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AMERİKA, 
.\LMANYAve 

JAPONYA 
Son günlerde çıkan üç 
l\idise Alınanların ne 
Jol takip edeceklerini 
röıtermekted ir. fngilte
reye yardımda Alman 
ıııukabeleıi.ni b ir harp 
hareketi telakki edip et
ınemek Amerikalılara 
.terettüp ehllektedir. 

Alma>ılarııı cenupta işgal ~ıkleri şehirlerden 11/Hcolayerın Ruslar 
gıın ve Soı·yet meutl!erine ateş ~ bir 

tarafından tahrıp edilen büyuJ 
Alman bataryası ~<ın : A. Şükrü ESMER 

ır AtJantik deniz;n.ie Greer na. 
lib:'1a bir Amerika torpido m~: 
, le bir Alman dc·niza?tı g("fllısı 
~asuıdaki hadise yüzündıen e5a
~ ıtergin olan iki d!'vlct mü na. 
~ !!er;. daha ziyaiie gerginkş -
Ilı lı.te ıken, iki h~diSf' daha çık
ıı.;~ır: İzlandaya gittiği zan • 
l;ı !.en bir Amerika gemisi, At: 
ı;. ntut d<'nizinde batınlmlş ve 
~falaruıın büyük bir kısmı bo
~ ınu . Kızıldeni.zde de Steel 
fil faı-l'r namında bir Amerika 
ı , l'bı, Alman tayyareleri tara -

Finliindiyada 
kar yağ

Mister Ruz
velt söyliye
c e ği nut~u 

• 1 Iran Hükume-

~an tahrip edi;miştir. 

başladı " maga 

Fla tetkllAh eıaıı
yeıı dellşml7ecek 
Londra 11 (A.A.) - tB.B.c .• 

Fin radYQSU, Fiııl:ındiyanın ş. • 
maline kar yağdığını söylemiftir. , 
Ayni taJyo, Fin Esas TeşkJat .• ı 
nın Nasyonal So~yali2'Jlle ııygun 

şekilde tadil edileceği hakkındaki 1 
şa~-ialan yalanları;ştır. 

<la nlaşılıyor Jı:i Amerika, İzlan. 
Ilı Yı işgal ederek bu uzak Avrupa 
Ilı 'llrıılek<:>tı ile teması t.emni et • 
~et~e çalıştıkça ve K121l denize 
ı.r aı-p malzemes: t~yan gemi- Radyoda buglD 6118 
\ e Y_olladıkça, bu hadiseler te -
;ur cdeçektir. aeplyah yapılmadı 

'l>re alnız devletler hukukunun Yıllık fenni muayene müna,.betlyle 
tak n&ıpleri nazarı ıtil;are alına • bugun radyom"zda öğ:c neşr.yatı ya. 
~lll olursa, bu daı·alarda Arneri. pılmamıştır. Ne~r1yat ı•ksama b•ılı: 

hazırladı 
1 

Nutuk uzundur, 
okunması 

25 dakika sürecek 
Vaşington, il (A.A.\ - •B B. 

C.> Birltşik Amcr!'ka Cümhurre
reisi Ruz\·t:lt, yann Wyliyet-fği 
nutkunu tamamlamı~tır. Nutka 
verilen ehe:ınm!yet uzun olrrıa-

l sından anl~tbyor ve takriben 25 
j dakika de\ am edeceği tahınin o

lnnuyor. Nutuk e\··velt'e de bildı
I rildlği gibi, on dört füı.ruı ÇCHİ· 
h~eektir. 

(Dil!e" Telı:rııf1'ır 3 üncildtl 

ti 275 Almanı 
teslim ediyor 

• s evk için llaıaıı 
tren hazırlandı 
Tahran, il (A.A.) - Mütt<>fJ< kuv

vetleri mümessillerinden ve İran Ha
rı<:iye Nezareti yük$ek memU"rlanndan 
mürekkep bir komlcyon İranla yapı
lan anlaşma tatbikatını n1üzakerelere 
baş1amı;;tır . iranda bulunan 275 Al

nıa.nın 50 si Kaz\·inde So\·yetlel'(>. mü
tebaklsi İngilizlere te~lim edilecektir, 
Bunlar için bu&usi bir tren hazırlan ... 
Jl l ştır. 

Ankarada Kızll 
Ankara 11 (Telefonla) - Şeh. 

rimizde münferit kızıl 
görülm•ıştür. 

