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EN SON TELOBAFLABI VE BABEBLEBI ViREN AKŞAM GAZETESi , 
Gazeteye gonderılen evrak ıade edı1m~z 

~EDİNCİ 
llAFTAYA 
GİRERKEN 

,..._,,"=,_,, ..... ~~~----
~an - Rua mücadelesi 
aat'i netice hakkında 
henüz hiçbir emare ver
nteden devam ediyor. 
liarbin umumi seyrinde 
olduğu gibi bu harpte de 
Zaman Almanyanın müt
tefiki değildir .. -.t._~, 

~ETEM iZZET BENiCE 

~~n . Rwı mücadelesi yedinci 
llıQıci"na cirmek iizeredir. 18 tem
hoı 8;Dberi şimalde ve Smolensk 
Ilı gtsiııde devam eden meydan 
lılıarebesi heniiz kat'i neticesine 

"'tın ~ ... lllnıştır. Sovyetler; muJ..abil 
clıkı:,zlarla hasıınlarını hırpala· 
~'" nı, gerilere sürdiiklerini, 
te ij~· bazı noktalarda 160 kilomet
I tlediklerini v• bir çok Alman 

: 'Ylarını imha ettiklerini haber 
•hA la 
idd~vr r. Almanlar i~e; aksini 
llıalb.I ediyor, ihata çemberinin ta
< andığını ve daraldığını, 1 
l;~et fırkasının imha edildiğin~ 
lııe~~~elicenin Alman süngülerine 
'tebı·-t olduğunu kaydedi~orlar. 
•d· 'l:lere bakarak kat'i bir fikir 

'
. 'llıııenin ve miitalea yürütme'" ;_ ta,.~·kiıoı yoktur. Sadece, her iki 

~lııeJ° da bütün imkanları ile bu 
tttiı:ıi erde çarpı~tıklan ve yekdi· 
·~•etı İnıhaya uğraştıkları vazıh 
ler dee anlaşılıyor. Cüz'i kuvvet-

ğiJ, külli kuv\'etler •arp•"'· )ot " > ,.. 
d, '8 e imha .. prensipi iki yanın 
lt•tbaas gayesini t .. kil ediyor .. 
~ğı h ide, kat'i netice"n.in ne ola· 
v akkında heniiz hiçbir emare 
llı~en devam eden harbin ki
'-~a lafb •ri ile bitec~ ve ne şart-

itecegi ve tarcfları ne hale 
l•tite 
L •ek bitec..;,.i buoiônden bir 
•ijı.. -. -.. ·-
til~ın ınevzuu olacak halde de-
" · Ancak, harbin umumi sey
"1de 0 ldugu gibi Sovyet. A1maıı 
~~sinde de zamanın Almanlar· 
it~ ttefiJı olmadığı muhakkaktır. 
llıi l:'~eıı gÜn; Almanyayı umu
h~tice ve kuvvet müvazenesi 
)tt it ından uyıflatmakta; Sov· 
•-• ıısyayı kuvvetlendirmekte, 
... q •• • 
toı;lı.ı 'Yade toparlanmıya ve miit· 
toıli;:i ile işbirliği tesis eylemiye 
~lnı ektedir. 

t~~ lı. anya; maddi ve manevi bii
ı,.Pla~V\>etlerini ~ark cephesinde 
'-ld,_ ış olarak So' yet Rusyaya 
~ ....-ııu tır. Geride seferber ede
\~d luıvvetler; crpheye sürdüğii 
~•tler kadar genç, dinç ve ye· 
ı.;- 'f olamazlar. Mütt•fikleri 
i."' de • h • ..._ Va:ıiyet öy ledır \'e emen 
~~ mihver orduları tam sefer
~~ yapmış olarak Rıısyanın 
tıııı·:ııe atılmışlardır. Sovyetler 
~lllı~~: vaziyetin böyle olmadığı 
.. ""aktır. Ruslar müdafaa ve 
~-~ kabiliyetini ayni zamanda 

l 
.. Ph,,!•rıık, harpten önce garp 
~tı 

12 
•ne tahşit etmiş bulunduk· 

.. Plı O tüınenle 2400 kilometrelik 
lııiıı~ lizeriııde harbi kabul eyle
~lııi ve ileri tahkimattan, tabii 
'•tı· •lardan istifade ederek kuv
llıe~ı diiındar muharebeleri ver· 
lııa~ Ve taarruz ordu<ıınu yıprat
-. sııreme, asıl tahkimat hattı
lttd~1lııtaıam ric'at temin etmiş
' ır. n k , e ~'th ıı uvvetler bol motörlii 
•ti... lı \·ası talara. derinliğine ya
•,,"'•• t h•-· •,, • • .Umat hatlarına dayana· 
ttıit llıl llaıınidane mukavemet gös· 

•tk '-... en; Sovyet Rusyanın se-
ı.....--.....__ <Devamı üç!incü ııalı.ifede) 

~t---
llaftalık 
4a1terı icmal 

r;;: Yazan:
tekli Kurmayı 

Subay 

Sovyet Tebliği 

MUHAREBE 
vaziyetinde 
ehemmiyetli 
değişme yok 
Balbkta iki Alman 
gemisi batırıldı 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet 
tebUti: 

ı Ağustos günü Sovyet lı:ıt'alan 
Porkof1 Neveı, Sınolensk ve jito. 

mir Jstik.amHlcrinde muharebeye 
devam etm~lerdir. Sovyet ıat•a
Iarının vucyefuıde müb.lm bir 
değişildilı: olm~tır. 

Sovyet hava it P vetlerl !tara 
kuvvetler! ile teşriki mesai ede
rek. t\Uşmanın motörlü lı:ıt'alan
nı, piyadelerin~ hava üslerini fa_ 
aliyetle bombardımana devam et
mişlerdir. 

Ba!Ukta tayyarelerimiz bir dü,_ 
man devrlye gemislni ve 5000 
tonluk diğer bir ıemiyl batır. 
mıştır. Dört düşman ıemı.ı de 
ağır hasara uğram1stır. 

Alman Tebliği 

Almanlar Din· 
yester nehrini 
aşağı kısmın
dan da geçti 
Ki yel cephesinde 
bir çok eılr abada 
Berlin 2 (Radyo) - Alman lebll&i: 

Şark cephesindeki muharebeler mü
sait ı;el!:ilde devam ediyor. Aşağı Di
nles1er nehri geçllmiıtlr. K~ef cep
hesinde bir çok esir alınmıştır. Ru. 
men kıt'aları ileri hareketine devam 
ediyor. 31 Temmuzda 112 Soı-yet tay. 
yaresi tahrip edllnUıtlr. 

A1man hava kuvvetleri :yeniden 
Moskovaya taarruz etmiş, askeri he
deflere, şimendifer iltisak noktalan

(Devamı 3 üncü Sahilede) 

Adalarda sıkı 
bir beledi 

teftiş yapıldı 

Belediye Reis Muavini 
yıldırım cezası verdi 

Belediye Reis Muavini Lıitfi 

Aksoy dün Büyükada ve Heybeli
de teftişler yapmıştır. Ani ve sıkı 
yapılan teftişlerde her iki Adada
ki plajlar, gazinolar, fırınlarl':ı yol
lar, bahçeler ve temizlik faaliyeti 
esaslı bir şekilde kontrol edilmiş-

(Devamı 3 !incil Sahi!ede) 

Francala satış' 
yerleri 

çoğaltılıyor 

icabında 500 gra
ma kadar francala 

verilebilecek 
Blediye Reiöliği halkımızın ko

layca fırancala almalarını temin 
için yeni fırancala satış yerleri aç

(Devamı fiçüncil salıilede) 

Dolu Rak: şi
şesil e kafa ya· 
ran sarhoş I 

llu llllllı.emmel ted· 
~ilt Y•zısıw hugliu 

3 lacı ıablle
Ge okuyunuz. 
--

Şheremninde Denizaptal mahal
lesinde 7 numarada oturan İsmail 
Çalışkan ile Gülhane parkında 
Bahçeler Müdürlüğünde müstah
dem İhsan Baytekin parkta rakı 
içerlerken aralarında kavga çık-

ı mış ve İhsan dolu rakı şişesini sar
hoşlukla İsmailin kafasına atarak 
yaralamıştır. Yaralı il'ıdadı sıhhi 
otomobili ile Cerrnhpa~a hastane-
&ıne kaldırılmı~tır. 

Moskovadan bir ma11.24ra: 

-Ekmeklerimiz galnı 
buğday ile gapılacaK; 
Belediye bu sabah Ticaret 

Vekaleti ile temasa geçti 
Yeaı tip elıme• ıezzetu, fakat kepekler 
çıkardm11acaGmdaa biraz eımer olacak 

Daima halkın yiyeceğini d(4ünmüş 
ve ona faydalı olmayı esaı pren.sJp 

olarak kabul etmiş olan hükdmetl:niz 
1eni buğday ve mahsul bolluğu !tar. 
tısında koymuş olduğu lakyidatı de
vam ettirmeyi faydasız bulmuş ve 
içleri iyi pişmediği için bir lusım hal.-

I şçilere yek
nesak elbise 
yapılacak 

' kımız.ın midesini rahali.ız eden yeni 
tip eltm~i Ilga ederek bunun yerine 
holl.i buğday unundan yapılmış ~lı:· 
meği koymayı lt&.nırlaftımıışbr. 

Yüzde yüz tam bujtday unundan 
yapılacalı: olan bu elı:melı:lerln rengi 

(Devamı s üııcil Sahılede) , 

Dondurma f ia
tına zam yapan· 
/ar cezalanıyor 

Şark Cephesinde Sümer Bank Umum Şehir pastahane
si hakkında 

takibata geçildi 
Bu mücadele iki tarafın harp 
takati arasındaki muvazene . 
bozuluncıya kadar uzıyacak 
(Yazan: EMEKLi KUBllAY SUBAY) 
_ Smolenslı: ve jitamir bölgele • , ihata çemberi kapatılmış ve şlın. 

rinde meydan muhareheler.i bU.. diye kadar 7 Rus fırkası Jnıha e. 
tiin §iddetlle devam etmektedir. (Devamı s Qncil Sahlfede) 

Alman kıt'a!ıırı yanmakta olan bir kiiye girıyorlar 

Moskova Üze
rine dün gece 
de bir hava 
akını yapıldı 

iki Alman tayya· 
resi düşürüldü 

1 Kanadadan dün 
İngiltereye 3 ün
cü bir zırhlı fır

ka daha geldi 

Talim görmüş Ka
nadall pilotlar da .. 

Müdürü bugün 
Almanlar esas Karabük e gidiyor 

kuvvetlerine 
50 fırka daha 
ilave ettiler 
Ba muharebe iki 
delO, iç ay ıtlrecek 

Londra 2 (A.A.)- Sofyadan ge
len itimada şayan h:ri>erlerc göre, 
bu ~ehirdeki Alman askeri mcha
f.ili, §ark cephesine 50 Alman fır
kasının takviye olarak gönderil
diği fikrindcdirkr. Ayni mehafil, 
Sovyet _ Alman harbinin, bidayet
te tahmin edildiği gibi iki ay de
ğil, üç ay devam edeceğini söyle
mektedirler. 

Manş denizinde 
Alman gemile
rine bir hücum 

Londra, 2 ( A.A. - , p, B. C. Dün 
İngıhz bombardıman '"' avcı tayya. 

• releri Manş üıcrinde ve Belçika sa
biller1nde düşman gemilerine tanrruz 
etmişlerdir. Bir katilde iki eemlye 
bombalar isabet etm!st1r • 

Bir keşil tayy2rt'n1Jz, 2000 tonluk 
bir geıninln yana yatıp b<:ıtmakta ol_ 
duğunu görmüştür İki İn,il i ı bom
bardıman ve bir avcı t.ıyJoaresi kay. 
bolmu~tur. 

Sovyetler Eston
y ada bir şehri 
geri almışlar 
Londra, 2 (AA.) - Mo,kovadan 

gelen haberlere göre, Sovyet kıt'aları 
Estonyada bir lieh.rl geri aln11-1tır. 

Hindiçinide Japon• 
lar iyi karşllanmış 

ŞchriınLı.de bu unrnakta olau Sümer 
Bank Umı:m l\JU<lürü B. Bilrhan Zih-
ni San...q_ıs bugün Karabfik'e gidecek
tir. B. Bürhan Zihni dün Feshane Fab-
rikasında 4 saat meşgul olmuştur, 

Sümer Bank Unıtım Müdürünün 
dün Fe!<ihanedeki rne~galesini bilha5$a 
işçi meselesi teı;;kil etmiştir. Memle. 
ketimizde en geniş işçi kütlesini ça
lıştıran Sümer Bank, Türk 1şçfsinin 
iyi giyinme ve iyi ya'}ama imk!f.nıannı 
temin mevzuu üzerinde meşıuJ omak-

CDevamı 3 üncü Sahifede) 

Yeni İktısat Ve
kili Sırrı Day va 
zif esine başladı 

Ankara 2 (Telefonla) - S:hhl 
vaz;yeti dolayısile İktısat Veka
letinden istifa eden Samsun meb-
usu Hüsnü Çakırın yerine tayin 
olunan Trabzon meb'usu Sım Day 
yeni vazifesine başlamıştır. 

SON TELGRAF- Yenı İktısat 
Vekili B. Sırrı Day Mülkiye' me-
zunudur, Yıllarca Divanı Maha
sebatta çalışmış, Maliye Nakit İş-

(Devamı 3 üncil Sahilede) 

Genç bir kızla 
bir delikanlı 

denizde boğuldu 1 
Kazlıçeşmede bir iplik fabrika

sında çalışan Zoyi adında 17 yaş
larında bir kız dün Kazlıçeşme sa
hillerinde yüzmek için denize gir· 
miş, fakat iyi yüzmek bilmediğin
den boğulmuştur. 

Mustafa oğlu Me\"lıit isminde 
bir genç de geçen gün arkadaşla
rile birl:kte Sarayburnunda deni
ze girmiş. fakat bir daha suyun 
yüzüne çıkmamıştır Mevl\ldün 

(Devamı üci.Jncü sahifede) • 

HALK FİLOZOFU 

Son günlerde bazı yerler<:' ~on

durma fiatlarına l kuru§ zamme-
dildiği hakkında B<'lediyryc bazı 
şikayetler yapılmıştır. Bu ..,.,.,_ • 

(Devarı;ı 3 üntü S.ıhifr ir) 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
818 BAKIŞ 

SMOLENSK 
ve Jitomir'
de muhare
be şiddetli 

lTALYAN 
kuvvetleri de 
,ark cepbe
ılnde ayrı I an 
mevzilerine 

girdiler 

Sovyetler U k r an
yada ki mahsulü 
Uralların arkasına 

naklettiler 
.ALMANLARA 
GÖRE 
BerUn haberlerine göre, Smo
lenslc bölgesinde ihata edilmiş o
lan Sovyet Ituvvetierl 1 Ağus. 
tosta ı;emberi yarıp kurtulmıya 
çalışmışlar ise de, gayretle l 
kanlı zayiaUa tardedilmlttir, 

(Devamı üçiincü sahifede) 

Londra 2 (A.A.)- B.B.C. Al
man tayylıreleri dün gece de Mos
kovaya taarruz etmişlerdir. 

