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Alman -Rus 
harbinin 

yeni safhası 

Sovyet - İngi-
1 iz ittifakı 

lnııilizlerle Sovyetler a· 
rasında İmzalanan ittifak 
muhtelif bakımlardan 
tetkik ve tahlile müıait 
önemli bir mevzudur •• 

!azan: ETEM iZZET BENiCE 

. Sovyet • Alman harbi askeri ve 
ııyasi bakımdan bugün yeni bir 
•afba •rzediy0<. 

Alman resmi tebliği; Stalin hat
tının muhtelif mühim noktalan! 
delind··· . h ın 

ıgmı aber veriyor taarru 
Run ~· ' • 
. . ıtıçad, Moskova, Kiyeıl 
~tikametlcrinde ilerlediğini bildi
rıyor. Sovyet tebliği; Rus orduları· 
ilin, bava ve motö !"" ku 
nin "dd . r u vvetleri-

• §1 ctlı müdafaasını tebarüz 
eltırmekle beraber- Al 1 S . • ınan arın 
lalın hattı hakkındaki ihb 1 n k t'• ] ar arı

d ı a ıyet e tekıip etmiJor ve sa. 
"<:e Baltık ve merkez c•ph• · d b" ' <Sin· 
.• ır mukabil taarruzla iki şeb. 

;n geri alındığını i aret ediYor 
erhalde, bu hafta içinde iki t;raf 

;r~sında cerc3·an edecek muhare
.J e er kat'i ve nihai netkenin i,;_ 
"en.. , 

ıyıye ta"azzuhuna istikamet 
;e~ecek ölçüde çarpı§-malar ola· 
•~tır. 

Askeri sa.Oıa bö\'\e bir vazh-et 
••zcd k · · · 
11 

er en; Ingi)iz _ Rus]ar ara-
• nda da bir ittifak n protokol 
lııızalanmL,hr 
lı İmzalan~n bu ittifak. muht .. Jif 
•kınılardan t .. tkik \e tahlil mev

~ud. olaeak mahiyeti., ön•mli bir 
• ll('dir. 

ita S~vyet • Alman harbi başladığı 
rnan güniin soru~u: 
~ İngiltere n Ru"·a <ad~" 

llıuşterek b" d .. . . 
l'•kd"- .ır u~man karşı~ında 
" ıgerlerınl' )'ardım eder \:azi
-'l1e . k 
lifak mı alacaklar, ·ok•a bir it· 

111 mı yapacaklar?. 
erak "d• B ~•it d .. ı ı 1· ununla da müşte-

lııa ileu~an kar ısında lı.irlik ol· 
l'•r ıthfalsın mana ,.e ehemmi· 
ııu;o:~asındaki farka işaret olu-

u. 
N"b fıır . ı •Yet, bn ittifak hasıl olmuş-
İttifalu 

tlzerinde m~t ra,Jar Ve hedefler 
dür: u a ea etrnelı mümkün· 

1- Sovvtt 
tısında · · • Alman harbi kar· 

--- l 

frıdQi:ıj ~ı• ~ •oomba.r<f4 man ~ oln 

Sovyet Tebliği Suriye harbi bitti 
Fransada t 

Almanlar he
nüz Stalin hat
tını yaramadı 

Sovyetıer iki ,ebrl 
geri aldıklarını 

bildiriyorlar 
Londra 14 (AA.)- Sovyet teb· 

liğ•ne göre, bütün Baltık cephesi 
uzunluğunda çok çetin muharebe
ler olmaktadır. Fakat Almanların 
cepheyi yarmak hususundaki bü· 

(l>enmı 5 ıncı Sayfada 

• 
Sovyet-lngiliz 
anlaşması dün 
imzalandı 

Birleşik Amerika 
müzakerelerin 
cereyanından ha
berdar edildi 

Londra 14 (A.A)- Sovyetlerle 
1ng:ıtere arasında anlaşma, Mos
Jmvada İngilterenin Moskova se
firi Sir Stafford Krips ve Sovyet 
Hariciye Komiseri Molotof taraf
larından imza edilmiştir. 

Temmuz 
matem günü 

Londra 14 (A.A)- Vişiden 

bildirildiğine göre, Mareşal 
Petcn, , temmuzun bundan 
SOflra Fransa için matem gıü
nü olduğunu ilan etmiştir. 

\ J 

Llbyada Mihver kuv
vetleri taarruza geçti 

Londra 14 (A.A.) - Şimali 
Afrika<la, İtalyan ve Almanların 

(D<'n.mı 5 inci Sa.yfada) 

General Dentz 
mütarekeyi 

dün imzaladı 
Mtltareke mozak&· 
releri din iki ıaat 

kadar devam etU 
Londra 14 (A.A.) - General 

Deniz mütarekeyi, mecbur kaldı-
' ğı içm mıza ettiğini söylemiş • 

tir. Çünkü vaziyet artık tutun • 

maz bir Jıa1e ııehnişti. 
(lleva.mo ıı..lool Sahifede) 

f ' Alman • SOYJlt 

BABBINB 

BiR BAKIŞ 

ALMANLAR 
Stalin hattı
nı yardılar 

-INOİLTEBE-
lle Sovyetler 
arasında bir 
aaıa,ma im-

...__._ zalandı _ _,, 

Buna göre, münfe
rit mütareke ve 
sulh yapılmayacak 
SOVYET - İNotı.İZ 
ANLAŞMASI 

Anadolu Ajanaının verdiği ına· 
lQmata göre, Büyük Brltanya ile 
Sovyet Rusya arasında, müşterek 
hareltAt için 12 Temmuula Mos
kovada bir anlaşma imzaJanmış-

tır. (Devamı 5 lnd Sayfada) 
l j 

12 Mektepte bu 
sabah ikmal 
kursları açıldı 

Orta mekteplerde 
6 b tl r g an açılacak 

'falebeleri ikmal imtihanlarına 
hazırlamak üzere bu sabah 12 ilk 
mektepte ikmal kursları a~ılmış

ı~·amı n.,.iDri !':a.IUfftkl 

13 kişinin yara
landığı bir si
nema yangını 
Balk ılnemaslle 6 
ev 2 dtlkkAn yan6~ 

•• . l•POnnnın h 
1; mı tt"sbit · attı hareke-

._ L So"Yet nı•.ıı.ı.-...· 

Losovski matbuata beyanatında 
bu anlaşmanın ehemmiyetinden 
bahsederek, Birleşik Amerikanın 
İngilterenin müttefiki sıfatile ve 
anlaşmaya iştiraki do.Jayısite mü
zakereler hakkında itina ile ma
lumatlar edildiğini söylemiştir. 

Balikesir 14 (Hususı)- Bur.da 
geçen gece Halk sinemasında Ali 
Babanın hazineleri filmi gösteri
lirken makine dairesinde çırak 
Hüsamettin filmleri tutu<t!J'rmuş, 
büyük bir yangın çıkmıştır. Halk 
arasında panik olmuş ve yangın 
civara da sirayet eder"k altı ev, 
bir fınn, bir dükkan yandıktan 
sonra söndürülmüştür. Dört saat 
devam eden yangında seyirciler
den on bir kişi alevlerden, iki kişi 
de yere düşerek yaralanmıştır. Ü
çünün yarası tehlikelidir. 

. .ı •ıt harbin İn .~ ucııyt"ti ve fa. 
I' lazanıl gılızler tarafından 

Ilı nıa~ı takd" · d 
Yası rruı • Rusyanın 

3- Alman Ru ı. . . 
lııı iç" d · • arhıntn deva
~ ınlJI fe garp cephesindeki j,,.,;_ 

en aatıer· · k ..... 
4- İnk" Uıtn orıınması 

i ap işi{ edecek vazi~at 
onyaoın h b ,, e ve 

lııaline kar ~ e ~arıştnası ihti. 
ıliııi caranf l nıenkanın \•aı:iye-

L. 

ln~::,a:,~:r~uzunun daha ziyade 
lb .. Sl ve Rus ord 

udafaa kabir . . . usunun 
•urette k ı3etın1 esaslı bir 
d ırrnası ihr r •. 

a japonların. .. ıma • xarş151n-
takiJ b. munferit "< .. 

ır va'tiyett ınus-
:Yl"t Rusyaya k e bulunan ş," .. 

ar ı il .. 1 a 'Ve rnes'ul hiikU anı ıarpsiz 
"" la . . met k•Im d 
~ nyesınc dayanarak . ~ ı .. na-

•<'kette bulunması b,~ ıleri ha-
ltu · ve •ala d .. 

s ordularını iki at ıışen 
1ııraknıa,,. ihr r es arasında 

ıma ı çok kıı, Vetli 

-;:;:;:::(:D:e:"""":--Bq--m--cl-Sa_:h:.:il~.U,.=)-

Cumartesi Pa
zar akşamı 
muharebeleri 
Londra 14 (A.A.)- llitlef"in u

mumi karargahından verilen teb· 
liğ. Stalın hattının yarılması hak
kında tafsilat v .. rmektcdir. Ş'm
diki halde cumartesi ve pazar ak
şamı cereyan eden muharebeler 
hakkındaki Alman tebliğlerinin 

1 doğru olup olmadığını bilmek me
selesı kalıyor. 

