlarına nazaran ytıptlıı
ca:k yeni inşaat ;~'n de h~zırh'·
J, :ı. ba~lamıştır. 

~ ıp bixbirinden ayrılııııııru~lnr 
mı?. Kadın hediye olarak bana 
ı,.r de ipek gö:nle'k aldı. Şimdi 
hark~se: 

- Amıın! dyormuş, bzim k.oın
şı.uıun bildiği bir büyücü var. Ga 
' t tesirli, donuna okuy~rak, ko
c:ıınt dostundan ayırdı. 

foteri, merdivenlerden i~
ken: 

- İtte Bordönav, dedi. 
Fakat, direktör onu ııörm;ı,tü. 

Uıaktan: 

- Aşkolsun yahu! -diye bay. 
kırdı- hani videttij:iniır. mehle? 
Bıı .. hah Figoro'yu açtım bak
tım, yok. 

Foıeri: 

- Hele sabredin! dedi. Slzia 
fll Nana'nızdan bahsetmeden öo. 
ce k•ndioin · tanımalıyım bit- lı:e
re... Hem esuen hiçbir fe)' vi
detın~ de delilim. 

Ve sonra, lafı kı1& keamit ol
mak için, Pariııte tahsilini yeni 
bitinnİf bir delikanlı <'lan yeje
n · M. H~lıtoı Döbfalob'ı tıtkdim 
etti. Direktör delikanhyı bir ba· 
kuıta tarlınlftL Fakat Hektor 001< 

heyecanla tetkik ediyordu, Adın .. 
fU Bordönav dedikleri, ıu kadıo 
tellalı ve onları her dem e-.ir ııi
bi kullanan adam, zilıni daima 
bir dalavereyle mqguJ, balına. 
çağıran, yerlere tüküren, dixlt"1'in1 
döven, bu mürai, bu zııptiye ruhlu 
herif miydi? Hektor, nazikane 
bir cümle arayıp bulmak liizwnu
na kail olarak, ahenktar bir -"': 

- Tiyatronur •. diye ıöze ha.· 
lomak istedi. 

Fakat Bordönav, sarilı vazı
y .. tlerden hotlanıın bir adanı tav
rile ve aray• çiğ bir kelime oo
kllf!urlll'ak, aözünli keııti ı 

(Daha~) 
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-ltdat. askerHk ı' lstanbul Belediyesi ilanları. 
. şu~ınden : Yıll&k kiruı tık ~a 

ltN SON HAVADts 

--Mü j ·d e 1--
1 - Beşiktaş şu'beBinre kayıt -

la malul subay ve eratla şehit ye- 125,00 9,38 KJraaAç Wl~ pay mahallin. 
titn1erbıin tütiiri Brramıyelerinin de 'Uln 1 u..-ı 'Ot deposu ('bir 
aşağıda yazılı tar~eıd~ il•~- sene °'~&le) 

ı.Yeni Çif lik 
SOTltANESl a 

1 
41 1 Sf Litvanyadu yeni selen mite.la.... Jdm7ltllW talata 
ı an atnOS Pire, l(ilve, hamam böcekleri, Sivrisinek ee ulr hapratı lm-

/Vp. 194 •-.. 1'1 ha eder cok milesslr bir ilie icat etmiıtir. 
la.ş kazası kaymakambjıiıda veri 250,00 18,75 ~ Ulıı Meıkez Jaallııde 
!ecektk. 49 numUah ardiyesiz yazıhane (bir -- zs. 50 kuruşla, DQENFEKi'ö'- ım tala~ 

50 • 100 k.urul'la, ASBPTOL tahtakbralan ve pireler~ 
. · 2 - ,,r.ııhc,.1~a aebebi .. et ve. sene~). 

l'ilmemek üzere herke-in cüzda· 2 mevsimlik 
· nında ya&ılt nu~ gör0 saa 60,00 4,50 Ulküdar iskele meıfdan.uıda 912 

100 kuruşla, bir liüe .llie tab takann. lllve, aivrf•ek " 
bihlmum baş&l'atı imha eder. 
25 kuruşta BLATTOL. sizi hanuun......_.en Bir. 

Stanislav Korolkaviç lmalatha n 
den tedarik edeblllralnlz 1 

· t 9 dan 12 ye kadar ellerindekı meıit-.W- aaba1ı ıaz1ık DJıve 
·mevcut tütün ikramiye tevzi nüf mahaW. B. Tepin 942 sonuna kadar. 

· u~ hüviyet ·cüZdaulerı ile 3 adet Kira .bedeli muhıammenlri ile tamlmt miktarlan yukarda yazılı 

Komisyoncular aramaktaf'IZ 
vc:.ikalt.k fot_ograf Jı1e .kaymakam 3 parça gayri meıakul kiraya veril. ii2ere ayrı ayn açık arttırmaya 
lığa .nıüracaat etınelerı. .. konulmuştur. ŞaıitMmeleri Zabıt ve~lit MlldilrlüğU kaleminde 

3 - Bundan so~ mW'acaat aörillebilir. İhale 2'/7/Ml Pcrwembt sOnO IUt 14 de Daimi Encümen· 
gühlerinin cumartesı .salı Çau'· de yaptlacaktır. 'l'a1i.plerhı ilk temin4t makbuz veya melttuplarile ihale 

şamba ve cuma ~erirır. cünü muayyen saa~ DRtmi Encıllrniellde balumnalıa1'l. (559'A) 

• • •• --- EGE ---r =Be=y=oi=lu=G=al=a::tu=a=n=y=B=tl=yök==BJ:y::ram==IOllak=:::~::::~"===== 
·4 - Tarllı tevziden itibaren 

bu teVzf müddett 4 '8Y dah Un - .ırabmin Beledi tlk-'remir•atı 
dedir:. 4225,00 316,88 

1 
.Darill&ceze müesaesesi 1'io alınacak 
J«Saele, vidala, aJaae ve meşin. 
Beykoz ağaçlaına fldanlılt hayva
natı lçln alınacak ıs.ooo kilo arpa, 

BAHÇESi ··--AhmetAteı---.. 
Günler 
12 . 7 9.Q eumartesi mı (ıl 

15 1 941 Salı günü "eh.t yet 
imleri . 

.161'1 941 Cal"llllll•ba mı 01 

18171941 CUJM vehit Yt imle 

' araSız küçük 
. . ·ıanlar servisi 

açıyoruz . 

ş arayanlar, iş vt • 
ren/er ve evlenmJt 
.. isliyerı.fer için ... 

2381,25 178,59 

7.SOO kilo saman, ve 7.500 kilo ot. 
Tahmin be&illıeri ile ilk t.eJUİ.· °'t ~iktarla~ ~da ~ ~r 

ayrı ayn açık eksiltmeye kon :lunıftqr. Şartnameleti Zab&t ve Kuame
~t MüdUrlotü kaleminde gö illebilit. İhale 2519/"1 ÇUflUdl>a ~ 
:aat 14 de Dairnt Encüm~d yapı~. t'a~ ilk tetn&Qat ~ 
':>uz veya mHtuplan ve ) bna a• Ticaret odası vesıkalarilıe ihale 

1Üıriİ maayyen Wtte Da . ..!:~~ w'!rr!=· ; 1 ~!) 