<Tas. ajansı, daii topların ve 
Sovyet avcılarının Alman tayya· 

relerini dağıtarak şehrin üzerine 
gelmelerine mani olduğunu bildir
mektedir. Ancak üç, dört Alman 

Londra 2 (A.A.)- B.B.C. Kana· 
dadan iki büyük vapur kafilesi 
İngiliz limanlarına gelmiştir. Bi

(DC\•amı 3 üncü Sahitede) 

S&ygon, 2 (A.A.) - Ofl: Domeı A. 
jansının bildirrliğlne göre, Hindiçint'. 
deki japon kuv"\·etleri kun1andanlığı 

hilkUmet ve halkın gOstermiş oldu
ğu hüsntl kabulden memnuniyet iz
har etmiştir. Dağbaşındaki Türk münevverleri 

(I>evaııu S üııcil Sabitede) 

KISACA 

ıurlye•aıa lstlklAll 
Aj<ı.nS Iiaberlerine göre, Suriye -

Lübnan - Maverayı Erdün birleşti

rilerek bir yeni Arap devleti kurula. 
cak. Bizim mahutla bu mevzuu mü
talea ediyorduk da, 

- Ben bu ~ekil istiklali anlıyama
dım. Olsun diye mi, olmasın diye mi 
bulunmuş bir formül?. Esasen anlıya. 
mamazlığım da bu noktadan &eliyor 
ya ... 

Dedi. Ben, sadece: 
- Belki, bir federatif teşekkül o_ 

lur .. 
Tesellisini ileriye sürdüm. B lmern 

sizin rnütalcanız nedir? 