Tüccar malını 
geç gönderen 
tren memur

MUHTEREM "'\ 
Okayucuıarımıza ları cezalandı 
trı~~~ ~'~A~ lkt Riinıuk bir Birinci l•letme Mtl· 
bugun vazifoi Jm·:•t•nden •onra d tl r.. neşrlyatımız 
ıtavn b 1 nc~rıY<'"-lnj 1ek il · aş arrıı..ı b 1 rar 

'Muht "' u unuyor 1 1 d 

Sovyd o'Tdıı.su şlm.at ~ephesi kwın anaanı MaTe~l Voroşı1of Hanciye 
Komiseri Molotof ile konU§IL!/OT 

Rekabetten kurtul
mak için kiralanıp iş
letilm iyen fırınlar! 

Fırıncılar Şirketinin muhtelif 
semtlerdeki fırınlara para vere
rek kapattığı hakkındaki şika • 

yetler y.ine mevzuu bahsedil -
mı!!;e başlanmıştır. Ezcümle Or

(Devam• U..lnci Sahifede) 

B0Y0K AŞK ROi\! NI 

SÜRÜ ÇINGIRAKLARI 
· Müellifi: 

Ca.hlt Uçuk 

BiR KAÇ 00NE KADAR 

SON TELGRAF'TA 

iKDAM 
Yarın Çıkıyor 

Heyeti Vekile kararı ile muvak· 
kalen tatil edilmiş olan İkdam 
rafikimizin yarın sabahtan itiba· 
ren tekrar neşrolunacağıru me-m
nııniyetle haber aldık. 

NOTLAR: 

Moıkovadaa ıonra 
Loadra 

1\-losko\-a. Tas ajansı \'asıtasile 

Türk • Bulı;aı hududunda büyük 
askeri haLırlrklar olduğundan 

bahsetti ve ilft' e etti: 
- Fa~bt orduları Bogaziçiue 

gelmi3·e ha·.tırlanı,_· orlar .• 
Londra da. Ri>~ ter ajaU"-1 ) olu 

ne 18 Bulgar fırka"nın seferber
liğinden ve Tiirk hududunda talı· 
şidatta bulııııduğuudan bahsedi-
yor. 

kal>ah er;::;.
1 

tUYtıl"\Jlarımızdan zer ne erbal tab• 
"'•ktup. l<!lgr:~ "'.izde aldı~mız klkat vaptırdl ee Yine Moskorn, hııgiiıı faşi•t or· 
lost<'tdik.len \:e tl'lt1cınlara ve ~ f dularınuı emcl1crinin Boğazlara 
ha,,a 1•ş•kkQ:an:n •lltkaya bil- İki gün evvelki sa)-.muda bir slanbuldan inmek olduğunu tareliyor. 

~•~ı olan ,.ilk< k ~r K• 7
••• ize sebıe tacirinin Devlet Demirvol- Başlıyarak Anadoluda Geçen Me- Bizim ıııalıııt arkada~la bu bahsi 

ıı..ıı•rlne k · r t!ma1 ve ra~- )arından bir şikiı,·eti vardı. şika- 1 konll§-uyorduk da mütaı.,.., ve 
aı,,,ızı bu "'"'; dol 1 m nnet lı.i·- )·et sabibı. 173 kilo domatesin Hay- rak ve Heyecanlı Bir Aşk Macerası muhakeme JÜriitmeden biribiri-

' ~lt-lertz. e He bir kere d.oıha . d 1 duk ' pa nJal"' GevvC'Ye ancak iki gün- mıze sa ete şu sua i sor : 
J de nakledıld ğini ,.e bu Yüzden • ___ _,1.JI BOYOK ASK BOMANJ 1 - Acaba yeni bir sinir harbi 
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·-·. ··-.. 

DUR UZ ·. 

topro.klarında muhasıımata nihayet verilen Suriye haritası 

(HARP VAZİYETİ J 
Sovyetlerin en çok güvendik
leri Stalin cephesi yarıldı mı ? 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Alma.Jı resmi tebliğine göre, 

Alman ordulan Stalin hattına ta· 
arruza g€çmişler, Ostov, Vitilesk 
istikametinde Sovyet cephesini 
yarmşılar, Mınsk şarkında Dm • 
yeper nehri boyundaki mühim 
sovyet istihkamlarını almışlar v~ 

Ukraynada Kiyef önlerıne kac r 
ilerlemişlerdir. Daha cenupta Sov 
yet kıt'aları tıµnamile Dinyesl<:r 

nehri gerisine atılmıştır. Vitclesk 
şehri işgal edilmiş. Sovyet a• -
kerinde yıkılma alametleri görül-

(Deva.mı ~I Sa.Jılred•) 

AtatQrk Bulvarı ın,aatı 
ı ç yıla taksim edildi 

Gazi Köprüsünden 
itibaren ilk kısmın in
şası hemen başlıyor 
Evlerin ininde bahçeler bulunacak - Be
lediye Bey'etllennlye Mldilrlntln ızabatı 

Belediye H<yetifenrfye Mü • 
dürlüğü Atatürk buh·annın Un
kapanından başlıyarak açılması 
işini bugünlerde münakasaya çı
karmaJ:ı kararlaştırmıştır. Heyeti
fenniye Müdi.ni Yüksek mühen. 
dis B. Nuri bu hususta gazete • 
mize şu izahatı vcnniştiI: 

•- İstanbulun en modern cad
delerinden birini teşkil edecek 
olan Atatürk bulvarı üç yılda ta
mamlanacaktır. Bu yıl Gazi l<ÖP

rüsü başlangıcından itibaren Şebı 
Sa!a camime kadar olan beşyüz 
metrelik kısmı yapılacaktır. Bu 
kısmın in,aatı derhal münakasaya 

çıkarılm•k üzere keşifnamesi ve 
münakasa şartnamesi hazırlan

mıştır. Bugün yarın münakasa a· 
çılacaklıtr. Otuz dört bin küsur 

(Devamı Befl:ncl Sahit<de J 

K.ISACA 

Karga ve.. Peynir 
BlkAyeıl .. 

A. ŞEKIP 

Hani şu ablak "e tablanısı 
yüzlü, ha.ık burunlu. kalın çer· 
çeveli gözlüklü ve çipil bakışlı, 
saçı dökük, kalbi kırık bir Rus 
diplomatı vardı: Litvinof. Htt 
halde tanıdınız. E'ki llariciye 
Kon1iscri. 

Başınuharririn1iz, bu b5.sü
badclnıe\;t sırrına ma~har dip
lomatın nutkunda Tlirkİ) e~ e te· 
mas eden fıkra üzerinde 
durdu ,-e sö~· lt'nme-si nıümkiin 
olabilen herşe~ i söyledi. 

Fakat, bu zatın bir de şu 
cümlesi v&r: 

•- Şimdi indirilecek darb<', 
düşman üzerinde 10 misli fazla 
müessir olacaktır. Ve belki de 
hasımlardan birinden birinin 

.- veya dilterinin daha zayıf clüı· 

BAŞVEKİL 
Yalova'da 

Maarif, Adliye Ve
killeri şehrimizde 

tetkikler yapıyorlar 
Başvekil Doktor Refik Saydam 

dün hususi trenle Ankaradan De
rinceye gelmiş ve oradan motörle 
Yalova,ı:a geçerek istirahat için 
kaplıcalara gitmiştir. 

ŞEHRİMİZDEKİ VEKiLLER 

Diğer taraftan Maarif Vekili 
(Dcftmı 11.,.ıncl Sahl.f<>de) 

tüğü bir sırada indirilecek dar
belerden daha az masrafı \'e 
fedakarlığı istilzam edecektir .• 

Sabik diplomat ve komiserin 
sahneye çıkarılmasında ve ingi· 
lizce konuşturulmasındaki se
beplerin başında galiba bu 
eümle de gelmektedir. 

Litvinofun İngilizltte ne d&
mek istediği aşikar: 

- Biz şarkta döğü ürken he· 
men siz de garpte mücadeleye 
ahhnız. Alman)·a)·ı iki at~ ara
sında bırakahn1 \"e yenelim. Biz 
Jıpranır ve siz Alnıanlarla hi· 
lahare başba a kalır•anız hem 
daha eıık ma<raf, hem de daha 
çok feadkarlık ihtiyarına mec· 
bur kalırsınız .. 

Herhalde. İngilizler pipolan• 
nı çeke çeke Litvinofun bu o;l;z
lcrini serinkanlılıkla dinknıiş 

ve sonunda mutlaka benim lr.a· 

tırladığım gibi •Karı:• n Pey-
,. nir. hikayesini hatırlaınışlard.ıı_ 
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ÇORAP SIZ 

BACAKLAR 

Bayanlann ıpddı çorapiarı 
buhran ceçiıiyor. Fazla ipek 
İpliii olmadıjiından çorap 
imali zor. Halbuki, yazın, he
llleD bütün bacaklar çıplak ol· 
duğuna göre, bahnuurı az his
sedilmesi lazıa. 

Çorapsız gezmek, muhak
kak ki, bayanlar için bir eli· 
:ı:ellik olduğu kadar, bir mo
da ve ayni zamanda çok iJctı. 
aadi bir hareket olayor. 

Kadınların, istemiyerek ta· 
ıarruf yaptıkları tek mevıu: 
Çorapsız gezmek! 

TARlHI 

TEFRiKALAR 

Bir mecliste, bazı gazete
lerde intifa.r etmekte olan ta
rihi tefrıkalar mevzuubalu 
oluyordu. Bir zat: 

- Hep ayni ıeyleri yazı· 
yorlar, yeni hiç bir teY yok •• :ıt 
Dedi. 