Clh'anairin en havadar ve 
1 

. t 
fevluılWe manun ı ıazano-

...tu. Bir kere uiramanız 

Widir. Otohilı vardır. 

__ ln_h_is_ar_J_.ar,__u.~ .... -u.....ı'l'~Ptf!......_.ft_llr.""'11!~'....,;uğ-.Q._i_..1 ........ a_r .... • =---A __ _._ 
Cinsı 

Toz pompası 800 ~t 315.- M.- A. ~ 2tlfJ9'1 8.30 
Blok karton ı500 Jc. · -- Pazarlık. > 9.-15 
TeWon teli 100 > > > 10 

> fincanı deve E: 
boynu üe beratier 150 - - - - > > 
Muhtelif demir Inaaınatı 12 - - - - > > 10.30 

1. - Nümune ve f&ı'tn<' ııteleri ciblnce ylibtda cins ve miktarı Rıtlt nMiberne. .lııbaMınnda gös-
terilen UMillede •tın aJma. aktır. 

2. - Toz pompasının nuhamiıen bedeli, muvakkat temlnalı hiza~ JUWdu. 
" Blından sonra i' ve . ı- 3. - Eksiltme ve pazıar: k yuktda yazılı gün ve ..U.tde Kaba Üll'-: ~m 4ubemizdeki Alım 

çi arayanlarla evl~rk konU.yonuada yapüUakar. 
üıtlyen}ıel'4n P..~erecelw- 4. - ŞaıWıtDe ve müfr dat lis si sözü geçen ıubeden parasµ alı~caiı gibi nümuneleri de görüle-

leri 'kiiÇiilt. ~LUı ~• t bilir. 
..-x.e- karar v.eıdik. 5. - itieklileriD tayln. o\uıan ·· ve saatlerde teklif ede~ekleı:l fiyat üzerine % 7,5 güvenme para-

• larıle birlikte ~r kcımi~yona UraCl&tlan. 5749 
Bis, difer ıaeteıert1• 

. olıtfüiu gibi göntU?rilec< k lSTANBUL DÖRD0NcU lCRA iU.eriM mebni 41epcınmı bina- ıı.Yri menkul 19/8/941 tarlhin<L 
MEMURLUG.UNDAN 5005.- w her iki pyri menku- 6a"4 gilnil ...ı 14 del 16 ;ııa kadeı 

i~ h~ de lıupon ~a- EmWt ve J:ytaıp BeokHı T.-A.Ş. 189112 ollla ııemin'.ler.iili9 de 8740 fst.ıWııuı dördUncı(I fcra daire.sinek 
pqıınl__.. liiaa ıö • ,. blrlncl derecede. ve lll'P..ipo- cem'an hejoetıl mecmuasına )'apılıacak arttırma neticealnde fi• 
mfiY~ Ktıt&UırinAs ytil· tıek11 olup tamamım üç yenıinU eh- . Ob iki bin üç yüz doksan be~ defA bainldıktan IClllJ'a satıp rüc~ 
rars e111«,..kte reldlflerirt ~ 11 vukuf mıarlfetile (12395) o..ı iki kıymet takdir edilen dükkan hanı olan djjer alaoekhlenn bl 

:
0
1umakla bir ya:& ile ~n· üç yilz doban bef lira kıymet -deponun 1amamı. pyri menkul ile temin edilmiş ala· 

rilı 'ldralerid luJrr!ıalan dir edilen Kılıç Ali pqa vak- t - t,bu aayrl menkulün attır- CakJan mecmuundan fazla olmal 
• -1:J..ul:1- . • undan Galataôa Kı1aç Ali fq.:ı ma- prtnamea 10/f/Hı., ı.u.ilünd~ ~ en fak ..uauıa ibUe edilir 

. ~· Ciddi ~ .. ~r • billesi"nde eski çöpl6' )Sbles: .yeni be.ren 934/924 No. 'ne . ~lstanbul Böyle bh- bedel ide edilme iha· 
'\'f!f<'~h tekUfleri ~tmf'· Kara Mustafa pap. caddesinc:l.:- saj "rdUncU İcra~ .. ~~ le 1&Pıhnaz ve .:tıf talebi d~. 

.. ;..,,~~va • tarafı çöplük iskel,m lak• sorw- -~ •~• ıueaı s _ aa.....ı menkul k -~·_, 1 ... ,.,.... · i'afı Frenkyan haDJ., arbsı F ·enk.. ~ ll6iıda yazw ~ T"' enuıs'.ne · 
1 iı . ' mo .... pMr cephesi Ka .al.•• znalı!.:'.___t 81..!..ı. •~ .• - .. 1...M M- hale olunan kiJDae derhal Veya Ye 

• . Metm1p Rörul.erecek • -- ... _, \UJJA ......... ~ ..... rilen iihle ... ı .. de ustafapqa cad~ ,ıoNdu, eski fll'bıılme19 ve 984/92-t dosya m t i~ parayı vermez· 
lan/ar, 1ullcUıruıda a:aı, i 18, yeni 229 w 1/229 No.lu di l<kin umaruile İnıemuri,vetimiıJe nıüra- • ihale karan fesh olun.aıek bıı· 
bir helliiiiiyel ın.ıJıa/a:.q de,..,.,.,,,•n evsafı: t etmelidir. dl&lnden evvel en yüksek teklifü 
. ~ ~ilil'u r 2i°No.lu Jmlbal. çöplük iskelesi 2 _ Arttırmaya ifürak için Yll- bulunan kinue arz etmif olduiu be 

·'iknid.~li 'bilmece\o- sokağının kÖıesiJıde 2.8 M2 ü~erine da~ JqymeUıı ~ 7~ Jfia. delle almğa razı olursa Qınl, raz 

· tlt. · "~e lfat~ornz bii' katlı klıir olarak inp. edilmia t1D4.e ~ ~ ıaiJ11 bir Baıika- ~:un veya :~:ı-uıa hem~n or 
"lfKnlardan her on tane~ olup halen qçı dilkkin olarak kul- teminat meJdubo.a •vdi 1Hiile- ......, mü arttırmaya çıka· 
ui dolh-u halledip bize ~"'·.., .. -,dır. Kiifesinde vaki ke- , (Jıladde 13') · nlıp en çok arU.U.. ihale edilir. 

e• l penkli, camlı ~pıauıdan iÇeı'i gil"i· 3 - İpotek ab1lıi ~r 1ki ihale a"'IUMkkJ fark ve geçer-
gl>nderenler, bam ad~ • lir. Zeınini çini döteli ve bir cephe· aJAbderl:e*'n ,,.. ittifak hü- aıilnler için J'ilıde beftıen hesap o· 
mlı hediye s~i1Rfdan ıs- sinde bir abdesbane ve, yıkanma ahiplerinln •l'ri nıeHuı üze- lunacak faiz w diler zararlar ay-
tifnde edecekler~t'. mahallini muhtevidir. G.aif ahşap baklarmı buaUlile faiz ve raca hükme heeet lralmıbızın me-

ll
'I. b,;lme,ceyi . bir merdivenle pi,1ir. Zemini çi-' dlıir olan icJdla)aruu işbu ıriuri1'9tımtzoe alıcıdan taban olu-
IC ... manto döpli tenli bir &niyenin ar- tarihinden itlbaND ylnni giln 1 nur. (llaclde 133) 
be t:ıeyiniz ka kötesinde bit abdesbane \·e yı- c1e evrakı mUsbiıeııerUe birlik- 1 - Alıcı arttuma becWi huicin-

1._ .... _~.1~--·• .. I kanma mahallin! nuahtevidir. Geniş µıevı.urJıetimize blldirrne~i i- de olarak ~ tapu teraj harrmı 
ahtaP bir nlenlinnle üst kata çı- p tıler. Mil bald9 llklaıı ;1apd ;ı..ı ııenelik \1alaf tavh bedelin! 