At Yarışlarının En Heyecanlı Günü 

Yarınki koşularda· 
sürprizler olabilir I 

~~~~~~~-ı ... ~~~~~~~-

Bu hafta en iyi atlar ve yeni 
hayvanlar koşuya giriyor 
Koşularda en iyi allar ve birçok 

yeni hayvanlar koşmaktadır. Ko
şulara ait tahminlerimiz aşağıda· 
dır: 

BiRiNCi KOŞU: 
Dört \'e daha \".ık ar rnsta safi J 

kan Arap at ve kı;raklara mah· 

sustur. Mesafe~i 200<> metredir. 
Aneze, Budak, Kısmet, Tarzan ve 
Basra isimlerinde beş at arasında 
olacaktır.,Beş hayvan da aşağı yu
kar aylı~ kuvvettedir. Bjrinci ve 
iki:ı -~' ı bu' "'Irk çok güçtür J\Iaa-

(Dev· ... ıuı 3 uncü Sahifede) 

Genç muharrir Nadir Nad~ 
geçenlerde bir yazısında, bazı 
gençlerin Anadolu ve Trakyaya 
gitmek istemediklerinden bah
sediyordu. Konfor, daha renkli 
ve cazip hayat şartları anyan 
gençler Anadolu ve Trakyaya 
gitmek istemiyorlar da, ne yapı· 
yorlar?. 

Genç arkadaşın yazısını oku· 
duktan sonra, sanırsınız ki, 
Türkiyede böyle bir mesele var· 
dır. Yüzlerce, binleree, on bin
lerce genç, İstanbuldan ayrıl· 
mak istememektedir ve devlo
tin binbir işi arasında, bu da· 
va da, ayn bir gaile teşkil et
mektedir. 

Nadir Nadiye göre, ~·urdun 
ınııhteli! köşelerinde \"azife gör-

REŞAT FEYZi ' 

mek, idealist bir harekettir. Ve 
bu censler idealisttir. 
Halbuk~ bu halin idealle hiç 

bir münasebeti yoktur. Ve 
Türk çocuklan, Türk gençleri 
bugün, İstanbıılda değil , Ana
clohmıın ve Trakyanın binbir 
şehir ve ka~abasındaı kö~·iinde, 
hatta dağ başmda toplanmış 

bulunmaktadır. Vaziie ıçın, 
dört evli küçiiciik köyde otııran, 
kerpiç duvarlar arasında yatıp 
kalkan münevver Tiirk gençle
rinin sayısı on binlercedir. Bu· 
nu, Nadir Nadi bilmiyor' c gör· 
müyor, çünkü, kendİ5İ i~tan
buldadır. Şö~le bir te ·rif etsin, 
dolaşsın, o zaman, Türkiyeyi 
daha iyi tanıyauktJr, 
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Bll ~· 1 U 1. t: 
AKlL LAZDI 

Gazeteler yazıyor. MaııisllJllll 
bilmem hangi köyünde, 70 yaşın
da bir ihtiyar varmış ki, boyu an· 
calr. 88 santim geliyormuş! Aşağı 
7uka11 ,yılda bir saatim kadar lıii· 
yümüş .. 

Bu vatanflaııa boy fukU"alığı 
pek o kadar m iilıim tdiklr.i dil
memelidir. Bilirsiniz ki: 
•- Allah boy verec:eği yenle a

kıl versin .. • 
Deriz. Bu vatandaşta, ı..y nolr.· 

aanlığ"ına rağmen, akıllı .old~ 
muhakkak .• Çünkü, buganp dun· 
yada 70 yıl yaşamasını bilmlştk. 

Mes'ut in.san!. 
BAKLAYA DA 

NARH! 
Baklaya d3 narh konacak veya 

konmak üzere .• Bakla deyip geç· 
meyi n,mühim bir gıda maddesi· 
dir. Baklaya narh konmasını, ben, 
sevinçle karşılıyorum. Çünkü, bu
eüne kadar, baklanın serbest bu· 
lunnıası dolayısile, birçokları, bak· 
layı ağzından çıkarıveriyordu. 
Halbuki, baklanın ağızdan çıka· 
rlacak zamanı değil .. 

Belki, yeni narhtan sonra, her
kes, daha temkinli hareket ed~r,. 
baklayı ağ.ıdan pkarmak ı:afletini 
göstermez. 
E Ki KİBRİ1 
ÇÖPLERİ 

işçilere 
tenzilat 
Bunlar için trenler
de ay 1 ı k karneler 

ihdas edildi 
Devlet Demiryolları, sınai zirai 

ve ticari müesseselerde çalışan da
imi işçilerin bulundukla.rı yerlel'
den azami 30 kilometrelik bir de
miryolu üzerinde yapacaklan se
yahatler için aylık tenzilatlı kart
lar ihdas etmiştir. Bu !tartlar şim
dilik Kırıkkale ve İzmir istasyon
larından satılacaktır. Sonra da 
Haydarpaşa ve İzmit istasyonla
rından satılacaktır. 

Radyo aboneleri 
Tak si ti erin cezalı 
ödeme müddeti 
dün sabah bitti 
Radyo abonelerinin ödeyecekleri 

yıllık taksitlerin yüzde yirmi ce
zasile verilmesi hak!Lndaki müd
det evvelki akşam nihayet bulmuş
tur. Ağustos içinde posta müdür
lükleri abonelere birer ihbarna
me gönderecekler ve bu tarihten 
itibaren 15 gün içinde de ödemi
yenler hakk.nda kanuni takibata 
girişilecektir. 

BABEBLEB 

ViLAYET oe BELEDiYE: 
Gazetede okumuşsunuzdur. Ge

çenlerde bir zat kullanılmı~ kibrit 
çöplerinden istifade edilmesini tav· 
sice ediyordu. + Vakı!lar İdaresi Belediyeye mil-
~ k ll ıI raca.at ederek memba sularına şişe 
Bugün, yepyeni çöpler u an • başına beş kuruş zam istemlı;Ur. Key. 

dığı halde, çatlıyan, patlıyan kib- fiyet tetkik olunmaktadir. 
rit başları yüzünden, bir çok ka- + Milrakabe Komisyonu koniro· 
nlar oluyor. Bir de, eski çöpleri lörleri dün mezbahaya giderek et işi-
kullanılırsa ,artık, halimizin ne o- ni tetkik etml:;lerd.lr. Beled•ye İktaat 

Müdürlü~ de LlaUere zaın yapılması 
lacağını düşünün!. için hiç bir sebep görmemıştir. 

Yahu ,kibrit çöpiinün, eti ne, + Tak>im Cilmhurlyet Aold .. i 2500 
budu ne!. Yenisi bile, çat, diye lira sarf17Le temizlenecektir. 
kırılıyor, ateş, üstümüze dü~üyor!. + Yenl Irak Başkonsolosu Mu.. 

AHMET RAUF 
1 

vaUak Hu!Clsi dun Valiyi makamında 
rl7aret etmiştir. 

~---· TiCARET ve SANAYi: 

il + Altın fiatleri yükselmekte de
vam etmektedir. Dün bir Reşadiye 

~=~ı:;;;:z:~~~~~ alttnı 2610 Kuruştan, Beşibirarada 
_ :rüz on yedi liradan muamele gör

müştür. Memur maaşı 
Sayın Adliye Vekili. son tedklkled 

arasında, bilhassa zabıt katipleri üze
rinde ehemmiyetle durdu. Adliye me. 
kanizmasında zabıt kAtipJerinin ve di
ğer Adliye kAtip1erlnfn mühim bir ro
lü vardır. Bir çok yerlerde liyakaW 
zabıt kltlbi bulunamadığından ı;lkl
yet edllmektedir. Şimdi, verilen ha
berlere söre, zabıt katipleri bir ihb
sas yeri olarak yeniden taazzuv ede. 
tektir. 

Zabtt kAUplerine verilen on lira 
asıt maaşın nekadar az olduğunu söy
lemeğe lüzum var mı- Vergiler ke -
atldikten 80Dra. bu vatandaşların eline 
35 lira aajlam para dahi geçmiyor ve 
buna mukabil, omuzlarında müthış 
mes'uliyetli bır iş vardır. 

Şimdi bu klliplerin asli maaşlanrun 
15 liraya çıkarılacağı haber verilmek
tedir. Bizce, liyakati, kıdemi olan za .. 
bıtkatiple:I i<;in, hatta daha yiıksek 

maaş da pekill tahsis edilebilir. Bir 
memur, kadrosu böyledir, diye, yıllar
~ on lira maaşla ça~maz ,.a_ Bahu
sus, hayat pahalılığı meydanda iken ... 
Maaşlar yükselince, muhakkak ki, 

Adliyenin bu kısım memurları arasın .. 
da daha liyakatli olaıılan görülecek, 
d llayıslle, işler daha muntazam yü
rJyecektir. Ve hatta, birçok muame -
lelerde stır'at de temin olunaeakbr. 

Adliye Vekilinin, Adliyenin daba 
tlyade tekAm!UQ için bö7le bir m"""u 
üzerinde durmaııru takdirle k3<Jılanz. 
Bu ve btma benzer daha bazı memıı.. 
rlyetler Ozerinde de ayni hasııasiyetle 
ve sıra. gelirıtt durulacatınt ümit e-
deriz.. BV RH AN CEVAT 

+ Zeytinyağlarına pamuk yağı ka
nştırıldiğı fik57et olunarak tetkıklere 
geçilmi;;tir. Her gün Borsada 65 - 66 
kuruştan pamukyağı saWmakta, fa
kat piyasada arandığı vaklt buluna. 
mamaktadır!. 

+ Ustik fabrikaları Port • Sait. 
ten otuz ton ham kauçuk getirmişler
dir, Yeniden yilz ton sipariş edilmiş
tir. 
+ Uzunluğu ııekiz santimetreyi ıe

çen yapağıla.rın ihr'a.clna müsaade o
lunarak kararname dünden itibaren 
mer'iyete geçmiştir. 

MÜTEFERRiK: 
* Toprak mahsulleri otlsi şehri

miz şubesinde bazı deği~ıklıkler ya· 
pılmaktadır. Müdür Hulkin.in yerine 
de Umum Müdür Muavini VAhit ta
yin olı.m.muştur. 
+ Muallimler badema Halkevlerin.. 

de ve hayır cemiyetlerinde faal vazt.. 
fe kabul edemlyeceklrdir. 

.,ı,. Knlıçşmede bir debağhanede 
çalışan Artin deri ke.ı:ıerke-n kazaen 
b&çakla ~özünden yaralanmıştır. * Par.ar günü Yedikulede ispital
ya bah-lnde tanınmış pehlivanların 
iştirakiyle dört hafta süreeek olan 
Ciu'et musabakalart yapılac:a!ttır. 

( HALK SÜTUNU ) 
AÇIK KONUŞMA; Fenerbahçe Güli. 

:ı:ar sok.ak 31 numarada Ba7 Rasim 
Berkmene: P!AJ ihtlk!nndan 1ik57e
tlnlı Belediye Reisliğine bildirllmş. 

tir. Neticesi gazetemizde de yuılaca!t
br. 

Tefrika No : 13 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Atbfl her uzun adlm dereye gö
mUlürken, beyaz köpükler saçı,.or, bO. 
yük bir sllr'aUe, adeta suya carpa -
n.k havalanan bir koğu &:ibi sekerek 
uçuyord1.1. Ondaki hareket, yüreğinden 
tapn heyecan bana dageçtl Tıpkı 

onun &lbi bi:yük adımlarla koşarak, 
Nezilti kovalamağa başladım. 

Derenin kumsalına çıkınca lkimb: 
de kahk:lhalarla gülüyorduk. Onun 
paçaları J!'lanmış. eteklerimizden su -
lar akıyordu. Hatta serpintiler gö~ • 
.Omüze, omuzlarunıza, yüzümüze bl
le sıcramıştı. 
Kahkah.,lanmız durulunca, ıandal

larımm öbür kıyıda kaldığı, birden 
tl<lıma geldi: 

- Şimdi ne yapaoai!lz Ne:zik? 
O. gfıleı-ek omuzlarını sllkU: 
-Hiç' 
- N:ısıl hl<;? 
- Sen de benim ıibl Allahın pa. 

0~1cile gezersin! 
Eıtilerek baktım. tl'stlerl kum tane

lerlle be'lf'kli bir çift ga,,.ı ayak grr
d u, Sanki hic Çlplak ge•menıil ııbl 

bozulmamlJ, rengini, güzelliğini kay. 
bebıı.emiJ olan bu ayaklar kumların 
Ilık tamaslle mes'uttular. Halbuki ben, 
biraz azap duyuyordum. Bu. güzel. 
köyJQ kwnı, bu kadar asude, böıı!e 
rahat oWuğu için kıskandım. Ona 
benzemekle belld ben de o rahat~ 
dUJ'acağım. 

- Peki öyle ise! .. 
Derenin geniş kumsalına bata çıka 

yilı1lyoruz. Nezilı: anlatıyordu: 

- İlk yazda, güzün, bir de kıı;ın 
bu dere aıar. 

Elite kum~ahn tonundaki cukur
lan, kum tepelerini göstererek: 

- Bak, ta oralara kadar fider, de
di. Bu güzel suların suyu gider de, 
yerine içinde kocaman ağaçlar, ca • 
mu•lar, daha önüne kattığı bin bir 
ı;eşlt ıey yüzen kapkara pis bir ou ge
Jlr. Şu kıyıdaki kavaklar, salkım sö
ğütler derenin ortasında kalır. Bazan 
canı l<itersıe onlardan bir r:oğunu kök,.. 
!er ıı:otürtır, Bu bl\yie altuı deredir 
işte .• 

~m~· 
u Aşktır bayat .. ,, 

şarkısının 
telslr ve tesiri 
Hoca ve üstadımız, ayni zamanda 

dostumuz ve kapı yoldaşımız Hateml 
Senih Sarp, ıeçenlerde 7azdığı bir fık.. 
rada, bir grup cenç kllın, ııi1le 07-
IUQ'A, hep bir ağızdan söyledili cql<tır 
bayat> p.rkısını ele alnuş~ bu türküden 

bir takım febeıt manalar çıkamıala 
çalıwonlu. 

Aşksız ~at olmaz .. Aşlı: demiri de 
eritir, diyor. Yaı;amak için çatı,.na 
hırsı, enerji lhımdir. 

Fakat, dikkat ettim. tl'stad, cenç kız.. 
!arın bu şark17t söylerken kasdettiklerl 
manayt anlamamazlıktan celiyor, Et 
ve kemik aşkı, fena, diyor. 

Halbuki, bu ı;arkıyı sö71i7en ıenç 
kızlar, demirin eritilmesini değil, sa. 
dece ve yalııtZ maddl aşkı, sevda ve a. 
Wca işlerin! kasdetme!tte idıler. Hoca
nın, bu kadar ince bir tecahillü arllane 
yapması takdire seza o1makla berber, 
o genç kı~ grupu karşısında, vaziyeU 
de bir hayli müşkülleşmiş olsa gere.,!< .. 

Bir sayfiye yerinde .. M!alt üzerin
de bir küme Ji{'enç kız. yürüyor .. Bu şar.., 
kıyı söylüyorlar. 

Birden önlerine çıklyorsunuz: 
c- Dur!. Söyleyin bakalım.. Bu 

aşk ne mene aşktır?. Eğer maddi aşkı 
k.asdediyonıanız, yazık .. Çalışma aşlı:ı 

nı kasded.iyorsanız çok iyi.. ÇOcuklar, 
beni dinleyiniz. Hayatta muvailak ol
mak tein hırs, enerji, çalışnıa aşkı U.. 
zımdır. Aklınıza et ve kemik a.şJa.nı 
asla getirmeyiniz. Bütün fikir ve dü

ı;ünilz tarihi, sistemleri, lddlalan ile 
gösterr kl .. İIAh ... > 

Şimdi, bu neş'eli genç ktz ıırupu a_ 
zerinde, bu anda bırakacağınız tesiri 
düşünün! .. 

Yaz gecesln; çınlatan kıvrak kahka
halar atacaklar, sizi, tepeden tırnağa 
kadar süzecekler, cevap vermeğe da
hi lüT.Um görmlyecekler, içlerinden 
czava11ı• dlye, siz<? acıyacaklar ve yoL 
larına, yine aynJ ıarkıyı söyliyerek 
devam edecekler; 

c- A~ktır hayat ... İIAh ... • 
Ben, bo neş'ell genç kızlara hak ve. 

rlyorwn. Biz, vaktile, böyle şarkı söy
liyerek yolculuk yapamazdık. Yaz ge. 
celerlnin zevkini çıkaran onlara ne 
mutlu! 

R. SABiT 

SPOR 

Mükelleller arannJa 
atletizm miUabakaları 

Tekmil vilayetleııieki. beden ter
biyesi mükellefleri aras.nda ya

kında büyük atletizm müsabaka
ları yapılacaktır. Müsabakalar 
Ankaradıı ve yahut İstanbulda er 

lacaktır. Müsabakalara viliyet
lerde yapılan birinciLklerde iyi 
derece almış mükellefler iştirak 
edecektir. 

Taksim. Barlllye 
ı altı sonbabarda 
bitecek mlş ı 

Taksim • Harbiye yolunun sol 
tarafı da Altınbakkala kadar ta· 
maml~tır. Buradan Harbiyeye 
kadar olan !usunda beton işi ya
pılmaktadır. Alakadarlara göre 
bütün yol ancak sonbaharda bit
miş olacaktır. -----

Harda saçlar serbest 
ıatılabilecekmi? 

Hurda saçlar için beyanname 
veren tüccarlardan bir kısmı mal
lann n devletçe satın alınmamış 
olduğunu ve mu~yyen müddet 
geçtiği için ser'>e-.tçe satmak mü
saadesi verilmeôlili istemişlerdr. 
Vaziyet Ticaret Vekfiletine bildi
rilmi.,<>tir. 

Nezikin anlatışı, o sel manzarasını 
gözlerimde caıılandınnışb. İçime büyült 
ve önüne geçilmez kudrellere karşı 
duyduğum nefret ve korku:ra benzer 
bir his tortusu çölı:lil. Fakat, kumsal 
biter bitmez ba .. 1 ıyan çimenler, serin bir 
okşamayla ayaklarımı sarınca, ytıre -
ğlmdekl tatsız hisler, yerini zevkli bir 
cmertiyt bıraktı. Bu zevki uzun za.. 
mnn durtbilmek: için daha ağır yürü.
meğe başladım. 

Derenin sulonnda yaptığı çağıl

tile b.11fl dolu olan kula.klanına, bir bas. 
ka ses daha çarpıyordu. Birden durarak 
ortalığı dinledim. Bir uğultu, derinler. 
den yüks-e!iyormus gibi gelen büyük 
ve uzak bir uğul!U vardi. 

Nezik, durup dinlediğimi görünce: 

- Çağanag'a, dedi. 
Ve hiç birşey anlamadan bakışıma 

gülerek ilA\.·e etti: 
- Mektepte okumuştum. Şehirliler 

buna setti1e diyorlar. işte, altın dere 
şu ileriden aşağı düzce ova7a düşer. 
Suyun da canı var gibi, dinle bak na
sıl aıtlıyor, haykırıyor. Kimblllr belki 
canı acıyor •.• 

Hü-zünlü bir çocuk gibi k:onuş"uyordu. 
İçimde bu güzel altın derenin boşluk. 
!ara tırla)'IŞUU görmek arzusu tutuştu. 

Blnbir renkli kır çiçeği titreşen çl. 
menlerin V tünde hızla yilrli.meğe hat.. 
ta kon~mJ;a b~lad.ı..n; 

(MAHKEMELERDE! SAm.;;;;;·;J 

Siz tavuklarınızı hep yanınız
da, torbada mı gezdirirsiniz ? 

Yedilı:ulede cereyan eden garip bir 
va.k'anın muhakemesi Adliye kori • 
dorlarını hıncahınç doldurmuştu. Sa
münin çoğunun Sulukulell olduğu 
belliydi. Burada oturan dört Kıptı da 
vak'anm suçlularını teşkil ediyor. 
du. 

Vk'a haldkaten enteresandı. Dört 
Kıptı anada,n babadan aldıldrt dero. 
~rden istifade ederek civarda tavuk 
lunızlığına çıkmışlar ve ucunda mısır 
takılı iplerle taht.perdeler arasın .. 
dan, kümeslerden hayvanları çekerek 
torbalara lndirmeğe başlamışlar. Fa. 
fakat bu sırda aksilik olacak bir balı.. 
çeden bu şekilde bir tavuğu torbaya 
indirirlerken mutfakta yemek pişi -
ren evin hanımı Gülizar hayvanın acı 
acı haykınşını duymuş ve sokağa 
fırlayınca da işi anlıyarak kendl de 
feryadı basmıştır. 

Böylelikle biltiln mahalleli ayak -
!anarak tavuk hırsızlarını ;yakalayıp 
memurlra teslim etmişler ve bu su.. 
retle iş mahkemeye aksetmlştir. 

DavaM Gülizar h.:i.kimin önünde da
vasını yana yakıla böyle izah ettik
ten sonra şunları söyledi. 

c- Elendim. bunlar mahallemize 
dadanmışlar.. Kümeslerde ne tavuk, 
ne ördek bırakmadılar. Mahalleli el_ 
lerind~ dad bir, feryat iki!_ Njtekim 
evvelki gün de öğle vaktiydi. Mut -
takta yemek pişiriyordum. Bah~enin 
açık kapısından boğuk boğuk bir ta. 
vuk sesi aksetti. Sesi tanıdım. Bu, be .. 
nim biricik cins Legorn horozumun 
ııesiydL Elimde tava ile bahı:cye fır. 
ladım, bir de ne göreyim.. Bu dört 
Kıpb bahçenin tahtaperde aralığın. 

dan bir lp uzatmışlar, horozumu çe_ 
kiyorlar.. Bastım feryadı.. Polisler, 

bekçiler 1etişti, Bunlar horozu boğa. 
zındaltl iple btralop kaÇIJ'orlardı .. 
Tuttular .. Torbalarında daha 10 tane 
tavuk çıktı!.• 

Suçlu yerinde duran dört Kıptı: 
Haıma, Recep, 5alt, Musla!aya Mldııı 
IOrdu: 

- Siz tavuklannı çalı,.ormuşounuz 
bu kadının.. Ne diJ'eceksiniz• 

Dördil de itiraz ettiler: 

- HAşl. .. Kabul etmeyiz hWm e
lendi. 

- Tavukları torbanızdan çıkarmıf,. 

!ar! 
- Onlar bizim kendl tavuklarımız. 
- Siz tavuklarınızı torbada mı gez. 

dirirsiniz? Peki ağzında ucu mısırlı 

iple bu Gülizarın horozunu da bul -
muşlar .. 

- Onu biz yapmadık. 
- Peki nasıl oldu? 
- Biz oradan geçiyorduk.. Baktık 

tabtaperde al"ilSında bu horoz çırpı_ 
nıyor, nesi var diye merak ettik. Tam 
horozu tutacağımız sırada bu kadın 
bahçeye çıktı, avazı çıktığı kadar: 

- Hınız var •. Yetişin; tavuklarımı 
çalışıyorlar. 

D!ye haykırdL Bizi tuttular, buraya 
ı:etirdller. 
Hfıklm :ıahlUeri de dinledi ve sonra 

kararını tebliğ etti: 

- Siz çok meraklı insanlarsınız .. 
Hakkınız var. Yalnız kanun, başka ... 
sının hororJnu muayene etmek üzere 
ip atıp b:ıhıçeslnden tutmayı suç say
dığı için sizi ceza kanununun 493 üncü 
maddeı::lne göre cezalandırmak mecbu. 
riyetindeyim: 

Ve .. 3 er ay hapse mahköm olan dört 
Kıptı da hapishaneyi boyladılar! 

Yangını söndürmek için haya-
1 

tını tehlikeye koyan bir işçi ! 
A aspa,ada bir garaıda çıkan yır.gın 
All'nln ledakil'Jıatıe nasıl ıöndlrilldü ? 

Ayazpaı;ada, kamarot sokağında, 
Ek.reme alt garajda evvelki gece çı
kan bir yangın bir çok taksi otomobi
lini t..ehlikeye koymuşsa da garajın 
otomobil yıkayıcısı Alinin fedakar
lığı sayesinde 7~ngın önlenmiştir. HA
dise iiiyle olmuştur: 

Gece taksiler garaja girdikten son.. 
ra, şoförler çekilip gitmişler ve garaj
da yıkayıcı Ali ile bekçi kalmıştır. 
Bu arada Ali :ranık benzin kokusu. 
duymuş ve otomobillerin arasından 
bakınca 940 model bir otomobilin ar
ka tarafından duman çıktığını &öDo 

Mlrekkepçllere ne
ye tlıe verilmiyor? 

Yerli mürekkep amilleri Paşa. 
bahçe şişe ve cam fabriı<asının 
kendilerine şişe vermediğini şi
kfıyet etmişlerdir. Mekteplerin a
çılmasının yaklaştığı şu zamanlar
da bilhassa mürekkep imalat: art
tığ.ndan bunlann talepleri.le al.A
kadar olunması lazımdır. 

Üniversite 
askerlik Kampı 
Üniversite askerlik kampı 11 