Mecliste lımlunan hot M>h
)>et bir zat, şu cevabı verdi: 

«- Beyeterıdi, tarih teker
rürden ibaret değil mi ir?. 
Bazı tarihi tefrika muharrir
leri de h&cliaderi tekrar edip 
duruyorlar. 

KAZAK 

ERKEK 

Bütün erkekler Kazak ol· 
dukları iddiumdadırla.r. 

Küme, kılıbıklıiı ü:zerine 
almaz. Fakat, hakikat ne mer· 
kezdedir. Bittabi, bu nokta 
malıjm değildir. Çünkü, buoı.ı 
tesbit etmek için evlerin iıı.ı-. . . .. ... , .. 
&usıyetıw goren namer ı ve 
f.:vka.liı:at bir dürbün olmak 
la:ı:nıııdır. 

Geçen gün, bir arkad&f 
fazla deiil, fakat, kifi dere
cede Kazak olduğunu iddia 
ediyordu. 

Mecliste bulunan bir dijier 
arkadat: 
·- yahu, ded.i, p 

.1.yni apartımanda otı.ırdup 
zı.ı umutuyorsuıı? .:ıt 

808 - STiLLER 

V.E SA/flKALILAR 

Gençler, Bob - Stil delikan
lılar, Babi&lide keadilerine 
mevki ve sıra verilmediğ' 
den tikayet eder, dururlar. 
Hakikaten, gazetelere, her
giın bir Mirü m·· aca.at olur: 
Hıüye getiren, roman geti
ren, manzume getiren, ..aka
le, fıkra getiren b · çok üde
ba ... Ve bunların mühim bir 
in mı, iml&sı olmadığından, 
aıünaaip lisanla reddedilir. 

alb diier taraftan, 
dokan dokuz sabıkası olan 
bir çok ıı:erbabı günah:ıt ha
pishanelenlen kollarnu uza
tarak, Babtilide birer mevki 
t;dindiler. 

Sakın, meyus olaa Bob -
Stiller bunlan taklide kalkıt
mum?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 118 

Berberleri 
ımtihan 
Kadın berberleri için 
mecburi, umumi bir 
imtihan açıldı 
Belediye Reisllt>nln cösteniij:i li.i· 

zum 8.Jerine Berbftier Ceaiyeti mft'"' 

llezınde her harta Sah ıünleri peraw
nant makineleri kWlana berberler 
iç,.. imtihanlar .çıialfbr. u... Salı ıo 
kişi • ıınan ~lir. İllltibanı )'a

pacak ko"""'yonda Sıhhat · la\ Kii
dü<lüıiünc!ea bir cild - a 
bulunacaktır. imtihana ,_ · · 
,...,ıer BeltcliJ'eye müracaat edeodc· 
lerdir. İıa.tih- cemiyttteA de bir 

bulıwacaktır. Mua,.,.en 
zarfında irntilıaaa rirmi7en Juıd.ııı ber
berl«I icrayı san'aıteıı menolunacalı:· 
lardır 

Yağ ve Pirinç 
f"atleri 

Flatle1 Mürakabe Komlsywm Pa· 
zartesi günü tlrfayağlan hakkında 
7ap1lan tetkikler hakkında bir karar 
verecektir. Bu met.:leJ'i gdNlllJek içill 

toptn Urfayağı salanlar da kaaıisyona 
davet ecllltteklir. 

.Plyasad« plrinf !iatlerinın yübel· 
me:ıl üzerine Anadolunun llMlhtelif 
,.erlerinden ptya.sa,.a mal ıe1-kte

dlr. Yaklı:ıda M..-eıı 200 loıı. Fi· 
nikedeo 300 1"11 dahıı mal geiecdttir. 
Bu mallar ~ - fialler olr 
haJo'li diiteceklır. 

Naftalin ve Fasul
yaya yeni narh 

Bir Rumea ladrinin a-yadan 
getirditi 10 ton naftaline Flatleri Mü· 
rakabe ltomisyomı 97 kuruı fiat tes· 
bil ·~tir. Bu n.aftallıı partislni Ti-
caret Ofüi im a tır. 

Ticaret Vekillet.inden FJOtleri Mil· 
rakıılıe lto~ıma ııeieıı bic ....... 
de, calı .fasulyesinden başka, di er fa

~ nnilerinhı de tiatleriıım 
edil""""1. blldirilı:ıııa:tedr. Veldlel, ko· 
ms,.on t:ırafndan, ı;ah fımılyesi ıçiıı. 

testnt eclilea ıı bruf 1iati - el· 
mi;;il<. 

dçt'JB BABIBLIB 

ViLAYET ve BEUD!YEı 

+ :ee,-lloz lıtaymajt1ıım n 5"'· 
nk:a.mı.şa, Silivri Kaymakamı Nail Bey
koza, .Mürefte Nahiye Müdürü de Si
livri JCa7makamlığına tayin edilmi11-
ttr. 
+ ş,ıhane yr<kuşunda yapılması ta· 

savvur tdiolen Evkaf aparlımanma a.it 
proJe .-ırtıy le bazı . ı:..kU:ı. ,._ 
partımaıın y ılac ~ Beitd ye, 
Koa.ser-vatuar bina. ı inşa ~ttirmeyl 

Jr;ararla tır. z,;ıı.at ---
nereye yaptınlaca hııkkmda iiz, 

venlmlş ka.t'i bir karar yoktur, 

* in fti2'eDct ti r.ilrııesl haretre-
tine olarak Evtaı: :uesl de, 

hisaesiDe d en işlen yapmaktadır. 
Unk.apanındakl Solrnllu ve Süleyma
niye camileri ile Em- b<ıl.

eskl eserler tamir ~kte. ve Bele
diye plinlanıa nazrım ;rapı.18Cllk -
ni iıqaat için de hlW<lıklar ,.a.pU. 
maltladır. 

TiCARET o• SANAYi: 
* B•r yı.lllk ;ret.er ih~ tama
iyle ten\ ı..r. Pancar mil· 

t>:l:faa fiatlerizıe yeal<lea zam ,. 
c:ılı:tır. 

+ Poeta ve ldlrraf işlerinde ve de· 
nb.yolJan atolyderinde ,.enı bir bu· 
lıı:;la temayuz eden elemanlar para ile 
taltif edileı:Stir 

+ t Mün.kabe K~ -
ıtın toplaııacakta-. 

llVTEFERRIK.ı 
+ Yardım Sn'O'lller ee.i;ııoeti -
~ -. el!alıı ve ı:a1--

llırına tır. 
+ Uzun zamandır İzmit liman.ma 

vapurlar lolemiyonlu. Münatal!t Ve
kl!letl, İzmit ba tma, tdcrar .
~ eımıpir. Haf\ada 2 elin ı.tan
ııw.- i-lte ftpur (itmelu>tcl.ir. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

- Buraya gelmek ve Kadrıyeyi 1 
te kine ralışmak. 

- Sur.lcıktan 111r .. cıi!a kımıl
dann aııı. Canı istene gelir, key· 
fi ıstemezse gelma. 

- Öyle ise, ben de timdi şap
kamı, valizimi alır, buradan gi. 
der an. 

Galiba delikanlı lı:adının can 
alacak yerini bulmuştu. Zira bu 
sözl r, ancak en korkunç teh· 
d in yapabileceği tesiri gösterdi. 
Seuı. p~çetesini yere düşürerek 
kalı<.ı v seri adımlarla küçük sa. 
hına daldı. 

- Ka<.lriye, Kadriycciğim. Ba
na k kJn musun .şekerim? Hay. 
di kalk yavrum~ 
K~rıye bir ayı postu üzerine 

ol J n sedire da-

daldırmıştı. 

Başını önüne eğm • tl Seza ona 
yaklaştı. Bir dizini yere değdirdi 
ve bir llofünu Kadriyerun omu. 
zona atarak sağ elile çenesinden 
tuttu: 

- Hişt! Ben geldim ayol... Yü
züıne de mi bakmıyacaksın? 

aci de söze karıştı. Biraz sert 
bir sesle: 

- Haydi şekerim • dedi - haydi 
cicım... Kalk da biraz birşey yi. 
yelım. Zaten iştıham yoktu. Büs
bütun iştlihamı kaçıracaksın. 

Kadriye daha fazla nazlan
manın rJi koparacağıllt talrmin 
etmiş olmalı ki, inadını bırakır 
gibi oldu. Pannlllrını. saçlann. 
d. n çekti. Avuçln ile gözlerini u. 
. ı 'urarak i:loğrulmalı: ister gibi 

.~ 1 
Tarll k6J8 lllr 
llazıaedlr 

Bir fırsatta• isfüaıle eti.etek, 
muhtelif yaşta, zeki, sevimli kö:r 
çoetrklarile tan.ıştnn. 7-« :rıışmda 
olanlar, öküz arabası sürii;rer, da
laa küçükler, n taşıyM, lıiru da· 
ha büyükler, harman yerinde de
aetleri istif e<liyordu. 

İçlerinde pek azı mektebe gidi
:ror. Gidenler de, açık söyli,yeyim, 
fazı. lıi.rşey öire1U11iyor üç beş 
sene çok fasdah ve pyrimımta
:ııaa bi.r tahsilden soma. ekuma 
;rıurma ile alikasrnı büsbü ·· kesi-

or ve aucık bildiklerini de uıw
tayer. Köyüıı. ha;rat seli içi.ade 
akıp gidiyor. 