---·~~·-:-.:·_......-'"-+--- - lalmaktadır. Ua btm döşemesi de ile sabit olmadık~~ta& ~ ._.. ~ Jr.a.-.ıPullannı vermeie 

Karyola veM.obilya 
Sa tı .ı Evi 

lst: Nuruosmanige Çuhacı han karşısında 
Her aevi Ul'J'nla ve moblly.ıerialai hanMa taca ft 
Mlbım olarak tedarik· edebWnbıiL TaniJe ederiL. 

FaUh 1 inci sulh hukuk mahkemesi 
sat.o memurlulundan 

Fatma, ~ Hat~. s.Pahat, Bmine lMlml dijer Münevver · uh
delerinde bulıman Patlhte eski Davutpap yeni Hbbyar matwlleıtinde 
eski Çukurçepıte )leni Bopc:a oda-lan sokağında en eski 19 mü: eaki 
ve yeni 1 No. Ue mu.rakkam vakıf . zıenpn .katında bir sofa ve bir oda 
..,,.c bir hel8 ve çini döweli mutfak ve bahçe ve birinci katta utak bir 
aofa ve heli ve iki odası oı.n ahşap ve 1amiJe mwıtaç e.18bıik ıesisatı 
mevcut olan bir tarafı .Kadri hemfireai Miikıerrem ll•bzili ~ 
bir tarafı Leyli hane Ye ~ vebir tarafı Kem.il ve hemfiral Ay
şe Menzili ve bir tarafı ili19eyin Veaairenm menzil bahçelt ve bir 
tarafı tariki im ile mahdut 600 lira kıymıetindıekt .,, ıaıel l\lYU %11D· 

nmda açık artUrJQa 11Ul'etm 12/8/941 tarihine müaidif Ulı ıuüıı saat 
14 - 16 ya kadar mahkeme başkiti binin odamnda atideJti pruar daire
sinde ve tapu .kaydına göre satılacaktır. O lbil mubonnen kıymetin 
~Cı 75 ini llulduiu tıeıcdirde ihale edilecek öai taJrdlide en 90Jl arttıra
run taahhildü baki kalmak üz.ere 22/8/941 tariba.. m6aadff cuma &il· 
nil aynı saatte ve ayna yerde satışa devam olwiıarak en çok verene 
ihale edilecektir. : 

1. - İşbu gayri menkulde müseccel ve la7ri mtbeace} ba,k •
hiplerinoi tarihi il8ndan itibaren 15 gün içinde ftsailtıe birllkte müra
caatlan lizimdır. Abi !Udirde gayri mii8eccel bak 8ilhlplerl paylq
madan hariç kalırlar. 

2. - Arttırmaya ifitrak. edecekler % 'lfl nlsbetinde pey verecek-
lerdir. • • 

3. - Ant.arma bedeli pefin ,.e.rilmek lin:.00.r. Memur kanuni ~ 
bil verebilir . 

4. - Milfteri bedeli ihaleyi miadmda wrmezae ihale f'eahediHr, 
Gayri menkul yeııMieD arttırmaya ç{kanlır. Ve en Çok arttırana 1bale 
~.Ve aradaki fark ve arar bili .hilküni miifteriden alınır. 

5. - lh.Je tarihine kadar vergiJer htssectar.Jara ve % 2,5 teIWiye 
ile 20 senelik evkaf tavia bedeli müpıiye afttiı'. 

6. - Şartname bugünden iUba ren herkesin ıörebilecejl •urette 
açıktır. Fazla malWııa\. isteyenlerin satlf 182 No. ile memuriyetimize 
müracaatlar.ı liıııDdır. -. • ..,. ...... 572o 

Emllk ahm setim . SiNEMALAR 
Her muldne eanlık apartı· I Beyoılu 

111an, ev, ana ill'lyenler ve em- Halk sinemasında 
ilk satmak dlliyenlere yalıha· s. _ TliNODlll :rlJVARl,AMl)I 

aemUde lsamt kolaylık gölte- Komedi. 
ııilir. Matine 11 da pee UO da 

Fatih parkı bl'fltUlda Dtll· L - GUNQADIN. Tilrlı.çe ilahi. 

ıerude Camii lıtilDde Xlmil 
Paıa tokak. No. 6 

~ - G"CNDOZ IN8AN GICE 
KUn'. 

t!' , ' Foto__ --.. !.-ir putrel üstiine tefkil edilmiş ah· paylepnuından hdiÇ hlıtlıd. rttetburdur. Müterakim verıJ.lıer, 
----- ' IBP döteme olup, tavanı ahşap ve 4 - G&terilen aünde •rt1uma- tenvirat 99 tanzifat ve delWlye res-

llanilya ldremld; ile mestur ve ~ edoaler - fartni- - mU-lllt ~~ nuwn 

K A 7 ·B .E 1( pençen!leri demirdendir. Bir kapı okwnut ve lülUJnlu mal6- ve müterakim vakıf icaresl alıcya· 
~· ile ittiaalindekl 229 No. lu. dijkkA· ahnıf ve bunJan temaınen ka- alt olmayıp arttırma bedelinden ten 

-...- • nın üatUndeki taraçaya çıkılmak· etmif ad ve i~ olwıuılar. zU olunur. İ§bu pyri menkul yub-

1 
tadır. 11229 No.lu işbu depo halen ~ Sebı JCmllk 'P ı.rtam. fıtaıl'IH!! c18r-

ENVER G'ORMAN * BEŞRT~ BARtESI 
· 2' Film Birden 

1 - Toıun Pap Türkçe 
2 - Gtisel Eaire 

Beıibq S• Pn 
s~ 

~~ U mukabilinde kiraya verilmif bulun rine tabi o~ IMzİtür Jca- iabq jÜn W ~ arttırma 
Be .... ı..ı İstikl81 Cad. No. 81 ı Filipa tirketinıe ayda dokşan lira 1 ımun 844 No. ıu k41?un hüküm.. dtbacti ima memurluiu odumde 

Milyon kişe yanı _ maktadır. 26 M2 Uzerine mebni 229, ci_ · 'k" ~sı;;al.++4't satıı.oatı :. 
No.lu dilkk•nın binasına 63G-ve-143 el oluillit4 