ağustosta Üniversite bahçesinde 
açılacaktır. Evvelce yapılan kam
pa iştirak eden, fakat muayyen 
müddeti dulduramıyanlar da bu 
kampa gireceklerdir. 

Kira ücretleri JJ1üyor 
Son günlerde emlak fiatlarile 

kira bedellerinin şehrimizin ekser 
semtlerinde düşmekte olduğu gö
rülmektedir. Fiatlarda 3.-4 ay ev
velki gayritabiiliğe nazaran yüz
de 20 tenezzül vardır. 

_ Orasını, çatnağayı meralı: edl • I 
yorum Nezik ... 

- Öyle ise sağa doğru gidellm .. 
Çimenliğin bittiği yerde başlıyan 

bilyük ağaçların sınınndan koşuyorduk. 
Ağaçların gölgeleri serin bir rüzg5.r ... 
la dolu. Uzun zam.anlardanberi güneşle 
ısınan vücudüm üşüdü ruhum da, tıpkı 
harid tesirlerle değişen vücudüm fib~ 
histen hisse atılıyor. 

Biz ilerledikçe derenin yatağı dara
iı;ror, yukarlard• akışı belli olınıyan 
sular, burada kabına t;ığmıyarak bir. 
birl üsUinde çırpınarak, köpüklenerek, 
blran evvel boşlukların içinde rahat -
lamak ister ıib~ çağnağa'ya doğru ko
ıuyorlar. 

İçimde garip h.lsler var. Gözlerimin 
6nüne bir pe.rtevsiz tutulmuş g·bt, hiç 
tanımadığım, • Upkı sevdiği için biraz 
tuhaf bulduğum annemin hislerini an
lıyarak - toprağı görüyorum. Şimdi ya. 
nıın sıra, bana da ko9mak arzusu ve
ren bilyilk ve CO:-ikun suyun tesiri al. 

tındayım. Onu anlıyor, seviyorum. Sö
ğüt1erl~ yaprak dudaklarının doku -
nusu, güneşin ılık: okşayışlarile, geniş 

kumsala uzanan. •Albn dere>; kaya • 
llkların hvdutladığı bu daracık ;yata

ğında bütün saadetini kaybetmiş, bu 
sıçrayışlar, kıyılara çarpışlar, çağlayış

larla dcı-t yanı.yor gibi. 
(Devauu var) 

müştür. Ali ateşi söndiirnıiye gayret 
etmişse de alevler 1748, 1516 numara. 
lı taksilerle Alibey çi!tliğlnin süt 
kamyonetine sirayet etmi;lr. 

Bu esnada etraftan yet:ştenlerin 
büyük gayretleri sayesinde yangın 
oöndürillmilşse de 1749 ve 1516 nu
maralı taksilerin sol taraflariyle Ali
bey çl!tliğlnin yoğurt kamyonetinin 
ahşap kısmı yanmıştır. 

Bu arada Alinin elleri ağır surette 
7Bndiğından Beyoğlu Belediye hasta. 
nesine kaldırılarak tedavi altına alın. 
mı~br. 

Mektep defterlerine 
narh konacak 

Defter, mürekkep, kurşun ka
lemi, kağıt gibi tedris levazımı fi. 
atlann·n mekteplerin açılmağa 
yaklaştığı zamanda arttırılmaması 
için Fiat Mürakabe Komisyonu 
şimdiden faaliyete geçmiştir. İca
bında defterlere narh konacaktır. 

AVRUPA HARBiNiN 
YENİ MESELELERİ 

Harp ve güvercin 
Güzelliği, tatlılığı ile güvercin 

pek eski zamanlardan beri insan
lar arasında çok scvilmi~, bununla 
da kalmıyarak bazı mertebe kut
siyet kazanmış bir kuştur. Onıın 
için prkta, garpte masallara gir
miş, itikatlara karışmış olması şa· 
şılacak birşey değil. Eski Yunan· 

hlarda mabutlann bllfl 5-yılaıı, 
kainata hükmeden ve kızdığı za· 
man .korkunç yıldırımlarllU cök
ten aşağı yağdıran o heybetli, sa· 
kallı mabut bile bir zamanlar gü· 

vercinler tarafından beslenmiş, · 
büyütülmüştür, 

Güvercin pek çok güzel şeye 
benzetilmiş, birçok güzel şey de 
ona benzetilmek istenmiştir. Lakin 
insanlar güvercini pek maddi, pek 

lüzumlu işlerinde kullanmak, ona 
mesafe ve istikamet vazifeleri ver
mekte de gecikmemişler. Noh 
Peygamberin gemisinden karaya 
çıkarak baber getiren güvercin da· 
ha çok sonra Süleyman Peygam
ber zamanında da posta işi gör
müştür, 

Güvercinin muharebelerde pos
ta işi görmesi Süle) man Peygam
berin zamanında olmuş; diyorlar. 
l\1alıimdur ki İsrail oğullarının en 
parlak saltanatını temsil eden 

Süleyman Peygamber yalnız yer
ylizündeki karıncalara ve insan
lara değil, gökteki kuşlara da hük

meder diye itikat edilmiştir. Onun 
i~in onun zamanında posta şlerin
de kullanılmak üzere ıcihercin 

VAPUR 
seferleri 

Faaliyet arttığın
dan bazı yeni ted
birler alınıyor 
Mevsim miinasebetile son gün

lerde vapurlarımızda yolcu ve 
yük nakliyat faaliyeti arttığından 
Denizyollan İdaresi yeni tedbirler 
almaktadır. 

Bu meyanda İstanbul ile Kara
deniz limanlan arasında büyük 
vapurlar işletilecek ve i,Lô.ve sefel'
ler için yedek vapurlar temin ı>
Iunacaktır. İzmir fuan zamanın
da bir vapur orada kalarak otel 
vazifesini görecektir. 

Berber imtihanı 
Müracaatların çoklu
ğundan imtihan müd
deti 15 gün uzatıldı 

Berberler Cemiyeti tarafından 
açılan permenant imtihanlanna 
fazla müracaat olduğundan tem
muz sonunda biten imtihanlar 15 
ağustosa kadar uzatılmıştır. 

Bu tarihte kat'i olarak imtihan
lara son v.ırilecektir. 

Hudutlarımızda yeni gümrük 
karakolları 

Şark ve cenup hudutlarımızın 
bazı yerlerinde yeni gümrük ka
rakilları te~kili kararlaşmıştır. Bu 
arada Trakyada da yeni gümrük 
karakolları kurulacaktır. 

Pamuk ihracatmı tamamen 
Ziraat Bankası idare edecek 

Pamuk ihracatını bu yıl tama· 
men Ziraat Bankası idare edecek
tir. Ticaret Vekaleti bugünlerde 
yeni pamuk fıallarını tesbit ede
cektir. Fiatların geçen yıldan yük
sek olacağı haber verilmektedir. 
Ziraat Bankası köylüden mübayaa 
yapacaktır. ----
Demiryolları memurlarına 
20 ıer gün iz.in oerilecek 
Devlet Demiryollan Umum Mü-

dürlüğü bütün teşkilat:na gönder
diği emirle; memurlara senelik i
zin v.ırilmesini bildirmiştir. Me
murlar çalıştıkları senislerin iş

leri aksamıy acak şek\ldt yirmişer 
gün izin y:ıpacaklardır, ------
Yıkılacak ah1ap oe teneke 

eoler 
Belediye Sirkeci banliyösüniin 

civarındaki eski ahşap ve teneke 
evlerden ilk ağızda yı!:;lması icap 
edenleri tesbit ettirmektedir. Bu
raların hemen istimlak ve yıkıl
mı:.sına ba !anacaktır. 

Medeniyet alemi kuruldu 
kurulalı kendini §airlere 
sevdirmit ve askerlerin de 
çok itine yaramı§ &'Üzel 
bir mahJ.uk. 

yetiştirilmiş olması kolayca izah 
edilebilecek. 

Medeniyetin elzem bir vasıtası 
olmak işini gören güzel bir mah· 
lfık •• Erbabının anlatbğ"ına göre 
güvercin eski Mısırhlar, eski Yu· 
nanlılar zamanında da mektup ge. 
tirip götürmeği ötrenmiştir. Daha 
sonra Romalılar da öyle. Hatta 
Romanın meşhur kumandanı jlil 
Sezar Golların memleketini aldık· 
tan ve döndükten sonra orada is· 
yan çıktığıru hemen vaktinde ha
ber almış ve giderek bastırmış. 
Telli ve telsiz hiç bir telgrafın bu
lunmadığı o devirde pvercin ea 
çabuk giden attan seri bir vasıta 
olmuştur. Rivayete göre Gol isya· 
nını jül Sezara ı:üvercinle gönde
rilen bir mektup vaktinde bildir· 
miştir. 

O zaman, bu zaman güvercin 
harpte pek işe yarıyan bir istihba
rat vasıtası olmak mevkiinden hiç 
diismemiştir. Demek ki eski esa
trde güzellik mabudesinin kuşn 
sonradan harp mabudunun da işi· 
ne yaramış. Zaten o mabude en 
çok harp mabudunu sevmiş. 
Kadın mizacının garip bir hali: 
Korktul:'unu sevmek, korkunç 

olan tarafından sevilmek annstL 
Onun için o da harp mabudunu da
ha ç<>k sevmiş olabilir. Onun mu
kaddes kuşu olan güvercin de da
ha sonra harbin en maddi ve el
zem işlerinde kullanılmış olması 
çok def:il. 

• • 

DoıOak ve rekab~ 
Yazan: Ali Kemal SUN 

·ı 
Bugün yine İngiltere ile RıJô\_ 

arasında yeni bir dostluk ha.sıl ~ 
duğu görülürken ilti rakobın 

1 
kidenberi yekdiğerine m~:. 
çıkardıklan zamanlar da ha ., 
gelmektedir. İngiltere ile R~0 
arasındaki rekabetin en şıdde 
çarpıştığı saha Asya olmuştıır· 

Bu seferki harbin başında ~u9' 
yanın aldığı vaziyet ilerisi 1~. 
yine Asyada İngiliz menafifni ıe. 
dit edecek gibi görünüyordu. ı-:: 
kin bugün vekayi dönüp dolal~0 
İngilterenin düşmanını Rusya ı, 

. " de muharip vaziyete getirın~• ,-e 
du. Onun neticesi lngiltere ~! 
Rusya arasında tabii bir tesan 
ve müzaheret husule geldi. 

Rus tarihinin eski zamanları; 
daki vekayü ile sonrakiler ar~s ~ 
da ne türlü benzeyişler olduğtll'P' 
merak edenlerin bulup çıkardı ~ 
na göre Rusyanın bir vakitle'. pCI• 
sık:ntı içinde kaldığı bir devır; 
muş o devirde İngiltere Krali ..H 

' . tr:v 
meşhur Elizabetin yardımı ıs 
miştir. fi 

Arada dört asirlik bir ıne~a,, 
var. Elizabet devri İngiliz tar!,h~~ 
parlak olduğu kadar müş)cillB ~ 
da dolu olan bir safhas:nı teı Jr 
ediyor. O zaman :4ıglltere _ke.:e.0 
sinden daha kuvvetli gorıı ri

düşmanlari!e mücadele .. m.~I" 
yetinde ve diğer bazı buyuk .,P 
!etlerin dostluğunu '.':"aıJl~k 'ııe' 
yetinde idi Fakat muşku~t b~J:I 
birer yenilmiş, lngiltereyı te ~-! 
edenlerin kuvveti de nıhayet rl 
mamış. Rusya ise o zaman iıı o'r 
tereye yardun edecek .ha'.,de ,rı' 
mak şöyle dursun kendi duş fil ~:ı 
larile başa çıkamıyordu. RUSY~ ıs' 
karşısında o zaman bir Leh15 i~ 
vardı. Kuvvetli bir de tsveÇ (f 

mücadele ediyordu. Mosk~~ q'f 
nın başı türlü derde girdıg~ bir 
rerek onun haliıü tasvir içın l< ,~ 
birine uygun keluneler araı:>~iJ' 
yazmak. merakı hü.küm SU ;t 
bir devırde Rus hükumdarl ıd 
de belki en münasip ibare 
olurdu: ;stıl 

Dörüncü İvan adlı cÇa~•. tP' 
istemez •naçar. bir hale cgirif 
bedbaht bir ·hükümdar• d1·cı~ 

İngiltere~ Kraliçesi il~ :ıt ~s y,ol 
arasında bır ittifak aktı ıçın jı" 
kovadan vaki olan müracaat jıı' 

'giliz menafiine pek uygundU· ,1 
gilizler .tüccar ad.~m~r. En ı•~el" 
l!hemmıyet verd \ len nokta lJıl~ 
dilerin" yeni yeni mahreçler ııı' 
mak, mallanru satacak yer .ı.e r 
etmekti. Rusya en geıuş bil' 
zar olacaktı. ,,Y 

Bununla beraber o ittifa~ ~ 
cude gelememiştir. İngiltere ~r 
liçesi o zaman daha başka g ı' 
!erle meşgul, derdi başında~ ~I 
mış olacak ki Çarın ittüak ı.e l 
kat'i bir neticeye varamadığ~tiıt' 
Rusyanın yalnız İngiliz tica . I 
açık bir pazar haline geJ.ıııe51 
kabil olmamıştır. _ ~ 

Rusya için uzun bir mıı~il 
devri devam etmiş, Baltık d ı' 
ele geçirmek teşebbüsleri 0

, lf 
manlar akim kalmıştır. RUS • jİ' 
giliz miinasebetlerine geJ.iD~~İ 
devletin birbirine rakip 0

0 
~ 

daha çok sonradır. Fakat ti1 
detli rekabetleri takip edell <""~ 
devir gelmiş, müşterek Jc\I b-p 

• düşmanlara karşı ilti tara.fıJI 
leştiği görülmüştür. . ,:l 

'bl ') Geçen harpte olduğu gı ıJtP' 
dide menfaatler birleşiyor 

----------· Biri!"i.zi.n~I 
t1epımızın ~ 

Şehir Bandos7 
neye susuyor , 

t ,,,~ ... 
Topkapıda ~Up l\furllşııJ>ı"' 

hallesinde oturan Bayan f' 
yazıyor: "" ;~ 

•Her büyülı: ı;ehirde old":Şeı• 
bl Belediyemizin de bıt·J.1!1 
bandosu> bulundutunu b' ııe' f 
Fakat ~ehir bütçesinden pdoı:., 
bü;rük tahsisat alan bu b• ııı· ır 
konserlerini pek az işiti1°~0de ~ı nU! istiyor ki ,.,.. mevslın 1 I". 
hir bandosu akşamları serer "'" J 

dolaşarak meeeanl konse~• o;l,ı 
ıin •. Bilhassa uzak yerle o ıt'' 
ranlara haftada bir ııilll 4'J' fi" 
mitli marşlar, tyl havıı.Is~rıtl 
ıln.4 Blr .şehirli sıttaile b r: .. 
Iediyeden rica ederim .. • te" ;.et'! 

Son Telgraf - Hokd<• ,~!.', 
bandosu hernedense ço~~;..ı• pıı: 
umumi bahçelerde, par!< fJ',,. 
az konser vermektedlt·0ıot111 .,.~ 
mensuplarını naklerlecel< ,ar<1,ıı11 lerl de mevcut oldtığurıaı .,e f 

akP,"Tl bir semtte kon~~ııJ' 
mümkUndür ''e bu yapı 
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Mıaırda yeni kabine tef· / 

(Bu yuının metinleri Anadolu 
ftl!ı· AJansı bültenlerinden a.lınmışlır) 

ıa eden: Muammer Alatur 

1
, lı~ırda yeıu kabine yine Hüse.. 

, ? Sırrı paşa tarafından teşkil e
~ ll''.4tir. Başvekil Krala, kabi~ 
it u ıstifasının sebeplerini anlatır. 
yen, kabineye daha geniş mile • 
<li~ta. milli bir şekil vermek iste. 
~ &ını söyl'ellli.ştir. Kral buna ce.. 
h aııen, şimdiki vahim vaziyette, 
~r Şeyin Mısırın istiklal ve mü. 
Ilı Caasına hasredilmesini talep et. 

kil edilmiıtir - İngiltere\ 
ile Finlandiya aruında 
siyasi münuebetler ke • 
silmiştir - jap<lnya Çin
den 400 bin askerini ge
ri çekiy<lr - Sırbistanda 
70 bin komitacı faali • 
yette imİ.f ! 

Sovgetlerin si- / / sviçre 'nin 
lah alacak pa- milli bagra
ral arı var mıkutlandı 

lflir. 
S!RBİSTANDA 70 BİN 

KOMİTACI 
~ lırorıtreal'deki Yugoslav baş 
1
°nSolosu Almanların Yugoslav • 

llıaQakı işgal kuvvetlerini 10 tü. 
~en.den 15 e çıkardtldarını söy • 
llıııtir 

! İşgal .kuvvetlerinin arttırılması, 
~en hafta zarfında Belgradda 
~1ltıan üniforması giyen sırp çe.. 

1 .. erının Alman askerlerini öl • 
~eleri ı.ıu:ine vuku bulmuş. 

ll<l!j konsolosun söylediğine gö. 
:· Sırp çetelerinin mevcudu 70 
t~ radde;;ındedir. 
~C:!Liz • FİN MÜNASEBET 

LERİ KESİLDİ 
tı~gilfz Hariciye Nezareti aşa • 

tak.ı teblıği neşretmiş,ir: 
O • 1ııliındiyanın Londra elçisi M. 
~ 11Penburo bu akşam Hariciye 

1~retine gelerek .M. Eden ta • 

t d~n kabul e.d.!lın~t~. . . 
ı.ı· Iııiandiya elçı.sı, hukumetının 
ı~ 1ıııatı üı:erine, Finlandiya ile 
le~ıltere arasındaki siyasi müna. 

""ileri kesmiştir. 
~ llınaenaleyh Helsinkideki İngi. 
! elçisine pasaportlarını istemesi 
(redilmiştir. 
~C:İLiz RADYOSU ALMAN 
liARiCİYE NAZIRINA 

HİTAP EDECEK 
, llritiş Brodkasting Korporeyşin 

Yo merkezi dün akşam almanca 
~~adis!er servisinde Alman Ha. 

'Ye Nazırına şu tarzda hitap 

Ekmeklerimiz 
1 (! inci Sahifeden Devam) 
~kler c;ıkanlmıyacağından esm~r 
"1ıCalttır. Fokat içinde herhilngı bır 
O. ebi madde bulunmıyacağı iç o çav ... 

er Ve arpa halitasından evvelki ek-
~rd.en daha lezzetll olacaktll'.'a Bu 
t;., ta yapılan tecrübeler müsbet 
~ e Verrnlştir. 
~ 1e.:tiye bıı husu.ta bu sabah Tica
~~kMetiyle temasa ıeçmlştir. Pa
~q, inden itibaren yeni tipe başlaıı.. 

lllUhteıpcldir. 

• 
1~Çilere yeknasak 

elbise 
~.. (l inci Sabiledıon Devam) 
~ltt ". llunun için şimdiye kadar 1Aa
~~1n giyinebilen işçiye en pratik 
tltı.i"- e bir işçi elbisesi seçilmiş ve iş. 
•ıı,.,. &iyindirllmesi işine Feshane 
~l""lt.asından başlanmıştır. 

'"'i lı;ç! elbiseleri hususi !mal.it.. 
~ Ve fabrikalarda çalışanlar için 

~~ılıp Yeril Mallar Pazarlarında 
.. tılacaktır. 

iktisat Vekili 
lı,. (1 inci Sahifeden De91111l) 

~~ lıınum Müdürlüğünü muvaf
~etıe ifa etmiş ve devlet münr 
~ ~ ı altında bulunan iktısadi 
lı_be ilese!erin hesaplarmın rnüra
~l~ile yakından DH!Şgul olmuş 
~.YetJi, çalışkan bir devlet ada-

'1ınaa TeltUll 
~ ıı. (1 inci Sabi!eden Devam) 
"<lıı,l'nbaJar atınıştır. B1r çok yan.. 
~~ ÇtJttığı görülmüştür. Hava kuv
~"'ı 1~1ı Şimal cephesinde Sovyet.. 
•ıııı t tankını, 260 kamyonunu, 2 

ot;.•nlni, 2 cephane trenin~ 3 lo
' l.ı.hrlp etmlştir. 

1 ~ınl T 1 Z AB 
t.{ ıı., l<ın çok!ufunclan •Bir Cina. 
~~>~ as.tu ve cOnun Hayatını An
"> ~t:"'. \efrikalarımız ıı:irmernlştir. 

<c:rız. 

etmiştir: 

•-Alman Hariciye Nazın Yon 
Ribbentrop'u 2 ağustos cumartesi 
akşamı Alman yaz saatile saat 20 
de .yapacağırıuz almanca neşri • 
yatı dınlemeğe davet ediyoruz. Bu 
neşriyat ekselansı fazlasile alaka. 
dar edecektir.• 

İngiliz radyosu, mevzuubaluJ 
neşrıyatın neye müteallik olduğu 
hakkında herhangi birşey söyle • 
mekten imtina etmistir. 

jAPONY A ÇİNDEN 400 BİN 
ASKER ÇEKİYOR 

Cin hükiirnct merkezi Çunking. 
den gelen haberlere nazaran, ja. 
ponya cenup denizinde ve Man • 
çuri bölgelerinde harekatta bu • 
lumak için Çinden 400,000 aske • 
rini çekmektedir. 

Bir Çin sözcüsü, çekilen miktar 
hakkında kat'i malümat mevcut 
olmamakla beraber orta Qinden 
kıtaat çekildiğini gösteren ala • 
metler bulunduğunu bildirmiştir. 
Bazı kıtaatın şimali Çinden çekil. 
mesi başla.mı~ bulunmaktadır. 
SİYAMA BİR jAPON TEKLİFİ 

japonların, kaçuk, kalay ve pi. 
rinç mahsulatı ve Siyamın bazı 
hava ve deniz üslerini istimal et. 
mek hakkı mukabilinde Siyam 
hükümetine Laos vilayeti ile Aa. 
kar şehrini teklif etmiş oldukları 
söylenmektedir. 

STALİNDEN RUZVELTE 
MESAj 

Stalin, Moskovada buulnmak • 
ta olan Amcrilca Cumhurreisi Ruz. 
veltin hususi mümessili Mister 
Hopkins'i iknci defa kabul ede • 
rek, Ruzveltin gönderdiği mesa. 
ja karşı cevabi mesajııu tevdi et. 
miştir. 
Amerikanın Sovyet Rusyaya 

göndereceği harp malzemesinin 
miktarı tesbit edilmiştir. 

Francala satışı 
(1 ınci Sahifeden Devam) 

mayı kararlaştırmıştır. Bu me
yanda Büyükdere caddesinde, Şiş
lide, Osmanbeyde Kafkas fırının
da, Beşiktaşta tramvay caddesin
de hamam kanp.s,ndaki pastanede 

de fıraneala satılması muvafık gö
rülmüştür. Diğer semtlerde de 
peyderpey satış yerleri çoğaltıla
caktır. 

Bundan başka; azami 250 gram 
ıniktar:nda verilmekte olan i•tih
kakların doktor raporile lüzum 

gösterildiği takdirde 500 grama çı
kanlması da kararlaştırılmıştır. 

YOLSUZLUKLAR!. 

Fırancalaların yalnız hastalara 
ve çocuklara hasrı için sıkı kont
rcollere geçilmiştir. Beyoğlunda bi
rinin raporsuzlara da fırancala 

verdirdiği haber alınarak tahkikat 
yapılmaktadır. Beycğlunda 1ste
fonun fırınındaki fırancalalarda 

bozuk, noksan görüldüğünden e
linden ruhsatiyesi alınmıştır. ___ ., __ _ 
Amerika yardımı 
kar,111ada .ıapoaya 

Tokyo, 2 (A.A.) - Ofi: Amertkada 
iare ve kira kanunu ahkAmına. göre 
Amerikanın Sovyet Rusyaya ya rdını 
hususunda icap eden \edbirlertn alın
mış olduğu hakkında M. Hopklruı ta
rafından vlkl olan beyanata dair so. 

rulan suale cevaben japon ıözcüsü. M. 

Ko!shu, Amerika.dan Rus,.aya yapı

lacak yardımın en yakın Rus limanı 
olan Vladivo>tok tarikiyle yapılablle
cellni anlamak için haritaya bir göz 
atmak kUI olduğunu söylemiıtlr. 

Japon sözcüsü, böyle bir ihtimalin 
tahakkuku karşısında japonyanın na
ııl hareket edı?Ceğine dair sorulan su_ 

ale cevap vermekten isUııkM 
Ur. 

etmi~-

Vaşington 2 (A.A.) - Ofi: 
Ma:buat mfünessillerinin kon • 

feransında bir nutuJı: söyliyen B. 
Ruzvelt, SoyYet Rusyanın ilcraz 
ve icar kanunundan müstefit olan 
milletler arasında olmadığını ve 
bu kanunun bu memlekete tatbik 
edilip edilmiyereğini bilmemekte 
olduğunu söylemiştir. 

B. Ruzvelt, bu bapta izahat ve. 
rerek bu suretle hareket edilme • 