vak'a lan 

tur n haklı olduğuna şüphe yok. •ac'Olrtır 
tıı: · Devletler hukukunun bitaraf - ------------------------------~--------
~~~! ııemil<'ri hakkındaki hü - ~ - B • l h • • ' 
•ıı b'erı şudur: Bi•araf dev'.ete y . b. ır yı an amı- 1 M E c L 1 s 
~~ lt' tıı::aret geır«'. açık den;z. e n 1 1 r le bı·r kadını ! 
lir li 5•Yrürefer etmekte serbest. • 

~Si ~!t~ı~at~:. ı~:n~~~a: 1iralık1 ar sokup öl dürdü! J a ç ı l ı y o r 
~•y d(.,,let, kendi' harr gemileri j 
h,;hut da diğer vasıtalarile bu • Zavalh kadıncagv iZ 
ltıı ~lzeınesinin düşmana tes. T" k h fi "f 900 
t~ edilmesine msni olab:lir. An. ur ar erı e on beş dakika 
hôolııı llıuharip devlete ait olan bu milyon y ı I an 1 a boğu,tu 1 
lııeı.~l\l kullanırhn haber ver • 

"">ı;i d l }" b t Jd İz.mitin Çubuklu köyünde 30 ya~ın-~ ~),: n Ve gemideki tayfalan 8 C ıra aS iri l da Hatice ısmlnde Mıtıile bir kadın 
ıı... ; • Ulan emniyet altına al • bo.hçcsinden Pazara götürmelı: üıere 
~·~21 · Cümhuriyet Meıiteı Barıkası 
ıı-.... n ticaret gc.ınisini batıra. fasulye toplarken büyük bir kara 11· 
""' <'~- taraıı.ndan İnıll1ıereye >8marlanan il) · .~"'jen harbin sene~rini ya. lanın lı.ücumuna u&ranıı~tır. 
lıa~• bUirler k.i. Ameril<a 19~4 900 milyon kağıt liralılı:la - Kadıncağız on bet dakika yılanla 1 
~!· in. bıtaraf tıcart't ~milcrı rın ıon partisi Ankaraya gelmiş- boğuşarak >lnu Juıçırmıy muvaffak ol-

., l&r 1 tir. Yeni paraların eskHerinden muştur, Fakat zehirlt hayvan bu mü-
)İjı;;._ ar a talep dtiği bu haklar , c•dcle e.nosmaa Haticeyi muhleli1 .. ,.ı_ .. ükl tam yazılarının Türk ha<ile"'yle 
)lı ~ -..:n sur" t'!'.lmiştir. Alman. y<>rlerinden soktuğundan zavallı hl-

lııua aret gemilerinin teftiş ye "t,111uı1ı==o=l.ai=-=uıdır=~·.:;_=====t ... ~ mUe kadın l>ir koç saat oonr.ı olmiıJ-
laı; Yı!ııesı için harp gemileri kul- ' " P tür! .. 
q~•Yıp da İng.ltereye karşı 
~'-ıtash&l'bini denizaltı gemileri 
\aıd, ıl,ı açmak mecburiyetinde 
~ ğından bu kAıdelere riayet 
hu. ~~-ş ve neticede Amerika 
t~~ruı korunmasını temin 
~ ~çın harbe girmiştir. 
~e ç.ı Aınerika, bu haklar üze.. 
bine ~ ISran yüz~nden 1914 h ar. 
~-~ bs11l'Ü.klendiğ;r.i hatırlanııya. 
1ıı1~ ~hset!iği bitaraflık kanun
bıi~: . u defa kc111i ticaret ge. 
~lrt llıi harp mınt~kalarına gir • 
lanu. en tııenetmiş~ir. Fakat kendi 
~~d;ın ;ırııe kendi gemlieri hak • 
btr ~ aUıık ettiğ! bu kayıtJqn, 
\O!ılllt:an. kaldır~rak devletl~r 
~ h lt ıle bıtaraflara temin edı
l ıı. li 8 lar üzerinde ısrar edebi • 
tl,.ru'l;ias;,ı ki ilk zamanlarda Kızıl 
~•ı-et arp mıntakası addederek, 
~ltıaltt iemuerinı 1'u denize uğ. 
bu. .l.._ ~n rnenettig"_ i ha1de sonra () ~ı . ' 

e~i /\. '1:ı gemilerıne açmıştır. 
h, l')ı lnıanya Kızıl denizin b ir 
~ıııeı:;un_ta<kası olduğunu idd ia 
Oıı.,_ :.- <!dır, Belki de bu doğru • 
lı!~kat Anıerika gemilerini 
'lııırıı ferden mene<I«elı: olan 

llııntaırası . mefhll!ITlu Ame
<~am.ı Utüncil Sahifede) 

Otobüs seferlerinin 
tahdidine bu · sabah
tan itibaren başlandı 

Her hattaki otobüsler 
hangi saatlerde işliyorlar? 

Benzinden tasarru! rnaksad:yle oto- ı 
büslerin yalnız muyyen saatlerde işli
yeceklerini yazmıştık. Bu ~abah~o 
itib::ıren bu yeni tarifeniı:ı tatbikine 
başlanılmıştır. Yeni tarife ne baZJ hat
lardaki seferleri yazıyoruz: 

:Qugünden itibaren ı;abahları Keres
tecilerden Eyübe saat 6 - 9,30 ara
sında on otobüs, Eyüpten Kerestecile-

Bir bahçeden 60 
kilo ayva 

çalan üç çocuk ! 
Heybeiladada oturan Mehmet otlu 

İsmil ile ayni adada mukim Cemal oğ
lu Şükrü ve Vangel isimlerinde üç to
cuk dUn gece Saır.tn:n bahçesine gire
rek 60 k iloyu mütecaviz ayva çalmış.. 
tardır. Bunlar suç üstünde yakalanml§-1 

};)r ve bu ı:ıabah ikinci \.-apurla is.ıan
bula indirilerek Cürmü Meşhut Mah
kemesine verilmlşlerd.ir. 

Flrawaa'an kolya11 
çabada 

Londııı, 11 (A.A.) - , B .B.C.> Blıı
ltrce sen~ evvel yaşamış blr Firavu
na ait altın kolJ'e Kahi ı,. MW:.e~deD 
çalınmıştır. 

I 

re on bir otobüs, akşamlan aıı at 17 -
22 arasında K erestecilerden Eyiibe on 
iki otobüs, Eyüpten Kerestecllere aa
:lt 1&,30 - 21 arasında on bir otobüs 
iş!cmektedir. Diğer baUırda aeler 
yoktur. 

Sabahlan Sirkeciden Kocamusta• 
fapa~nya saat ? - 9,45 arasında e oto. 

<Devamı 3 üncU Sahl!ede) 

Amerika Hava 
Kumandanı 

Kahireye geldi 
Kah i:'e 11 (A.A.) - Birleşik 

Amerika hava kuvvetleri kuman. 
danlam.dan tuğgeneral Brett 
Çarşamra günü, tayyare ile Ka
bireye ı;elmiştir. Vu ifesi, Bırle. 
şik Amerikanın, Demokrasilere 
yardım ıçin sarfettiği gayretlere 
hız ver.nektir. 

Brett Vaşingtondan hava yolu 
ile gelm.ş ve yC>l boyunca, hava 
tesisatı:" teftiş etmiştir. Mesaisi. 
nin gen:ş ol acağı haber \'erilmek. 
tedir. 

Brett, Moskovadaki Amerika 
levazım he;( eti 82asında nd ı:. 

Hariciye Vekili 
Parti Grupunda 
izahat verecek 
Ankara, 11 (Telefonla) - Bü· 

yük :Millet 'Meclisi 15 Eylfil Pa. 
zart.esi ııünil tatilini bitirerek açı. 
lacakta. Daire! intihaibiyelerine 
Citmlf olan meb'uslar bu müna
.. betle fehrlm1ze dönmlye b:tıla-

(Devamı 3 üncü SalıJ.fede) 

.rt1Lmen orduları Başkumandanı 
MattfC!l Antmıesko bir pilotla 

konlL§UyOT 

••ı•l memleketıe
r la de karta• a 

dizilenler 
Londra, 11 (A.A.) - İ§llal altındaki 

memlekeiler balkının feveranı devam 
etmektedir. 

Oı;lo'dı> ıreve te:vikkın dolayı üç 
Norveçli kurşuna diz.ilmı,,ti.l'. Şehirde 
örf! idare i!An edilmiştir. 

Yunanibtanda1 a Yunanlı İnciliz za
bitlerine yardımdan dolayı idam edil
miştir. 

Sırbistanda sabotaj hfiıdiseleri ço. 
calmakladır. Belçikada fabrikolarda 
~botaj hareke t.l-e-rl olmaktadır. 

• 
lngilizlere gö-
re cephelerde 
muharebe va
ziyeti nasıl? 

1 M;;kezde S ov yet 
lı mukabil taar-
~ ruz 1 arı genişliyor 

Od e ı a cepb11l11de 
t& Bamea ttlmenla
dea yarııı llabDıt 

, 
Loıcdnı, 11 (A.A.1 - • B.B.C.> Dün 

gt..'Ce Berhn Rddyo5u, İlmen &ölü cenu
bunda ku\.·vetli Rıı:ı:: kıtaatmın şiddetle 
harb<' de\'am .. tmekte olduğunu bildlr
mi'}Lir. İJnıen gülü Leninırad'ın 130 
mıı Cenubundadlr. Bu dôiı. Sovy(!'tlerin 
geniş cepbe<le, Smolensk'ln Şimali 
Şoırkfsinde mtılrabil taarruzlara başla. 
dıklarını J:östcrmekledir. 

So\')•et kaynaklarından bildirildi.ti• 
(Devamı ÜçQ~•ü Sahlftde) 

Asansör 
altında 

Bozkurt hanında bir 
çocuğun başı ezildi 

Dün Galatada feci bir asansöı: 
kr.zası ~lmuştur, 

Voyvcda cadde.indek.i Bozkurt 
hanındı. asansörcülük yapan Mü. 
nır Özer asansörü hareket etti • 
re<:egi •ırada başını fazlaca dı • 
şarı çıkarm!f ve asansör kapısı 
ile demirler arasına sıkışmıştır, 

Başı ezil~n ve tehlikeli SUTette 
yaralanan zavallı çocuk Galata • 
daki SenjClli hastaneı;ine kaldı 
rılmıştıı ___ ,__ __ 
SOVYBT TEBL16l 

Mukabil taar
ruzlarımız 

devam ediyor 
• 

4000 eılr, 238 
tank aldık 

Leningrad etraf'ındaki askeri vAZiyeti gösterir harita 

. H·A.RP VAZİYETi 

Cephenin şimal kısmında Mos
kovaya doğru muhtemel Al
man taarruzları beklenebilir? 
(Ya:ıan: IMBBLl ·KURMAY SUBAY) 

Leningrad çe\'l'esindcki rrey • 
""· m1..haıebesi h; kk1rda ıln l~
rafnr v~1 d•~tıııberlcr '2marrı.e 

birbır!nc zıddır. Aln-anlar b·r P • 
yaa · a'ayıle L~doı;n gölu ecnu • 
bı:nda Şlı.isselburg'u ı pte.ttı!li • 
rinl 'e ':ıu- s:ı.,-etle Loıingrad ;c • 
rini şaıktan da muhi<Saı·aya t • 

dıklarını iddia ediyor Sovyo.'1 ı ·· 
!ihbara: şefi de, bu Alman mı • 
vaffakiyetinden haberi olmadıp .. 
nı beyan ediyor. 

Fakat meydan rnuhaıcbesı ar .. 
(Devamı 3 ünciı Sahifedt') 

Tramvaya anarken •• 
Üskü.iarda oturan htanbul Be. 

lediycsi hesap memuru Cel1ıl Ak., 
soy dün Edırnekapıda 556 numa
ralı tramrny arabasına atlamak 
istemiş takat ayağı bo~a gıderPk 
yere düşmüştür. 

Moakova 11 (A.A.) - Sovyet 1 
tebliği: 5e>vyet lot'alarının taarruz! 
hareketlerinin, pmalde değilse A lmanlar ala>ler içinde buldııklan 

Taşla:a çarptığı içın ·baş,nd~n 
ağır swette yaralanan Ctlal Ak. 
soy bay,:;.n bir hah.ie Ct>ı roı .. •,a 
ha~tanc"'ne kaldınlmış, luhltika. 
ta bac::l;ı."ımıştır. 

bile. ıneı:trez cepılıesinde .revam kasabalardaki ycm&'lnlan deri.al 1 
ettiğini bildirmektedir. ıöndürmeqe ç.ılısıvorlar 

59 Alman tayyaresi düşürül • 
müştür. 27 Sovyet tayyaresi k .. 
yı.ptır. 

Sınolensk bölgesindeki Sovyet 

mukabil taarruzları tam inkişaf 
halindedir. 4000 mir ve 234 tank 
alınmıştır. 

Alman • IOYJet 
uaaın 

aıa BAKI' 

Leningradda 
Alman tazyi· 
ki çok ağır 

Almanlar 
şehri harap ol
madan ele ge
çirmeği te r c j h 

ediyorlar 

Merkezde Sowyet 
makabli taarraz
ıarı devam ediyor 

(Yazllı 3 tir.CÜ Sahifede) 

Platin vapurunda 
mühim bir kaçakçılık 
Akdenizden gelen gemide giz· 

1 ·~~~ lim~ı!~=e~, ~!~G~~:~~~:! 
1 Platin vapurunda bir kaçakçılık bazı.arı Ad l) C) e vn IJJ1.~lcrd~ 

hadise9i meydana çıkanlmıştır. 
Gı!mıük muhafaza memurlan 

vapuru aradıkları vakit muhtdif 
yerlere mahirane bir şekilde giz
lenmiş 35 çuval kahve, 12 çuval 
şeker ve 3,5 balye manifatura 
eşyası ile bazı mür.ierit esya bul. 

iki kişi kalp sekte
sinden öldü 

Gebz.Men şehrimize gelen Meh. 
17let isnJnde bir tüccar d ün ak • 
şam N1'ruosınaniye kapısı önün. 
deki bir kestaneciden kestane a. 
lıp yerken kalb sektesinden öl • 
müştür. Üzerinde 1241 lira para 
bulunmuştur. Zincirlikuyudak.i 

inşaat usta okuluna bir akraba • 
sını ziyarete giden 65 y aşınd a A
li Demır de orada kalb sektesin • 
den ölır.iiştür. 

EN SON 

DAKiKA 

Ruzvelt bita
raflık kanu ... 
nunun ilgasını 
istiyecek 

Vaşlııclon, 11 (A.A.) - •Nevyo~ 
Tim"5> ı:azetesınln Vaşingtmı muha
b~ri, Amerika gemilerlni himnye et
mek üzere icap edm burun tedbirlerin 
alınması hususunda B. Ruzve1t1 ın b~
rlyeye emir vcrmPk taFD}"'\'llrunda bu· 
lundu.iunu söyleıncktedirlcr. 

Bu muhabir, Cümhurrelslnın, bıta 
' ra/lık. Kanununun ilgası için. korıgre

Yi Pnı.artesl veya Salı günü içt maa 
İ;ağıncatını l~ve ediyor, 
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HAL K F1LOZOFU 

DOLAŞAN EFSANE 

\'uıdun uzak bir kö~csindc, 

bir 'ili\ elin varidJI ıniidürü 
olan~ tcmjz, işinin ehli, genç \·e 
ideal bir memur valanda~la la. 
nı~tmı. E\ liydi. iki çocuğu var. 
dı . ı\ıılath~'Ula cö.re, yirn1i yı .. 
la y~l;.ın bir zamaııdanbcri, A
nadolu ve Trakya şehir ve ka. 
•abaıuında memuriyetle io • 
la. maktadır. 

İlec.im ilk sözü.10 ~u oldu: . 
- O halde, dedim, art.ık Is. 

tanbula gelmek hakkınızcltr. 
Vekaletten bunu isteyiniz, ar
zun.u?.un is'a( ediJıni)·cceğini 

bi~ zannetmiyorum. 
Bu •·alanda~ bana, tU cevabı 

verdi 
- Pek belli olmaz. Fakat, j,_ 

lanbula nakledeceklerinden de 
eminim. Çünkü, bunca • ıldır 
Anadohıda dola~ıyorum. Anı • 
ına. lı<'n, istanhula gilm<'k i"' • 
lemem. Daha bir müddei A -
nadolnda yaşamağa mecburum. 
Çünkü, maa,ım az. Bir iki de. 
rece iaba terfi etmroen İstan. 
bulda ge~inebileceğinıi zannet.. 
mi~·oTum. Duyuyoruııı, gazele
lerdr oku)orum ki, İslılnbulda 
ha\·aı ~ok pahalıdır. Bu pah:ı
lılı~a biz alı~madıl... "Birden, 

REŞAT FEYZi 

ruiit!u~ bir sıkıntıya diışec-cğiz, 
toltıi;_uıu, çocuğum perişan o -
]a('ak. llenin1 ınaaşıından ba~ka 
on pl.ıra gelirinı yol..tur. Taşra 
şehir1trinde bile zor geçini~·o· 
ruın. Ay sonuna doğru elinıiz. 
de. avucuınuzda pnra kahnaz. 
İki çı.cui,'llınu mektcpde okutu
yoru~n. Bu ne ile olur? Az mas. 
ra( nıı gider? 

Mı.hatabını, tallı tatlı anla _ 
tıyordu. Bir an durdu. Giilıne. 
ğe b•şladı: 

- Ben, dedi, asıl şunu nıe -
rak edi\·oruru. İslanbulda he -
nim kadar ınaaş alan ve\ a ben. 
den daha az maaş alan bir çok 
insanlar var. On lar ua~ıl geçi. 
niyor: Şahsi geliri, ailelerinin 
,·aridatı olanlar ınüstcsna .. )·al
nıı. nıaaşa bakanlar ne yapı • 
yor?. Bir ha) li müşkül ,·azi • 
yelle olsalar gerek .. 

Bu \'atandaşın eline geçen 
para ~·iiz liradan bir miktar 
el"iHir. 

İ>l<ııbulda ha)·at pahalılığı, 
goru: orsunuz ki, bir efsane 
hali111ıc bütün Anadolu ~ehir 
.-e hsabalarında dilden dile 
dola~maklad ır. 

BOZUK 
jYO LLAR 

Kl':SD.\KTAKİ 
(OCLK 

Bazı sincnıalar, geceleri, kttn -
dakta ç<><:uk kabul edi)or, herke. 
m rahahızlığın:ı sebep oluyor • 

larnııs! 
Ku~daktaki cocuğun da sine • 

ma~·a ~ilmeğe başladığını göre • 
r..-k ~ikıhet değil, iftihar etmeli -
' ;7. Sin~ına merakı \'e ı:cvki. de. 
mek olu) or ki, yedisinden ~ etıni.. 

sine kadar herkesi sardı. 
Allah, sonunu hayırlı etsin! 

C EZ,\f,..\~i\.'i 

.. «lf'ÖR 

llii) ükdercle işleyen otobtts • 

lcrd"n hiri, kırk yolcn aldığı için, 
cezalaııJırılıyor. otobüslin pliıka. 

;,ı öküliiyor. 

Kış gelmeden tamir 
edilecek 

Beledı)~. a\iıkadula. a bir ta
mim )·aparak kı~ ı;elrr.eden e\'V"l 

·ehr,ı' bazı s<'!Tltl rind<'ki bozuk 
;okaklar.n tamır·ııı b;Jdırmişt.r. 
Kayrr.akamlıklar nıınlaka'arııı • 

daki bozuk yolları te>'bit e!lcrek 

tam.deri için teşeobüsler yapa -
caklardır. 

Köylüye tohum tevzii 
Ziraat Vekaleti, bütün Ziraat 

Müdıirlüklerine b·r tamim yap. 

mı,;. bu sene kÖ) kye tevz. edi. 
!...:ek lohumlann v.;kt.nde dagı -

tılıma.>ını ve buna lOk dikkta e • 
dilmesinı bildirmistir 

BABEBLER 

l~~~r!Jm~ 1 f·~r~1AHKEMELERDE J 
Jül@i ~:OO~~Iliı ® / ~ir Tavuk güzünden adam öl-
ı:111 aşlı mektuba 

n u..~;ıe?erı J düren Veli 18 sene yatacak 
K i.il ıphaneırde c ki k Cıp1arl ka-

r~tu ır, hır şf'y ıi.u rk ıı, clinıC, 30 yıl Eyllp.t b: ~a '--i'-1 St.. :ıah - ı 
ev\el )·Jııl11 .ş oı .:rGcktup Nı.o ı.1ne- çcsine g:rct:ğ. ic;ir l.:'.udst ;srninde 

nm '1A. 'İF:\Tl.RA(I 
Anl.IYF.YE VERİLDİ 

leı • esen ge...-lı /\ı .ılLt.ıuı ~l.Y ı..nL<l- lı'r ge ci öl ..... li -en \"' 1;n!n duru.ş-
tuııı. Bu kiHıı.Uı ~ah r~ <lhıJe ;--ıp oku- rr.a-.ı dün bitmi"· \'eli Diyar 18 
tnıy .... dald.ıın. lU!':>· g.dl euıılf'r ·!ıE'y .. 

tura eş ·a t alma~: ge!en baz: ta