2 rm.i Birden 
1 ~ Lorel Ye itardi 
2 - Esir Tüccarlar 

Bu teklif Raymond'wı gok istiklal _ En Son avadis!in biiyük .zabıta romanı :Tı Fakat o, bu beklenmedik brp gidiyord\lk. Raymond bu babe 
hoıuna gitti: lanıt tanin ... denablmttMr ri dayar duyma l.tr çıl1'ık b-

e güzel fikir!. Bttndın da keHme 81,+e~ Wakle \felil· parq11t ıonra lllllllıqtu, 1alms 

ha~: ~:a 0!:m:.w. Bar • ~O R Q N E ~ N KA r 1 L dl, a..-.-..... ,: ~Dl~:ı=.,~ 
Ca1>8 ~· tut*' Sizin bu h•ll'llls ne? e Tar ne Mle ıeQemlemiı bir qg daU. :;?:· ~:~e ~ yiilüm yok· Türkçetıe Çeviren: Fattük Fenik lil~ Bh her cletfli71DOnd b içinde ancak.._..., topb· 

t -,. Broekltma'1r. Sir Oeoı'p yabilmiftim. 
urAr)r.ada ' Diye sordu. ~ uhibi ·ella ıtudak bira tetirini göaterm.it.t wleri duyditk, JJirn 90ma .da. bin yaıını tlhall ~ ArbdapD blttHııi lieyec• 

• ,... • den ge1eD her eeyı J•paeapnı ... kapı açddl, Bis biru erkenee annnM. nı kaptır,.. clamlardan 'de- . 
dedi. z-:::.:a 01~~ söyledi· Sanki bütün ~eli, sev Şaton~ ~t&ejidi bu Bize kaPılyı ,aç,aa Jyıdunn gii- Sima hiı lut1nl9 ne?. Ne m D"& pldL $~~.saman ~ 

b. di° ş· Kil b b. 11 . ki, Charcbo• Perry nın arzu, ltnan küçük b~!"'la• ta • zel clenecei kaıtJJY' JD't~ıam yok?. Jdm oı-11111 bWrü. Göslert f 
~ .ır .r. ~ ~n ~e;;: larmı yeriıJ.e getiQ!ıe tep ih qaftlk. ~ W.e.......,_ tlı- hadan var.dL İg,rid• gelea Kadm cevap yerhl,e a~ ~ ~bir tetkikten geçird~· 
hi 1:;M me e .el, ftıii9lt gibi •r.hali WiNif 14-n r.oıu pter6 aydınWd• ,;e.a jJice "'illi • p baıladı· incbrJyordJL 'ta · ten 10ma kadına dönerek ~ 
1
. lim. u.ı ~saat geçmeden Dö..-, kanUuak yukarı d R • ...;t-t- • ;" kat kendini çJbük toplldı .. Bat •: .• 
ıye .,.... ı.ı..ır- = 1...-: -•-- •-n J. yor u. e.nell~•"l!!"l'ıau:rı t-s 1 • • • .J 1..- ....:ll.i&.I • - ed o Dl _ '4 • 

B' nd k Mı bise her ıefİD huır o .. ""6 .. lıQ. n -va y..,.,....... ---•4V . ı..--.-- il 1 .arı biıi>mnc ~nt- TIU.... - .ı.'" eı. ye '°raa. 
ır ya an . 0~~uyor, . . . . du a~ ihlf.d. BroakleJtuk onı .,~ ı;--~~ • '1811;~ .• ıu:bdapma ~!k Yf ~ • Kaclın titreyen-~ ..... 

yand~n aa otele~ çQu'mak ı, dırıliyor . sahilden ayrıl- l.trın malikinealııe vamıııtık. . mab . idı, -Dır •••• Jibam~ tün vücudü ~~rej sağdan üçiiııctl bprrı~ 
çin zile,.,..,..-d~G·" ~am As so~a da enwerde . Dıt ~pıjı. bir kadın açtı.. ze q s.eı QWaf'IMıian ı.aktı. - Sir OMr8.ti 1Mlr. ı'ledi,, Tam o uraca ~ ln .. de 
la sanki brk yılliııhert ahbap mıthk . .Kurekte dbahk t' Bab;eden ~ud ,..__.. Sonra dudakları helecaııdan onu: unı.-ı .. r. bir ad görbftt'tGafieıl tik 
mıı gib~ k6tmpı48 baıladı. mit aeıt balı~ :; ~:. : $nı.-...vaıdık. Ba,mend "1'efer.ek: · M~' ıttll' ct"IAYET!. mııtı· ~:U.tltorlu, kuvvetli bir 

- İ,Çlne an almayan oimia- Sandah su is 
8
• •

1 kap~ 1iser~eki çallln ~pini - 'Sia W-W•?,, Di1e .__. Clllrc'boJI • Parry, bir adını adamdı fak.at viiri. ölü yüsü- g·i 
.. ki..:...:- _.:ı....... . ord v--ond'u ems tut • 9'kti ~- . '- d k den ve usr-·~ oUı· Y u. ·-1™ • ua· ıı.ri atb ve .-;a ını oluııcJan bi saranq1'tL .Gisleri delaşeuen 

rahileeeli' ~dar biT .. ndal hu madL Belki de saten tu~~ Bir clüib 1'adar içeriden Clarelmen • ._..,. ...,.._;a tutarak ıofıya doRru götirdü. Faltqı gibi açılmıtb. 
Junablllr mi? calı da vanls. Yahut içtiii bir aea eada çakmadı· Soma ayak un ceqp wnaesbü ~edi. Raymondla ben arkalarından (D.amı var) 
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940-941 Türkiye 
futbof bir'nciHk 
rr De3bak~'arı na 

Un Ankara
da baştam:vor 

•! 

Kahv ikayesi 
1 • ~ P· 

·ov çuva kahvenin 
dµgıtlınıa,şır-ıa . başla· 

·;vyor 
)1 :J l i'i, Ju 

:ıu:vvelce halka dağ.ıtfüln · 550 
~J\lll lmh'1e ihtıyw.ı!a ittir> ~
lhem:iş ve 50 hinden fıu;!a v:rliUı
,; .. tevzi :fisı: altiıkl;:ır.ı. halde lr".ıb 
\'t! altımanıı$1.anl.ır• Vazj.y~ti .dill 
;· ~ vilall6~T~ ~ -
ı.. den kah've ikf~m'i~ ve ye .. :. 

d y . emrim; 300 ('uval 
kahve veri'lmiı;tlir. 

ı94t Tilrkl)·e Birincili i futbol ...S ı,ııüpden mbarc,tı · r:ı'·.-
nıllsa~~ w w: ta- v<ldiler.e ıterrlnllş . avrul
rlhlnde Ankarada 19 .\fa~" sta- ·;ıora başlanmıştırrrH,Jk.1 kc.v
duıda bnşlanacak1ır. MU~b\ık"- . .;lıu.uş ç.oki.l'dek olarak dağıtı-

IKt ~kuııd..,. ~~ ~lcttr'. 
lubirliğl), istanbuldan ( •l ı:-- tevziatta kahve alan ,., 
ı · lnn.1" A~ la• 'ii yine almak ;stiyenlcr bu-

He Eskişehir en -(Demlrsp\ır u1'dU~ takdirde bunlar fis alır 
iki ay evvel B hk . ir . ':iahve .aJamıyanlann tevzia-

!la.msunda y..,.ılan ~ııp birİll<'i- 'ı tamamlandıktan sonra afobi-
1 e nd ll"\1 an ' hirı .• / ;i ' {'"·klerdir. 
alan Mfj (Golcük). KA)'lri f'.t>!cdivr kooner "f! d 0 ~-" 
($ümerspor) ve Trabzou dd- ını• ·!ara verilmek ih~r<> pak<'t· 

Birllil) olmak iiıen' ) rıl.' "· halinde kahve hazırlama!'!~ 
istlrak N!ecekt'r. ,, .Jamıştır. 