siııin sebebi Sovyet Rusyanın Bir. 
!eşik Amerilcadan satın alacağı 
harp levazımının bedelini ödeye. 
bilecek bir vaziyette bulunması 
olduğunu söylemiştir. 

Sovyetler uzak 
şarka asker yığıyor 

Tokyo 2 (A.A.) - O!l: 
japon;yan~ Moskovadakl elçlliJ<; 

kıiUbl B. Sumlra japonyaya avde -
tinde müşahedelerinden bahsederek 
demiştir ki: 

c Yollda gelirken Moskova ile Sverd.
bousk arasında cepheye giden birçok 
askeri trenlere tesadüf ettik. Diğer ta. 
raftan Omsk'tan itibaren şark isti -
kametinde yapılan askerl nakliye 
trenleri bizi geride bıraktılar. İntima ... 
ım, Sovyet1erln Uzakşark ordulaı;ını 
takviye etmekte olduklıın merkezın· 
dedir.> 

B. Sum!ro beyanatına ıunlart il~ve 
etmiştir: 

cMoskovadan hareketim sırasında 
Sovyet makamları btik<ımete ait u • 
mum! mağazaları kapatmakta ve e~ 
yları anbal~j yaparak daha içerilere 
sevkelmek üzere bulunmakta idi.> 

KANADA'DA 
(1 tncl Sa:rfada.a Devam\ 

rinci kafile üçüncü Kanada z.rhlı 
fırkasını İngiltereye getirmiştir. 
Binlerce askerden maada yüzlerce 
Amerikan teknisyeni ve talim gör
müş Kanadalı pilı:ıtlan da getir· 
mi· tir. 

İkinci kafile de mühim miktar
da harp malzemesi ve yiyecek ge
tirmiştir. 

Bunlar şimdiye kadar Atlantiği 
geçen en büyük vapur kafileleri
dir. 

Adalarda 
(! inci Sahifeden Devam) 

tir. Temizlik işleri memnuniyeti 
mucip bulunmuştur. 

Büyükadada fırıncı Yani Yuva
nakinin çıkardığı ekmekler hamur 
ve fena görülmüş, yıldırım cezası 
verildiği gibi yevmiye istihkakı o
lan undan 5 çuvalının cezaen ke
silip, diğer fırına verilmesi emro
lunmuştur. 

Her iki Adadaki belediye bahçe
lerinin tezyini ve halkın oturması 
için yeni sıralar konulması bildi
rilmiştir. 

Lütfi Aksoy Heybeliada rıhtımı
nın tamir olunarak buradaki sa
hile müvazi istirahat sıralarının 
çoğaltılıp boyatılmasını da karar
laştırmış ve kazanın diğer beledi 
işlerini tetkik etmiştir. 

Dondurma ııatıarı 
(1 ind Sahifeden Devam) 

yanda Beyoğlunda bazı mahalle
bici ve pastacılar da ayakta don
durmanın 5 kuruştan J1 kuruşa çı
kanlılığı görülmüştür. 

Belediye Reisliği bu kabil yer
lerde ayakta dondurmanın 5 ku
ruştan fazlaya satılamıyacağını, 

fiatlara zam yapanlar görülürse ih· 
tikar suçile takibat icrasını bildir
miştir. Bunun üzerine kıııntrollere 
geçilmiş ve Taksimde tramvay 
caddesinde Şehir pastanesinde a
yakta 6 kuruşa dondurma verildi
ği görülerek takibata geçilmiştir. 

Genç bir kız 
(! !ne! Sahifeden Devam) 

cesedi dün Akırkapı sahilinde ba
lıkçılar tarafından bulunmuştur. 

T•biliadli Enver Karan her iki 
cesedin de defnine ruhsat vermiş
tir. 

BU AKŞAM ~~~.~~~~·ı 

!1t TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESiNDE 
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Bern 2 (A.A.) - İsviçre ordusu 
Başkumandanı General Gizan, 1s. 
viçre milli bayramı münasebe • 
tıle mühim bir nutuk söylemiştir. 

General Gizan bilhassa demif • 
tir ki: 

•Parolamız şudur: Kendi evi • 
nin sahibi ol, ne ecnebi memur. 
!arın ,ne ecnebi hakimlerin, ne 
ecnebi mürebbilerin olsun. Em • 
niyet ve salamet birlikten doğar. 
Ciddi zamanlarda yaşamamıza 

rağmen yakında cereyan edecek 
hadisata hazır olacağız.• 

At yaru;ları 
(1 inci Sahifeden Devam) 

mafih geçen haftaıun galibi Bu
dak'ın şansı diğerlerinden fazla
dır. Aneze ve Basra en kuvvetli 
rakiptirler. 

lKlNCl KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan İngiliz at ve kıs
raklara mahsustur. Mesafesi 2400 
metredir. O!ga, Cesur, Cemile ve 
Neriman isimlerinde dört hayvan 
yazılmıştır. Bunlardan Olga ve 
Cesurun şansı diğerlerinden faz.. 
ladır. 

VÇVNCV KOŞU: 
tH r· •rriaki yerli saf kan İn

giliz erkek ve dişi taylara mah
,,,,ıur. Mesafesi 1200 metredir. Bu 
senenin en iyi dört hayvaıu bu
rada beraber koşacaklard:r. 

Bunlar Karabiber, Çobankızı, 
Demet ve Bükettir. 

Geçen hafta Karabiberi vuran 
Demet ve Büketin yar:n Ankara 
koşularının kahramanı Çobankızı
nı da geçip geçemiyccekleri me
rak edilecek meseledir. Maamafih 
Çobankızının şansı daha fazladır. 

Netice itibarile bu koşunun yi
ne bir sürprizle bitmesi kabildir. 

DÔRDVNCV KOŞU: 
Üç ve daha yukan yaştaki saf 

kan İngiliz at ve kısrakları arasın
dadır. Mesafesi 2400 metredir. Ko
misarj, Dandi, Karanfil, Romans, 
Abimpurö, Gonee ve Mis olmak 
üzere yedi hayvan girmiştir. 

Ankarada Karanfil ve Sobotayı 
geçerek 5500 Ura ikramiyeli Reisi
cumhur .koşu~unu kaıpnan Ro
mans ıı Karanfili burada da mağ
lüp edip edemiyeceği merak uyan
dırmaktadır. Emektar Dandiyi de 
unutmamak lazımdır. Koşunun 

Romans ile Karanfil ve Dandi a
rasında büyük bir mücadele ha
linde geçeceği ve bu üç hayvan
dan cokeyi tarafından en iyi idare 
olunanın koşuyu kazanacağı mu
hakkakt·r. 

BEŞlNCl KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

safi kan Arap at ve kısraklara 
mahsustur. Mesafesi 24-00 metre
dir. Bora. Bozkurt, Mihrüccan, 
Karakuş, Işık, S'mri, Sevim ve 
Çağlar isimli sekiz at yazılmıştır. 
Mesafenin uzun olması bu meşhu·r 
hayvanlar arasındaki mücadeleye 
çok heyecan verecektir. 

Evvelki haftanın galibi Boranın 
rakiplerini yine mağlup edip ede
miyeceği merak edilece!t noktadır. 
Koşu Bora, Bozkurt ve Mihrican 

arasında heyecanlı bir çekişmiye 
sahne olacaktır. 
Yarınki yarışlarda ik;li bahis: 

1, 3, 5; çüte bahis: 2-3, 4-<i ve üçlii 
bahis de: 3-4-5 inci koşular üze
rindedir. Bilhassa bir ve üçüncü 
koşular lizerindeki ikili bahisler 
çok enteresandır. S. A. 

MoıkoYa ızerlae 
(1 lncl Sahifedo.1 Devam) 

tayyaresi müdafaaları geçerek şeh
rin üzerine gelmişler ve bombalar 
atın.şiardır. Hususi ikametgahlar
da küçük yangınlar çıkmışsa da, 
bastırılmıştır. 

Sovyetler hiç bir tayyare kay
betmemişlerdir. İki Alman tayya
resi düşürülmüştür. 

Heybeliada Kızılay 
Cemiyetinin bugünkü büyük 

balo ve müsameresi 
Kızılay Cemiyeti H"ybellada 

şubesi, faaliyetini çok genişletmiş
tir. Bu münasebetle de bu akşam 
He>beli Plaj Gazinosunda mükel
lef bir balo ve müsamere tertip 
etmi}tir . 

Bütün hayır sevenler, Adalılar 
bu emsalsiz eğlence ve şefkat ge
cesini sabırsızlıkla beklemektedir
ler. 

YEDİNCİ 
HAFTAYA 
GİRERKEN 

(Başmakaleden Devam) 
ferberliğini yapmasına fırsat ve 
vakit kazandırmışlar ve Alman· 
!arı bir yıldırım harbi yapabilmek 
imkanından mahrum etmişlerdir. 
Binaenaleyh, Rus mukavemeti, 
Rus tahkimatı, Rus tank ve zırhlı 
top arabalannm bolluğu, tayyare 
adedinin çokluğu, malzeme sayı· 
aızlığı harbi Rusyanın geri kuv
vetlerini seferber etmiye ve mü
cadelenin şeklini yıldırım ve pa
nik harbi olmaktan çıkarmıya ya
rarken Alman plônuıın tatbikini de 
hiç şüphe yok ki; çok çetin bir 
.safhaya intikal ettirmiştir. Şimdi, 
Almanlar büyük fedakarlık ve 
ağır zayiatla adım adını ilerlemek 
vaziyet.ine girmişler ve Polonya, 
Fransa, Balkanlar harbindeki seri 
zafer ve bozgunlu neticeler geti· 
ren harp usul ve sistemini tatbik 
fırsahnı bulamamışlardır. Şimdi, 

do~udan doğruya makine, moför, 
tabiye, yüksek kumanda, değerli 
subay ve kahraman er, yüksek 
maneviyat ve sistemli teknik çar
pışması halini alan muharebe va· 
ziyetindc her iki taraf da bulun
dukları me\'kilerde yekdiğerini 
söktürmenin ve mağlUp etmenin 
imkanını elde etmek mücadelesini 
yapmakta ve külli kuvvetleri ile 
çarpışmaktadırlar. Sovyet muka
vemeti daha bir iki hafla devam 
eder ve meydan harbi Alınanlar 
hesabına netice vermezse; Alma
lann cepheye yeni kuvvetler ge
tirmesi ve yeni bir hamle hazırla· 
ması, herhalde iktıza edecektir. 

Bu hazırlık devrinde Sovyetle
rin de 200,000,000 insan kaynağına 
dayanarak cepheye yeni ordular 
sevkedeceği ve bu arada bilhassa 
İngiltere ve Amerikanın ilk yar
dımından istifade edeceği muhak
kaktır. Bu itibarla, bugiin cereyan 
etmekte bulunan me~·dan muha
rebelerinin iki taraf için de büyük 
\'e hayati ehemmiyeti vanlır ve 
zaman, bilhassa fngiliz ve Ameri· 
kan yardımı ve Sovyet harp sana
yiinin ve ml'\'addı iptidaiye kay
nakJarınm seferberliği bakımın
dan herhalde Rıısv·anın lehine, Al· 
manyanın aleyhinedir. 

Bunun içindir ki, Almanlar, h•r
halde, en kısa zamanda, hatta bil
tiln takatlerini sarfetmeleri mu
kabilinde kat'i neticeye vasıl ol
mak azmi ile düğüşmek merbııri
yetinde ,bulunu~orlar ve ihtimal 
bu anlarda cephelerdeki döğüş; 
Almanlar hesabına bu ruh ve ma
naya dayanarak cereyan ediyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

Harp Vaziyeti 
( 1 inci Sahifeden Denm) 

dilmiştir. Sovyel tebliğine göre, 
Alman tebliğine göre, Smolenskte 
Smolensk ve jitomir'de Sovyct 
kıt'alan mukabil taarruzlar yap. 
mışlar, bazı noktalarda Almanları 
geri püskürtmüşlerdir. 

Bu malümattan anlaşılıyor ki, 
Almanlar Smolensk'den daha şar. 

ka doğru ilerilcmemişler. Sov • 
yet mukabil laarruzlarile karşı • 
!aşmışlardır. Bizim kanaatimizce 
!'Sir ve imha edildiği bildirilen 
Sovyet grupları, gerilerde veya 

müstahkem noktalarda son kur. 
şunu bitinceye )<adar muharebe. 
ye devam eden bazı Sovyet bir • 

likleridir. Fakat muharebe mv. 
kileri değişmedikçe Alman ileri 
hareketinin iııkişaf ettiğne dair 

kat'i bir filcir söylenemez. Sov • 
yeller, Smolensk ve jitarnir bölge. 
!erine yeni kuvvetler sevketmiş. 
!erdir. Bu sayede Sovyetlerin mu. 
kavemet takati artmış olabilir. 
Bnunla beraber Sovyet mukabil 
taarruzlan tabiye sahası hudut. 
!arını aşmadıkça, Almanların ileri 
hareketini tamamen durdura • 
mazlar. Leningrad, Moskova ve 
Kiyef istikametleri, asker ve mal. 

zeme yığmakla uzun zaman kapa. 
tılamaz; bunun için sevkülceyşi 
sahada hareket ve manevra la • 
zımdır. 

Hulasa: Sovyetler şimdilik AL 
man ileri hareketini durdurmağa 
muvaffak olmuşlardır; Smolensk 
ve jitomir meydan muharebeleri. 
nin bugünkü neticesi budur. Bu 
ne'.ice Sovyetlere ağır zayiata ve 
bazı Sovyet Birlckler:nın esir ve 

imha edilmesi pahasına mal ol. 
muştur. Fakat ayni zamanda tür. 
lü müşkülat ile karşılaşan Alman 
kı.~)ları da epeyce zayiat vermiş. 
!er ve yorulmuşlardır. Bu müca. 
dele, iki tarafın harp takati ara • 
sındaki muvazene bozuluncıya ka. 
dar bu şekilde devam edecektir. 

3 - SON T~LCRAF - 2 A(iUSTO!o ııHt 

Sovyetler harp usul
lerini mükemmelleş
tirdi kçe harp uzar 

Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY 

1) Geçen ha!a\kl icmalimizde Uzak 
Sark'tan bahsederken, oradaki ahval 
ve vk:c;-.in yakın bir harbe •ebep ol
miycağını yazmışttk. Uzak Şark istik.. 
balJn meselesidir. Hindiçint ve dolayı
aiyle Singapur'un kar~ yolu, Çin'den 
ve denlzyolu FHipin, Borneo adaları

nın Şarktan çevrelediği Cenubi Cin 
denizinden geçer. Fransanın zaafın. 
dan is\l!ade ederek Hindiçinl'yi işgal 
eden japonya bu iki yolu henüz hA.ki
miyeti altına alma~hr. Çin, japon
yanın kucaklıyamadığı bir ~Jemdir. 

Çinl bir jc.pon Hindist.anı haline geti.., 
rcbllmesJ boş bir hayaldir. Diyebili
riz ki Cin böyle bir esarete dili>ecek 
kadar zaaf gösterse de buna Sovyet 
Rusya, Amerika ve İngiltere milsaade 
etmiyecektir. Halbuki Çin senelerden.. 
beri harbe de\'am ediyor ve üç büyük 
mültflkin yardımiyle devam edeceği._ 
ne süphe yoktur. Demek ki japonya
nın Cenu?> istikametinde genişlemek 
ic;ln seçti;?i karayolu henüz emin de .. 
ilidir. Garplen Sovyet Rusyaya, Çin 
ve İngiltcrenin yakın istikbalde büyü .. 
yecck tehditleri altındadır. 

Deniz yoluna gelince, bunun temini 
çok kuvvetli bir donanmaya bağlıdır. 
İlerde japon hava ve deniz kuvvetle
rinin, S vyet Rusya,Amerika ve İn
gilterenio hava ve deniz kuvvetleri.. 
ne karşl bu deniz yolunu müdafaa e
deceğini Ye anavatanla Hindic;inl ara
sında hava ve deniz irtibatı idame e .. 
debilecet:nı düşünmek hayale kapıl
m~k olur. Cenubi Çin denizi Filipin 
adasındaki Manilla üssü ile Çin sahi
linde l{ong • Kong arasından kesildi
ği :zaman Hlndiçini üslerjnde bulunan 
fapon rlonanma.s.ının anavatanla lrti .. 
ban kalnııyacak, fıdeta bt.ıyük bir göl 
içiJ1de etrafı sarılmış bulunacaktır. Bu 
itibarla Amerika Cümhurreisinin Fili
pln'in teKviyesine ehemmiyet verme .. 
si, uzağı gören bir dU,,üncenin mahsu
lüdür. 

HulU.sa jsponya hayat sahası için 
brızı mühim hedeUer seçiyor: fakat o 
hedetıere yürüdügü yollar benliz hA
kiıniyeti altında değildir. Bu gibl isti .. 
llilar tehlikelidir. Tarihte çoh mlsall 
vardır. 

2) Llbyoda. İngilizler büyüle hare
kcllerc girişeblllrlerj bunlara ancak 
Eyhi!den itibaren intizar edilebilir. 
Ağustos ayında sıcaklar devam ede. 
ceğlnden büyük taarruzlar beklene
mez. Yalnız Tobruk etr:ıfında ve Ha
layfa mevziJerlndeki Almanlara karşı 

Alman - Sovyet 
Harbine bir bakış 

( 1 inci S"hl!eden Devam) 
Cenubi sahada ih:ıta edilen Sovyet 

kıt1aları ise çetin muharebelerden 
sonra imha edilmiştir. Şimdiye ka
dar yedi Sovyet fırkası tarnamile im
ha edilmiştir. Binlerce eJr alınm~tır. 

Pcipus gölünün Garbinde ihata e
dilen bir So\·yet alayı da tamamiyle 
imha edilmiştir. 

Stokholmden bl!dirşldlğine göre, 
Fin kuv1:ctıcrl de Repola civarında 

ihata edılrn iki Sovyet alayını iınha 

ederek, iki muhtell! noktadan ilerle
mJye başlarruşlardır. 

Şimalde muharebf'ler Leningrad 
çevresine y3klaşmıştır. İtalyan seferl 
hey"et:nl !eşkil eden kuvvetler de, 
Şark cephesinde mürettep mahallerL 
ne varmışlardır. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyet teblitleri Smo1erı.$k ve jilo
mir mıntaka..ıı;ında şiddetli muharebe... 
le-rin devam etmekte oldulunu bildir,,, 
mektedir. Burada bir mukabil hillum
la düşman geri atılmlŞtır. 

SoV}&t tayyareleri Ballıkta b;r Al
man karakol ıemisini batırmıı, bir dL 
lerinl hRsara uğratm~tır. 

Londradan gelen haberler, ner ta. 
rafta Alman ileri hareketinin tevak. 
kuf ettiğini bildirmektedir. 

Bir de İngilizlerle Ruslartn Şimal 
m!intehası mıntakasında ilk mesai 
birliğini yapmıı oldukları bildiril. 
mcktedlr. Burada inıillz tayyareleri 
Beyaz Denize girmişler, f\.Iurmansk 
ve Arkanjelde Sovyet tayyarelerine 
yardım etmişlerdir. 

POLONYA 
ORDUSU 

Londrada imza edilen Sovyet-Po
lonya ittifakı mucibJnce, Rusyadakl 
Polonya esirlerinden bir ordu teşkil 
edilecek ve bu müstakbel Polonya or
dusunun nilve!ini teşkil edecektir. Bu 
ordunun miktarı 200 bin tahmin edil.. 
mektedlr. 

Londradan bild!rlldiğln ıöre, Sov-

mevzii hücumlar yapılabilir. Ne de ot. 
sa, İngilizlerin bu fırsattan istifade 
elınelerl icap eder. 

3) Atlantlk muharebesi tavsamış.. 
Ur; Alman deniz kuv\'etleri eskisi 
kadar gemi batıramıyor. Norveç sa. 
hillerinden emin olmıyan Almanya, o... 
radaki üslerini müdafa için tahkimat 
yapmak ihti1acını duymuştur. Yalnız 

Amerika Atıantik muharebesine hAll 
bilfiil iştirak etmemiştir; yani İngiliz .. 
lerin yükü hafiflememiştir. Amerika 
Pasifik tehlikesini de hesaba katı. 
yor, iki tarar koşacak ve hayırlı iş gö
recek kadar hazırlanmış olduğuna ka

ni değildir. Fakat denilebilir ki Ame. 
rikanın tuttuğu yol, harp yoludur. Va
ziyet henüz müsait iken biraz daha 
hazırlanmak elbette daha hayırlıdır_ 

4) İngiltere, Sovyet Rusya ile irti
bat temini için Buz Denizi yolundan 
ümit kesmiştir. Efgan ve İran üzerin. 
den Rusya ile iı\Jbatı milmkün 
görünüyor. Bu maksatla İngHtere ha
rekete ge;miştir. İran ve Etganda Na
zi ajanlarının fazla bulunması ve bu 
maksatla yapüan te:;;ebbü.sler, zahiri 
9ebf-plerden ibrettir. 

5) Alman - Sovyet harbı tıakkın. 
da günlük yazılarımızda verdiğim~ 

tafsil~ta il&ve edilerek yeni bir şc y 
yoktur. Almanların hedefi Leningrad, 
Mo ·kova, ve Kiyef bölgelerine ııerle
mek ve bu m:ıksatla Sovyet orduları
nı $talin tahkimat mıntaka~ında 
mal;ICıp ve perişan etmektir. İki ha~ 
tadır Alman ileri hareketinde bir te
vakkuf vardır; bu bize, seferberliğini 
bitiren ve cepheye yeni kuvvetler 
svklne kadir olan Sovyetlerin iyi 
mukavemet ettlklerinı gösternıt:kte

dir. Alman orduları LeningrE1d'dan 
150, Moskovadan 3~0 ve Kiye!ten 
130 kilometre mesafededir. Eger AL. 
manlar harbin ilk günlerindeki hız.la 
ilerllyebilbelerdi, ıimdi bu hedeflere 
varmış olurllardı. Fakat Sovyet mu .. 
kavemeti Alman hesaplarını altüst et. 
miş ve harbe bir yıpranma manzara. 
sı vetmiştir. Sovyetler tatbik ettikle
ri harp usullerini mükemmclleştir
dikçe, harp uzayacak, bu takdirde Al ... 
manlar gün geçtikçe malzeme, iaşe 
ve benzin müı;;kAltiyle karşılaşacak

lardır. Alman orduları, Almanyanın. 
iktısadt z3afınt ancak seri z.ctferlerle 
telAfl edebilirler; Aksi takdırde kl.'ia 
doğru Alrr.anyanın ve bilhassa işgal 
altındaki Avrupa mllletlerinin hail 
pek feci olacaktir. 

Sihir yapıp ze• 
hirlemişler r 

Affedilen yüzellilik1er arasıııda bu.. 
lunduğunu ve eski imamlardan oldu .. 
ğunu söyliyen 0:-man Talfıt tsminde 
bir meczup dün Adliyeye bir şişe id
rarla gcler~k İbrahim ve Musta!a 
isimlerinde iki kişinin sihir yapıp 
kendisini zehirlediklerini iddia etmiş, 
fUurunun muayene.sine göndtrllm11-
tir!.. 

iRTiHAL 
İ•tanbul Tıp Fakültesi Dekanı 

Profesör Bay Kemal Aiay'ın \'8• 

!idesi dün hayata gözleriui kapa· 
mı tır. Bugün cenazesi Nişanta~ı, 
Teşvikiye caddesi Palihan aparlı· 
manından kaldırılarak ikindi na
mazı Teşvikiye canıiinde kılınıp 

Asri mezarlğa defnedilecektir. 
l\Ierh~ Allahtan mağfiret diler. 
kederdide ailesine taziyetlcrimizi 
sunarız. 
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rob ütillüyecelc iki ütucü aranL ! 
yor. Taliplerin Kasımpaşa Kış!& ~~ 
meydanında 4. numarada ~ 

~ K M"" . 1 
f~ napp uessesesı ~1 
~! Dlrektörliltüne saat 9 - 10 ara- ~~ 
~~~_, ... !. sında milracaatler~~ ~ ... ··.1ıııl''~~ 