Bil "yorum, pedagaclarıınız, u
lemamrz, kö;rleri dola ~zeki, eç
ae, olgun Türk yırTnJlarını yakın
dan ~örmüş. tetkik etmiJltt midir? 
Ve bu gı1ıi ~ocuklar hakkında, ne 
düşiiı dülderiai, cidden merak e
di_ or 

Öyle köy çocuklan var ki, bua
lu .loansl bir itina ile bü;yiit1ilse, 
terbiye ve tahsil ettirilse, yarı•, 
aemleketin kültür ve idare meka
aizmasmda muhtaç olduğumuz en 
kuvtttli elem.:ı.n olacaklardır. 

Köy çocultlan aramıdan beyle 
her yıl bir seçme ;rapdaınaz mı1. 
Ve ba.Iar .,,1.a · , yiiıksek 
tahsil temin edilip yeti tirilemez 

'? •••• 
Türk köyleri her ı.a1mıu1a ... !tir 

baz.in~dir. Bu hazinedeoı i•tifade 
etmesiai bilelim. 

REŞAT FEYZi 

Bir 11tarllll eserler 
komisyona,. ka· 

ral•yor 
:Maari! Vekaleti, tarihi eser. 

~rin bitı ve bunlarm muhafa
zası işl.erile uğraşmak üzere şeh.. 
rioıizde mütehassıs kbnselerd<>..n 
mürekkep bir komisyon kurulma
sıru kararJa,tırmıs1ır. 

Bu komisyon teşeU:ül ettik
ten sonra şehirdeki bütün eski 
binalar ınceı!en ince e tedkik ,,_ 
dilerelc "" bir broşür ha.zırla • 
nacaktır. 

Araba ve Otomo
bil yolları 

teirik edilecek 
Belediye bundan soma ta.mir 

edeceği veya ~niden açacağı 

yo ar için J.ilbassa buralardan 
geçecek vesaitin cinsini gözönün. 
de bulunduracaktır. 

Şehrin her tarafında arabalar 
ve otomobiller için ayrı ayrı yol
lar tesbit edilecektir. Yeniden a. 
çı!ac.lk ~ ollar da bu vaziyete gö. 
re, tesbit edilecektir. Arab.lrın 
geçeceği yollar katranlı parke ve 
otomobil yolları asfalt yapıla -
caktır. 

IU t saaaynm•zın 
mut a bir yıl tlilllml 

Milli Şefimizin uğ'urhı ellerile 
14 a/!ust-Os 1934 senesinde atılmış 
olan İz.mit Türk kağıt sanayü ve 
fabrikası o gün 7 .inci yıl dönü
münü idrak ed~tir. Bu mutlu 
gün, büyük. tezahüratla tes'it olu. 
nacaktır. 

Diğer taraftan lımitte 2 inci 
kağıt fabri.üsı. yakında faaliyete 
geçecektir. Klor ft süd. kostik 
fabrika.lan inşaatı. da başlamak 
üzeredir. 

Naci derhal koltuk alUarmdan tu
tarak kaiınlr.asına yazdım e~t.ilı!r. 
Seza: 

- Ne hal almışsın. Delirdin mi? 
Gel, yüzünü yıkayayım senin. Ba. 
ri şu eJb,seni de değiştir. 

- Lüzumu yok. 
- Olmaz, ben seni bı.ı kıyafe. 

tinde görıneğe tahammül ede -
mem. 

Kadriyenin yüzünde bir acı gü. 
lüınseme belirdi: 

- Başka elbise de giysem, yine 
görmeğe tahanunül ed.emiyerek. 
sın. Dündenberi sana bir şeyler 
oldu. 

- Sitemi bırak. Şimdi bir mi
safir çıka,ı:, gelir. Rezil, kepaze 
oluruz. 

Bu sı.rada telefon çalm~. Naci 
"itmek ıstedi, Kadriye onu alı. 

koydu: 
- Hizmetçi açar. 
Ve N az>kterin alı alına, moru 
:ıruna koşarak geldiğini görün. 

ce: 

- Beni ararlarsa yok dersin ..• 

Günün meselesi: 

Oduncular narha 
itiraz ettiler! 

Bir çekinin narhtan iki misli 
faz/aya satılmasını istiyorlar! 
~de toptan sa~ yapan 

oduncular, Fiatleri Mmrakabe 
Kooıisyoll'lll1a müracaat edere< 
odun fiatlerine itiraz etmişlerdir. 
Odun tacirlerinin iddiasına göre 
nakliye ücretleri arttığı için, ııe-

çen seneki narhi tatbik etmeğe 

imkan :roktur ve bugünkü şart.. 

1ar altında bir çeki odunun 624 
satılmas.ı lizım gelmektedir. Hal· 
buk:i Fiatleri lılü.rakabe Komis.. 
yonunun tesbit ettigi fiat 350 ku
ruştur. Arada iki misline yakin 
bir fark vardır. Fiatleri Müraka. 
be Bürosu oduncıılnn itirazları 
hakkında tedkiklere başlamıil:n'. 

Tekmil fınnlar Yeni yapıla
tef tiş ediliyor cak sahil yolu 
Bele ye r ıs aa
vhll il r lırıadaa 
aamaneıer aldı 

Şehrimizin her semtinde ekmelde
rin pişkin çıkarılması ve fırıncıların 
Zabıtai s .. lediye Talimatnamesindeki 
ahkfıma tamamiyle rı.yet etmeleri işi 
Ülerinde Belediye Reisliği ehemmiyet~ 
le durm&kladlr. 

Bu ~ büyük bir b ..... .ıyetıe 
çalşm. Belediye Reis Muavini B. LU.lfi 
AJcsa:r tekmil fıruılan umumi ve sıkı 
bir teftŞten geçirmektedir. Ezcümle 
Lulıl Aksoy yanında Belediye Sıhhat 
İlleri üdiirii B. O•m•n Sait oWujtu 
halde bu sabah erkenden ve dün de 
Beşiktaş, Ortaköy ve Beyoğlundaid 
tekmil flruıları ve ekmek bayilerini 
teftiş etmiş ve müteaddit nümun..Ier 
alarak Belediye Kimyal:ıane.in.e gön
denniştfr. Belediye Reis Mua-rinİl)in 
devam eden. bu teftişlerinin iyi neti· 
celeri görülmektedir. 

rya .. 
ıııyor 

Beledl.ye, .8akırltiiy1lnd Floryayot 
kadar sahili takip etmek üzere bir yol 
7apıln1ası üzerinde tetkikler yapmak .. 
t:adr. Yol Yeşilköyden ıeçecek ve ba 
suretle hem. Bakırköy ıie Y"fill<iiyil 

irlbirine bağlıyacak. ve hem de b\I 
1ltl köy ile Flor:raşı İstanbula tok ya· 
kınlaştıra tır. Tetkikler- yakında bi
lirUeceklic. 

çaırsıııaıı zanıatla 
Çllşıkapıda akşamlan kuculan 

pazar yerinde evvelki akşam Be. 
yazıt nahiyesi serkomiseri tara. 
fından ani bir teftis vaoı!mıstır. ' 
Bu teftişte mütıeaddıt seyyar ,s 
nafa yol i. ııtalinden ~ çürük me.Y- · 
Ya salmaktan ceza .loesilm. ·tir. 

,. . . 
--\.. ADLiYE ve POL1 

.J 

Sabıkalı yankesicinin köprü 
üstünde işlediği yeni mariı et! 

K•nlaar Kim 
··~., ... ••il malak ••J8 n ....... .-. ....... 

Sultanahmet Biri:ı:ıci Stiih Ce
zada dün bir yankesicilik dava. 
sına bakılmıştır. Had.ise şudur: 
Meşhur ~ sabıkalı yankesicı -

!erden Kambur Kimi! köprü üs
tünde ~P kendine düzgünce 
bir av ararken iskele d baş 
olta ile balık avlıyan!ann başm
ti.aki kalabalık dikkatini celbet • 
miş, o da aralarına ~ır: 

- Ha tutuldu işte. Bir izmarU 
daha geıdi. Falan diyerek heye
canli heyecanlı balık avlıyanlan 
seyreden kalabalıjtı talan için do
laşan Kambur Kıimil bu sırada 
kendi yanına gelen bir arkada'1-
ııa Mehmet adındaki bir taşralı 
genci işaret etmiş ve: 

- Bak demiş! Bizim oltaya da 
bir· balık düşlü. Hem de pek a • 
!ık!. 

ArJ<adaşı gülmüş ve göz edttek: 
- Çek ol anı; aJ kısmelinL 
Cevabını vermiş. Bu sırada 

Kambur Kamil; elini daldırdığı 
Mehmedin cebini altüst ederken 
- uıl alıklığı kendisi yapmış ola. 
cak ki Mehmet; hissetmiş ve onu 
tam cürmü.ıneşlıut vaziyet~ av. 
layarak bütün kalabalığa göster
miştir. Ve hepsini '31Ut olarak 
lemin etmiş ir. 

Dün nöbetçi mahkemesine ve. 

- Peld hanunclendi. 
- Ne istediğini de öğren. 
Seza. <iikka kesilmişti. Gözle. 

rini hizmetçiye dikmiş duruyor. 
du. 

- Gel sen ... Yukanya çıkmak 
istemiyo> muydun? 

- Şu telefonu öğrenelim de. 
- Acelesi mi var? Yoksa bir 

randevun mu vardı? 
- Hayır ..• 
- Biri mi arayacaktı seni? 
- Yoook ... 
- Naci burada diye gizlemeğe 

kalkışma "ekerim. Senin kaç ta
rakla bezin olduğunu nasıl olsa 
öğrenecek deyi! mi? 