, !15abııkalar: maı'\lup t<ıi.uıu . C'.,.,anıba ~i\nii>ı-len itibarer 
ıull'l>llıaka harid kalnı.11.ı -.ır~tl ..,,·ı:i.ata baışlanac~ktır. Anıcr 
!le yapılacaktır. Hir ma't1Qp ol. ·ı i kuru 1ka11vcciclc l~J ...;ı·~tııılıl· 
m dan llnale kalan IRkım: Tiir- ,,._._, il~r hal'rdc h"l'.<D Lar·. ~ 
lti"~ birincisi ıtn\·lllJını k_punlt.· ~,<lardır. But.l'lr 'Ku:ıı k""h 
ealı.tll'. · -r < Mehmet ve İh< ı.ndır. 

$imdi gelelim bu mll"8bRl "· 
lara ıt"irttek talmnların oyun n 
!t'lmlk vaılyetlne. 

l) An.kara: (GenrlerbirHi:~J. 
G.-nçlerbirliğl .\nkara futbo. 

Hlıı:in tPknlk bir talumıdır. Bu 
ıakmı milli lcümt>n.İn lıa<ında b'. 

A nkara haberleri 

Nazill i ve Mene
men kanallar ı 

ı u ıJ..san~ ise de sonralurt ı:r- An.kara, 12 (Teleonla) - Me. 
.. ~ .l.ıık.ı.r.ııln ıten·I...,,, bı.rnıle aı·men sulam.:ı şebekesinin ;orı· 
"ı~-Rrdıiı ~ii1!eJ t"'~:unlul'la hL ı;_ı- .:.1 ı:.erasi.rniııde hazı.r bulunn-ı alr 
~rndini la!>ılruıştır, Gl/uçlerı.·~ . ·-., Su işleri reisi Salahattir 
litine biç ,üphe.iz nkip ~iL. ~i·.ır--' ve inşaat daLresi reisi FPr
'" ile Demİnıporu gönbi!iri2. C:ı,ııan ı;ıelıecek hafta harc :·<>f 
Bu takımdan şaınpiyonlnk kin "'cceklerdiT. 
'' i bir oyun bekliyorm. 1 : '· ınemen sttlam:> seb"kcsinir 

1) İSJ>tnbııl (B. J. K.) Jk,ikt••- · <"ılı.<ından sonra, Horsunlu ka-
Be<ıikta• takımı btı seu i<:.ıı;. . j 0ın Na.zilliye uz-atılan kısmı-

• ı11 1,ilı: birincisi , . ., Milli !ıi!m> , '<iisadı yapılacaktır 
nıı>iyonn olmak dolayı.•ile Tür- YENİ AFYON VALİSİ 

• · o futbol birlııcillfine dahA \ .kara, 12 (T<>lefonla) - Da. 
Yakın bulunuyor. Beslktıı. bu ·ı_-. e müsteşar muavini $dil} 
u f ıl~rine ııe kadar ö•·Unse a,. "<\·"<'i.-Jtlunun Afyon \00 liHıil' · !"• 
,! r. U.,..iı..tas br >;en(' ıt<'"r~1< I•-, '' k.ararla.•mı<fı". 
loıı:ı '~ ııerekst- Fert b9kll"lln<lan ; I' JIKİYF. . ALM.-\.NV A TL\ V '\ 
dltl'~r nıkiplerlnf' före dah~ J<uv ! SEFERLERİ 
"•ilidir. Fakat ııene ne olur, nf' j \ .Jcara, 12 (Telefonla) - Al-
.. Jmaı hic kim.<e hir w~· dr\ "· ı ya ile İsatnbul arıısındn ''" 
ıtı...,. I ·• ~t'ferlenine başlam k 'r '~ ı, -

~ - 4} Alta~ - o~ın iı '"n•. ~ · '11' vaptlmaktadır 
ı ~ .. n 1•• ~a 1\tilli 1'ihıed- h'>< "UST TAKAS TAT.Pw.'\"'-
·· Uh.t>k OH<nlanm l!Ö•toı•~iln NAMESİ 
,.,,, • ·'* D<ı.,,irspord~n i\n;iıh·•- .'nkara, 12 (Teleionla\ - Hu-
ru. ., · Takas t.alimatNme~ ı <lli1' 

f:.,. lo1· • :;,. l~;;ı~-nin tt\l •n,l..ı. . ~ilmi~ ve meri,·et rrı~vki -
..,., .. , Bu ıaJn,.,IRr ı. l<lr111cı. h;, inni~. 

""• ._. · b '. Jın•dii\'inı;, ;~ ;,. 18h"''" r: •Zf.TE SAYFALARI TAH-
. ilriil:ul'"~ dui(ru olmaz. Takım- DİT EDİLİYOR 
1 •• ·.,n,·dfaJıintler ~il•rl• . fonkaar, 12 (Teleonla) - Ga-