yetler Ukranya ve Kırımdaki har

manları tamamen kaldırmışlardır. Bu. 

lşi yapmak için de büyüle şch.irlerden 
tahliye edilenler istihdam edilmi~tir. 

Bu seneki mahsul geçen seneden dört 

misli fazladır. Bu mahsul Urallar1n 
arka!ıtndaki gizli depolara kaldırıl... 

ı:nıştır. 

Vakıflar Direktörlüğü İlanları • 

Sinema dünyasının yıkılmıyacak iki san'at ~bidesi 

Bugün LALE Sinemannda 2 müstesna 
filrr: b!rd<'n 

1 • HARBiYELi 2. Yakan Buseler 
Fransızca Sözlü Tino Rossi - Vivfyan Roınance 



4. - SON TELGRAF 2 AC.USTOS 1941 

Bir Casu su n 
Gizli Defteri 

No. 77 
Ya7.an: Franci& Machard Çeviren: lakenıJ.er F. SERTELLi 

Derhal takma bıyık, sakal vesaire tedarik 
ettim, kendimi Lehli bir tüccara benzettim 
Ben, bu m<'ntık W.erinde yUrürken ı 

muhakemem beni .. oyle ikaz ettt: O 
balde Ti-Vonı benim sahte bıyık kul
Jand.Jğımı, sahte bir hüviyetle mey _ 
dana çıktığımı biliyordu. Böyle ol -
masa)'dl. bıyığımı koparmak \'e ha -
ltikl cehremi meydana ~ıkarmak lü ... 
ıumunu hisseder miydi'? -

* O ffuı otelden çıkar çıkmaz, tiyatro 
makyaj malzemesi satan bir dükkAna 
g:irdım. Tezgfıhta duran matmazele 
bi:r ak tôr olduğumu, makyaj çantamı 
trende unuttuğumu söyliyerek: 

Biraz sonra bir piyes provasına ye
tlşmele mecburum, dedim, Bugün 
aon provamızı o)·nar gibi ya.pacajız. 

Derhal bıyık, saka1 ve proke ile 
Lehli bir tüccar kıyafetine tirdim .. 
Parasını vererek dükkftndan çıktım. 

Şimdi cidecegim ilk yer, İspanyol 
nıadamının pausiJronu olacak. 