cirler \·Y.:-at.a!Sile d ın mani!atura 
t0p• a~cı acni Mor s Şayoya bir 
cürır.ume~hut yap;lmı~ ve Cum
hur;yet t,!üddeiun1un.iligin-e ve .. 

rünıiitir. Moris !;'<)"Onun elinde 
mamfaLra eşyas: olduğu halde 
Anaddı. lu tacırlere malı olır.adı. 

.:.ıtcgı;r c..-.kı in-,m:J •• r. Ulı· ncz;,ı,ket kun1-
k.um;..a. t ln11~ .. ı\.uaya mcl>.tnp, bübilya 
ınektup, ~,_,lıa..-.ı olen adaıııa ınektup, 

çocu..:ıı au \V;,ı,y;.ı grlt::n adaıııa n.eklup .. 
ltula .. '->a , ırw..\ 'l ka~ c;c;;;il nıcktup yaza
bilin.c, bu ,,. ıUın i.çınde, hepsinden 
bir nuınuue \• • .u·dı. 

Buguu, ınek1up diye bir h5.di..,e kal
madı. Artık az mektup ya1ıyoruz. Bu
nun Uir çok st·berı l('r l \ar• \'aklirıdz 
u. ~Ie;;:gulüı, c.!>k1 b.a:: Jr, do~tluklar 

kalnı..c.iı. Nt·z;:ıket deı eniz. e.::.t•r yok. 
Ben, şah-en, ınekhJp )azmasını sc:v
mcm. V~ktim de y<.ıktur. Fo.ıkul, ınck

tup okumasını ~«2' t ·in ... 
Bahsetlı.ı;iıı1 kit..ııt~. ~5k rr.ektuplJ.rl 

da. \:lC. Fi\kat, o ı.anu.ınlar, aşl;:ın i.sıni 

hakikaterı aşktı. Şıındiki gibi kur de
ğ.idi. Kur'un nıciııa .. ı gonül eglcndir
meı.., g:Un gcçinnC'k, herc;,;ıliktir. 

Vakllyl<', oı .. k, d:ıh.a ziyade ku·tast 
muanıetıttan ib;..ırL•tli. İki tarar, l.ılri
birJerine yonar, şairone rr.~ktuplar 

7azarlanh . Bu mekluı,Jar bin bır- he
yecanla okı..:nur, ya ... tık altlarında sa:~
lanLrdı. Şinıdiki ~;evgililer, bilmem 
rııeklt.ıp yazuoya li.ı.zum göruyorı .. r 
mı?. 

Zannetınen1 .. Çt.ı11kü, bugün buluş

n1ak, kOllUi-Tilak C.:lYCl kolay .. \~~kti!e, 

~tkiarın hep'li şair, edin insanlar nıı 

olurdu·~. Çıinkü, aşk mektlıpla ı nU
mı,.ırıC'I ri b.ı·cr edelıi e~r.. .e~·gun, 

Allah göst~rmesin, kur ya[>an Bob -
Stilcrde mlktop yaznıalt ınccbur!ye
t:ndc k3l~ılar klmbilir, ne müşkulle 
karşılaıırlar. 

Bizi1n z .. 11:.ının~ız.ria. t,C va:Hye O:r l 
mekt..:p y..ıT.ıı .Jk ıç.n, gecelerce ı..:yku- j 
suz. kalır, bfn bir kitap karıştırır, ede-

b!yal ~it.aplaıınch.ıu örnekl~r alır, ınek
ttıp Pumur1eJt•rl e-serlerınden ilhaın 

tnplar.-. .ıık. Yaz ·, bozar, cüınlele:·e k:.ıt,t 

ı;:t.•k 1 ııl \"f?'rınck ç n, ıaatlcrce ter di.>
kerdık. Sonı a, ıntydana gelen bu ntls

\~Lenin temyız e•l!lrr.e"I \'&rdı kJ, bu, 
arı bir m":ııele ~rii \ .ıktile. hu ıl.ıhat, 

p.1~e. bir sıı.n'<ıt ;)Ubcsl \';ırrh. Bl.gun 
lı ')'le L: hüner yok. Yazıyı fant ... zi , 
rent.:li, ipekli, keııarları yaldızlı k.l~ı
da bir ıncı gıLı dokerdik. 

Gen~: kızlard ... u gelen mektuplar, r.e 
h<..ril;.ul.-id bt e:.;a,1s koJ~ardı. Bu n.ek

tı;pJarın ke~d~ler!nt nu:.hsu~ bir koku
su bulunı.ırdu. Gecelerlınlz bu kokuyu 
koklıy•rak, hayallere dalarak geterdi. 

Bunun l>ir zevki \'ardı, ınuJ..akkak .. 
ş· ııdt, düşünüyoıunl du, ihtiınal ki, 

bugunkü gençler, e~kılerın bu z.e\.·kle
rile iıi!ay edeı·ler. Eski 1nelth.ıplartn. 
içinde k· ru b'..r yapr-.k papatya, bir 

&ill yapragı giUi çeş.t çeşit, renk renk 
kuru çiçekle" de ç:kJ.~·dı. Bunların 

hf'p-.:irıln ayrı bir mü.nası vard ı. Bu 
c:içeklcr, en kıymt'tlf h:ıtıra olanak, 
aylar ve yıllarca saklanırdı. 

Yani, yıllarca sUren aşklar \'ardı. 
Şlındi, bir plij mevsinıinde, bir o;e·:gi. 
l~ ile yazı getirenle-re budahı d,yorl•tr. 

sene ağır lıap!)e, Kuci!<ıin:ıı ''ere .. 
sesinı' 1000 lira tö .. minat ödeme ... 
ğ!' w müebb<'den ~mme hizmet. 
!erinden 1ı1Mhrurr.iyc te m:ahküm 
olmuştur. Suç al•li elan bıçaıjı 
saklıyan Velinin ..r.'<ada\ı Mch
me\ de :ı gün hap;-e mahküm e
dilmı~t!r. ğını sö- .emiştir. 

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

Dursun Yolagelmez'in oto
mobili Üç çocuğu y araladı 

Freni bozuk a raba bir türlü durdurulamadı; 
evvela bir yük arabasına çarptıktan sonra .•. 

Dün sJat 12 raddelerinde Sır • 
kecidP Mehır.et Murat sokal{;nda 
4 numo al~ ot.Jrr.o.bil tamirhanesi 
snt,:bi I>urwn Yolagelmez, tamir 
elt.·:' b , otomobille tecrübe mak.. 
sadıle Eol1ssuud caddes:nden ge. ı· 
çtrk<'n t·irden otorr:cbilin freni 
tutmanı <. ilköncc bu tün hızıle J}

rada b'1;Utıan b ;r yük araba;ına 1 --
Çocuk sayımı 

Vekalet a lakadarlara 
bir t:ımim yaptı 

Dahılıy.e Velcile'; vilayetlere bir 
tamım yaparak onümiizdeki ilk 
le•rin:n ıJ.k ha!l.•sında bü•ün 
yurtta yapılacak ı'.k tahsil ça -
ğı1'daki çocuklarııı sayımının is
tenilc n n tl~e ·i v?rn1esi için a -
1awi dikk tle ça;ı,ılınasıııı b:l • 
d.rmiş.ir. 

Gazi Bulvarının 
son kısmı 

Gazi buharının l:nl:apaırın • 
dan itibaren 699 :petrelik son kıs. 
mının açı>ması da müt«ahhide 
ihale e.rlilmiştir. Ewelce ihale e. 
d:len 500 metrelik kısımla bul • 
var tamamlanmış olacaktır. 

fpekci l :ğin inkişafı 

ç3rpwı< hızını alamıyan otomobil 
bu sef-ı de 5 yaşında l\Jişola, 6 
ya.;'nda S~ltana. 6 yaşında Yako 
i;imli ~, çC>Cuğa daha ç3rp·ırak 

bunları da muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır Yaralılar Etfal hr..;. 
tanesin~ kalciırılırış, suçlu ta • 
mırcı Yolagelmez yakalanarak 
tahkihta başlanmıştır. 

Maden işliyenler 

İhtiyaçları.n ı cemiyet
ten temin edecekler 
İstanbul "1ader.i Saniatkarlar 

Cemiyeti, esnafa lüzumlu ma • 
den \"e madeni ak t te\·zi elmeğe 
başlamı~tır. İlk olarak 100 dö -
k\."mciiye hari.çten get:rilmış olan 

potalaruan tevz' ı•:ur.muştur. Ya
kıııda bakır ,.., demir aksamı da 
tevzi edılecektir. Bu suretle es • 
nafın i,.sız kal.maması 

dılmi~ olacaktır. 
temcn e • 

Peynir piyasasına mü
dahale icap ederse 
Tıcar"t Ofısi icap ettiği takdır

de reyı.:r piyasasına müdahale 
etmek i' zere 10 bin tene!«' kadar 
peynir .ı:übayaa ederek stok yap. 
m'itır. 

Kalkaııara 
teıeıon hattı 

1 

Belediye emrine Un 
veriliyor 

Toprak .'.Vlah>uilcıoi OC:s'., her 
gün Beledıy('yc 5(\ çuval un \0 er

mcği kararla.~tırnı";'.ır Her han. 
gi bir sebr/_.le iıni olarak fazla 

una ihtiyacı olan fırınlar, değir. 
menlere mi!racaat ederek uzun 

muamelelere lüzum kalmadan ve 
vakit kayilıebıned~n derhal kay. 

rr.akamlıklar vası•as:te Beledi>-e 

emrindeki bu undan ihtıyııçlarını 
lemın edeceklerdir. 

Köy lerde Gaz 
satışları 

Gaz satışlarını iı•ındım sonra 

kazalarda iaşe he;1·etleri, köyler. 

de muhlalar kcmrol edecekt,r 

Bazı bakkalların memurlara 

csize İaşe l\tüdür!iığü gaz vere -

cek diyerek mal vemnedikleri 

görü· n:ii~t(ir. Bu va~t önle • 

necek .-e memurb' da bakallar. 
dan gaz alacaklarrlır 

---~--

Posta memurları 

!a rasında değişiklik 
Posta Telgraf v" Telefon U • 

mum l\ı1iidürlüğü 

rasında geniş 

n·emurları a • 

değişiklıkler, 

n<.ııkil ve tay'inler vapmaktadır. 

Bu arada terfi m;iddetlerini dol

durmuş olan memı.:rlar da kadro 

müsaade$t nisbt'" -de terfi etti· 
rilecektir. 

Fiat Mürakabe K o
misyonu taşındı 
Şlırdiye ·kadar Dördüncü Vaklf 

hanında ça:ışmak•a olan Fiat ~fü~ 
rakabe Xomısyonu teşkıl:ı.tı Mey. 
dancıkt.ı yeni in~a edılm4 olan 

Ala Atabek hanına taş:nmıştır. 

İaşe Müdürlüğ~ de ayni bina. 

ya nakledilecektir. Bu suretle 

iaşe ve fial mürakabe işlerı ayni 

çatı altında 'opfanm ş olacaktır. 

la~ e Müsteşara 
~ e\rimizde 

Hindistan tdaf~ 
Yazan: Ali Kemal SV~ı<J t, 

Hindistandaki urdu ııı~, · 
dunun ar.ması, şl.nali J{ 
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tanda man.evralar yapılrrl8 1 
zarı d;lckati su gı.i".llerde 0 

!ara cclbetm~kte:iır. A,·r•1~ 
· d. ıao• bi çıktığı zaman !tın ıs ıııı' 

vaziyet alavağı dünya ır.~ 
ca büyük bir mereiı: ,·e e ıtıl' 
vetle takip edilmısti. tngı }I 
~in harp gayeleri!~ IIiv

1
\ f 

efkarı arasında bır yak-10 · t:I 
b' lir mi?. dediler. ingil~rert:' 
ruza uğrıyanlara yardu~ .Jeıf.' 
için harbe girdiğ;ni so) rl 

Hintlilerin Heri gelen :,1 

da bu noktai naz~ra 111 ~ 
sözlt?rle o gayelere is\irak $ 

d LfıklP ·,ı !erini anlatm15lar ır. b'ııı-

d ' •Uın m<'selesi bununla jııt' 
olmuyordu. Hindistandan cıı:U' 
teren:n azami yar<lımı t 
debilmesi için HintJilerC"J • 
nen emellerin tatmin ~ 1~ 
lazımdı. Onun için A,'!1.ı~ 
çıktıkıtan sonra Ja Hin 'r 
neler cereya net•iğin~. d.~~o 
nan haberler ora el~ qortl ~. ' 
küne rağmen halleJil~k v• 
meselelerin 'bulundui?unu; ~ 
tıyordu. Şu son aylarda \i~ 
destanın muhleomel teh ıt 
karşı müdafaası !lahsi etr~, 
çok şeyler söylenr.ıMi.r· ll ~ 
ferki harpte Hin::UstanıP ,/. 
seferki gibi İngiltere)"" '14 
etmekten geri kalma.ın3 

0 
olarak söylenenlere rağınt ır? 
distanda büyiik bır ordu lıı'~ 
ed:ldiği ve daha ev,·el açı ;:ı 
lan tayyare fabrfaıların8 1, 
ile vücude getiribn tesisat~ 
sinde Hindis!anın müdaf3"'j. 
min o!unacağı ya' Jıyordıl- t' 
lizlerce wri!ebilen mallıfl'l~crl' 
re Hınd tstarn!aki 'aaliyet 

1~ 
mişt.r. İngiliz fmp-.ratorlO p 
ııniidafaası için Hin d!stafl1~ 
zerine aldığı iş d.~vaın '. ı ~ 
dır. Buna dair bi~çok tn'
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yıycrlar. Son günlcroe "~ 
maliimata göre ise aınıl1 · •l .,,,o .. 
ordunun mevcudu 1 mı . <1' 

b'· karılmıştır. Bu mil<tar~ ·ıerıol 
~u son ayların faa''yetı 1 ıe 
du~u anlaşılır. ~n harı; 
d!starun İngiliz İır.parator P~ı 
ettiği hizmet Hint!ılerc" u ~ı 
madığı gibi ingilızlerin oe ()" 
rından çıkar gbi değ'Jd:r dl 
ıçin bu sefer ete Hınd'~ı~:ı 
b 'r sadakat ve m:·rbutı) (• 

ed ·rıer· 
cekleri kanaat1rıcl 1 ·ıs!'' 

Halbuki, bence, bu ~oför t~cıi • 
~e~e dc~il , taltife müstahaktır. 40 : 
adamı daracık otobüse na~ll sığ - j 
dırdı diye ıniikiiıfatlandırmalı >'e 
kendi,ini terfian bir lranı\·aya bi
letçi l•)İn ederek ibfüa>1ndaıı is. 
tif de otmelidir. 

+ Halkın dolaştığı wnumi bahçe. 
!erde sıhhi ıu te.:dsatı yapı!masına ka
rar verilnııştir. Bu b.ahçe!erde ayni za

manda fıskiyeli ha\-ınlann nliktarı da 
arttırılacaktır. 

1 
R. SABiT 

======I 

Bütün vıla~-etler<l.e ıpek böcf."k
eilığinin inkişafı için bu sene 
Bursarlak koza saı ~ş kooperat ı fi 

:arafından buralara tohum gon. 
deril~ektir. Bu h.ısusta \•ılayet. 

!erden ihtiya<; haKlmlda malünıat 
)){>!denmektedir. 

Po.:,ra, Telgraf ,.~ Telefon Mü
dürlıiğü, Sıvas • Eızurum - Kaf
kas telefon hattını·ı inşasına de. 
\'am etmektedir. Hat gelecek ,e
neye kadar ta:rnarr .anacaklıı 

Garb' Anadolu ,·.Jayetlerinde 

bir mürldettmberı teık.klerde bu. 

lumrak'a d)!an İa·ı> Mü;te~arı Şe

fik Srıyer Band rma tarıkılr şeh. 

rimize ı,clmi~tır .Müsteiar şehri.. 

mizdeki ıaşe !şlt·ı ile bır ka; gün 

:neigul olacak ve müteakıbea An. 

karaya dönecektir 

Hmtlilerle bir ta:<'ln ih1' ;oı · 
sadakat \•e merbtıtiyete "'~ / 
13cağı düsünülüyorsa ~ 
de İngiltere ile b'rçok t 
vardı. Fakat bu n:C'eıeı~r ,.ı 
harpte Hindistanır, sen·e·•ıt 
vet memb::ılarınd ··1 in(' ıı: 
isUade etmesini !n:kiınsıı ıJ 
mamışlı Hındist~rıda 111 

rw,' ızr,; ----.- .~RSI 

t;~ildaşda, HayT.,ttin iskeıe • 
ine, halkın otrup deniz bava ı 

alınası jçin sıra -sıra kanapeler 
kona<'ahn1t~ .• 

Pek ın akıl elııti)er .. hele kı. 
~ın, lodosa kar~ı fevkalade güzel 
olur. Tam sırasıdır, şimdi ko_vnı:ı. 
lı ki. te\·ki ~ıkı;ın: llklrnhardu ko. 
JUP ya.ı.ın istifade~·e ar-zcdılnıe:;i 

kilnin ali.hna gelir?. 
, •·.; ~jy T 

uul"RLfft.ü 
Bcled;yemizin Neşrirat l\liidür. 

lu~ünüıı i. gal ettiği bina. maili 
inhid:ım gôrüldüğü için. bo~altıL 
ma ına kırar verilnıiş! Yen i bir 
bin.ı aranıyor. 

ı;~ref ~efik bizim içimizden çık.. 
tı, bari, yeni müdü.r lü.k b inas ı Ba. 
lıı;iF c·varında aransa ... 

AHMET RAUF 

+ Belediye 15 Eyllı1den J•!oa ·en 
s' elT ılarda n1eriyet mevkhne girecek 
o!an yeni Beled ye talinıatnamesın:.n 

t.:ı.•bik ışı e idl.D:da al1i.kadarl3r.a son 

tebli6?:at nı yaµD".tştır .\yın 15 inden 
itibaren Keıntrollere b:ışlanacak.tır. 

+ Permenant ;:ııaktnleriniu kontro
Hlne Pa7 rtes.I günUnd·"n itlbatt•· b~ı~

lanacakt .... \~olUarı indirmiyenlcr1n 
makillel.cri mulıurlenectk.tir, 

MÜTEFERRiK: 

+ İstanbul llleb"U!ları hali<la te
masa devam etınektedirler. DUn de 
Beyoglu, Şijli ve ~remini Halkevle
r de yurtdoı~ları din1eıni!>ilerdir. 

+ Birincite~rin baştf'dan tibaren. 
!S Birincit.eşrine kadar de,·am etmek 
üz~re Parti ocak ,.e- nahiye kongre
lerine bü..,lanacaK.tır. 

+ rı.tı.s.ır Çarıısının 220 bin 1ıraya 

tamir edilmesi 4i Dajml Encümence 

k:ıbul edilınlştir. İhale yakında yapıla
caktır. 

Tefrika No: 5:! 

Sürü Çıngırakları 
\._ Yazan: CAHIT l:ÇLK 

K .... re .. ıgi ıular biltt.in dJnyayı ört
r.ıuş oradan ka ı kumsala çı amıy-a

cak gfblydm. cSuh.in> Ltn kuvvetli 
hanıleler.e UZiılynn, stıyun ilzerinde 
yarı yu=O>n çel k \uetıdu, hu ctuşurı

celcrın bende kalmasına ımkiic bı
rak.m:.ı.dan, karşı ~! ıle u!.aşlırdt O
nun omuzunu ok~:ıctım. f:O.iJotnııı.ın 

atlarını ne k.rdcı:r se,:diklc:intrı sır, nı, 
atlar• 1 nl' xadar mük<' . el bır ar. 
kad ş ve y&rdtmc-ı olduklarını li~t·en

d k 'l sonra anladım. 
K ıclan l~ız11tıa1 ım• a .:iden 

yilla saparak, bı.r n.udd'"·t orJtla gez -
un E\e dünd"ğum \'3.~.t cSlllun> J.»

lak b.ac · .ına ra.:;:ı.en terlC'm :.;ti E
\ ı onı ne gelince Zehra k..ıdın. Ne -
ZJJ< li , .. uı;. seyı, !!..an, küçı.k ll•
aıı, ve billün ışçl:t•r benı 1..;.arşıkıdı -

br. 
Zdlriııl kadın, k~l.art 

ı~ ar-ı: 

çal:~. yazü 

;. ne• 
Sev,. 

n, dedi. Çıldu'ClıJı;; bütun 
ın" 

.ıı •• s ... • .. n.1oa 'tildt 

lrr1emi~!.. 
O ı:.anıan, tıtt>jna, Sülün• u kuru~ 

lama ını. ve gezdirmesınl söylıyerek, 
Zehra katt.ana ccv,.p verı..li.m: 

- Sormayın ba ura gelc-nlerı ..• 
AH ra\"'UŞ, yüzılnrle beııı &ön.ı.nce bı

le çözülın yen bir kederle: 
- Ya\TUn1, dedi .. kl.rk ıune sağ cık .. ~ 

maz...,.am ı;ebcp iCu.suı... 1 
GulerL'k c,nun o:nzunu ok~adıın: 
- Dunki.ı. at gt••z;ı~·~ 1 hem beonhn 

bı..ın1umd:1n geldı. Hem de sizi üzdü. 
Fakat L>aşıırıa gelenleri bil.':·enız ... 

Nt:zik, ırtını duvara dayoınıı1. ıap -
s;ırı h~r yfizle, gö!.1crinde glı.li bır ~lip
hcylc b.:tkıyordu 

- Ynk,rı t:ık•i1 ·11 anla Urun .• 