0. Y ı\ZICIOCLl 

Kaymakamlar ara• 
sında nakiller 

Bt:vh. l:r.'"lllö..'omı S:«.let".: .. 
... -, -, i; ,,,.,., 1ca'"n"1-:.a-

~~~i -~-~ ·t~;:~. Mü~ttt' ~;ıh;v~ 
;idürü "e S'livri k.aymak . ..ınh-

•. ı ·• ı.,vın edilmiştir. . 
ESKi Ttl'JtK STİI.l 

K AHVEllAN"F.LER 
I:clt.odiyen:n ~ehri:n muhtelif 

~'·!n~leTi.ndc ~ 'Iürk seti:tn'~.(°
'-·ttirt"C.·~i ko:.l1 ?'lt"1°'C ~1, il~ 
C:ı~lıcn ve 8'">\-.:rx•'~n tn . ...a 
.... ak~ır. Bura :ııı. \)~'i·,J,, 

• s.~yfafan bir ka.- !!Üne lcao 
' · yeniden tahdit edL:eee-ktiı· 
'" ük!eT günde dört kürükler 
·-~<le ancaıK altı s.1'of"'h" fı•1· 
·. ""Y::c.:ııkla~ ı!" 

, •· ıar Pros' taraiından hazır
. ,,uıa:k fen işlerine vCT'<lmistir. 
·ı; nlar Vekalete gönderile(Lh, 

dik edilir edilmez ins~. 'a ]; · 
"'"U!Caktır. 
OENİZYOLLARI Tf.LSİ7İ 
Y!'nr Yolcu salonunun ii1e-i·ı

kurulacak telsiz ıstasyonu 
yapı.lan etütl~r bitmiştir. 

'·' von "kurulduktan soıu·' . · ·=-1 
·1 ' vapurlardan stcdiklt'r· 
vede muhabere edebiTecekl1'f
dir . 

- fili SON HAV ADiS -

Hava akınları. ~ ALMAN REsMt 
ran ;ıda bır · - TE BLIGI 

"'~, ... :nelı Ordumuı, gös-
be hava terilen bütün 

oldu! hedeflere ulaş 

Al 9- T · mış bulunuyor! m n ar 9 ngı- Londra. 12 (A.A.) - Bay 

li ı,ler 4 tayyare Hitlerin, umumi karaı:gilundan 
L 1 verilen tcblii(, Almanların, 10n 

k b tt'I f harekatıa elde ettikleri kaz.anç-ay e 1 er lorı saym.aia devam ediyor. Bu 
1 tebliğe göre Alman orduları, ken 

Londra, 12 (A.A.) - Bri- dilerine verilmiş olan bütün he
t: nya tayyareleri Almanyaya a- ddlere ulaşmış bulunmaktadır. 
k n edip Renandaki endüatri mın Tokyo, 12 (AA) - Japon 
t' itasını bombalamıtlardır. BiT· kabineoi, maliye, bankacılık ve 
çı k infilaklar ve yangınlar olmuf para sahalarında mühim tedbir
Cl r. Alman avcı tayyarelerinin feT derpiş eden bir takun pllnlan 
er ukabelesi zayıf o!mu9tur. kabul etmiştir. 

G ece, Britanyaya akın eden 
\ lmcn tayyarelerinden ikisi dü- c eb e 1itar1 k 
ıi rülmüştür. Cenupta bir limana 1 1 
~~;::;.~;mbal•r hiçbir zarar v~r Bir büyük n-

Tayyarelerimiz tarafından, t1· ı •ı • ı •t 
ır ·ıli Fransada bazı meydanlar gı lZ l OSU 
b. mbalonmıştır. Bir cephane de- 1 
!' -SU berhava edilmiştir. Belçikıı daha geldı· 
'i, nanlarındak.i doklar yak.ılmıt-
tı .. 9 Alman avcı tayyareoi diqu- Ce · 12 (AA ) O N B zaır, . - ... : 
ri ımüştür. Bütün bu harekattan Dün Cebellittarık limanına Atlan 
~i rt tayyarcmit dönmemiştir. tikten bir tayyare gemisi. bir kru 

Şimali Amerika 
30 gemiyi mUsa

dere etti 
V•şincton, 12 (A.A.) - A

, . ~rika limanlarında mihvere ait 
.>l uz gemi nıüsadere edil mittir. 

Mürettebat gemileri batırmak 
ia emiştir. Bunun için gemilere 
A. Ttlerikalı mürettebat kon mut-

vazör ve 8 destroyer gelmiftir. 
Şimdi limanda 2 1 lnııi!iz harp 
gemisi ile bir ıulte,- nakliye ııe· 
n1isi bulunrnıs.lctadır. 

1---------·---~ 

/st. levazım ô.nıirligi 
satınalma komisyonu 

ilanları. 
Kilo 

tur. 4940 Fırın lunnUsı . 
KIBRIS A DASINA A KIN 2000 Sönmüş lmn kömüı·ü. 

Londra, 12 (A.A.) - Düt- Askeri fınnlarda birikm~ oiaıı 
"'>n tayyareleri tarafından, K.ıb- bnn kırıntı V<> sönmüş könıilrü lS/ 
" a netice•iz bir hücum yapılmıt- 7 /941 Salı günü saat 14,30 Ja Top· 
t.ı r . 2 hanede Lv. !ınıiı-l!ği Satınalına ko

lspanyOI kabinesi m1syonun<Ia pazarlıkta satıtae<ıltır 
Kırpıntının tahmin bedeli 222 lin 

Madrid, 12 (A.A.) - Kabine 30 kurw;, kömfu-Un tahmin ~el: 
F• ankonun reisliğinde toplanmıt- 30 liradır. Taaiplt>rlıı mal bedelkrı
tı · . Müzakereler devam edecek· le beraber komisyona ge'1meler.. 
tiı. (~-5621)) 
~~-~-~~~~~..;_~~~~~-~~~ 

lstanbul Belediyesi i lanları: 
Keşif bedeli 

5471.03 

9818,38 

1154.80 

İlk t.enürınu 
410.32 

736,38 

86,Gl 

Eminönü ınıntakasındn Y~1ildirekk: 
Kocahan; Sultan odalan C4ferağa, 
Kabcısakalda lif.imar Mehmelağa so
:C..kJanrun adi kakhnm inşaatı. 
Zinc1rW<uyu A.<Ti Meuırlığın<h yar 
tınlacak mernı<>r kapı "" du,'<lr in
şaatı. 

K>ı.bataşt.a yeni<k:n t.an•inı e<lilen 
meydanda yaptınJacak kanaliza.•-
yon inşaatı ve tamiratı. 

Keşıl bedellen ı.le ilk t.•mlnatı mlktorlan yukarda yazılı ifler ay
rı ayn açılc eksiltmeye konulmu.5tur. Keşif ve şartnameler Zabıt ve 
M=eLılt MüdUlüğü kaleminde gö.rülebillr. thale 16.7.941 çarşamba 
~ünü saat 14 de Daimi Encibı.ende yapılacaktır. Taliplerin ılk temina' 
makbuz veya mektuplan, ihale ta rihlnden sekiZ gün evvel &i..dıye 
Fen ~!eri mtidürlüğüne müracaatla alacaklan tennl ehliyet ve 911 yılı· 
na ait Ticaı-et odası ves.ika.!artlc ihale günü ınua.yYen saatte Dain1İ En· 
oiimende bulwunalan. (S:l03' 

Karacabey Merinos yetiştirme çiftliOi 
müdü rlüöü nden 

Rclonne kasaplık 200 baş kıvır cık koyunu 15 gün müdde~I., ·ıt:>-ı. 