* Kapıyı çaldım: 
Güzel bir tesadüf .. Bana kapıyı açan 

madamın bizzat kendislydf. BenJ ta
nımadı: 

- Kimi istiyorsunuz, mösyö? 
D iye sordu. Detı lk bir sesle: 
- Beni Mister •Nayn • gönderdi. 
~ dakika sizinle &örüşebilir miyim? 
:tedim. 

Mad.:.m kapının kanadını ardına ka. 
dar açtı: 

- Buyurunuz Mister Nayn. 
Butün hüviyetimi r.ak~mış olma -

tna ratmen, Madam beni tanımakta 

ceclkrnedi. 
İçeri glroim. 
- KonU$mağa vaktiniz var mı" 
- Evet.. Gilze1 bir tesadüf eserl 

oıarak hizmetçi de JZlnlidlr .. Evde yok. 
- Ne o? Hiımetçinizden çekini ... 

yor musunuz'? 

- Hayır. Bunu sizin lehinizde ola ... 
rak d'ü.şUndilm de. Ne olur ne olmaz .• 
Zira dündenberi hiç kimseye ttima _ 
dım kalmadı. 

ilk ı:öz olarak. Madama şunu sor
dum: 

- Dün gece yolumuzu kesen ve 

bıyıkla ·ımı söken adamın kim oldu_ 
ğunu öğrendiniz mi'! 

Madam janet gülmeğe başladı: 
- Evet. Öğrendim .. 
- Kimn1iş? .. Çabuk J;öyleyin .. Me ... 

raktan çatlıyorom. 

- Mister Vilyan1s .. Kanadalı puro 
taciri. 

Ve birden kaşlarını çatarak il8ve 
etil: 

- Yani, takibine memur olduğu
nuz Alman casusu .. 

Birdenbire çenelerim kilitle.neli .. 
Vücudumde bir ürperme duydum. 

- Ne diyorsunuz .. Alman casusu 
bizi takip mi ediyormuş? 

- Hiç şüphe yok. 
- Bunu nerden ' ve nastl anladınız? 
İspanyol madamı masasırun başına 

oturdu .. 
Çekmecesinden bir zart çıkardı: 
- Dün gece beni pansiyonun ka.. 

pısına kadar getiren eotöre taksi pa
rasını verml§!im. Şoför ılderken şu 

mektubu uzattı. 
Ve mektubu elinden alarak oku _ 

ma'"' başladım: 
•Madam! Temas ettiğiniz adam, 

bir İngiliz casu~udur. Böyle tehli
keli b1r erkekle görüşmeniz, sizi de 
tehlıkeye düşürebilir. Acırım size. 
Bana gelince .. Kim olduğumu araş_ 
tırmağa sakın lüzum görmeyin! 0-
tomobllimin p!Akası sahtedir. Nu.. 
maramı alırsanız. beni boş yere 
aramış olursunuz!> 
htektubu bir iki kere okudum. v.e 

hayretimi ~liyemedlm: 
- Ben, bunun Ti-Vong olmasından 

filphe ediyorum. 
- Hayır, otomobili kullanan şoför, 

A1man casusunun blz7.at kendisiydi. 
Ti_ Vongun oton1obili yoktur. Kendisi 
direksiyon kullanmasını da bilmez. 
Bulün bunların fevkinde bir şahit 
var· Vilyarr;g·ın siması. Onu ancak a
rabadan inerken teşhis edebildim. Bu 
işle T1.. Vongun kat"lyyen arnkası yok
tur 

- O halde beni nasıl teşhis etti bu 
adam! 

(Devamı var) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
ti9 No. l -. r ;- ' . . Jlazır ayakkabı kar yüzdelerı 
1 - Llstık, l&stik çtzme1 şoson, keten tenis 

dın erkek tocuk ayakkabıları, yalınkat terlıkler, 
!etlerde % 25 

· .<''ide tesbil edllmlştir. 
ay<ıitkabıları, haramalı ka

mestıer ve bilfımum sanda-

2 - Pjyanla ve krepsol erkek Tir yandofora kadın ayakkabılarında 

.,. 30 
3 - Piyanta Ye yapıştırma, krepsol, mnntarh ve altı lAstik zenne ayakka

bılarında % 35 

l allttfı.aneden ç.ktıktan ~onra mOs tehlike kadar azami olarak yukarıda_ 

~ e:;·r yüzdeleri zam olunabilecektir Toptan ~atışlarda Toptancı peraken-
decıye % 15 tenı.llAt yapD.c:ıktır. .6553l 

Ba.9, Dif. Nezle, Grip, Romatizma. 
Nenalj ı, K.ınklık • e Rütün A4rılarınızı Derhal Keaer 

icabında a-oode 3 kqe aboabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKI NINIZ 
HER YERDE PULLU KUTULAR! ISR ARLA iSTEYiNiZ 

Gayri Menkul Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verılcn ölü 
Ömer Ramis uhtesinue bulunan 'Ie~vikiye Meşrutiyet rnahalleı;i .\iitap 
sokak No. 39 lı apartıman 10/l hissesi açık arttırma suretile 23/8/941 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da satılacaktır. İhale bedeli 
yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikinci arttırma 2/9/941 tarihine 
müsadif Salı günü saat 10 da icra edilecektir. Tamaııunın (kıymeti 
otuz seldz bin liradır. Tellfiliye resmi, ihale pulu, ta'.tiz bedeli, kadastro 
harcı müşterisine aittir. Artt1rmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. (Gayrimenkul ipotekli ala
caklı tarafından alındığı takdirde binde yarını tasfiye harcile takdir 

edilecek tasfiye memuru ücreti ve ipotek fazlasını mahkeme veznesine 
yatırmak §arttır) satış tapu ıkaydı mucibince yapılacaktır. 

TAFSİLAT: 
Mezkur apartıman sokak seviyesinden iki kademe ile inilir bir 

zemin katı ile iki daireli beş kattan ve aynca çatı katından ibarettir. 
Mezkiır apartıman duvarları tuğla dan döşemeleri ferbeton olarak inşa 
edilmiştir. 

İkinci ve daha yukank.i kat daireleri taksimatı 4 oda bir sofa mutfak 
kiler dolap ve heladan ibaret olup birinci kattaki iki daire birer oda 
ooksandır. 

Zemin katında her daireye ait odun ve kömürlük ile müşterek 
çamaşırlık "e ayrıca kapıcı dairesi vardır. Çatı katı losmen taras ve kıs
men çamaşır kurutma mahallidir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayrimenkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas rafa dair olan iddialarını evrakı 
müspitelerile 2<) gün i~risinde mahkemeye bildirmeleri 11ızımdır. Aksi 
takdirde paylaşmadan hariç kalao aklardır. Bundan başka sahş bedeli 
ile tell.Bliye resmi ve taviz bedeli tutannı ihale tarihinden itibaren 
müddeti kanuniyesi zarfında mahkeme veznesine yatırmak şarttır. 
Yatırılmadığı t&!<dirde icra ve iflas kanununun 121, 132, 133 üncü 
maddeleri hükümleri tatbik edilecektir. İsteklilerin yukarıda gösteri
len gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesine gel
meleri ve görmek istiyenlerin içindekilere müracaat etmeleri ilan 
olunur. 4-0/57 

'CskCldar • Kadıköy ve Bavaıısı Balk 
Tramvayları T. A. flrketlnden : 

1 - J.J127 modeli Şevrole Kapitol marka 4 silindirli 1,5 tonluk kamyon 
p!isıyle 1027 modeli strapont'enli 6 silindirli Studebaker binek oto
n1obili açık arttırma ile satılı ja çıkarıln~br. 

2 - Arttırma 15 Ağustos 1941 Cuma. günü saat 14 de Şirket.in Bağ:lar
başındaki merkez binasında yapılacaktır. Mezkür şasi ve otomobili 
görmek istlyenlerin, tatil giln leri hariç olmak üzere her gün saat 
ondan on altıya kadar Şirketin Levazım Müdürlü~iine mUrnraotll"ri 

... nan olunur. 

MENKUL EŞYA SATIŞI MENKUL EŞYA SATIŞI 
Beyogvlu Do··rdüncü Sulh Hukuk HAk• ı·w• d Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden a ım ıgın en . hk 1 k 1 ··ı·· M , ·ı ş · ı· o 

,..Y.~ 

I:· Göz Yaşları . . ~ 

~. I::teın İzzet Beniceoin bu i~ 
=· romanı İnkılap Kitapevi tara· ;.~ 

1 
fından 3· eniden bası l n1 1 şhr. ~"
Oku~·ııcu l anmıza tavsi~·e ede- i~ 

~ . 
rız. 

~ Y. Y. 

,2 Ağustos 1941 
18 00 Prognırn 
18.03 Şnrkılar 
ı 8.30 Serbest za-

man 
18.tO Cazband 
19.00 Konuşma 
19.15 cazband 
19.30 Haberler 
19.45 Meydan 

Faslı 

20.15 Rad. Gaze. 
20145 Saz Eserleri 
21.00 Ziraat Tak, 
21.1 O İstekler 
21.40 Konuşma 

21.55 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Kapanış. 

İstanbul Levazım Amir• 
liği Satınalma 

Komhyonu İlioları 

28,000 adet boş un çuvalı alınacak_ 
tır. Pazarlıkla ekslltmesi 4/8/9~1 Pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
i st. Lv. Amirliği satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. jüt veya Adana 
mamulilU bezlerden oJabHir. Nümu. 
neleri komisyondan görülür. Taliple
rin tekllt edecekleri 1iat üzerinden 
kat:ı teminauan ile belli saatte ko
misyona gelmeleri. (124 - 6270) 

* Behcrine 80 kuruş tahmin edilen 
10.000 adet bakır yemek tabağı alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltm .. i 6/8/941 
Çarşamba günü oaat 14,30 da Topha
nede Lv. Amiri.iği shn alma komisyo. 
nunda yapılaoaktır. İlk teminatı 600 
liradır. Nümunesi koml yonda görü
lür. Tallplerin belli vakitte komisyona 
gelı:leleri. .. 142 - 6540• 

* 1020 Ton fırın odunu alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 18/8/941 Pa
zartesi &ünü saat 15,15 de Tophane. 
de ist. Lv. An11r11ğı sa.tın alma ko~ 
misyonunda yapıtacnktır. Tahmin 
bedeli 22,848 lira llk teminatı 1713 li
ra 60 kuruştur. Talipleı in kanunt ve_ 
sika1ariyle teklif mektuplarını ihale 
.saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. c138 - 6484> 

Mantar 
Adet 

* 

60,000 10 - 15 - 20 - 22 - 25 -
35 mllimetrellk. 

10,000 1 X 3 - 1 X 3,5 milimetre. 
Hk. 

~.ooo ı X 4 - 1 X 4,5 milimetre
lik. 
Yukarıda yazılı 75,000 adet mantar 

alınacaktır. PaL.::ırlık1 eksiltmesı 7/8/ 
941 Per embc günü •a;ıt 15,30 Toph:ı
nf'de Lv. AmirUğl satın alma koınt~. 
yonunda yapılacaktır. Taliplerln geti
recekleri nümunelerden begenilmek 
suretiyle alınacağından bteklilerln 
nümune ve teminatlarlyle belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

GAUTHIER VIDAL 
ANiLiN VE .l.LIZ.&alN EOYALAI 

Ev İşlerine ıuahsus her cins Ktınlaş için 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi sal~ 
deposu: 

hta• bul Çi~ekr>""'~ 
sokağı AJuparıı'"r 
Han No. 3 -

1 

Yüksek Mühendis Mektebi Alım ve Satııf 
Komisyonundan: 

aSoba, Boru, K3ğıt, saç, bakır vesaire gibi• 110 kalem \·e 2809 Ura! 
ruş muhammen bedelli köhne eşyalar 11.8.941 tarihine rastlıyan 
&ünü saat ıo da açık arttırma usullyle satılacaktır. 

Teminat miktarı 210 Ura 5 kuruştur. Taliplerin meık:(ır eşyayı gö 
üzere Pazartesi ve Perşembe günleri saat 10 dan 16 ya kadar mektep 91~ 
muhasipliğine müracaatlerl. •6249> 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınal 
Komisyonundan 

Mektebimlze kapalı zarf usuliyle 48000 kilo ekmek alınacakUr. 

kilosunun muhammen bedeli 12,25 kuruştur, İlk teminat 441 liradır. P 
11.8.941 saat 11,30 Mektepte ,.apılacakbr. •6107> 

lstanbul Mıntaka Ticaret MüdürlüğündeJI: 
Ellcıinde eski sen eler mah.Slllilnden fasulye stoku bulunanların 

miktar ve cinsi ve nerede depo edilmiş bulunduğunu bildiren bJr beY 
ye bağlı olarak malın depo edildiği de po veya ardiyeden usulü veçlıiJe 
m~ depo senediyle birlikte 4 Atustosta n evvel Müdürlüğümüze rnür<ı<" 
kumu eheırunlyetıe teblil olunur. •6i63> 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 

Tahmin Bedeli 

11184,50 

5230,QP 

tık Teminatı 

838,84 Haseki ve Cerrahpasa lıaJi 
için alınacak röntgen filin, c& 
a.Jjltı. 

392,25 tremitlik 41erl amelesinin iB1"1 
alıncıc:-ak 7000 kilo kuru fasu~Y:A: 
kilo bulgur, 7000 kilo merclJP"-
2000 kilo nohut. 

Tahmin bedeıleri 1Ie ilk teminat m ikttlrları yukarıda yazılı işler ııÇ' 
k::ıpah zar! usulJyle eksiltmeye konulmuştur. ŞartnamelerJ Zabıt ve ' 
llt Müdlırlüğü kaleminde görülebilir. İhale 6/8/94.l Çarşamba günü pı 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Tal iplerin ilk teminat makbuz vCY8 

tupları, 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve kanunen ibrazı ı~ııffl cf1 
diğer vesalk ile 2490 numaralı kanunun tarlfaU çevresinde hazırlıY8 

teklil mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene ,·f' 
Jhımdır. (6078) 

Tahmin Bedeli 

940,0i. 

2825,50 

Keşif Bedell 

....... 
İlk Teminatı 

70,50 

212.~o 

Darüllıceze nlÜCs!-.C'!<esi için ı~,O 
tan alınacak 350 ton kırıple ve 
kok kömürünün nakil işi. 