Naci ~ni bir fırtına kopma. • 
sından korkarak, ikisinin arasına 
girdi: 

- Bırakın şu çocukluğu Allahı 
severseniz... Dinfü·elim şu tele. 
fonu! 

Nazikler konu•acaktı. Fakat 
Kadriye dayanamadı. Ahi11eyi 
h!melçinin elinden aldı. Baiiırd" 

- Ne var? Kim istivor? Km? 

ruen lıu ciirmiim utta baiı.l: av
lıyanlan .seyreden.Jıeri alık zanne. 

ğ açık göz 
muhakeme ediinıq ve 

s bıkalı olmM;ı da ıın önüne ah-
a.it s sabit oJ.ımıııtnr 

Derh r neticelenen duruşmada 
Kambur Kamilin 2 ay 7 gım hap. 
sine ve.. lıemen .tevkifine karar ve
ril ek hakkmda tevkif mü:ıek.. 
keresi kesilmiştir. 

Kaçak çal şa 
kapıcı ar 1 

Şehir eclisi taraf,rMian verilen 
bir karara göre tekmil han, ve ıı.. 

partınıanlarda kaı;ıııcilik edenle
rin sıhhi mua eneye tabi tutul. 

icabederken bmılardan he
men bepsınin mauyene cüzdanı 
almıyarak raçll ı;alı.ştıkları ya.. 

pılan ko trollerden anlaşılmıştır 
Bunlar temmuz ayı niha}1!tine 
kadar Cemiyete milraca.:ıt ede • 
relı: cüzdan alma:ılarsa aklarında 

c:eza kesilecektir. Mı.ı.ayene cüz • 
danı olı:nıvan kapıcıları kullanan 
bina sahmlerı hakkında da taki
bat yapııacaktır 

nisan rüzgarı es ti: 
- Sen mlsin yavrum Nasıl ol· 

du da beni hatırladın •ekerim! 

- İnanayım m.ı? 

- Selim de mi vanında? Ver 
bakayım onu ... Allo ... Selim! Na. 
sıl oldu da. hatırladınız beni? 

Terefondan güıiiltülü bir kah. 
kaha geldi. Bunu on adım ötede 
duran Seza ile Naci de duymuş· 
lardı. Kadriye yüzünü buruştu.. 

~rak ah,zeyi kulağından uzak • 
!aştırdı: 

- Kulihmın zarını patlatacak
sın. Del rdin mi? Neye gülüyor. 
sun böyle? 

- İnanayım mı? Peki, gelin, 
akşama sizi beklerim. 
- ..... . 
- Şimdi mi geleceksiniz? Bek

emt'ğe ~aktim yok. 
- ..... . 
- İki dakikada mı ~Min? U. 

çacak =sınız av'Jl? 

Y. Mallar 
sergisi 

Galatasaray sergisi 
ancak son baharda 
açılabilecek 

Milli Sanayi BirliCi tara.fından ıe
ı:ea 71 ,,..,.._olan veba :rıI 114:11· 
ID80l diqünillen GalalulıR7 Y..-11 
Mallar ser:r;ıaı ıo.tklı>da 1ı:aıı 1ı:aran 

..,ı.rimbde bulunan İk1-1 Vekili Jl!ls
Ail Çakır vttec<lttlr, Vdı:il, _.p,tn 
.wçı'mMma lüzum &örüne vaktim Cf'-

ciltmesi ,;;z\lDdeo -ıı - izair 
F.-mcim IOllra yani a· 
çılacaktır. Maama!i.h B. Hi.iımd Çakı· 
mı bu Hizama röotettceği ve serdala 
Scmbaba rda mubakk1* açılacajl Jmv .. 
Tetle tahmin ktadır. 

Bir giliz profe• 
sörü geliyor 

Edebi) at Fakültesi filolojı pro. 
fesörlügü :cin İngiltereden •• aruf 
l:lir jprofesör get.irtilmesı kara:
laşlırılarak k.endısile muhaben. 
ye başlan~tır. Mumaileyh ya
kında şehrimize geloecektir. 

s··nnet düğün eri 
Beyazıt nahiyesi Kızılay Kurumu 

tarafmdan babası askere gitmiş o
lan fakir çocukları iÇUl bfr sünnet 
ı...lı.igüu_ü tertip olunmaSl ıkarar
la~lırılınıştır. Ayni nahivenin Ço. 
cuk Esir e Kuru n da fakir 
çocukları giydirmek maksadile 
bir müsamere verecektır. Dığer 

ka1alard11 da Kızılay ve Çocuk E
sirncme Kurumları sünnet düğü.ıı. 
leri tertibine baı;lamı>lardır. 

lat 

İstanbul radyosu üzerinde ya • 
pılan terlkikler bilm ştir. Radyo
nun şilnu lik letilmesinden .,az 
gec;ilm.iztir. Y alruz tesisat ınuh .. 
aiza olunaca.< ve ileride müsait 
zaman r;eidıği zaman lstaııbul 
radyosu da f.1aEyete ~ir. 

'" .. ~r t VelllU 
ş lırlmlze geliyor 
Ticaret Vekili Mümtaz. Öknı "

nin b.ıgünlerde şehrimize gel -
""'si b"klen.me.ktedir. Vekil 1"ir 
müddet kalarak itha t ve ihra-

ca işler! üzo;ride t ·iki r y:apa. 
cak ve bilhassa ihtıkiirla müca
dqlc vaziyelı ile meşgul olacakt<r. 

M eplerde ya
rı k lan dersler 

Tedrisatın bu yıl 15 nisanda so. 
na ermesi dolayısile bazı derslere 
ait müfredat bili:rilememi>;ti. Ma. 
arif Vekal ti, ik.ma.I. e~ 
pTugramları önümii2deki. rs se
nesıne ila ..eye kar r vermiştir. 
Maarif Uı.ıdiirlükteri noknn 1ıı!d.. 
risat hakkında Vekalete ir rapor 
göndermişlerdir. Yenı ders sene-
s'.nde, b !ar için de ay • 
rtlımı.k suretile noks tamam-
lanmış olacaktır. Diğer taraLlan 
ikmal imt · anlarınııı da eylül ip.. 
tidasmda başlaması mWıtemeldir. 

Bir muskacı 
a ala 

Edirnede postane arkasında 

Tahllı"' so'<ağµı üç numaralı 
evde oturan Şakir oğlu Hasan 
Karasu evinde lracıhk ya r. 
ken cür"ıür.ı.eşhut halinde yaJo-a
lanmıştrr. 13 muska ile 7 kitap da 
bulunmuş ve A<lliyeye 15 · edi-1 
miştir. 

- Ailo! 
. ...... 

- Allo! M~eburlar kapattı. 
l;ı.r telclomı! 

Aradan çok geçmedi. Sokak ka-
pısı yumrı.ıklanmağa başladı. 

K.adrive hsyretle Sezaya baktı: 
- Onlar mı acaba? 
- Kirn bilir ... 

' Dışarıdakiler bağırıştılar: 
- Acı canımı... Üşüyoruz .•• 
Naci bu sesi re kulak kabarttı. 

Kadriyerurı kulağına !ısladı: 

- F \tat kim bunlar? Bu ses.. 
!erden bil"ini tanıyor gibi oluyo
ru 1. 

Nazikl<r, uzun ökçeli terlikle
rinı tıkırdatarak, kapıya ıtidiyor. 
du. Seza nl! alıkoydu: 

- Biz yukarıya çıkalım. O za. 
man açarsın. 

Fakat bu iht.yalı geciklirmiş

lerdı.. Zıra kapı açılmayınca, dı. 
arıdakil-er daıma açık duran hiz. 

t kapısından yalıya dalıvermiş· 
1 r ' salonun bir ucunda belir. 
w.işlerdı. 

(~Vw) 

Şarlll Alrlll 
llareklb 

Geçen ~ aylan zarfınd 
li1ler tarafından İtalyan 
Afrikasına karşı girişilen 
taarruz, gelen 90!1 haberi 
artık mııwıcu laııfiye · 
girmiş bulunuyor. Hare 
ladığı za ma ıı, İtalyanın 
geniş bir imparatorluk v 
ritre, S<xnali ve Habeşistan 
rekıküp eden bu iınpar 
alhmJ senelik mesai net· 
kurulmu.ş ve müdafaası 
öiiyiik gayret sarfedilm~f 
rejimi, Şarki İtalyan Afr. 
tekamül ve inkişaf•na bü 
heınmiyet verdi ve İtaly 
be iştirakine amil olan baş 
bep de Afrika imparator) 
Fransa aleyhine genişlem 
şüncesinden ibaretti. İtaly 
ki ve şimali Afrika müste 
ri, ancak İngiltere ve Fraııı 
fından yapılacak bir taar 
reketine karşı ha>0 as bir v 
idiler. Ve İtalya hurbe gir 
dirde Afrika müstemle 
kar ı mili,terek hareket et 
giliz ve Fransız harp plan 
aaflıasını teşkil ediyordu. 
renin yalnız başına, İtaly 
ra tor! uğuna kar'} harekete 
muhtemel görünmüyordu 
n.in, 10 lı=iran 1940 tarihi 
be girerun, bu karan ü 
mil olan d üşıınce de şü 
alm.alıdı.r. İtalya. Frans 
durundan mahrum kalan 
renin İtalyan müstemle 
'<arşı harekete geçecek 
uhın;nadı·.-nı düşünmüş 

tır. Hakikaten 194il senesı 
Fran..anm mücadeleden 
sini takip eden günler za 
gilterenin, herhangi cep 
arruza geçmesi ~öyle durs 
ver devletlerine karşı. m 
edebileceği bile şüpheli • 

te idi. Fakat ağustos ve 
ları zarfında Alman tay 
cumlarına kaqı mukav 
meğe muvaffak olan İ 
senenın sonbahar;nd;ı İ 
tarafından Mısıra kar~ı 

olan bir taarruz hareketi 
fetmcge hazırlanır gibi 
yorkm, ansızın şimali 

taaITuza geçiyordu vı> 
sür'ati.le Grazi.anı ordli 
men esir, lr.ı.>ır.en de i 
ıen roı:ıra geri lcalaıı · 