arttınruıı-a çı.kanlıruştır. Beher ine 1 akdir olwı.m fi.Yat 700 kuruştur 
Arttırma 28.7.941 tarihine tesadüf ' den Pv.artesi günü saat ıs ık Çift
lik müdiil-lük binasında yapılacak tır. Muvakkat temınatı ı\>ti ıira<lır 

İ teklilerin a~,ıi günde ÇiftJ;kt.e bulunmaları. 5650 

O zaman Şad yuları çıl..,ı. 

r~nf'ji.n odasına gitti, hafi! ı.~ 
fif kupıy:ı vurou. Kız, anası -
run gelditini zannederek kapı 
,-. açtı· Ko~m11da Şarloyu gö
rlln<'e irkildi, !f'rİ ~rkildi. Şnr 
lo: 

En Son Havadisin Cinayet ve Mace• Tefrikası.· 47 

-- KQrkacak bir §eY yok. 
DMi. Siu .!Yir ka~ "Ör <ıi>yl~ınr· 
~· geldim. 

Karşı kot§ıya oturdukları 
1aman Şnrl dedi ki: 

- V nkıı şiz yalnız benim ..Jr 
~il, hütiin eı:ktk,leriıİ - göttlünii 
k<1vur~cak, aklını başından alıı. 
cuk ladar gü"Zel bir kadıo•ıııız. 
Fakat, bu dakikada bakıgları -
nızın •lcaklığı il<" gönlj_inıü 
:liinlümü ı.ıım.ııuı.ı )·ah·arucak 
ılf'ğilinı· Maksadım •ize ) a...Wıı 
l'tmek. do,tça arlada'JÇll baı:ı 
t:ıyıfıyf'lerde bulu11JUaktır. h•· 
ı at >ırlarmttı i>ğrtı.ıu1~ i.ı~ -
miyorunı. Sizin sırrını!, bayıl 
yolunda mamz kald1lpnız deri 
ler "" .ılontılar .,.. k~dur nıii · 
lıim olurıo:ı ol<nn. h.ıb•nı•ıu '"' 
.ı.nanı11n h.ın• Fih·lNm Itri ';"' 

r- A N LI LOKANT 41 
Çevıren: 

M S . Çapanolf lu 

ler kadar mühim değildir. On- 1 
!arla ben de çalıştım, bazı :k~n- 1 
'ı i~er gördüm beraber... Şun ,· 
diye kadar lokantada geçen vıı 
ima ttn hepsim bili yorum. 

ni gözetlemeli idiniz. Parasını 
,akladığı yeri bilıniş olsayd ı • 
uız, bu sılcıııulı günlerinizde 
i tifade ederdiniz. 

Mezara beraber mi götürecek? _Bunu hiç bir zaman dü • 
Nihayet yakayı de vereoek cel- §ünmedim· -- Slıin bildiğiniz kadar ya 

lunda IJ:ıerkes te öğrenecek· 
Söylenilen sözleri, ittihamları 
duymuyor musunuz? 

Olabilir. Dilin kemiği yok. 
H<"rk~ iyi kötü söyler. 

- Öyle ama kırk gün biri
ne deli deııeler deli olur. 

. • Ne ise bwılarıgeçelim. 
Sonu iyi olur İn§allah ... Siz ha 
haoızdan para istediniz. o da 
wmıedi değil mi? 

- Evet ... sanki parası kal
u· .ınıış, muhtaç bir fosanml§ 
ıd!-.i hareket .ediyor. Halhulci 
h••nıu burada bulunduğum za· 
ı.nıınlar bir hayli para hiriktir
n• i--ti. Bunları ne yapa~a k ? ... 

lit elinde ölecek. Ah ne reza- _ Pekfi siz biliyor musu -
let, ne namull!luzluk!... ııuz? 

Evladarının ilıtiyacı oldu - - Biliyorsaın ne olacak? 
ğu zıımaıı onlara yardım tnJj,. - Bana ııöyleyini.Jı. 
yor, öyle ise neden biriktiriyor _ BilmiyOl'unı· 
bu parayı?. Sakladığı yer de - Paralan kendin-iz mi ııl-
belli değil. Yakalanıp hapse n malı: istiyorsunuz?· 
kılsa paralar öylece kala~.ak. E F '- 1. "'· - vet... 8 ,..at e\'Ve • .. 

Şarlo safiyetle sordu : u liizıın olan parayı ... 
- Parasım sakladığı yeri - On bin frank !azını ba-

hilmiyor musunuz? nıı. 

- Yooo!.. bize söyler ıni - Benim dediğim gibi )&· 

lıiç?... parı.ınız, yarın paranın nere-
İşte bu fena ... Allah gö-ter· de saklı olduğunu öğrenirim. 

ıue.in. dediğiniz gibi bafma bir Öbür giin d,. elinı i ıo:d,. bulunur 
frliikrt gelse, servetindrn İ•tı· paralar. 
fndr Pdrnı;y,.~,.k•iniz. Kt>ndi>ı ~ f °DPt'mnı Par} 

12 Temmo:ıı Cnmarte4 941 

Mer sin· lskenderun yolu şilep postası 
Tunç vapuru 13 Tem.m.u 9 il pa7.8r gUnil saat 18 de &rkecld<a 

,.lep pos\a.sı oı.ırak Men.:ıt • l.shnderun yolıına lcalkamktır. Uıiı:t>"'· 
.uığl iskeleler ~ Acentayn mtiı·e caat edllnıeşı. S6SS -
istanbul Levazım AmirliO i satın· alma 

komUsyonu ilanları 
Anadolu cllıet.i. Rw-ııel.1 clhell 

Mikta.n Tutan Cın.,1 Mllttan T!lt:u ı 
Ura "*' Lira 

12,000 kilo 960 Patlıcan 31,000 :!480 
2.SOO • 375 Taze lxımya 10,000 lSOO 
7,000 • 490 Kınnızı doma!.. 24,000 1680 
3.SOO • 950 Dohnalık bibe· 4,800 480 

700 demet 7 Maydanoz. 4,700 47 

mı 6iii 
Yııkanda yazılı beş kalem sebw kap..Jı :r.atih eksiltmeye kÖnmuıı· 

tur. İhalesi 1817 /941 Cuma ııilııil saat ıs de Tophanede Lv. Amir!Jıli 
&ıtuıa!ına komisyonunda yapılacaktı.·. Anadolu cibdinin ilk temin.al> 
163 lira 65 lturu., Rumeli cihet.inin ilk teminat. 464 llra 2 ı.uru,tur. Ev
r.af "" şartnam.,..; komisyonda göril R r. Tallpler!İı kanuni veslkalartı.: 
rekllf mektuplarını ihale saatinden b., saat evvel ltoınlsyona ve<me· 
• p:·i. («) (5S3.l) 

* Anadolu ciheti. &uucli clheU 
Mllı:tan Tutan Cinsi Mıktan Tuwı 

Um Lira 
7,500 kilo 97S Ayşekad1n !:ısulye 24,500 kilo 3185 

10,000 > 1300 .&rbunye fııoıujye 31,500 > 4095 
7,000 • 420 Kabak 23,000 > 1380 

800 adet 16 Hıyar 6,500 adıet . 130 
Yultarda yazılı seb7.eler alına c. ktır. K.apab ıarfbı. eksiltm.esı 18 1 

7 /9-11 Cuma ırUnü saat 15,30 da Toplu.nede Lv. Amirliği satınalma k<>
misyonunda yapılacaktır. Anadolu ci'.~n ilk tıoınlnatı 203 lira 32 ku