İstanbul Vilayeti ilkokulları JçİJI,,;. 
rıJacak defaUr ve evrakı rna.tb 

2323,09 174,23 Cihangirde Tavukçu uçmazı '" 
netçi sokaklarında mevcut par!te 
adi kaldırım , .. bordür tnşaaı ı . 

t 
Keşif ve tahmı_n bedelleri lle ilk te nılnat miktarları yukarıda ya~ 

~yrı ayrı ac;ık eksıltmeye konulmuştur. Ke;iit \·e şartnameleri Zabıt \ 11 
melôt Mtid(ırlüğü kaleminde görülebill r. İhale 13/8/941 Çar~amba ıill' 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip1erln ilk teminat makbtıl ft' 
m<'ktupları, yol inşaatı için ihale tarihi ndcn ~ekiz gün evvel Beled1Ye 
leri A:tüdlır1üğüne mi.>ı·acaatla alacakları !ennl eh11yct ve her Uç iş i ~·~ 
lılına ait Ticaret Oda,;ı vesikolariyle ihale günü muayyen saatte o.:ıf 

Terekesıne ma emece e onu an o u uazzeze aı ı.ş: . sman-\ 
Terekesine mahkemece el konu lan öl ti Cemal Arite ait Gala tada bey Şair Nigar sokak Varda apartı manının 8 numaralı daıresınde ve ----

K araköy eski Krediliyone han 20 numarada bulunan ve mahkemece mahkemece tesbit edilen eşyalar açık arttırma suretile 4/8/941 tari· 
tesbit edilen eşyalar aç:k arttırma surctile 6/8/941 tarihine müsadif hine müsadif Pazartesi günü saat 14 de sat:lacaktır. İsteklilerin yuka
Çarşamba günü saat 14 de satılacaklır. i,teklilerin yukarıda gösterilen rıda gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

(143-e54J) ttimtnde bulunmaları. (6359) 
.,._ ------

gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 94-0/91 940/173 

~~~~~~~~~ 

lacanbul Komutanlığı Sa· 
tmalma Komİ•yonu 

ilanları 

Beher kilosuna 2 kuruş fiat tah
min edilen 4651 ton odun 5/8/941 

Sfuıü saat 16 da kapalı zarf usulü ek
• iltme Ue satın alınacaktır. Şartna ... 
mesi her gim komisyonda görülebilir. 

Muhammen bedeli 93020 lira olup ılk 
teminatı 5901 liradır. İsteklilerin bel
li günde en geç saat 15 e kadar tek
lif mektuplarını makbuz karşılığı 

Fındıklıda satınalma komisyonuna 
vermeleri. cS957> 

SAJDP VE BAŞMUBAllllİRİ 
NE511.İYAT DİREKTÖRtl: 

SON TELGRAF 

~ rz f ilVIll~ 8 
••n.I 1.!57 Hızır Hkrl IHt 

TEMMUZ UCEP 
20 80 1 

Yıl 941 ~ 8 v~ali ~ 

AGUSTOS 
S. D Vıı.lr.il S. D 

5 57 GU... 9 32 

2 
t3 20 Öf le 4 ~5 
1715 ikwı 8 50 
20 25 ~ 1200 

:umartesi 2214 y .... 1 48 
3 56 lmcik 7 31 

ETE~I İZZET BENİCS 
CEVDET KARABILGİ1'1 

MATBAASI 

Hücum Borusu 
Yazan: RAB~Iİ YAÖIZ 

tarafından sahil şehirleri elde edil _ 
mek sartile ayni ıekilde bir taarruz 
ıerid.i meydana gelmiş oluyordu. 

Yine bütün bu barekMın tedklkinde 
'lanlan netice: Osmanlı kuvvetlerinin 
çok zayı1 v• sil.ah noktasından çok 
fakir olmalarına rağmen birçok hal
lerde yerli halkın ıerek korku gerek~e 
Jğfill suretiyle İtalyanlara müzahereti 
yü.zı.i.nden düşman istil~sına istemi • 
ye, istemiye müsaade ettikleri yakın
dan görülmekte ve anlaşılmaktadır. 

Yani, eğer gerek Trablusta gerekse 
Bingazl, Deme ve Tobrukta yerli 
halk da Osmanlllarla birlikte İlal • 
yanlara karşı koymuş olsaıardı bu 
isillô teşebbüsü akim kalacak, İtal
yanlar verdikleri zayiata mukabil bu 
oahll tehirlerin! denizden topa tut • 
makla harap edecekler fakat ellerine 
geçiremiyecekler, istilA edemiyecek
lerdi-. 

i,te, burün beşinci ı.oı faaliyeti 
denilen harpten evvel düşman mem. 
leklUnin muhtelif noktalannda pro
P•&anda laali7ellııe aeçif ,., ı.arp aı. 

Tefrika No: 89 

rasında da düşman topraklarında cep -
he ger.isinde bozguncu ve mukveme.. 
ti kırıcı telkinlere b3Ş vurmuş 1911 
Osmanlı ... İtalyan harbinde .iyice tat_ 
bik edilmiş, ve İtalyanlar hesabına 
müsbet netice vermiıUr. 

TRABLUSTA OSMANLI TEBAA
SL'<IN BAŞL'<A GELENLER 
İtalyanların eline &ectikten sonra, 

evveıa on franga satın alınacağını 
llan ederek halkın elinde bulunan 
tüfenkleri toplıyan yeni Trablus \'alisi, 
A vgosta limanında hazırlanan İtal • 
yan kıt'alarının teşrlnievvelin son 
baltasında Troblusa c;ıkarılmalal'Ul -
dan ı:onra halka, bilhJ a Osmanlı te .. 
baasına karşı vaziyeti değl.$ltrdi.. 

Evvelce ypılan il3.nda: c.Osmanlı 

tebaasından olup da Trablusta yerle.. 
şenler mal ve hayatlarından emin ola. 
rak burada kalabillrler .. Bunlara biç 
bJr müdhale yapılmıyacaktır , diyen 
İtalyan makamları şimdi ağzı degi.ş 
tlrmişler. teşrinievvel nihayetine ka
&aı Oim&l1lı tebaa~ındaa olanların 

Devlet nenizyo lları işletme U. Mü~ürlüğ~ ilanları 

Bartın Yolu Cumartesi Postası 
İstanbu]dan Cumarte~.ı günleri kalkan Bartın yolu postaları 2 Ağustostan 

itibaren muvakkaten l ğvedilmlştir. Çarşamba günleri kalkan postalar gidiş 
ve dönü;.;te ilAvetcn Akcakocaya uğray ncaklardır. (6447) 

Boya ve sair eşyayı tüccariye satu;ı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 

Terekesine mahkemece el konu lan ölü Karabet Duhteryana ait İs
tanbul Çiçekpazar Fındıklıyan hanında bulunan ve mahkemece tesbit 

edilen eşyalar açık arttrrma suretile 7 /8/941 tarihine müsadif Per
şembe saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 941/45 

Trablu.su terketmelcrl, oksi takdirde 
teşrlnlsanin1n ilk günunden itibaren 
horp c:uri sayılarak o şekilde mua .. 
mele edileceğini halka tebliğ ve i1fuı 

etmişlerdi. 

Bu ·kinci iliın. harbin rıetiresine ka -
dar Trablusta kalmak karatınl ve _ 
ren Osmanlı tabaalı kimı.;elerin he -
yecanlanması ve teıaı içınde buradan 
ayn1n1ak c;3relcrinj araştırmalarını 

mucip oldu_ 
i.k gCın1crde bazı rr:ıntakalarclan 

\:asıta bulmak lınk·ını ,·n ıken artık 

bu fırsat da tan1amen kaybolmus, va ... 
p11r, hatta yelkenli bu1mak imkAru da 
kalmamıştı. 

Ecnebi kumpanyaların vapurlan 
Trablusa uğramıyorlardı. Bu muha -
taralı denizde, mağlfibiyeti daha 

Harbe girerken te!ıbit olunan Osmanlı 
hükümetinin tebaasını almak~ ta:;.ı -
mak İtalyan harp gemilerinin mü.da. 
halesine t;ebebiyet y(';ehilirdi. 

Osmanlı htikünletinln merk.ezile 
telgraf muhaberes1 yapmağa da im
k[ın yoktu .. Çünkü, teC!"inievvclin ilk 
gununde Maltadan geçen telgraf kab
losu İtalyanlar tarafından kesilmiş, 
muhabere durdurulnnıştu.. Trablusta 
faaliyette bulunan eski Belediye reisi 
Ha~üne paşa. hergün vallye giderek 
bazı atvsıyelerde bulunuyor, saye • 
sinde yetiştiği Osmanlı hüktlm.etine 
ye onun tebaasına karp en za rClrlı 

h areket tarzlarını tavsiye ve tatbiki 
da der'uhde ediyordLL 

Yeni llfı.n karşı.o;ında, ek!'erfsl kadın 
ve çocuklarla ihtiyarlardan mtirek.
kep olan O:smanh tebaaları umum! 
valiye baş vurdular •• 

- Hemen Trablusu terke razıyız .. 
Fakat hangi \'asıta ile ana vatana gt_ 
deceğiz? Bize gemi tedarild için te .. 
şebbü!-'e geçseniz! 

Ricac:ında bıılundular .. 
Ha ı.ünnın, bu fikri telkin ederken 

tuttuğu mel'anet )'Olu aşikBrdı. Os
manlılara ait em13kin üzerine otura
cak, muhaceret sırasında a ncak ken.. 
dılcri sığınacaklan bir vasıta bula _ 
bilecek olan bu insanların tekmil eş
yalan, taşınması zor kıymetli mal 
ları burada kalacak, Hasü.ne de bun: 
ları kendi hissesine düşen ganaim sa. 
yacaktı .. 

İtalyan valisini bu hususta ikna icin 
de şöyle bir fikir ileri sürmüştil· 

- Şehrı boşaltıp vahalara \'e çöl 
mıntakasına ('ekilerek müdafaaya 
başlıyan Osmanlı ordusu; buradaki 
Osmanlı tebaası yerlerinde kaldıkça 
onlarla el altından temas tesis ede~ 
cek, buradaki her hareketinizi Yak
ti1e haber alacak, mukavemet ve mü
dafaasını uz?.tabilecektir. Buradaki 
Türkleri çıkrmakla hem düşmanın bu 

(Devamı var) 

f Hediye Kazananlar )1 
(Dünkü Nüshamızdan Dcvc:ıı;ı) 

Çocuk Sahifeml7.d(·ki nıO ıb~ıkaınıza 

iştirak eden okuyucular arasında çeki
len kur'ada hediye kazananların 

isimlerinin ne;,;rine devam ediyoruz. 
Hediyelerin tevziine Sah günü ı;aat 10 
dan itibaren başlanı1acaktır. Posta ile 
gönderilmesini arzu edenler kitap için 
l kuruşluk, d.i~er hed1yeler için 6 ku ... 
ruşluk posta polunu ve vazth adres
lerini Son Telgraf Gazetesi Bilmece 
?.fenıurluğu adresine yollamahdtrlar. 

i
l ~~~rıye mf'murlarından Bay A1Aet .. 

Birer Şık Yazı Kalemi K azananlar: 
San1atya İmrahor cadde~i Müt~ellim 
sokak 42 numarada Bayan Mehcure 
Ünaldı, Beyoğlunda Hacı Polo Pasajı 

NOT - Bilmecemize lıtlrak eden
lerden fotoğraf göndermiş olanların 

resimleri Cuma günkü sayımızda neş
rolunacakUr. 

Birer Dolma Kalem Kazananlar: 
Beykoz Yalıköy İshakağa Bayırı 
Mektep .&okak 22 numarada Bayan 
Melek Denizengln, Üsküdar Sultante. 
pe::lnde Yeşilbaş Bayırı 15 numarada 
Lütfi, Saryer Fı;,;tık ıhağlar mevkii 31 
numarada Fatma G ün.c:;, Fatihte At
pazarında turıucu Httlil soknğı 10 nu
Jna.rada Edibe Aksak, Jladımköy as
keri posta numara 407 İhsan Ölce, 
Ank::ırada Cebeci Dörtyol Dumlupınar 
sokak 75 uumarada Bayan Ncnnin, 
Beşiktaş Ortabahçe yolu 98 numarada 
Bayan Cavidan, Hasktiyde Kalaycı. 
bahçe sokak 74 numarada Bayan Na
fia PoPoğ'lu, Sulta.nah.met Nakilbent 
mah.allesi Yeğen sok.ak 9 numarada 
Bay Servet Ak, Konya A. LJ!<;esl son 
sınıt talebelerinden Hillti Mahmut. 

Birer Fotoğraf Albümü K azanan
lar: Aksarayda İsmailata mahllesin
de Oruçgzl sokağında 23 numarada 
B. Fevzi, Beşiktaşta Abbasağa mahal. 
Je~inde Türkçeşme .&okak 20 numa
rada Bayan Neşide Tortop, Kadık.Ö
yünde Kuıbağahdere Hüriyet sokağı. 

13 numarada Bayan Bedia Ertunc;, 
Gümrük ~fuhafaza Müdürlüğünde 

teWz memuru Bay Necmettin Eren
gün, Validebağı prevantoryomunda 
B Aiehn1et Tezel, Ankarada itfaiye 
Aieydanı Güneş apartımanında Ensti. 
tü talebelerinden Bayan Naciye Alp

aslan, Şehzadebaşı Acemitener soka
ğı 25 numarada Bayan Belk; Çey
rek, Çorluda Saray caddesinde araba. 
cı Aziz oglu NaU Çenek, Sarıyer Ko
C'c:ıt.aş sokağı 19 numarada Bayan Gök
r"'rt "'s~ '~da.r Debağlar mahallC'· .\ılcy
danC'ık sokak 13 numarada Şiıketi 

18 numarada Dlmitri Mavro, LAieli 
Mesih Paşa mahallesi İbtisapağası 
sokagı 11 numarada Bedri İP'-k, Ka.
sımpaşa Küçük Piyale Eşre! Paşa yo
kuşu 18 numarada Bayan Meftune, 
Aksaray Baba Hasan mahallesi 33 nu
marada Agah, Heybeliada Sanatoryo .. 
rnunda 3 Uncü bina üst katta M. Bo
yar, Cağaloğlu Tastir sokak 6 numa
rMn Bayan Sevim Şummllu. 

GfıVEN EMLAK l 
İı:ıtanbulun her semtinde her 

ke.eye elverişli satılık aparlı_ 
man, han, dükk:in, ev, arsalar 
vardır. 

EmlAk satmak istiycnler Gü
ven Emlcike müracaaUerl menfa
atleri iktizasındandır. 

Gal:ıta Bankalar caddesi Boz_ 
kurt ıeneral han 2 inci kat N. 15 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 941/144 

Cenap veresesi Zeynep tarafından 
Hasan ve sai re aleyhlerine açılan, 
Çemberlitaşta Babıhumayun ve Nu
ruosmanlye C. 194 ve 6 No. lı Cem.. 
berlitaş hamamı ile altındaki dük
kilnların fuyuunun izalesi hakkında
ki davadan dolayı mezk:Or gayri ... 
menkuller hissedarları olduğu anla
iılan ölü K iryakiçe kocası ve varisi 
İstilyanos ve çocuk.lan Koço; Mibal 
ve \.·ıronltn elye\rrn nerede bulun

duklarının tesbiti için zabıtaya yapı ... 
lan yazıya verilen cevapta, kendile
rinin balen bulundukları Yunanis

tan'ın ncr~inde ıkamet ettiklerini bi. 
len olmadığı bildirllmlj ve mahke
mece bir ay müddetle dava arzl...ba

linin illnen tebliğine ve mı\J"ıakeme. 
nln de 5/9/941 tarihine müsadi! Cu
ma günü ı::an.t 14 e ta1ikine karar ,·e
rilmiş olduğundan o gün \·e o ~a:Jtte 
mahkcn1cde hazır bulunmadıkları 

t<tkrlirde muhakeme~inin gıyabında 

icra kılwacail llitn olunur. 

ı - Sıcaklık, iki harf 1 

2 - İlgi, Azamızdan, 3 - -!: 
yet merkez~ rağbet, 4 - )1 j 
mızı, 5 - tlyelik, 6 - Ah"'' 
7 - Çok konuıan, 8 - A~ 
yer, ata bakmak, 9 - sa 
yor, keyif, 10 - Çiftten ı:ıır1 
Yukarıdan Aşağıya: / 

1 - İbtiyaçlar, od:ı.t, ' t 

gözümüıün üstünde, 3 - ~ 
Jeti fazla, 4. - Beyaz, ad lJI'· 
5 - Ters okursanız ziyan °~ 
6 - Esirlik, 7 - Kı\·arJ'lı J ı 
Deniz kenarında köşk, arı~~ f 
r ari, şlkllr, 10 - Beyaz, k <i I 

E lk. Günk-· Buıııııı'' 
vveı u ı l j 

Halledllrniı Şt'~ S 

12345671 
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5 D. KAŞ/\ · ~ 
6 t l N A N •ı D \~ ,4 
7YESAR ftı ~ 
8 EFE .,.A 1 ZI~ .. 
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ıo; ı Is. slE ! ~IA 