Bing n ötesinr kad 
dı.. Banu müteakıp de Ş 
ka mparatarluıı: 
başlad~ 

Bu gen! ımparatorlı.ı 

İngiliz taarruzu, biri şim 
dandan Eritre içine do 
de cenuptan Kenya mü 
sinden Somali içine do· 
üzere iki cepheden ba.şl 
cephesindeki harekat s 
kişaf etti ve İngilizler, 
sahil boylannda bir mü 
ledı ten sonra Habeşist 
d'Jğru yürüdüler. Cenup 
kat inkişaf ederken, şi 
yan mukavemeti de 
Adisababanın sukutile 
Şarki Afrikadaki italy 
meti kırılmı.ş demekti. 

Bugün ise bütün İtal 
Afrika imparatorluğun 
iki mukavemet noktası 
Bunlardan biri dağlık G 
takası, diğeri de Kızı.ki 
lerinde Asap limanı civ 
lunan küçük İtalyan 
Bunların ta.5fiyesi şüp 
bir zaman meselesidir. 
rikadaki İtalyan imp 
ı:ıun tasfiyesi, İngiltere · 
luğu için büyük bır mu 
tir. İki yüz bin asker 
edilen bu geniş · para 
ay gibi kısa bir müdd 
tasfiye edilmiştir. Bu 
Cenubi Afrika askerler 
him rolü oynadıklardı 
tadır. Bunlar, bu asrın 
larında İngilizlere kar 
den, İngiltereyi senele 
!ıran ve •Boer• ler adi 
tanmmış olan ve Af · 
tında çok iyi döv~en c 
!ardır. 

ar ki Afrikada hare 
y1?$i. İngiltereye, bu t 
aları başka ahava na 
kanını verttf'k ve b: 
!izlerin Şımali Afrıl: 

alelumum Orta Şarkta 
!eri takviye edilmiız ola 



, AVRUPA HARBİNiN_ 
'>'eNi MESELELERi 

• Uslar Berlinde 
iken .. 

aıan: Ali Kemal SUNMAN 

kiden b11·i. Ya tahta çıkmak, ya 
na tıra kap;;tnmc.k T lihini ci e 
enec.:k kadar cür'eti olan bir ka
'n için <.;arlık Rusyası'ldJ ya •m
arat, \"" olmak vartl ·ahut ;>
ncıyt !:adar soğuk bir mana.>tır

a kapaı1 kalmak mukadderd• 
~ylu i:>o lu. son derece guzel bi; 
ız olan. denizde yuzmektekı me
~ret~kadar ata b:nmeyı de bilen, 
ıçbır erkekle loonuşmaktau c-e-
nı •l'<'n daı · 

1. . ma ernı e rncyı , ven 
ı zabe. P •trovııan n b1r\Uıı g:e
·r~k_babası Deli Petronun yerine ı 
e~~ıgı.nı v,e ~ütün Ruslara hüküm l 