Ded..n1. Merdi\·f'tıJer bir so1ukda çı
karak odanın oc~hbaıı ınin<4eı-1erine 
kendıın atllm. \ 't"" lniyük b r slı.r'atle 

şelt:ııcr res.unler hazırlayau hay;ıllın, 
bana yardıın ediyordu. 

- Uzun uzun biln1ed.i i·n yollarda 
ıez~rken ansıı.ın fırtına b:ıjlad~. Te -
sadtlf ka~tılla bir k5ylü kadıu r~icar
dı. U, b!!ıli kendi köyüne ı:oıucJ.ı. ·re-

j(HALK SÜTUNU ) 
Evlenip yuva kurmak ıstiyen 

bir zat 
Yaşı:tı 42 sıhhatim yerinde İ::~tanbul 

veya Bcyoglu cllıetlcrinden blr:nde e
,, .. olao lJir bayanla yuva kurmak ar
zusundayım. Kız v<'ya dul me"'""?uubahs 
değ:I, yeter ki dliriıst ve temiı ahl<iklı 
iyi alled~n \"C zevcine sadık ohıun. 
Arzu buyuran bayanın lütfen bizzat 
tahri~ı veya ıttahen muracaat et
rne.iinl rica edt.'rtm. Beyoğlu Tokal
lıyan Oteli Katibi Ali Ziya Türkölmeı 

recrübeli bir muhaaebeci 
İf arıyor 

Uzun müddet telgrafhanede muha
sebecilik 7apmı., hesabı kuvvetli, ya. 
ztsı muntazam, bilgili ve tecrübeli fa
kir bir zat kanaaktlr bir ücretle iş a
ramakta.dır Arzu edea muhterem iş 
sat..iplcrir.in LUtfen Son Telgrat Halk 
Sutunwıda .Zıııuhasebeci> rümuzuna 
yazınalart rica olunur. 

Hesap yaollşhta 
İst.ınbul Belediyesınin me tum va .. 

ridah, nihayet anlaş1ldı ki 16 n1llyon 
lira değil, 900 bin liradır. Bunun rnas
rafı var, ihbar edenlere ikrİjmiyesi 
var. Bunlaı·ı da. c;ıkarır.santz ge-ri.yc ne 
kalacaCı meydanda. 

Nedense, bizde bu gibi hiıd:.:.elerin 
ba.~langıcı bır hayli hayalle dolu olur. 
Bu işi de ihbar edenler ortahKa nıül
hiş şayialar at.arak, n.ilyool:ırdan, 
bahcietliler. Belki de hesap yanlışılıgı 
yaptlnı~trr. Fakat, biz, 16 mılynnla 
900 bin lirayı biri.birine kar4lıran, 
faz.la bir fark görm.iyen hesap yanl.ıa .. 
lığına hayranız. 

Daha realist olalım. 

BÜRHAN CEVAT -
lAştan ismini bl1e som:adı_ğını köyde I · ~trafla bi~i~cn işçiler Y~.va1 .yav~ 
gec<'lcdlm. Ne kudar mısafnpcrver tn 4 dagıldı. Nezık e baktım, goz1enndekı 
sanlamuş o kÖ)·lüler ... Bana ikranılar tiüphe parıltı.:!!ı .sönmüş, ilk önce şüp-
yaplıla.r. En _ıüzel yiyecekler hazırla- heyle gerllcn ytlzünde bir endi.::;;e, bir 
dılar Korkndan, heyecandan, yorgun. dostun Jel<iketlne ortaklık. hisleri be· 
luktan bitik biı· halde idim. lirm~ti. 

Hemen uyunıuşum, sabah erk.en • Onunla yalnız kalınca, yanıma ,ge • 
den yola çıklnn. lerek, kollarını boynu:na doladı. Piş

Yine duvara dayah, kıpırdısız du • 
ran Nez.i.k, gar:p bir şekilde &ülüınse
di. 

- Ni<.: n güldün Nezik? .. 
- Hlç abam! .. 
- Hayır niçin güldün; .• 
- Diyenı n1i'? Geldiğin zurnan hay-

\·aııının ayakları ıslakdı! .. 
- ~e demek isLyon:ıun ? 
- Hlç yani dereden geçmiş gibisin! 
Benden şüphe edıyor, bir ıev~ı ta-

bii ile, Receple beraber oluşun1dan 
kuşkulanıyordu. 

- Ztı\'allı ~Sülün> o kadar ~·anıur
luydu k1, r1dım bJç;trey~ ... Dereye 
şöyle bir gl Ilim ... Sular CO•kun geçil
mez zanne<l yoı·wn ••. 

Zehra kadın 

- Ney:-.e, dedi. G{'lıniıs ge~mi~ ol ... 
sun! .• Biz:m buraların tırhnası kötü. 
olur ... Her yıl bır kaç adamı f'Altın de... 
tt> yutar. Ylne bir kaç can da yıl -
dırımlara kurban gider ..• Tanrı ı;eni 
korudu ... Anana, babana ne cevap \'e
rlrd•k.·! .• 

- Çok korktunı Zehra kadıncığım .. 

nıan blr sesle; 
- Ah bacun, dedi. Bense ne kötü 

~yler d~ünerek üzülmlii, korkınu~
tum ... 

- Neler mesc1 .. ? .. 
- Kötü. şeyler bacım!. .• 

Zavallı Nczik, dogru söyliycn h!.sle
r1 onu aldatmamııtı. Sızı halinde bir 
üzüntü yürcgime da.gıldı. Köye yalan 
getrrmlş tim. Şiındiye kadar yalan süy
leınen: '~ bir insJndlln. Belki Rcrep, 
korku gibi yatanı da biltntyordu. Ü -
zUntum genjşledi, gen!sledi ... Küye 
varlıı;::ın ıdan, bilginıden bir şt.yler 
verml'm l~iııroken, onların hüsnünl • 
yctlerınl çaldım. Te!>ellisiz bir kederle 
çarprın yüre~ime, Recebin bir J>öıiınü 
halırJayınc , ı:=ükUn duldu: cTanrı ıs
tedı!> .E\'"et böyle olına.sını Tanrı i~te
di. '.\Iuk~dderatın kar~ı ında ınsanlar 
Aclz, birer kukladan başka bir ey d'!'
iilm ş, Halbuki e:;kiden hiç bciylc dU
şUnnıezdiın. Hayatım: 11 tek cephe.:.i , ız
tıraptı. DıJgün, o e.:>ki hisler, tanıyd .. 
mıyacagım kadar ban:ı yabancı. Gt"'niı, 

kırlar gibi, renkli, çjçekli, ~yduı!ık bir 
1.d.bi~t rüyası y .. .,ıyoruıu. (Devanu var) 

EDl•.Rl UOM \N: 104 

Bir Cinayet Davası 
Yazan ETEM İZZET BENiCE 

Zabit katibi yüksek sesle rapo
nı okudu. Ehlihibre raporu ıır.za. 
nın Vedada aıt t>lmadığını ekse -
rıyel re! i ile tesbit ediyordu. Pro. 
fesör Cemil ve Şckip bu rapor o. 
kunurkcn kılıktan kıl:ğa giriyor, 
fakat, renk vermemeğe çalışıyor· 
!ardı. 
Rapoı un okunması bittikten 

sonra, avukat Muzalfer söz aldı: 
- Akılları durduran bir cür'et. 
Dedikten sonra, devam etti: 

- Bu rapor da Vedadın nasıl 
bir tuz:.k içlı:e düşürülmek iste • 
nildiğini gösteren en büyük ve 
kat'i delillerden biridir. Profesör 
Cemil burada bu mektubun Vedat 
tadından yazılmış olduğunda ıs • 
rar edıyor, hey'ctı !ııi.kimenın ve 
efktırı umumiyenin husumetıni 

masum müekkilim aleyhine cel • 
betmek için ağzına gelen her şeyi 
söylüyordu. Bu sözlerin isabet • 
sizlik Vl yersizliğini en kat'i bir 
hıiccet halinde ortaya koyan eh. 
lihibre raporu okunduktan sı>nra 
sanırım ki karşı taraf avukatları 
huzurutıuzda söylcm:ş oldukları 

sözleri geri alacaklardır. 

Muzaifer belki daha sözlerine 
devam edecekti. Fakat, pnJfesör 
Cemil yerinden ok yaydan fırlar 
gibi fırhdı \·e .. bağ.rdı: 

- Suçlu vekili hakkımızda ağ
zına gelen hakarelı savuruyor. 
Kendbılnin bu tarıda konu~ma • 
sı.na mahkerr.enizin müsamnha • 
kar davranır.a>ına hayret elliği • 
mi .iÖylemeliyim. 

Hakim: 
- SOılerinize dikk.ıt ediniz. 

Adalet, e;bette k ır.asa~1aha -
kard;r «e hakikat1n te•·ellio: ıçi n 
de elbette ki müsamahakar ola • 
eaktır, Hem, soz almadan konuşu. 
yorsunuz .. Jturunuz yerınize ... 

Dedi Cemil: 

- Cc•·Jp vereceğtm .. 

Diyerek adeta güceng 'n bır e • 
da ile sôze devam etmek istedi. 

Hakim: 

- Söz için müsaade isteyinız .. 
İhtarı'!da bulundu. Cemıl: 

- O halde söz rica edıyorum. 

Diyerek söz müsaadesi aldı ve 
Muzaffere cevap vermeğe devam 
etti: 

- Ehlihibre raporu katrede su 
kabilinılcndir. Ortada büyük, k!i.. 
çük yüreklere sızı halinde oturan 
bir cinuyet lıadisesı var, katilin 

giriştiği ve netieesinı de kendısi. 
ne has bir soğııkkanlıl:kla aldı • 
ğı öldürme vak·ru;ı göz önünde 

dururkEn bunu tevile kalkıimak 
bir dcnceye kadar suçlu ,.e vekL 
li için faydasız olmakla beraber 

mazur göriilebilir. Ancak bunlar 
bu mev uun hududu dışına ç'ktı. 
!ar, ma'ıkemenizin müsaadesı kar. 
şısında, hızim tahammülıimuzü sui 
istimal ederek akıl \·e hayal<: sığ. 

mıyaıı bır takım yollara saptılar. 
Bütün gayretlerine rağmen ilk 
\·aziyete nazaran ortada degi~rniş 
hiç bir şey yoktur Katil Vedat • 
tır ve. o bütün hi.ıviyeti ıle huzu. 
runuzda yaşıyor. Nihayet, bir 
mekt.ıp üzerinde tereddüt hasıl 
olabilir. 

- 'f' cephel<'re hatta A vrup3·J.ıf. 
asker alınarak götürU. 1 

İngıltcre ile iş J,irli~I ~~ 
a'!asırm ıbulunma<.na ra 

01 
na taraftar bulunduklar; t 
\"!'sile le :ekrar ,,ienıer ~~ 
edecgi ~ardım az ~Jnılf~ı' 
değildir, d!yorlar Erl.>8~ I<l 
ledığine göre buı ada il< , .. 
yet nazarı dikkate alıoı;'c ff' 
dıstanın her ihtiır.ale g~ rP.9 
faasını temin etmr<. f!ı ( 
İngiliz İmparatorl•.ığunut of. 
faasında müessir b r ro ~· 
biirm!sini husule getirıt'e r4' . .,,ıs 
distanın mıı:htehf ?~tn . Jııl'lf, 
dıt edilm.esı ihtımaUert tf'.J1 

::r!u~t;~~::ı;u: ~~h:; 
J.aması üzerine de J{•·~,~~ 
müdafaası İngilızlcrce bilı: 
ehemmiyet almıştır. İ,,g ılİ 
ratorluğuııu müdafaa .. ~ ıı' 
Hirıdistanın alacaP,ı rolı1'.1f!" 
ye·i ise geçen sefPr :ın.1'ı~'-' 

Bir nokta daha var· ıl' 
içın geçen seferki ııarııt~1ııo 
tamn te'n'Jn et~i~ı ku"' ıl' f' 
!ifadenin kolay o:ması~ 1:1, 

il" İngiltere arasırıda.lı~,c ~ 
unutmamalı. Eğer o ~ dl~ 
tere müttefiki P.us: 3 ~i ~ 
bulurur.asavdı tab.ridıf 1.et 
!andaki kıı~·etleri öyle~ 1. 

)"OlJıyamıyacaktı. Vc:ta;"Jjıl!f' 
tekerrürüdür ki 'f•irlu ,9 ~~ 
sonra İngiltere ile ııu,~ b~·· 
de tabii birer müı•ef• 
yor!ar I 

Şirketiha'l{ı~~ 
bilet ücre ı,iıl'r 

Şirketihayriye \"e ııııP • 
klıçük deniz vas:tal.V ı.ı' 
lerinı tesbı t edeceı< 0 dS ~ 
Y"n gelecek ar ba(rt~ -ı ır 
Re..,Jiğiruie toplanl'ı:al' 



~Bu Yazının metinleri Anadolu 
r,~, Jao.-:ıı bUH.enlerinden alınmıstır) 

"eden : Muammer Alatur 
L 

~~ı.ıı Bariciye Nazırı Eden, 
~·ı ., !Caınarasında iran hüku -

''l;ı •e Yapılan müzakereler hak
lı, beyana:ta bulunmuştur. 
~ t heyanatınd~ bilhassa de -
;ırki · 

' tan hükı'.unet tarafından k.a. 
'lrı,~ilen İngiliz - Sovyet şart.. 

,~ . 1rrıan elçisi ile memurla -
~~anı ~rhaı •erketmelerini 

ı 1 • ~n elçiliğinin kapatılma -
a •n. "dir 

! ~ hiik~, balya, Macar ve 
' . .(t e!<;ilikleri hakkında da 
~ eledı~~cektir. lran hükümeti, 
~ çıhgın de, bu emre derhal 

·~ 
1
eb>neierini kendilerinden . ~· ? ·•u 1tr.• 

~ ~ndan gelen bır habere 
<ı t ran hukum~ti bu elcilık -
1( .\.~Patınak kararını vcrdigi gi
i l(ı~n ve italyan tebaasını ela 
,.~•re ve So•:ı·etlere teslim 

:.\t; kararını da vermiı;tir. 
~ PAR.LA..."-fENTOSU AN -

t, ŞMAYI TASVİP ETTi 

<~ Parlament<:ısunun dünkü 
<ı,1 de toplantısında Hariciye 
,,~ Sühe ·li hükumet namına 

ir ~\~ bulunarak, bilhassa de.. 

~,;iliz - Sovyet müşterek 
'is ..ıe, Yf'nidC'n lrana Alman 

... 
11 .n girır.esınc müsaade e .. 

~·rr., . 
~sı. nırvcut Mıhver teba. 

. r,1•'>' le ketten çıkarılması, 
".tı ;rı bazı noktaların i'.'f::t3li, 

. fetroı üzerindeki hakkı -
a '·.:ıac.,~ı gibi hyıtlar \ar -
"n!arın hepsin; kabul ettik. otr . . 

~ı •Ynca Irandan Kobyan 
~ıı · ıntakas nın imtiyazını 
h '' iki hükumet ara.-ında 

r 
4 

>la rr.üzakere yapıbcak. 

İran hükumetinin Alman 
ve İtalyan tebaasını İn
gilizlere ve Sovyetlere 
teılim etmek 4arbnı da 
kabu! ettiği bildirilmek
tedir. 

ititl\at rc.yi istiyorum, verirseniz 
bu şckııd~ mc~ai!nize devam e -
deceğir. , aksi halde çekileceğiz.• 

Parlı. nento hükumete ekseri -
yetle it:mat bPyan etmişt:r. 

Diğer taraftan hava orduları 

başkun.anclanı geneı al V" \'el, 
general Kinan'ı Iraktaki umumi 
karargii.ıında ziyaret elmiş, Bas. 
raya, Aôadana ve Orh,·aza da gi~ 
miştir 

JAPJNYA İLE AMERİKA 
ANLAŞTI MI? 

Şanghaydan gelen ve henüz te
yit cdilı.ıiyen bir habere gör~. Ja
ponya i"e Birleşik Amerika ara -
sında dün sabah bir anla,ma im. 
za edilnıışlir. Bu habere göre, Ja. 
ponya İ·ıgiltere ile de ayni mahi
yette b cı anlaşma yapmak arzu -
sundad ı. 

Amerka Hariciye Naz:n Kor. 
del I!uH ise, Japonya ile bir an -
la~ına yapıldıgından malumatı 
olmad gını söylem"iLL 

Tt'ky ·,dan gelen haberlere gö -
re, Tokyodaki Amerikan sefir; Jo.. 
zef Gı..:,, geçen hafta Japon Ha -
riciye Nazırı Anüral Toyoda ile 
on ikı -<ere görüşmüştür. Japon 
Ba~vekılı Prens Kc-noye'ııin bu .. 
gün sa~ iJnat meclisi 5.za~ın:n im. 
parat.,ı !~rafından kabulünü mü. 
teakip .. ;apon - Amerikan müz:ı.. 
kerelcn hakkında mühim beya. 
nalla bulunacağı zanr.~dilmek • 
tedir. 

FRA/,SIZ _ AL~!A!'< SULl!Ü 
Fraıı ·.z ka) naklarından b:!dı -

rildiğ.nc güre, Hıtler tarnfınC:an 
dcrpış Pclilmiş olan Alman _ Frnn. 
sıı sl'llı şartları projesi haHh::ız.r ... 
da iK~ .ükUmct ~eii taraf.~dan 
henüz in~za edilme.mişlır. E.:as 
prenstp·Lr mukavelesi kaleme a
lınmış bulunmaktadır. Ana ha!. 

" •d !arına r nzaran Alsas • Lore,-ı AL. 
·ıı sonra Ba,vekıl Füruği 

ll manya tarafından ilhak edılecek, 
'~ " le dcıııi::;tlr ki: 
0~ .. . · • Fransız müstemlekelerinin tama-

• ' •• 0 ;
1
az.yet Iranın gururunu miyelinc riayet olunacakl:r. 

1 "ı a .n izıetı nefiskrini 
. ne etnu.~tir. Iranlıları": kalp. ORTAŞARKTAKİ INGILİZ 
0 İk; aralı olduğunu bılıyo _ KUVVETLERi 
•te;ı · senedir var ku,·vetimiz- Ankaıa Radyo gazetesinin Lon. 
•nd en uzak kalmıya çalıştık, dra rud, csundan alarak \'erdiği 
,. :ı. hu vaziyetle karşılaştık. m•lum~' a göre, Ortaş&rktakı İn -
•ııı 00Yle imiş. Şimdi işimize giliz kun·ctlerinin miktarı 750.000 

~i YA'N G öcl'15'"'E'Yiô L DE 
ı~llı. 

lt Enternasyonal Fuarında Çekiliyor 

'!· 

( 25.000) ikramiye 
L i R AD I R 

1
'' •-noij ı ı · k b'I k · · ·· ·· ·· d ı ·· ı d ..... &oi . ırayı azana ı mf' · ıçın onun1uz e sa:yı ı gun er \'ar ır. 

•ı~ l) lıra 15 Eylülde üc tane (10.000) liranın, he> iane (5.000) 
~linı; , ~ırk iane (2.000) liranın, •eksen iane (1.000) liranın refa • 

ı~ ı ı: lıınir E nternasyonal Ftı arın da r. kili~·or. Derhal bir bilet 
~ ı:. ilelki büyük ikrami~elcri l.azanacaı.. biletler daha satılma • 

~evlet Denizyo!ları iş1etnıe U. Mü~ürlüğü ilanları 
1. lıa, 1 

................................... 
)ıJ.i 

1
ran 941 tarihinden ev\·el muhteMr iskc:Jelerden vapurlarınııza tran-

~~-~ Yüklenerek İstanbulda karaya çıkmadan ecnebi vapurlarına ak-
fhty ıp harice sevkolunan eşya ictn şimdiye kadar navlun !arkı taleblnde 

~ 'ld:nı~rın cüınrük. ves.ı1kinl h5.mi len Eyh'\l 941 ayı sonuna kndar u~ulü 
"lık:t bır isUda ile idareye müracaat etmeleri 15zımdır. Mt'zk:ür tarihten 
• olacak bu kabtl müracaatlann nazarı itibare alınmıyacağı uan 

8043, 

~bi Tefrika No: 13 iiılıııı.._ ____ , 

~tttır İçin Öldürdüler 
lt:e 

Yazan: AKAGÜNDÜZ-' 
.. fiif'tı 
"1~1 • Ben mck l<"pçiyrm, za -l.,; beşte dördünü mek -

a b· 8kat bunu icabederse 
'<. gı r . ınınan izah ederim. 

. ll~'(>Jttı. Bana ızin veriniz. 
·~ ~i ııa ~ gideceğiz, hep bir 
'l >ılınz. Yalnız muharrir 

. l. 

'• ıı.ı . ~' a 1,,ı_f bı.r serinlik çıktı. Hıı.
' ~ ..... : ... '?' g....,e r im. 

~ , bk Yanı.ııda ayrıklılar. 
' a iatı· L • • ı· "•~ ~ ı mu .. arrır n('Ş e ıy-
~ u_ lı planın mu\·affak o. 

il. ~tÜ?<ie yüz inanmıştı. A
~~~lı b~lacak guzel Fatma, 