ruş Rumeli cihetinin ilk teminatı 6: 9 lira 25 kuruştur. FNsaf ve şut
name<i komisyon<la gör!ilUr. l.<!eltliluin kanunl vesikalarile telrU! IIlot'k-
•rhnıu ib.ale saatinden bir ""'t ewel komisy<>na vermelıeori. 

(.CS) (533fr) 

* Adet 
TUi k 

l""""l'tf" ___ .. ....,....'..~ _ • .,, ··--1. ~__.....-si 
~-· "·r-4- ., .. " • ıı. ~·' ... 1ü!' ··'t"' 

360,000 e kayl.'jl sürgü · ~ - - ~ - • ·" " ,. 
155,000 Çanta dip çengeli :..f.'~'°"' -~1"-"'~·-~' " 
200,000 1,S sanlırnlik dilsiz tok.' 
Yukarda yaı.ılı üç kalem malzemenin µaz.arlık ile ehllbnesi 17.1. 

941 peı;embe gilnü saat 16 do Top hanede Lv. Umirliği S.tınaım.. k<>
misyonunda yapılacaktır. Hepshıin tahmin bedeli 14,962 lira 50 kuru:< 
ilk teminatı 1122 lira 25 kun.ı.~u,·. Nilmuneleri koınisyonda görill~r. 
isteklilerin belli vakitt4 kom«yona r.elmeleri. (7'-57:14) 

* Beher kilosu tahmin edilen fi , tı 160 kuruş olan 90 '\on sıı.d•>-.ılı 
alınacaktır. Kap..Jı z.~rfla eksiltme.•i ::9.7.941 salı gUnil saat 15 de Top
lı.ın.de Lv. iunfrliği Satın alm.ı ko rT isyonunda y&pılaei.ktır. ilk ~1-
rnıb 8450 liradır. Evsaf ve ""rtnanıes. komisyonda görülebilir. TalJ.,a..... 
rin lro.nıml ves.ikalarile IPklif m<>k t \ plarmı ihale ,lii"Ultindfn bil· S>.<Jt 
f'Y\."el komi:.-yona vermeleri. "' ?."' ~· , 84-561 .. ~ 

ll»her kilosunıı 234 kuru~ Ilı!: ·n edilen UO kilo eh-ını.' dO ).ı.n;i-
·ı nlınacalttır. Pazarlıkla e.lcsiltıne . 21.7.941 pazarte9i gün!\ saat 15,'Jjl 

ela Tophanede Lv. Bmirlir,i satuı "'n-a ltomisyonıuıda >-.J><lac.ıktll". 
K.ıt~ temiMtı 52 lira ı;; kurtt<'•ı: ! <tekU!ttin belli vakitte )l.,..,i.oyo..., 
ııelıneleri. - ~7-57~ 

• Beher kilosuna 27 kurwı 50 .. n ı: n lınt tahmin ediJep 71)bo l;lk• 
Y<>iurt alınacaktır. Kapalı 7'lrflı> eks;~mes1 2117/941 pa2'U't...t gilojj..,.;.. 
nt lS~ da T<>phanede l.t. Lv. Aıni rl:ği komis)'<>nund.a >""~~"" 
l~ .te~lı H74 lira 6~ ku:-uştur. h,.,ı;af ve şartname.si. koM!ısyo"'lıı ~-.. 
rühır. Tal:iplenn k.1nwu vesik..,laıilt> teklif mektuı>larıru llıa.le ...atinden 
bir sa;ıt evvel komisyona v~ıme!• ri. (5~-5-lU) 

* 3.500,000 adet küçük . G00.000 adet biiyilk Mk.ekli ~ ojil,.,.;.n. 
Y'Wl\ çadır kap..uıü alınacaktır. Hq>.•İnİn tahmin bedeli S8.~ fa• U:.ı 
\emin.atı 4187 lira 50 kuru.;tur. Pn:r.arlıkl& elı:.siltm"8i 15/7 /iMI Salı !!IJ· 
nli ııaat 14 dıe Tophane<\<> lst. Lv. AmirlJiı satın alma ~"OOunı!ıı 
yaoıla"'<klır. Nfunune evsı.f v• .aTt namesi komisyonda ~1'ilfu-. 'l""J.!ı.ıo-
le-rin h<>lli vakittı> komisyona l!f'!meleri. ' (5!-54.."0) 

* . 
Adet 
10.000 Bakır bra\-OM 
10.000 kaookh lı<!k 'P~ 

470 • büylik k.,z.sn 
250 • kücilk ka.za.1, 

Yukarda nıiktan vazıh ı,,k,:· t.akımlannın pazarhkw rl<. ı,, . .., 
22.7.941 salı P,"Ünfı saat 14,JO da Top )uınede İst. Lv. ıl.mlrli!i Sa<!A• alı= 
komisyoı.unda yopılacaktır. Hep•:n: n tahmin bedeli 207,480 linıdı.r. f,, 
bu <lö: t ka\m bolu· tııkımı Al""'."1 C/TI ihale cdlleblleo.;<i w.ib! l>ff.4'<""" 
"'"~"'.arn · wıJ,ı:.,.k ihale edil<'bilec eğinden isteltli~r'..n ilk l'enıiNıti.ı
·ib belli """tt<- komisyo".a qelmıe lıeri . · ~1..sm 

Tutan 
Lira 
1<>00 
1600 
250 
200 
200 
000 
850 
800 
750 
150 

1650 
1250 
650 

Mıkt:ırt 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
l 
1 

l 
6 

600 
Çift 

• 
Cinsi 

I::ü:, ak monte '-"'k'n"'Si 
Baş monte mııkin<!sl 
Hanıma RÇMO makU-\ 

• kaldumıa 

• Alcpanm > 
Uç sıra diltJıı • 
Tr.,, • 
Frae > 
Sıtya 

Eopiratör 
Ök.çıe presi 
Ökçe vumıa pnooi 
Ökçe önü presi 

Pistarizma 
l'>andafora 

> 

.. . 
-41 

-< • 

~· '·.,.;, 

• 11 ı. 

.Muhtelif beygir kuvwtlıo~l<! ....,.:;:; 
ıo, 49 No. posta ltıllıln. 

YulwrC.a }""a7.ılı 17 lw.Io1·n \ .-n· veya ite yarar milsta.n"'1 m~k!.n,.. 
~·~.-:...c .al.ıı.nooktır. Paz..:1:- ' -~1,, r-l; oçlltmesi 22.7.941 s::ı.b güriü swı.t 14 J.· .. 
To?hant'de Lv ... ı\mirlii'i futu' ~!"'";' komisyonunda yApılaco.k.~, ~ W~ 
~mirat1 1050 lirıad1t' . Şartno>m-e.;;: '· om'L<;)'otıda görülür. Taliple .. :,.., ~el.'' 
c~ itte knm'<yona gelnwleTi. 16ST:ıli 

Devlet 
---------------------
Deniz yolları 

mUdUrlUöU 
işletme 
ilanları 

umum 

12 Temmu2'd.;ın itibu"'n A dalar - Anadolu - Ya lova h!ıtt.u..}.ı 
y:ız tru-ifesi tatbik ohınacııkt·· Yenl tarife iskelelere ı.sıbu~l ..-. 

N O T : Yüriilrali ı>liı i• ve Adalar, Bostancı, M.a~Pi' ~hü 
seferleri olaıı ıo~ - 100 - ııa - 112 - 117 - 119 - ırn -
121- 122 -124 -125 --133 - 130 - 135 - 134 - Hl 142 -
H5 - 146 - 119 - 207 - ?.O'\ - 2ll - 216 - 223 - 22~ ~ '.lH 
-~-~-m-m-~-m-m-m-~-
237 - 239 - 250 - 2~5 - 2S8 - 253 - ~9 numarnlı sefer!" ")loı
d<Wt ,l'lpılmıyııcxık "" fw 'of'f<:, lerirt !era o~ ıar:h B)"""~ 
IL~n t'dl1""".ktir. CSf.S.I) 
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