ugunu gorrııek k:>nışuların ho-
ına gıtrı . t R 
ki·. .enu~ ır. us tarıhinin on 

zıncı asırda e ·· ı ı ma ı1 muınl b~ 
. , sı olan Elizabet Rus - Alman 

~~~anlıı:nın başladığı k<•ndi dev
. . a} ı ıca rı;ızarı dıkkat, celbo
,~~rdu El" ,
a b. h. lt<:bet babasının taht_ 

Çalık Ruayaamın methur 
bir siması: Petronun kızı 
Güzel Elizabet Alınan 
düın1anı .. 

.Talil ikı yüzüncli yıl donümü, 
Çunku 174! de Elizabet Pelrovna
nın iy ıden iyiye kazandt4ı taraf

ta_rlarile bır darbe vurarak orta
Lgı altüst ettigi ve Moskovada 
ken.dini . lrııparalori~e ilan elti°ği 
gorulmuştur. Petronun kızı Çarı
çe 'llarak kaldığı y irmi seı;e zar
fuıda Alman nlifuzunu lurmağa 
u•ra>m" p . . k 1 _6_ ... ~· ıu.s)antn ·raımeşhur 

lkıncı Frcdrıke kar;ıı harp etmi~
hr Fredn..: bu harbi Ö) le güler
yuzle karşıhvamam1>lır Çünkü 
Prusva kralının en k~rktuğu şey 
Rusları Berlınde gormektı. Niha
yet korktuğu da başına gelmiştir. 
Elızabet u1at edıyordu Fredrik:n 

kavveti kalmasın, şarki Prusva cb 
Rusların olsun; diyordu. C~rıce
nin orduları Berline girmiş, aİa
cakların ı aln11~lı. Prusya içiı:ı akı
bet daha elim olacaktı di)'Orlar. 
Fakat öyle bırdenb:re çıkan vu

~~at olur kı bir anda lıc~eyi de
gl:jtırebıhr: El ızabet ansızın ölü

vermiş, Freank de geııı:ı: bit· nefes 
almı,;tır. 

nd~~· amıe ile sı~rar- ~· emrı a l
uk(ı ı a•ker b:r gece ıçınde bir 
e<l met darbe,, il<> Petro,•nava 
'ıur Petron '·· . . Ta b il ğ i<ti • 'k un .... cın, terııın et- Z8 mlSlr 0 U U 
" · o.:> ~rlne~ 

- Çocuklar k k Son günlerde muhtelif mınta. 
u bilırsınız ' d" ;mm ·ız· olduğu- kalarda havaların ya~murlu git-
g~nç kil i;e,;;~ehı~a~ E1erken mesi umumiyetle mahsullennuze 

Yor h n ısın Sl!\•di- ve bu ~··anda mısır mahsuıu·· ne • em sayd rı . , 
cür'et· ·· · · yoınıus. Eğer de çok föyda . ı olmu<tur Her ta. 1 gr)slernı eyd· h -: 

bir tereddut ,·· .. ı, erhan- raftan ı:ıden malümata göre bu 
k ) uzuııden ı a. . l alsaydı El1< b .• ı ı >o - yıl mısır görülmemiş d·crecede 

bet b~ka ola:a::· bcK!ıyen a- fazla olacaktır . Ayni zamanda 
diği · '· D 1• Petro r:ıısırlarm bovları da iyi sulanma-
ldi _ .nı yaptırırken korkutma ·ı ları «üzünden çok bü•·üm"•lıir. 

gı kadar Ruslara kend. - ) , , ~ 
-eyı· d b •nı se,·- Dig' er taraftan ı"lk partı' t ''·" 
"" e ilivordu E k k • 
n k . .- · r e tav • rlı 1 mısırlar ,ehrımı«e gelmiş ve ge. 

t Ye~zıtda koy kulübelerinde ev- çen yıla nazaran bıraz yüksek 
~ı uc~ ı~en J\fnıik kadınlarının fiatle olaıak satılmağa başlamış-
ak. içın n .a bulunaı·ak gönül al- 1 tır. 
p hıç fırsat kaça·marnı , ==============/ 

•trovna ç ış. 
alı arlıgın Alman nüfu- \ 

ıncta kald -
lra ç 

1 
ıgını görüyordu 

larak bar .gı da. dıinyayı da ebedi 
ırakıp g lt... 1 asında ı ıgı zaman ar-

ı !otun ancak on ıki yaslaı-ında-
u v ·ı· h • 

. Vesa 'e ( ıa d ol rak kalıyor- ' 
lık . > t altında bu Prensin tah-1 · •ııım _ 
deJos· .. ası saraydakı nilfu7. mıi

' ını d h ıyı da. a a arttıı·acak, R..s- : 
tınak •ma kendi nüfuzu altında 
. ıçın pek k -1 aseı t k azım ıırane hır 
ine ha ıp eden Berllnin emec
üne ılzırıet edilmi~ olacak iye 

n eı· ,-ardı. 
zaın•n p 

en etersburg sarayında 
klı ı,~•~erat;ırın t;ıfsılı7ıt.m me

H roman t rıştıii b· •n arıh ile haralın 
lı ~ı ır k l . ey0 ıı;ve a tında ~kumalı 

' <anı his d·ı . "le~tı se ı <'bılsin. 
Urdur: O . 

g~nu , smanlı Imparator-
r h· ayı( dü~ıhmck ic·ın· "k·d -rp açın . ı ı e 
•t etıney· a~ ı Det; Petro vasi-
ıdar •ak:ı~nutmamıştı. Fakat ne 
IUtkanm~ ı. ol.ursa oL,un; o da 
'1ra taht · Çunku kendınden 
'!il l . ~na kımın , . ge dıg,ne d geçme,ı la-
eden dünı-ad aır bır lıikırd ı et
lııci karısı arı çekilip gılmişti 
ılk k mı g ..... ~kt" 

«ri:stndan --."'"'"= · ı, ~·oksa 
VeJ Ceci b olan oglu daha 
tunu on ·c-'r surotıe ölmü•tu·· -

'"'la· d . • r neyse P t ~.n ak, çocuk mu• 
·· e ron · 

~'ak biiYÜtt·• ... un o kadar uğ-
ıneı-ek sağl~gu Rusya, o kadar 
11"\linden . mlaştırdıgı tahtı 

k .sonra bu .. ' 
""'•ınt - YU>d.en az 

tak· bö~. geçırme~e inahk" 
ın vı b; b unı-

eınezdi. pe .r uhran uzanp 
nu d . etronun kar·sı d 

rı a ·aıtanatt . a, 
tı;lar. Ondan an na ıplerini 
ınların R sonra daha başka 
!arı görü~ tahtı etrafmda ent-
1aııı1 İm ~. fakat bu aralık 

ita Paralorluğuna k .. 
nı da unutulm :ı.ı~ı 

amı~lu· 

rf-!ALK~ 
SUTUNU J 

it Ve işçi Ar•yanfor, 
filtıiyetler, t•menni

ler ve müıkuller 

Yardtma muhtaç hir genç 
it arıyor 

Orta derece tah. ıli~ v:tr Ktınesi
ı.im, nakkai boypı.·thgı ve daktilo bıli
rim. Arap harflerıni de okıur ve biraz 
yazarım. Garı.onluk ve kaınarolluk 
\.·etha.:Hl her ne ı'l uluc:.J az ucretle 
kabule ha.q_,.r.n. Bent ~e<;ınd!rrneic için 
i;> \'erecek h<'yır ve is- s;ıhip!e-rinin Ga
lata Kar:-ıköyde l Ugur) gişesı v&:-:.lta
siyle Ne4'et Guldentr. i.:.m•oe ntuı·Jıc.ı
atıerini rica edenm. 

Kimsesiz Bir Genç it Arıyor 
' ı 7 ya:1ında Llse 2 a.e k•ru~eslZ tur 

gen(." 4 aı-ıyor Riyalı,7e.;:;ı kuvvetli 
yazı::.1 gu.zeldır Eh\ en ücretle ta~caya· 
da gitıneyt kab1Jl eder. Talip olacak 

mu.hiereın ~ .jijtuplerıni.n Son Tel
ırat H<t:ıt wıuoja (Çal4>'.•an Ti.ırl.t) 

rum •Jı una ıniirat...ı:ıı lerı ricrı olunur. 

Az Bir Ücretle 1, 
Arıyan Genç 

Li:ie 7 inci sınıfta takır bir genç 
az bır ticretle lıır iş ıramakladır. Ana
döluya dJ &id~bHır. Geceleı·ı de çalı~· 
mıya .inı3dedtr. Taliplerin lütfen b:ı 

.:tütund:ı H:ıian i:;ınlne mUracaatleri 
rica olunur 

Daktilo da Bilen Genç Bir 
Kız İş Arıyor 

Ortame~teJ.Jın 8 .tc:ı :;uııtıcıa kadar 
okuınu:1 ve !:>'r muddet tele~·ın s;.n
tralinde cal4oın . .;;, y~zısı, ifad~ı Juz
cun, daktilo hilen ge11ç bir kıı.: ı-:1 a
ra:naktad:r. Kendisine \•17.i!e vennek: 
istiyeo nuhter•"' ':Tl !:: ..:;ahiplerinin Son 
~igrilf Halk suL.ın~ıtda c Dcıktliot nı· 
m1.o1.Lına ,.S7.ı·naları rica olunur. 

Cinayet Davası 
yazan : ETEM 

• 
ır 

r llles'ut ve h 1 
ı~orl~r A a~ır ıklı bulunnu~ a 

btitün 1. ı_~ına heni Uinlen1l"Z 
t ~aat .l'! 'ld·o~·l._•diklt~riıni 'irnı· 

u;uı • . · · 
dt•t \·ern, • . e. ~ ~pına.ıı un .:ıana 

'ltn e~1111 hılct:t·k 1 k lehir l! an ı>l .. 
~.ir. sunnıa"nı da hilrtek-
••.111, . 
~ r,nden O . t-or, ... ~run. • 

- Ot htı k 
lra, ıne . lubıı okuduktan 

ıı.:.ı.· · •llıh•r ~u .1 . . . 
arıvo 1 . ~ ll Hkılı haF 

lik . r. 't~ k n a 
ll· 'Ht\'d a ı !'IU 'l".,İka ile 

da~ . andadır \ e h 
(it, . it, U7Urll-

dı . -
ır' .,.,n11u d. 
"•ı·ı· e\ an1 f'"ftirdı·· 

ı ııı k t'! . 
ilaha n ~ ı olduitıınu Wıat 
n dc,ıı : 1 c l<·ııı or?. Hidıir 
1 

lı11ıurı c olın J. ~ ulnız 4 ur. 
,.. nıuı • ~ l ··ıı-. ı . g • ırıu k ve 

t ıı "-il n ı [i d 
OJlt fit i" 

U• 

İZZET BENİCE 
hu he~-eti 'hUkinıe,·e verihnek ü-
2'"'re •nüba~ire tt-Sl .. İnl etti. 

Fakat, \~~dat f."aDc\inden \urul
ınu~ bir kaplaı1 gibi birden hil°'iir-
dü: , 

- ı·aıau. Bu da ,·alan. 'fan1a· 
n1ile u~·durn1a. Beniın bü) le hir 
nıektuhuın , ok' 

Hclkinı. ~i.iba-~ire: 
- GO-,teriniz ktndi,ine. 
Dedi \"e -,ordu: 

- Baknıız. ~i~in el )·a;r.ıuız Vf' 

Sİlİıı ıuektuhunul dt.••ıl nti". 

Vedat 1uektu'ha h.ıknıudan 1:-ı.· 
,Yan \·e inkarında Je, J.IH l."'<li\ or-
du: · 

- Havır benim de~il. Sc o üc; 
lüp. n 'az ne k uıı L n bo,--
1 ı ıe ı 
b • lok kd c. 1 
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MAHKEMELERDE: 
Başmllllarrlrler 

Ne Diyorlar? 

Dahiliye Vekaleti, büyülı 
şehirlerde, bilhcusa lstanbul
da, Belediyelerin üzerinde 
durduğu mühim bir mevzua 
dair alakadarların dikkat na• 

Y ti sen bu dükkanı ka- ı 
1 parsın, ya kısmetini! 

CUMHURiYET 

zarını çekmektedir. Bu me

sele, maili inhidam ev me•e
lesidir. Maili inhidam eu 
mevzuu, daha ziyade İstan
bulda rastlanan bir keyfiyet
tir. Çünkü, şehrin mühim bir 
kısım ikametgahı ahşaptır. 

Bu binalar, bittabi zamanla 
çürümekte, eskimekte ve İn· ' 
hidama meyyal bir hale gel-

Yazık! Biri ömrünün sonuna 
kadar topal kalacak, 