, ini! ·r Stıha.y olan küçük 
~ 1 Jıı j kaJa.caktı. Bır $enedt!n-
lı, •t bı, 'l'<i~ bunu pedeıll'"~ri . 

~ı1 erkekle bir kad:n ra -
~\ı ı~iiıın u bilMİ\•oı"tlu · De -

kadından b<ri<A ile a-

vukat. .. Kadın, Falıınyaı küçük 
dayısına alnıak istıyordu. Devlet 
Şurası muavın namzetlerın _ 
den olan kiıçlik dayı>ı bu 
sayede bir istikbal de te -
min etmiş olacaktı. Küçük 
dayızı için güzel, çirkın diye bır 
meihum yoklu, sadece (11;tikbali 
sağlam kazığa bağlamak) mese -
1-esi vardı. 
Meşhu r avukata gelime; o da 

bir Wrlü düşünüvordu. Fatmayı 

kar<l :nin oğluna yakıştırm>:itı. 

Bunu kendi aklınca b'r emrivaki 
brle sayıyordu . Bevefendi ile bun
ca yıllık samimi dostluk bu em. 
rivak'in belli blşlı garantisi idi. 

Hatta Aliyi karısın.elan boşa -
!alım dediği zaman ödü kopmuş 
tu. Ağzından karan bu teklife 
karşı ya Fıtımanııı baba~ı : '.\lü· 

r ' Romagagöre 
Amerika lıar
be girecek 

ILENINGRADda 
1 Alman zayiatı 
bir ayda 400.000 

Londra 11 (A A.) - Roma 

radyosu, Ameı ikanın yakın. 
da harbe girmesine intizar 

edilmesini hai ka bildirmiş -
tir. 

l. .l 

Mr. Ruzvelt'in 
nutku çok 

şiddetli olacak 
Va~ington il (A.A.) - Bay Ruz.. 

velt, annesinin c~naze merasi .. 
minden sonra çar1amba akşamı 
Vaşingtona avdett~de garda, Cor
dell Hull tarafınJao kar?ılanmı't' 
tır. Cumhur Rei.>: derhal faali • 
yele girişmştır. B .. faaliyet, hi
diselerin. son günh rde Birleşik 
Amedkada uyandırdığı endişeyi 
göstermektedir. 

Amerikan milleti, perşembe ak. 
şamı söylenecek -:>lan nutku sa -
hırsızlıkla beklem~·kted.ir. Umu. 
mi\~etle temin ed.ldiğine göre, 
nutuk, harbin ba~ :nd~nberi Mih
\'ere yapılmış oh•ı ihtarların en 
şiıldetlisi olmak i!ı' imali vardır. 

B. Ruzvelt, bugün kongre li -
derlerile yapacağı müzakereden 
evvel Harbiye ve Bahrıye Nazır
larile görilşmek lizere kendilerini 
davet etmiştir . 

1917 DEKİ YAZİYET 
Vaşıngton 11 (A.A.) - Bütün 

gazeteler, \·aziyet.n ciddiyetini 
müşahede elmekleriirler. 
•Seriphoward- gazetesinın harici 
i>ler muharriri Siıns, '1917 hort. 
!akları tekrar meydana çıkı}"Or• 

baslıklı bir makak-le Birleşik ~ 
merikanın, 1917 d-eki noktaya, 
yani Wilson. mcmlcketın Alman • 
yaya harp ilan etmek için sadece 
•aşikar hareketler- beklediğini 

söylediği zamankı noktaya teh
likeli surc:tc yakla~mış bulun 
duğunu yazmakta<l.r. 

Cumr.Mreisi RuZ\·elt'in nutkun
da söyı yeceği sözler hakkında 

herkes hend.ne giire bir fikir der. 
m~yan etmektedir. 

Londra, ıt ( A.A. ı - Daily Te\eg
ruph gazetesinin Stokholrn ınulwbiri
nin itiınada. şayan bir membadan aldı
ğı bir habere atre.ı. venu~ oldugu ma
lUn1ala göt"e Almanlar, Leningrod har
binde bir ay içınde 400 .000 kişi kay
betn14lerdir. 

Alınanhı.rın ~n cünl~rde daha faz· 
la ıniktarda insan feda etmiş oldukları 
zanncdilmektıedir. 

Bas mullabll taar
ruzları ve ıagWzler 

Londra, 1 ı (A.A.) - ÖJiileden son
ra çıkan gazetelerin, Sınolensk.'in 
Ruslar tarafından istirdadına dair ola
rak neşrettikleri şayialar t.eeyyut et
meınl<ş.'ie de, Ru:>yanın istilAsındau be
ri, Rus lebliginin şimdiye kadar Sov
yet h.at"e'kiltını gösternıek tc:in lstlcal 
edilen •nnıkabil hücum• tabiri yerine 
ilk defa olarak cmukabil taamız• ta
birini kullanması dik.kati caliptir. 

Berlin'le lran'daki 
A 1 m an Elçiliğinin 

irtibat. kesildi 
Hem, 11 (A.A.) - Nouvelle Gazet

te de Zurich'in Berı:u muhabtrıne gö
re, Salfıhiyetll Alman w.eha!ılınde, 
Berlinle İr;.ındaki Aln1an Elçil.4ii ara
sında n:cvcut irtibatın henüz devam 
ettiği st>ylenmektedtr. 

Bi.l ınuhabir ŞU !=ÖT.teri uave ediyor, 
cHeniiz teeyyüt etmiyen haberlere g(j.... 
re, Alman Elçiliğinin kapatılmasına ve 
bütün Alman vatan~larının memle
ket d4ına çı.kanlnıasına dair olan İn
giliz taleplerini, İran hükl.ımetinin ka. 
bul ettiği, Bcrlinde söylennıektedir. 
Fakat, Al.nan siy.ı~l mahfilleri, Tah
ran h.C.küınet.i tara!ınd.ın a tınacak va· 
zi.yete dair Alman hilktimetıne rcsmt 
haber gelınedikçe, İrandaki durum 
hakkında bir hattı hareket ittihazıa.
dan iınlin3 etm~lerdır. 

Irak kabinesinde 
bir istifa 

Bağdat, ıı (A.A.) - Roy-ter Ajan
sından: 

Sekiz e:Undenberi kabinenin vaziye .. 
ti hakkında deveran etmekte olan şa .. 
yialar, ?r.laliye Nazırı İbrahim Ke· 
mal'in istitaslyle son hadd:ne varmış .. 
tır. Kabinede yeni hiç bir tayin yapıl
mamıştır. Çtinkü Hariciye Nazın Ali 
Cevdet, Maliye NezareU VekJletini 
denıh.te etmiştir. * fü.;r.a 11 (A.A.) - Hın•atis
tanla İsviçre arasında, dun öğle
den soc.ı a bir tıcaret muahedesi 
imzalandığı Zağrepden haber ve
r;!me kt:dir. 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman işletmeleri Düzce 

A 

Revir Amirliğinden : 
Hendeğin Çakallık köyündeki depomuz.da 2, 3, 4 5, 6. 7, R, 9 numarah utit

lerde me\·cut 1099 adet muadili 796 metı-n ve 504 rl~lMetı-eküp hacminde muh .. 
telif boyda köknar tomruğu 19 Eylül 941 Cuma gi.ınL saat 11: te DüzC'ede Revir 
amir! ğ: biı.s.s:nda müteşekk\l komisyonda açık :lrtlırma i.le 5~tılacaktır. 

Tomr;.;.klann beher metreküpilnün ıntıhamıuen becie!1 l~ J!rldlr. l.:.tekii~er 
~rtnnmeyi Ankarda Orman u~ııum Mild llrlüğü llc Bolu, İtitanbul Onnan Cevir .. 
g..:: Mudiırlük.lerinde ve Düıce<ll.' Revir l nılrliğ nde ve tomruklan yerinde göre .. 
bilirler. 

İ::ıtekl:lcrln • meıkU.r gün ve saatte % 7.5 teminat akç~lrrt ve evr-a!tı 13.tl-
meleriyle birlikte meLkılr komisyona müracatları. ,7953, 

nasiptir, işe ba~layınız. Demiş 

olsaydı! 
Yalnız yeğenin•n k~iik 'bir 

p ürüzü varoı : B i ra.zıcık aptalca 
idi. Fakat ne zarar, şimdiki z.ih
niyet böylesini tercih etmiyor 
unu? 

IS l\tARLAIHA ŞÖVALYE 
Aliyi bi.rk~ gündenberı ara

•yan muharrir ark~da~ı nihayet 
tünelin b~rnda yakalatlı. 
Tanınmış laübaliliğile hemen 

koluna girdi: 
- Hay Canımali hay! Hay can

cağızım Canımılim hay! Kırkla. 

r a mı karıştın ne Pkhın? Görün
mez oldun. 

- İşim çok. dcstlanmla bu
luşamadığıma ben de üzülü~·o • 
rum. Fakat ne yapayım7 Hayat 
bu. Hususi derslerim yaz mev -
simind-e biraz çoqalır. Bırkaç 

mt>\•s>m konserim vardı. Türko -
cağı ile Ünyon Franscıx!ek•ni \•er. 
dım Totonya. Kadıkö~·Mkt Ha
le. bir de Adadaki Yat kl(ip kaldı. 
B unlara hazırlanı>·oruını, Rızırn. 

k in:n de ka"i nların dcd klerı gıbi 
eli kulagında · 

- Oğlan mı isti.·rorsun kız mı? 
- Ediıdın rengı c:nsi olmaz. 
- Roma-Barda mı oturalun. 
- Fakat çok dt>gll. Karım bi. 

raz raha'sız, şu günlerde e~ken 
gitmek llzı.ın. 

- Ben de çok kalmıyacağım. 
Lokanta henüz tenha idi. Bir 

lkö~oye oturdular. 
- Meydanda göriinmedıgim 

ı~in arlutdaşlar darılıyorlar mı? 
Bırdenbire aklına ı;elm~ gibi: 
- Ta.b.i darılıycrlar. Aklıma 

gelm. kcn söylıyeyım. Haberin 
var mı haberin'? 

- Tuhafsın, nedır ki h:ı.bcrim 
o!.sun? · 

- Bız birkaç kişi sen'n al<>y • 
hinde bulunmağa karar verd.ik, 

Ali kahkah .. dan sonra >On! u. 
- Hele hele! Sebebi ne olsa 

ger('k Görı1nmerr:ek~;~ın1 mı'? 

- Yooo .. alpı·lıınde buluıo'l'ak 
içın ale' hinde bulur,,..ak' 

- !\fos la. r.e g ıbı. nasıl• 
- St''Iin kötıi!uğl:r.drn, ~r!"k . 

S!Zlığ nc'Jıı O\~ J~lıgtı~tlt.: f lJ.n. 
Alı bı. ·ahka~.a lai a ••lı 

(Arkası Vor) 

AMERİKA, 
ALMANYA ve 

JAPONYA 
(B~makaled.-n D~vaın.) 

rka kanunlarında yer bu1nıu~ o. 
lan b:r mefhurr.du<. Devletler hu
kukunda böyle bır tabir yoktur. 
B'naenaleyh bunun tarifi Ame -
rıkaiılara ait hır m~elcdir. Harp 
mıntakası olan sahalarda da bı

taraf gemiler dev !etler hukuku. 
nun kayıtları a ltmda seyrüsefer 
edebilirler. 
Şu rnr ki Amerika il" Almanya 

arasındaki münasebetler ve doğ. 
rusu bugünkü karma kar.şık va. 
ziyette herhangi iki dedet ara -
sın.daki karşılıklı müna>ebet:er 
bahis mevzuu oldu~u zaman, dev .. 
letler hukukunun kaideleri ince 
elenip sık dokunm~z. Bu hukuk 
kaidel-eri çoktan prka plana çe -
kilmiştir. Amerikanın Almanyaya 
karşı aıdığı vaziyet te bitaraf bir 
devletin tavır ve hareket çerçe
vesini çoktan a~ıştır. 

Amerika donanrr.asının bir kıs.. 
mını İngiltereye d<!vretti. Milyar
larca para tahs1S ederek imal -et 
tiği harp malzenı~'1nı İngiltere.. 
ye tahsis etmi~tır. İn[liliz harp 
gemileı ini kendi limanlarında 

endi parasile tam;r etmektedır. 
Ati.antik deniz:nd~ İngiltere~"C 
yapı lan nakliyata yardunda bu-

• lunuyor. Böyle bir devlet, bita -
raflık hakları üzerinde durarak 
Almanyanın bu haklara hürmet 
1'lımesini bekliyerr.n. 

Amerika ile Almanya arasın -
daki bu hadiselerin tekerriirünü 
biraz da Japoryanın ,·aziyelile a. 
IS.kadar görmek mümkündür. 
MAh1mnur ki Japonya, geçen se
ne Almanyanın ittifak;na girmiş.
ti. Üçlü paktın metnine göre, Al -
many3 herhangi bir devletle har. 
be tutu~acak olursa, Japonya AL. 
manya;> yardım edecektir. Pak
tın meL1i böyle yazılmış olmak. 
la bera'-er, ittifakın doğrudan 

d('ğru) d Amerikayı istihdaf ettiği 
tekrar tekrar söylenmiştir. Nasıl 
ki Alm·,nya, paktın imzas:ndan 
sonra Rusya ile harbe tutuştuğu 
halde J aponya harekete geçme.. 
mişti r. Fakat J aponlar Almanya 
ile Amerika arasında bir harp 
çıktığı tAkdirde Almanyaya yar -
dım ed~!:eklerini yakın zamanla
ra kadar söyleyip durmuşlardır. 

Böyle olduğu halde Amerika 1.. 
le Alm mya arasında bir harbin 
çıkmasını yakın ihtimal gibı be -
Jirten hadiseler karşısında Ja -
ponlar tarafından gösterilen ihti
raz dikkati çekmektedir. Gerçi bu 
hidisele:de Almanyaınn haklı ol. 
duğunı.. Japon matbuatı tebarüz 
ettirme'-~en geri kalmamakadır. 
Fakat harp çıktığı takdirde Ja -
ponyay a bir vecibe terettüp et -
miyece~: de açık e>larak söylen -
mektedir. Bu vaziyet, Japonya ile 
Amer;k; arasında bir müddetten.. 
beri devam et!l'ekte olan görüş -
melerir. müsbet bir neticeye doğ
ru iirümekte olduğuna delil o -
larak lrnb•.ıl edilebılir. Japonya -
nın Mihvere karşı vaziyeti üze -
rine m0essir olan iki amil şöyle 
huliı.;a cdılebılir: 

ı - ı:;v,·ela İngiltere, Amerika 
ve Ru.;J a arasında Uzakşarkta 
kurulan sıkı lcsanüde filhak'ka Ja.. 
ponlar Hcdenberi bôiyle b;r tesa
nüdün ku.rulm;ı.sına m.cinı olma -
ğa çalı~'.Ytışlar<i:r Kiıh Ru;yaya 
karşı yi•rüyerek İngiltereyi koru. 
ll'uşlar, kah Amerika ile dostluk 
sivaseti uiame ederek İngillereye 
k~r*ı vaziyet almı~lar. Fakat her 
üçünü .!e bir araya getirecek bir 
politil<• takip etmekten çekinmiş.. 
!erdir Kend.i politikalarından zi
yade m:ittefikleri olan Alman -
yanın tesbit etliği politika neti -
ce~inde Gç büyük dedet aralartn.. 
da bir <esanüt kurmuşlar ve bu 
tesanüdü Uzakşarka da teşmil et
mişlerdır. Japonya böyle kuv\•et.. 
li bir cephe ile karşılaşmaktan 
çekinın,ktedir. 

2 - ikinci bir amil de Alman.. 
yanın ~Jsyada maruz kaldığı zor
luktur. Bugün Japonyanın mu -
kadderatını idare eden Japo,1 as
kerleri Alınanların kısa bir za -
m-.n zaı imda Rus meselesini las
f!ve ede:eklerinl ümit etmi~lerd.i. 
B~ ümit tahakkuk etmemiştir. 
Binaenu'eyh Japonya daha ihli -
yallı hareket etmek mecburiye • 
t ni lı\>octmiştlr. 
Arneı .ka Japonyanın bu ,·azi -

vetinde~ cesaret alarak İngillere
··e yardım yolunda ileri gilll'ek -
tedir. Bu vaziyette Almanya için 
ya bu hale karş! seyirci kalmak, 
vahut dd bu vardım ksebbüsüne 
~anı .1'n-:ağ.a, ç-alı~rırak Amerika 
iie bir \.ıctrbi de gü.~e almak ~ık • 
lar·"'daı. bit·ioi te cıh etmek ka -
L~or .\ c·anya bu A!l'erika me -
>elesındc b ı.r Çlkıtıu ıç ndedir. 
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Harp Vaziy~ti 1 Otobüs seferleri 
(Di .ı.nci. SahıfCd• Of' 

tık L<n "ııgradın mu!.asar::sı ~""· 
liııc int k:ıl etmek üzeredir. Bun
dan sorca o bölgede lıir kale mu
hareebs: e<·rcyan edecektır. Al _ 
mJlnların Leııjngradı cebri hü • 
curr.larl~ dü5ürmeğe c:ah-maları 
çok mu ıtPmeldir. Zira bu ;ehır 

elrafındo uzun müddet durmak 
için fazl• akıtleri yektur. Bu -
nun içiı. de L.ıdoga gülü ile İl _ 
men gö'ü aras:nda, muhtemel Sov. 
yet mu \.abil taarruzlarını karş1 .. 
laınak ''e kaleye hücum edec<:..c 
kuvvetlerin emniyetini temin için 
yeni bit cephe tutmağa çalışacak

lardı.r. 
Merkı>zdeki Alman ordusunun 

Leııinguıd cephesine kuvvet kay. 
dırdıjhna şüphe edilemez. Timo -
çenko vrdusunun mukabil taar -
ruılan, 8-10 Alman fırkasını he
zimete ıcğratmı§ olsa bile Lenin -
grad c~;:ıhcsindeki vaziyete bü -
yük bir tesiri olmamıştır. Hatta 
Seliger gölii cenubundan Rjev -
Kc.linin ist'kametlerinde yenı bir 
Atman taarruzu da ' 'arid olabi -
lir. Mt>\ sim dolay ıs ile Almanlar 
herhald~ cephenin şimal \'e mer. 
kez böl~elerinde bir an e\"\·el ne
tice alr. aga çal:şacaklardır. Mos.. 
kovaya yürümek için Leningradın 
sukutunu beklemiyeceklerdir E
sa>en bı. şehrı harabiyete uğra _ 
madan :ıaptetn:eled Alınanların 

iş:ne ydrar. 
Almanlar Timoçenko ordusunu 

Gomel bölgesindeki hareketlerle 
me~gui ctmeğe çalışıyorlar; fa:Cat 
bütün maksatları cehpen:n şimal 
kısmınd ~ giriştikleri harekattan 
uzak tutmaktır. Buna kısmen mu. 
vaffak r 1dular. 

Huliı51: Cephenin şimal k:smı 
yeni biı safhaya girmektedir. Bo
rovis, K~linin ve Rjev i-;tikamet
lerinde Almanların yeni taarruz_ 
!ara giri;meleri çok muhtemeld;r. 

--o---

Bir kasabıu illi par
m a§ı doğraadıl 

Pangaltıda otura:ı ka.;ap Ar:ın 
dün et kıyarken !>dunu e!ektrık 
ile ışleyen makineye kaptırnNş 

ve iki parmağı d& etlerle ber&
ber kıyılmıştır. Parmaklan kopan· 
za\·allı adam dükkiında bulunan
ların makineyi durdurmaları üze
rıPe kurtarılını~ ve hastaneye kal
dırılm~tır. 

İr., i zlere göre 
(U•ı·:nci Sah!feden ne .. .-am) 

ne ıöre, Smolcnsk•in Cenubu Şarkt
stndc Rus mukabil taarruzları inki
ş::ıt etmcktedır. So\·yetltrin bu yeni 
t~ebbtLleri neticesinde jelına ,eh.ri 
ile '50 köy istirdat edilm~tir. 

Bu bölgede Almanlar 4000 ölu \.er
m;~ler \•e 238 tank kaybetmlş!erdır. 

Gonı.el havalisinde de mu\•affak.ı
ye;H çarpışınalar devam etmekted:.r. 

Askeri n1ulıarrlı·ler, Rll! mukabil ta
arruzlarının neticesi olarak. Alm.b!llJ· 
rın ].,fosko\·c.ya doğru t.aarr.ıza hazır

landıkları araziden pfukü.:·tülrnll.) ol
d~ık.larını yazmaktadırlar. Kat'i bir 
nıukabil taarruzla K!yef'ln m 1h:ısara .. 
sın n önüne geçilebile<.:ek~r. 

M('rkezt bölgedeki mukabil taarruz · 
ıar da, !\Iar al Von Doh'un Lenınırad 
ccplıesıne a::.ker gvndennesine mlni o .. 
' caktır. 

Lenlngrad'ın mu\·asalasının kes.i.l
dlJti hf-nüz teyit ediln;em4;tir. 

Odcsa cephe.:sindcki 11 6 Rwnen tü· 
men den ancak yarısı kaln:ıştır, 

lleclls açılıyor 
( l ıı: i S:ı.hi!ed<.·ı Devam) 

mı.şiardır. ı>artı Grup~ da ~.J.tı gunU 
topl:ınarak Har:ciye \·ekili B. Sukrü 
Saraçoğlunun son bir buçuk aylık ha. 
rici hcidiseler hakk!nd<tki izJh.ıtuıı 
d:nliyecektl.. 

Kolu çıktl 1 
Dün Kızıltopraktan geçmekte 

olan seyyar ciğere' 65 yaşlarında 
Kahraman Keyifgiil yedeğinde 

tuttuğu beygir'.n üıkmesi ;le ko.. 
!unu ipten kurtaramamış ve kolu 
mafsald ~n ç ıkmıştır. Adarr.cağız 

yetişenler tarafından Haydarpaşa 
Nümune hastanes:~e ka'.dınlmı~ 
tır. 

Almanl .. rın Amerika ile herhalde 
şimdilik harp etmek istemedik -
!erine ~iıphe yoktur. Fakat harp 
elmczlerııe. yardım devam ede • 
c~ ve hatta günden güne arta • 
caktıı;, !larp ettikleri takdirde 
Japonya kendilerile beraber gel
mlyeccğine göre bir şey kazan _ 
m:yacak ' arı gibi, Amerikayı da 
kı~kırtn,;ş olacaklardır. Hangı şık. 

kı terc.ıı edeceklerı malum de -
g.ldir · Belki de harp ilan et!l'elr I 
sı.zin A .1erikanın İngiltereye yar. 
dım voı:.ındaki hareketine muka. 
bele ·ed,.eklerdir. İşte sc:m günler 
zarfınd; ç:kan üç htıd!se Aill'an.. 
!arın böyle b:C ~·olu takip ctme
ğe kar u verdiklerini anlatmak -
tadır. BJ vaziyette Almanlann 
bu !l'U~abel;,sini bir rarp hare • 
keti telEıkki edip etmemek A!r.e .. 
r ika lı la a terettüp eden bir vaıi
fe haliı:. almaktadır. 

( Bi inci Sahıicden ~vam) 

bL.s. Koc"' tu~tatapa;:;adan Sirkeciyi 
6.~0 - !) aras ıud:i° altı ot.obüs, akşam
lan Sirkeciden KocamusLafupaşaya sa
at 17.:!0 - 20,.SO arası altı otobüs, Ko
ca tnı·;tafapaş ... dan s:ı·keclye saat 
18,15 - 21,15 arası altı ollJbüs iş!e .. 
mekk'dir. Diger saatlel'de t;efer yok
tur. 

R.-t.11!dl:n Sirkec\ye s-lat 7,30 - Ara
&l 6 otobüs, Si.rkeclden Rami.ye 8,30 -
11 ara.w beş otobüs ve ak§amları da 
17,15 - 21 rası a1~r otobüs ıijlem()k
tedir. 
Kadık.öyünden İçerenkö7üne sabah.. 

ları 7,30 - 12,"35 arasındaki 6 otoblls 
İtcreınköyünden Kadıköyüııe 6.50 -
11,50 aı-ası 9 otobW, Akşamları Ka· 

dıkoyden İçerenköye 16 , ı o - 19,58 • 
rasınd,;t 9 otobüs, lçerenkoyü.ndeu Ka 
dıköyune iaat. 15,30 - 19,20 arası 9 o
tc.büs lıılemeltteıfü. 

Tak->im - YıJdız olobi.ısleri sal-tth.
l.arı 7 ,30 - 10, a143mlan 17. 15 !1 
ara ıuda, Edimekapı - Cihnngn· oto
büsleri sabahlan 7.30 - 1 O, akşamlan 
16 - 20 arasında işlemektedirle!r. Di
ier atlerdc se:!er 7oktur. 

T<ıksim - BUyükdere otobü::.leri de 
yalnız. sabah \"e akşam ~~nıekted:r
ler 

Baderr.a taksilere de iki günde 15 
litre benzin ycrint.· günde 7 litre ben
zin ve-r ilecekll.r. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakıt 

Alr ıan ka.ynakla.rmdan ve diğer bi
taraf kaynaklardan Anadolu Ajaru.ı 

\."asıtaslyle bildirilen haberelere göre, 
Alman Başk:umandanlığ11 kış gelme
den bitirilmesi icap eden bn;tka 7er ... 
terdeki d~er 4;1er l~in ic-nen gönde
rilecelc k.&ralarL serbestçe kullanma k 
mak~d.iyle, Leningrad muh.llrebesio.1 
bir an evve l bitiruıek bwsusunda p.. 

bırsızl:k gÖ:,termek.tedir. Almanlara 
göre, Ştmoelburg•un zaptı llc Lenin .. 
gradın kutatılınası tanıamla.nmış ve 
burada harbrn son ı:tafiıa:.ı. bail<ın.ı~tır, 
Almanlar ~ehri s:ığlaın ~·riik upt.el
mek !stemektedir Fa!_:'t §e'hlr tc:ılun 

olınakl<i gcc·k:rse, \,.al1iO\t.-1a \·e Ro. 
lerdamda olduğu gibi. b:>xr.bardıınana 
mur:ı.caat edileceğ~ söyh~.wnckterlir. 

Leningradın Cenup varo~laı·ı .ı\l."'!la n. 
topçusunun aleti altındadır ve ı.e:hrin. 

25 ltllometre C~ıubwıda muharebeler 
cereyan etn.ektedir 

Alınanlar. bu bô!ıcde Sovyetler ta ... 
rafındd.n tldd-etle rrıUdal3a edılen ı:a .. 
leler ve sahra mevzilerı Ue h.imaye o .. 
lunau ınilhuıı bir yol iltisak noktasını 
u.pteım~l•rd•r. 

Cenup bölce.1inde bır yerde RUI 
mukavemeli kırılnı~. 700 esir ve 14: 
top alınmışhr, Dıger bir yerde de ıoot 
eıı:ir \ 'e 14 tank ele geçirilıniştir 

Dnye>per iJzerinde n1Qtes.ddit 'topçe4 
ker, monitbr, romorlı.Or ve küçUk \"& .. 

purlar batıTılnu~tır. 
Sovyet kaynak.lan merkez; cephesin .. 

de !\lare~ı T ınu('f!nJcı, k•Jv\-etlerln:.U. 

Yi:lJhkları lk•nci 1111..ık<ılıil taamu ne-
ti~ıcde inh:ı:ama uğratılan ınotörHl 
A1nıan tüıneninln 29 uncu tümen ol
du~unu. bildirmek~:r. 

Bu bölgede Alman kuvvetleri neh .. 
rln öbUr laraf.ına aUinu~tır. 4000 Al

man_ asxcı:ı boğulml19, 238 muh:tn~be ... 
rabası ve 60 tayynre tahrip edilrni~t.r. 

Bu bi.>lg'N;!e mukabil taarruzi:ır de .. 
vıım etmektedir. • 
Diğer C"f'Ph(':crde de muharebeler 

bütun ıiddetini mu.'ıafaıa etmekte
d1r. 

11 Eylfıl 1941 
18.00 Program 
18 03 Caz Orkes. 
18.30 Fas:! Saz. 
19.00 Konuıma 
19.IS Caz Orkes. 
19.30 Haberler 
19.tS Şarkılar 
20. !~ Rad. Gaz. 

1 
20 .15 Saz E:>erlerl 
21.00 Zirna• T4.k:. 
21. 1 O Ş:ırk .~r 
21.30 Kon şma 
21.45 Oıke!~tra 
22.:10 liaberler 
22.45 Dcr.s ~il. 
.!2.55 Klipar.1,. 

Devredilecek İhtira Bera tı 

•Dem·r veyahu t çelikteı. cr.a • 
mu! e~y• üzerinde kroma bcnz r 
hır sathı fevkani terrinıne aa r 
usul, h~kkındaki ihtıra için ikt, -
sat Vekaletinden islıhsal ec lrri ş 
olan 12 Temmuz 1938 tarh ve 
2603 No. lı ihtira beratın:n ıit.' a 

ettiği hukuk bu kere b~-kasıra 

devır H:yahut icadı Türkl\·ede 
mevkii fıile koyabileceklere >ala
hiyet vtrileb•lcceği teklif edıl • 
mekte oimakla bu hususta hz.a 
mallırr.at ist:~.,:,al etırek arzuc;ur • 
da bulunanların Gala•tda, Aı.la n 
han, 5 .nci kat ı-:ı Xo lara mı. .. 3-

caat cylerr.eleri ilün clunur -
re TAXV !?\2 w ' 

Rumi 1357 Jl ııı:ı r Hicri t 160 
ŞADA~ 

19 
AGl·~~os 129 
yıl 941 ay 9 

[YlOl 
11 

Perşem~e 

....... 11~;o.ıtl 1 . J::zanı 
S n VAK.14 \. ?" 

n 36 Guneı ı i L'-1 
IJ 1 1 Ötle ~ 4 1 
16 45 ikcndi '1 '' 
19 26 Akşam 

21 Ol Yatsı 

454 im!ikı 9 2. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

'-----------No.108 .-J 
Yazan: Fnıncia Machard Çeviren: lıkender F. SERTELLi 

Fransız bük um eti aca ha kilise faciası faili
nin hudutlardan geçeceğine mi kani ? 

Saat beşi on geçe telefonla ikinci 
defa konuşu:rorum. 

* .llADAM SİZİ BEKiiYOa, 
MÖSYÖl.• 

_ Allo. Allo. Madam uyandılar 

mı?.. . 
- Ha .. Madama I•panyada bir çift 

lasralt satan .. yyah.. Si.uıiniz deı:il 1 

mi, MÖllJ'ö?. 
- Evet.. Evet .. Benim. Seyahate çı

kacağiıi) da. Hareketimde'Il evvel Ma
damı ziyaret etmek istedim. 

- Pek Al~. Madam sw bekliyor, 
.MOcyö! Hen1en gelin:eniz. k.enidsiyle 
a OriJlebllirainiz!. 

Çok teeekkiir ederim .. Şimdi ıell-
.10rum. 

Telefon kapandı. 
Eh.. Madam beııl bekliyormuı. 
İspanyol kadını tıhliye edilmemiş 

etlsa, caz.eteler bu derece ortahll vel
veleye vermezler . Çek Hen ıototy'allar 
hiç ıüpbe yol< ti yarınki cazetelerde 
irı tipr edecek. 

Bir otoya atladım.. 
Madamın pan.>iyomma ııdiyorum 

* Otomobilde ;cıme ıarip bir bil ıel -
dl: 

«-- Bu&ün 111 pansiyona citme<tn 
l;rl edersin!> 
.._. ~. 

Şiındiye kadar hep .ıı;;, le kii erden 
zarar gl!rdılm. 
Aı taldl : - Ben korbk <i~•lim .• 

Diye batıracaJ<tmı. 

..5of.ijr ~ durdu. 
- Geldik Mösyö .• 
Şoförün hesabını gördüm. Pansiyon 

asan:-ôrüne blndım. İ.ı:;panyol madamı
J'lln katına çıktım. 

ArUk içimde hiç bir şüphe yok. 
Bu. belki de İşpanyol madamı ile 

son görüşmemiz. olacak, Vaı.i,yetı ona 
anlatacağım ve ondan da lındl vr.ızi. 
1etini Oğrendlkte-n sonra, Lnndr")'a 
gih ek fikrinde oldoğurr.u_ ı;öxliyece-
ğim. • 

Eğer Alman cas....u Paıist.ep kaçını-. 
ya muvaffak olmuş~a. artık ~nim 
Fransız topraklarırıda ka1mamln hıç 
bir mA.naPı yoktur. 

Yolda bir gaı.ete alnı16tım. 

Asansörde ıöz ıeıdlrlyorum. 
Tuh.af şey .. Fransu hük:O.meti de bu 

kiUse facia~ını ele almış. Ne milthiş, 
ne şiddetli tedbirler .. 

Bütün hudut karakollarına, yolcu
ların çok sıkı muayeneye U.bi olma
ları bildirilmiş. 

Bundan ne c;ıkar'!. 

Fransız hükümeti acaba bu lr;jlise 
facıası fatlinin hudutlardan ıeçeceiiıae 
pıi kani?!, 
Eğer böyle ise çok mlınasız bir ka

naat bu. 
İş1e, gazetenin ilk sahifesinde D&

hiliye NaZln ile bu mesele hak.kında 

yapılan bir mültikat var. 
Nazır diyor ki: 

«...- Kilise fac-jası failini bir iki 
IOne kadar ele geçireceğ!mlz~en e
miniz. Biltün Pari• zabıtası bu hu
llU8la !aaliy•te ıcçmiştir. Failin ,._ 
hlr içinde saklanmış olması ihtimali 
daha kuvvetlidir, Bugün ,.arın bı
cianın büttin karanlık noktalan a,.-. 
dmlatdacalthr-> 
Fransız DahlH,.e Nazın bana aor -

... ydı: 
- Ekselans? l\Iaalese! bu bAdise • 

ni.n kahramanını ele gcçirem.iyeeek .. 
siniz! 

Derdim. Buna o kadar imanım T&r 
ld .• 

Foka!, böyle bir ıey söylemeğe lm
lr~n yoktur. İnsanı derhal .şeriki cü
rUm> töhmet.ne yakalayıp içerVe tı • 
!tarar . 

Bu gibi h!.di&elerde oükiitu lıerclh 
etmek , mUta1f'.::t seni!nden hazıer eyle... 
mdt daha tayd:ıh olur. 

Bence hadisenin faili &imdl Fransız 
topraklanru aşmııı bulunuyor. Eğer 
bunu o manJf Alman t:tk .si ika etmi~
se, ric'at yolunu önceden hazırlamış 
domekUr. 

Ben de böyle bir 4e girişseydim, 
,.apacağım şey, her şeyden önce kaça
cağım yolu açık bırakmak olacaktL 

NeyEıe, bl.fnlan a.....ansörde mu.hake _ 
me etmenin m.1na51 yok. Biz işfmjze 
bakalım. 

, Asan~ör İspanyol madamının katın
da durdu. Koridora çıktım. 

\~ .. ~·a fa.ilinin ,Aln;anyaya kaçm" 
oldt<k-.ından ve Franqz zabıtasının 
ı<ıyretl ~a gide,·cgindcn emin ola _ 
Tak, pansiyon kapısını c:alıyorum. 

(Devamı Var) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden : 

Cin.sl 
Muhoınml'n Bedeli l lk Teminatı 

Ton Lira K, Lira K. 

K rlple nıaden kömürü 250 4395 
Nak.llyesl • 1000 404 62 

6395 I 

l - İstanbul Kll Öğr~tmen Okulun un muallim ve pemıyon kmmlannın 1U
kard.l tonu ve bhmln bedelleriyle ilk te minat:ı )azılı Kr;plt nı.aden kömürü il~ 
nakliyesi tapalı zarfla eksiltmeye konm u~tur. 

2 - Eksiltme 22/IX/1941 Pazartesi gilnü saat il de Beyoielunda lıt.iklftl cad
desin~e 1:stanbul LU!ıe1er Muha~bt'CiJ;~ın de toplanan K omisyonda yapılacaktır. 
İa~klilerın Hk temınaUarl.Qı belli ıün ve f.datt.en evvel me:tkCır rt1uhase be vt!'Z
ne!•ne_ yatırılarak temina~ makbuzlarını ıe teklif :rr.ektuplarır.. rkiiltme saatin
den bır .saat evvel Komı..,-yona tevdi etm elerJ. 

3 - İsteklilerin rı:1n;ımeyi okul 1ıJ.a ıes.todtn a:ôrUp oku:yebileceJderi uan 
olunur. (7861 ) 

8AHİP VE BAŞMUHARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

ETl:J\I İZZET BENİCE 
CEVDET KARABh.GfN 

MATBAASI 

Türkiye 
A k t 1 

Cümhuriyet 
f 

Merkez 

Lira 
ltlLSI: 

Altm : Soti~ 
lluılQ>o\ • 

u~ . 

72.604,128 

• • • 
Dahildeki Muhabırler: 

ftrlt Una . • • • 
Hariçteki Muhabirler: 

Altm: Saf lkilosram t.036,851 

~ tılrrilJ t.abU - -... 
~ dht.ı.r " borclu Dıtıot 
~ ~ 

Huıne Tahvilleri 
DııNbta - ...- .... ..,. 
brfılıb • 

ltan11111111 f-1 d maddelerine teYtl• 
bil Hulne tarafından vW ı.4\1&1 

• 
• Esham ve TahviUıt Ctızdanı: 

1 
Denıh\e edilen CYJ'akı aııı.M-

A • 1en1.ıı tarplJiJ - ,,. -.. 
..ıaı (lllbaıt laJ-) . . 

• • Serbest Esham ve Tahvil.A t; 
Avanslar : 

Altm ve döviz Gurtne •
TahYlllt lizerina a- . 
Hazin., e las.ıı yadeJJ ._ 

• • 
Hıd 7e 3tH No. lu bw .... 

açllaD alim lı:arfU*lı ·- • 
HimedarJar • 1 • • 

llüWM. • ı ı ı ı ı 

ıJu 

102.124.217. 77 
15 643.69~.-

447.431,31 

356 338.04 
• 
13 555 .009,33 

< 

46 752 401.- 1 

158.748.663,-

21.683.011,-

261.267.498,39 

45 441.861.93 
8.310 245,19 

4.948 ,64 
' ' 808. 722,---

187 .500 000,-

l 18 215.344 .08 

356.338,04 

-

60.307.410,33 

137.065.652,-

261.267.496,39 

53.752.107,12 

175.313.870,6' 
4 .500.000.-
1.807 .201,08 

-~-~ .. sz. Küçük 
Hesapları 1941 ikramiye Planı 

ıt.,.ıdeler; • t, 2 ~ ı ~toı. ı bı.iııci lflT!a 
toriblerlnde .rapılir. 

1941 IKBAMIYELEBI 

ı ad°' 2000 liralık - 2000. - lira 
~ 3 • 1000 • - 3000. - • 
~ 2 • 730 • - 1500. - > 
4. 500 > -2000.- . il 

8 ade\ %50 liralık - 2000. - lira 
35 • ıoo • - 3500. - • 
80 > 60 • -4000.- • 

300 . 20 • -6000.- • 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetİ\1den : 

Şişli Çocok Hastant~inin 126 kalem 11.:tç ı.:e malıenıei tıbbiyesi açık eksilt
meye k"onu1muşt\ır. 

ı ~ EX..iltme 19.9.941 cuma günü sa&t 15,30 da İstanbul Sıhhat ve İçti:.,,i Muavcrı<"l Mü(lürlüfU binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - llluhammc·u !'at 1'26 kalem ll.ı'lç ve malzomei tıbbiye için 2689 lira 93 

kurustur. 
3 - Altıv:..ıkkat t<'nı:nat 201 lira 74 kunıı:tur. 
4 - istek:.Ior ,..artnameyl her gün koml~yonda gerebilirler. 
5 - istC"kliler 1941 yılı Ticaret Oda ı v~\kasiyle 2490 t-~yılı kanunda ya~ı

lı vesıkalar ne bu işe yeter muvakkat tern!n~t makbuz veya banka n1ektubile 
telli günde kor':ll. :ııona c:elmelerl. •7855> 

Devlet Ue11iryıllırı ıı l iııanlırı İJletme U. l~ıresi İlinlırı 
Muhammen b•deli (2~00) lira olan 10000 Metre 140 santim eninde gaz 

beı (29 9.1941) PazarteJi günü saat ( il) on birde Haydarpa~da Gar binası 
ualuhndeki k.orr.isyon tarafından açık eksiltm~ usull)·le satı n alınacaktır. 

Bu işe girmek is'tiyenlerin (187) lira (50) ku?"Uşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayın cttigi vesaikle birlikte eksil tme günü saatine kadar koml~yo
na müracaatları tazım dı r . 

Bu ııe ait ıartıımclcar komisyondan parasız olarak dagıtı~naktadır. ( 8021) - -----
lstanbul Defterdarhğından : 
P~ndikte İskele Ad:i namı diğer Pav Adası kar111sındz. 45/125 hissesi ba

z.incye ait bulunan Tuğla ve K.iremit F.,br.kusınm 12 ka}('IDden ibaret ve ha
len sökilk ve dağtnık blr vaziyette bulunan aıau <:ık arttırma ile ~atılacaktır. 
Haı.ine hls.~sinin mul~mmen bedeli (2700) lira muvakkat teminatı (202,50) li
radır. Arttırma; 29/9/9H Pazarte.i günü ı;aat ıs de Milli Emlalt Müdürlüğün 
toplon!.e:tılt olan komiryonda yapılacaktır Faz.la izahat lçı11 UilU Emlflk 4 ün-
cü kalemine, &örmek için mahalline miın:ıcaat. •8019> 

Bankası 6 Eylul 1941 Vaziyeti 
p a • 

Sermaye 
İhtiyat Akçeal: 

Adi ve fevltııla4e 
'lluowıl • 

1 f 

Tedavüldoki BanknoUan · 
Dftulıte edılen evnüu nalt.U,. 
ltAnunua 1 - 1 l.ıW ınaddelerlne 

Wvtı.kan Haalne tıın.tıDdu -
ledl7•l . 
Deruhte edllon nrab uWITt 
bulyui . • 
Jı::~I> tamamtn altın olarM 
llb°'"" !eda vOle Ynedllm 
Reeoi<ont mukabili 11Jveıa. -
Yüle vuedU... • 
Razlneye 7apılan a lun ltarplıkh 

avan.o mukablU 3902 No.ll tanua 
m\Jciblnce illveten W..Yillıe .,......., 
clıı.o • 

MEVDUAT 
Türk LJraaı: 

A]tm: Sııtl tlJ.ocraa 

• 

• '71,150 

3150 No. lu tıınuna ı&re Hu1n<79 
açılan avaıu mukabili W.dl oı ... 
nan altınlar · 

Safi tllocram 55.5U,930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altıı.11 tabvW kabil d&vizler 
Diler dövWer ft alacUh ıtıırı.ı. 
t.atı,.elerl 

lluhtellt . • • • 

LİaA 

7.822.019,15 
6.000.000.-

. 
1 58.748.~3.-

21.883.011,-

137.065 .662,-. 
17.000.000,-

250.000 .000,-

\ 
94 .000.000,-

68.802.306,24 
1 .233 782.03 

78.124.187,90 

30.llH97.,42 

~-

Lir• 
ı . 15.000 000,-

13.822.019,1 5 

498.065.652,-

70.036.088,27 

78.124.167,90 

30.113.497.,42 
113.423.794,9{ 

1 

Yekin 818.585.119.6Q • Yek On 818.585.119,68 

t Temmm 1831 ıarih.ı.uden ltıbaren: İstOJ>lo baddı " t Alluı llıerina avıına % ı 

(Harpte Mizah 1 
Elektrikli sakal, 
Çörçille şoför 
HARPTE MİZAH 
Harp bütUn le-cayh .ile dev°'n1 eder

ken , nükdecilik ve l~tifccilik de yeri
ni bırakmıyor. Bir İngiliz gazetesinden 
au flkrayı ahyoruz: 

ELEKTRİKLİ SAKAL 

İtalyanJarın e~ki ve tanınmış mils
temlckecilerlnden ihtiyar ıeoeı-al Ber
gonzoli ispanyadaki dahilt muharebe
lere de i~tirak etnı~ii. Şimdi Hin • 
distanın bir yerlnde harp Cl:iiri olarak. 
jstirdhat etmC:ktedir. 

Libyada bulwıduğu şırada Bardiya 
garnizonuna kumanda ediyordu. İngi
lizler Bardiyaya girdikleri zaman ge
neralin esir edildiği zannedilm~ti. 
Halbuki o ıamün ajan~ların verdJği 
haberlerden hatırlarız ki, general keçi 
yollarından veyahut başka Yüsıtalarm .. 
d.in istifade ederek, Bin.gaziye kaç ... 
mağa muvafak olmuştu. 

Bergonzoli'nin uzunca bir sok.alı var · 
dır. Mu.s:solini bu sakala !Barba Elet... 
trlca>, yani elektrikli sakal demişti . 
O zaınandanberi ıencral orduda hep 
bu isimle anılmakla idi. 
İngiliz kuvvelleri Blngazlye elrdik

lerl zaman, bir çok İtalyan ıenerali 
ni ve bu meyanda Berıon.oli"yi de e-
air ettiler. 
Adamcağız Kahireye ıetlrildiğl za • 

rn<vn, .apandisit'tcn ameliya t ıctirdi. 
Gener.al, kendisini i'ipanya muharebe .. 
)erinden tanıyan bir harp nıuhabir1ni 
kabul etti. Sakalını sız.avlı.yarak:, mu
habire dcd1 ki: •Elektrik söndü. "Ey ... 
vah ki artık cereyan kaln)adı.> 

Ve per=ı:eden hazin hazin Mısır 
çölloriJ)e bakU . 

çö ciL Biıt şoııöa 

Bu hlkıly yı de bir İngiliz harp mu
hiı.birı anlatıyor: 

Ingiliz Ba~vekill Ç'Orc;ll ınuhte,em 

res'ni otomobillerden ho-ilanmlJ'Or. A
JeJAde bir m ~ eri gibı taksiye bin 
mek daha ıevkine gidiyor. 

Bir gün, bütun dünyanın al~ka ile 
beklediği bir nutkunu radyoda söy -
lemck üzere •B. B. C.> radyo merke
z.uıe gidecekti. Kô;;;ede bekliyn bir 
t::ıksı otoınobiline bindi. Radyo rner -
kezinin kapısına i'eldlg:i zamna, kendi
sini tanınusan şoförden biraz bekle -
yip beklemiye<:eginı sordu. Şoför şu 
cevabı verdi ~ 

- lJayır, beklıyemem. Ben şimdi 
gidip Çörçill radyoda dinliyecegim. 

Bu cev&ptan ~·ok memnun olan Çör
c;il elini cebine atarak, şoföre on şiJin 
bahşiş 'erdi. 

Şoför gözleı ine.- inanamıyordu, He -
rr,en f llni kasketine göh.ir<..·rek: •Çör -
c;i!ın <·:,nı ceheo11eme! dedi, ~imdi sizi 
ıstedığ in:ı. k~dar bekliyebillrim.> 

Çürc.;.l i;Ulrr,ekten k<Jtılch. 
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Soldan sal:".-ı : 

ı - Ruhun gıdası, tur, 2 - Eza, 
demır yolu, 3 - İşoıret, vi1Jyet, için
de ciğer pişirilir, 4 - Birdenbire, tat
lı mnn)ul[ı.ttnn, 5 - Bir n~vi hırka, 

vll:lyct, 6 - Karıı karşıya (iki keli
me), 7 - T;ıth hamur iş]erJnden, i
sim, 8 - C~a.rp yarım küresi, 9 -
Terı çevirirseniz. katil olur. 10 -
Sultanlar. nota. 

Y\i karıdan aşa-fıy a: 

1 - J\leşguliyetıcr, düınanın bırak
hğı, 2 ~ Boylu, ters çevirirseniz, çok 
fazla olur, 3 - . Nota, ken1iğJn için -
d~ki, renk, 4 - Fena. değ!l, yırtıcı bir 
kuş., 5 - Saçsız, yemek, 6 - K öpek, 
yılan, t"i.ki bir Türk k3\'!r,;, 7 - Uza
ğa ışaret, ,-oğurttan yap.ılır, 8 - Ür
cufeler, ayı yuva...;ı, 9 - Zurnanın ~1, 
akıllı, 10 - Esra!, bir viliyetimiz. 

i:vvellr.i Ciınlr:ü Bulmacamum 
Ralledllmlı S~kll 
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Hastalarını he rgün Cağaloğ1u 
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HAVACILIK \. 

ParaşütÇülere ~e 
Paraşüte Dair-·· · 
Geçen harpte paraşüt hiç kullı ~ 

nılmamıştı. Şimdi ise ta yya~J'ı 
recinin lazımı gayrimüfarik1; 

İngiliz hava tebliğlerınde ekse- r 1918 tarihini taşı~·a bit 
18 

riya şunu okuruz: •Bir tayyare - da zikredilir. 
miz kayıptır, fakat pilotu sağ ve * dll' 
salimdir .• Bu, yalnız İngilizlerde Bugün ise paraşütçtiJel 1 ıı•~ 

l ·!Jl d~ .. 
değil, diğer milletlerin hava or - sık bahsediliyor. Ma u d ·~ "" 
dularında da böyledir. manlar bu paraşütçü ler < e~I 

Tayyareci, ekseri; a hayatını landada, Belçikada oı~un. adi ıl' 
paraşütüne medyundur. Bu har • ra Giridde olsun çok ıstif 
bin ba.;ıangıcındanbcri yüzlerce mişlerdir. . arlı/-
değil, binlerce, belki de on bin - Askeri kıt'aları ta) Y ,'J. 
}erce insan paraşüt denilen alet naklederek, muayyen b~ ıııei ' 1 
vasıtasilc hayatını kurtarmıştır. paraşütlerle aşağıya ınd~ lf~ 1\1 
Paraşüt geçen umumi h arbin ri ise Sovyet Rusyadab''o 51,· lııı ı 

" bit son senesinde daha ancak recrübe tur. F akat Almanlar, .1dl 
sahasında b ulun uyordu . fikrini tatbikatta daha ııı .J t. ır 

Filvaki insanlar bir asır önce kemmül ettirdiler. ~ıY t.ıı 
ev\·el, yüksek irtifalardan vücu - Para~ütçü yctiştirıtıt\yıf. 1'~ 
de hiç bir zarar gelmiyecek su - bir itinaya bağlıdır. 'J'S,ııi" . ıı., 
rette aşağıya atlamak çarelerini içinde bulunduğu tayyare I_ leı 

il ·~ b,~ 
düşünmemiş değillerdi. Bunun i. ıneğe mahl<Um olduğun )tıı"' ~ t 
çin de bir takım aletler yapmış - anlamaz, tereddütsÜZ ıı. :.1 r~ ,: 
!ardı. 1783 de Lönornıan isminde bo~luğa atar. Artık h•Y8 ef:) •ı 
bir Fransız Moopelye şehrinin pe bağlıdır. Eğer bu. ip I İ; 
r asat kulesinden kendi ihtira et - vaziresiru görmezae, iki-

1 
'111 ı.ı ı 

tiği bir 5let!e aşağıya atlamış ve ra tayyarecı cansı~. ıranı ";/ 
h iç bir tarafına bir şey olmamı~. ve kemik yığını baliııd' 
tı. Faka• o tarihte tayy af<! kim - ğın itterindedir - ı 1. 
senin hatırında yoktu. Ba tecrü _ Onun içjndir kı paraşıl~ 
beler yangın halinde, insanların llııe " h:ı=lar 11~ 
evin üst katından aşağıya zarar- dikkat ederler. Bu •ebC~ 
sız atlıyabilmclerini tcır.in için miyen paraşü:ler ~c·k a 

1 yapılıyordu. Sonra mest>le )·alnıt ta. 1 ı 
İki sene sonra Blanşar isminde aşağıya atlamak değilJ:;ı . ff ~ij 

yine başka bir Fransız sepetin i- masını bilmek de l;'iıı!Jl <f ı 
çine koyduğu bir köpeği yine kcn. . tayyare normal bir Jıal~ıl 
di yaptığı bir aletle balond~n a _ dlyorsa, en iyi atl.1ınak. bi r 
şağıya atm : ş ve köpek sağ salim atlamaktır Bunun'a ber

3 e' 
yere inmi~ti. Blan~ar sekiz sene yarcni'l rnzıyetinc gor<'• ~!""'. Ilı 
daha çalışarak bu.aleti tekemmül ayakları dışarıya ~ık~rı P , rat ~~ 
ettirmiş ve bu sefer kendisi aşa - sini dı<arıya bırakmak ril~ 
ğıya atılmıştı . Fakat yere iner _ Hula'a btitün bunlar ıec 
ken yaralanmıştı. talim ister. , 

"er 1· Şimdiki mükemmel paraşütler, Paraşütler en aşa~ı " o:J~ ~ 
daha ti,·ade Ancerikalılar;n ihti - kere gözden gc,·:ril r •r ı• 
rfı kabiliyetlerinin mahsulüdür. ki zamanla. para.ııtte ~~il 
Geçen Umum! Harpkn iki sene husule gelmiştir. Ege~ elti!·$ 
evvel yüzba~ı Berri isminde bir arıza vorsa, hemen dtı• 11~,ıı 
Amerikalı Sen _ Lui şehrinde ken- maş, ip.iklcr, halkalar 

1 

di imal ct:ibi paraşüllc tayyare - !arak tetkik edilir 1ııl 

den aşağıya atlamıştı. Paraşüt P arn<ütçü ta ·art~crı ~ı 
normal şekilde açıldı ve yüzbaşı anda saatte 200 kiloıncıreıi\ t 
arızasız yere indi. J-c düşmcğe ba~Jar. par~Şl 9!l . ~I 

Geçen Umumi Harpte, yani mağa başlayınca bu sur ;9ıı~ . 
1914 ile 1917 senelerinde hiç pa - Tamamile açılınca ~ı>t 
ra~üt k ıllanılmış değildir. F akat şiddetli b ir sarsıntı~ sd'. 
harbin sonuna doğru, Almanlar der. Paraşütçü vücudii11" ııJC'~ 
Amerikalıların tecrübelerinden la sallamakla ağaçlafl• 

1 
~ 

istifade ederek, tayyarelerini pa- ve sair manileri berıara diV' 
raşütlcr!e techiz etmeğe başla • lir. Paraşü:çü inerltCtl 
mışlardı. büker. ı#' 

İngilterede ise, paraşütle ilk i _ Arızasız yere .n:ş· 
niş, askerl havacılığ:n 12 Ağustos metreden atl ı.mJ!i gıbidı f· _______ .---/ ~ 

Emlak ve F.ytam Bankasıııd;. 
r.ı!./ 

ıl 
Esas No. Mevki ve Cin!>l 

501 Cengelköy, Cenee lköy caddesi 
Tt" murabbaı tırsa. 

eski 31 sayılı 97 66 nıet- 3~ 1 ,/ 

567 Beyoj::lu, Kiremıtçi Ahmet Çelebı Jf'nhallesi Camı;ıttı 
Eıoktığı yeni 2 sayılı 174.38 metre murabbaı harap kara .. 
kolhane. 

1201 Beyoğlu, Ferlköy Bozkurt mahallesi •Sakın Bozkurt so
k ak e;ki 23, 25 yeni 218. sayılı tahm.nen 137.66 nıctrc 
murabbaı a rsa. 

1210 Fatih, Merkez Efendi mahallesi eski yeni :P.fevlevihane 
tekkesi ~okağı C>!'ki 6 - 61 yeni 27 - 66, eo yeni 6 sa .. 
yılı 3115 metre murabbaı hane maa bostanın yarı:-;.ı , 

1302 Ye~ilk~y, Şevketiye malı. •Ayasttianoc:J Çeşme sok:tk 
11 sayılı tahminen 2304.72 metre murabbaı arsanın yo:atı~ı. 

2212 Beyoglu, •Beyazıt• Hacı Mlıni ma.halesi. •Top('Ulan Necati 
Bey ootak eald 287, y..W 273 sayılı ıahınmen :IJ.19 met-
re murabbaı dükk3nln 30/ 120- hlqsr sL 

2525 Beyoğlu, «Beyazıt• Müeyyetz.ade nıahaUesJ BulbllJ~crç-e 
sokağı eski 31 - 33, )'eni. 29, 31 sayılı arsa tabminrıı 
74.68 metre murabbaı . 

1 

Jbl , 

2929 Fatih, Miralıor İlyas Bey mahall.,I eski Camı! Şerıl ye· 
ni Aıi Efendi sokak et>kl 17 mükerrer yeni, 2 - 4 saYJ'"' 
lı 158.59 metre murabbaı maa dü.kkiuı banenJn ı /4 $1f. "' 
hissesi. 

fOOl Yeşilköy, Ayastafanos K:ıryesl Şevkctiye mahaUesl Fe-
nere g iden Bulvar sokağında 20 sayılı tahmin<?n ~76 .22 ,16 
ı:netre rnurnbbı arsa. ,,.., 

3036 Ü>kildar Yen! mahalle eski Van~ın Buğı yeni Şetaret ıs"' ~ 
soka k eski 28, yeni 36 say ılı 96.5 0 metre murabbaı ev. . \·e ' • 

Yukarda adresi ve tafsilatı yazılı aayrimenkuller pe-sın para iJt: f 
tırma usuliyle satılacaktır. Ltı'""' 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıyrrıetin yiJıde onu il /. 

minat yatırmaları lAzundır . f;ııı 
İhale, 22/91941 Pazartesi günü saat ondadır. Satı~ eonasında '~1,r'-1.J/ 

mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat ak('esi derhal arttırıl~ıf J, · 
k imin uhdesine icı·a edilirse teminat akçesi ona ikınnl ettı.rilecr bi14 f 
rin pey akçesi, n il!us tez.keresi ve Uç );ıt'a fotografJa bir1ıktf' so~~t 
ve saate kadar Subemiz Emlak Servisine S?elmeleri. c895t ' 

KIZVE 
E.RKEI Hayriye 

Fatllı: 

Lisesi 
SARAÇHANEBAŞI ,ı 

· •. 9c9 ı 
][ayıt için her gün 10 dan 17 ye kadrır mektebe mU· ~t9 

. . .Jctıl' 
Arzu eden talebe mekt.ebın husust vesalLyle s:ıbah t' 

•••••• wr. Aktam evlerine bırakılır . Telefon; 20530 