öbürü de üç buçuk sene yatacak 

mektedir. 
Belediyeler, herhangi bir 

tehlikeyi önlemek için böyle 
tehlikeli uariyette olan bina
ların derhal tahliyesini iste· 
melıte, sonra da, binayı yık

tırmaktadır. Halkın, Yiik-k 
Makamlara ıikayet ettiii 
nokta da budur. 

Bir ev sa.lıibi, Jiiphuiz, e

vinin maili inhidam bir hal
de kalmtuını istemez. Eğer, 
ba vaziyette buakıyorııa, ta
mir için parası yoktur. Bir tek 
çatı sahibi bir vatandaıın, e
lindeki evinin ortadan lıaldı
rılmtuı mühim bir ıeydir. · 

Kanaatimiu:e, böyle eule
rin tamiri için bir müaaade, 
bir miihlet vermek zaruridir. 
Belki, o vatandQf, uakit ve 
para tedarik edebilecek ve e

uini tehlikeli uaziyett~n luır· 
taracakta-. 

Deulet, her uataml Qf• bir 
ev ııahibi yapmaya çalqa- ue 
bu •uretle memlekette iktısa
di vaziyeti ıslaha uğrQ.fırken, 
eski euleri imha etmelı, §İm· 

dilik, hiç le dojru bir hare
ket değildir. 

BORHANCEVAT 

, ..... 
-2-

Bazl anneler V<Archr k . ıçleri.nin 
OJ.y&.nmaın.ı;ı yı.izUnden eoc:ukla
rını n·lutlaka yeJınnek ulerlcr. 
Çt.rcu&~t ~1er L-..tediglnt ver-lrler. Mir 
guo verıneyluee, çı>cuk ısraı- eder, 
agla.r. huy:il.ll.lattır . Annesi ; cB~ 

kuruş lçin evl~dııu ne diye at:IGı· 

sın? • der. On& doqdurıuı alır, 
!-iınıt at!r, neltr odn1az". 

Büttin bunlaruı :;ebebi, anne
s:nin içinin da7:ınmamas1dır. Ba
zı çocuklJrın yemek yemeırıelert
nin sebebi de <,-ignetnek. yutnıak 

ınesel~sidir. B'...I , uç döl't ya.;ında.
ki ÇOC'.Jk H;in guç Uir i:}tir. Yavru
cak. kendi aklınca bu dertten kur
tulmak ıçin yeme-kten \.·.,1.g<"1,,·er. 

Onun i(;in .., )(_·uga yeınck yedi
rirken yarduıı etıncli. Çocuk çok 
y.tviılş yiyur .. a , yeınCl{ ayni yerde 
yenn1eli dıye onu orada kakıp bı
raknlan,alıdıt Dort yac;ında bir 
çocuğu doct ı-.ıat bır yerde otıırL
ınlıtk doğru. ınurlur? . Bil;\kı.. ona 

reket un1tin1 .&n verıne iır. 

--~_::_v_•z_a_n :_a_o_s_EY_i_N_a_ı•_çı_T_=J ... ---
Müba:pr seslendı: 

Yusuf .. Celiıl, Yuouf, Oe • 
l:iaiıl! .Jandarma, haydı, yusufu 
getir ... 

Bir jandarma, eli kc!Ppı;eli bır 
adamın kelep~-esini sökll1. Önü· 
ne katarak salona soktu. 
Diğe .. adam da. aksayarak mu-

' hakeme salonuna girdi . İkisı yan. 
yana. ayakla durdular. Mübaşır, 
elile ışaret ettı.. İkisı de oturdu. 
lar. 

Hakim, elindeki dava evrakını 
uzun uzun gözden geçirdikten 
sonra , aksayarak salona giren a
dama, 

- Kalk bakalım! dedı. Adın ne-
dir? 

- Celal... 
- Nerelisin? 
- Bolulu .. 
- Babanın adı' 
- Dursun. 
- Kaç ya~ındasın • 
- Otuz sekız 
- Ne iş yaparoın? 

- Aşçıyım .. Lokantam var. 
- Sen otur! .. Sen kalk baklım!. ı 

Adm Yusuf mu? 
- Evet!. 
- Babanın adı? 
- Şemsi ... 
- Kaç yaşındasın! 
- Otuz i.kı . 
- Nerelisin? 
- Sıvası •..• 
- Ne iş yapar.ın• 

- Ben de 14çıyım.. Cell lin ya. 
nında dükkfınım var. 

- Pekı, otur! Anlat b•kalım 
davanı, Celal 

Davacı ayağa kalktı Anlatma. 
ğa basladı: 

- Efendim .. Üç dorl ay k;ıdar 
e\•vel lstanbula gcldım. Te • .ıdü
fen bu Yusufun dükkanının ya
nında bir a~çı dükkanı açtım. 
Bunun dükkanı pis, )"emekleri 
bozuk, garsonları kıya(etsizdı .. iyi 
muamele etıne;ıni bilmiyorlardı. 
Ben Boluluyum. Babadan, ocak. 
dan aşçıyım. Gelir g"imez, came. 
kanları güzel yaptırdım. İyi yag
la mükemmel yemekler pısirdı!Y'. 
İyi garsonlar buldum. Masalar 
tertemız, örtüler, peşkirler sakız 
gibi... Az zamanda çok müşteri 
tuttum. Herkes. bülün müsleri
ler memnun. Yanyanayız .. Bunun 
müşterilerı de tabii benim dük. 
kanı görüyorlar. Onlar da yavaş 
yavas bana aktarma olmağa bas. 
ladıl;r. Bu Yusuf, gittikçe bıına 
içerliyordu. Çünkü, müşterilerini 
karbediyor, dükkanı bombo~ kalı
"ordu Bir zaman geldi ki, dük- 1 

kiında sinek avlamaga ba~ladı. 1 

Bir iki kere bana haber yolladı. 
_ Müslerilerimi alıroa onu öl. 

dürürüm.! di~ tehdit etti. O va_ 
kit ehemmiyet yermedim. Ben dL 
ona haber yolladım: 

Ben ona bırşey yapmadım. Ka
zanmak irtiyorsa. dükkanını dü. 
zeltsin; iyı yemek yapsın; iyi gar. 
sun tutsun .. O da geçınir, ben 
de ... İsterse, dükkanları 'birleş
tirip ortak olalım! dedim. Ben bu 
kadar iyi düşünüyordum. Onun 
fenalığını da lstemıyordum. Or. 
taklığı da kabul etmedi, Aradan 
birkaç gün geçli. Bir gece dük
kanı kapadım .. Yolda giderken 
karşıma çıktı. 

- 3•.n bu dükkanı kapıyacak 
mısın? Yoksa senin dünyadaki 
kısme•.~ni kapayayım mı~ dedi. 

Laf sôylemeğe meydan bırak -
madan tabancayı çekti.. İki el ates 
etti. Ta şuramdan, kalçamdan 
girdi .. İkisi de içeride kaldı. Biri 
siniri konarm1". t~te bu sol aya
ğım sakat kaldı. Beş bin lira taz. 
minat istiyorum. 

H3.kim maznuna: 
- İşittın ya, Yusur, dedi. Bak, 

Celali tabancayla vurup ayağını 
sakal bırakmışsın. Ne divecek -
sın? 

- Ne diyeyim efendim' Bir i'j
tir oldu. Ben yolda buna rastla
dım. Güzellikle söyledim. Üze • 
rime yürüdü. Döğüşmeğe başla

dık. O arahk nasıl oldu bilmem 
elım tabancama gitti. Bu e!irr.i 
tuttu. Kazara patladı.. Bu da vu
ruldu. llı.şka diyeceğim yoktuı· 

İi<i üo; 53hit :iinlenildi .. Bun • 
lar. gece bır silah sesi duyn.us. 
!ar, Y usufu elınde tabancuyla !:a
çarken görmüşler, Celalı de yzr 
de varlı olarak yatar;,en buımll<
lardı. 

Şahitler dinlenildıklen ;onra 
Celül hakkındaki rapor okundu. 
Raporda, Celıllın sol kalçasından 
giren kurşunlarln sol ayağının 
devamlı olarak sakat kalmasına 
sebebıvet verdıği beyan olunu • 
yordu . 
Tahkikatın geni5letilmesi hak

kında ne maznun, ne de Müddei
umumi talepte bulunmallılar. 

Müddeiumumi iddıasını serde baş. 

!adı. Hadısenın cereyan tarzını 

huliısa ettikten sonra Yusufun 
suçunun sabit olduğunu sö.vled ... 
Türk ceza kanununun 4~7 inci 
maddesı hükmüne göre c<!"Zalan. 
dırılmasını ve 459 üncü maddenin 
de nazara alınmasını isledl. 

Muhakeme sona erdi. Karar bil
dirildi. Yusuf, tatili uzuvdan üç 
sene müddetle hapse mahküm 
edildi. Su\· tabancayla i~lendiği 

için de altıda biri nisbetinde art
tırılarak cezası üç buçuk seneye 

iblağ edildi. Bın !ıra tazminat 
vermesi de karar altına alındı. 

Mahküm jandarmanın önünde, 
davacı da topalhyarak ınahke _ 
meden çıktılar. Jandarma mah _ 
kümun Lileklerine kelepçeyi tek- ı 
rar takarken davayı dinleyen - ' 
!erden biri. bir baskasına: 

TAN 
B. Zckeriy<.ı eSrte-l Avrupayı bek

liyPn feci 3.kil:>et isirnlı bugunkü baş 
Y<'Zı~ulda ezcümle ~öyle dPmektedır: 

tA\·rupa :;ımdideu a('tu \·e ınuzt.a.

riptir. Avrup<tdakı ınilletler -'lındiden 
nıaddelen yorgunluk ve ınonı.~n bitkin
lik cserlerı gUstenniye ba~laııı4l;ırdır. 
llarp uzarsa, İngiltere \'e Atnerika
nın iktısadi ablok:ı.;:;ı devan1 ederse 
Avı·lıpayı na~Ll bir lel;iketln Ueklc~ 
n1ekte olduğunu tahınin etn1ek güç 
değıldır. Alman Sovyet harbinin 
rnü:;lakbel ink.işah hakkında ~in1diden 
lahnıınlerde bulunına - keh.anel uluı-. 
Fakat nıuhe:.kkaktır ki. Avruµa.nın 
ınuk3dder;ıtt b harhın netice . .-in& 
b:ıg\ıdır.• 

VATAN 
B . .\luııet Eıuın Yalin~n ~ı·.ı.ns~ A

;an.sının haberi• •~ınli bugUnkü baj 
yazı.sında. Bulgarların eU.ye:t Trakya 
h~ıdudunda tah-'1•d<ü yaı>tıkl.ırı hak
kında Tass Aj<tn ... ının bir h:ıberini 
n1c:-vzuubahs e<ierek e.ıcünıle· 

f'Bulgar hududu bize, Mosko\'aya 
oldugundan dahn yakındır. Ot·adw bir 
tehlike vat:;a biL. duba C\'\·ct 1.~zer. 

icabırıı yaparız. Yoksa ınaksat pro
pago.ııda i...e buna da kapıln1y12.• de
n1ekledir. 

du .. Bıri ömrünıin sonuna kadar 
topal kalacak. Öbürü de üç bu. 
çuk sene ya'.acak .. Hem de öm
rü oldukça sabıkalı. damgasile 
gezecek . 

Öbürü cevap ,·erdı: 
- Ne olduysa topal kalana ol

du .. Benkine oholsun! Nerede. 
yiz? Dağ başında mıyız• Müşte. 
riyi ka,·bcdincc çek tabancayı, 

hcı iCi sakat bırak .. Bir, taban -
cayla müşteri tehdit edip zorla 
yemek yedirmediği kalmı~. Böyle

lerine Ü<; sene, beş sene hapis az 
bile ... Alimallah, ben olsam asa. 
rım' İki tanesini as .. Bak bir daha 
asmak icın üçüncüsünü bulabi _ 
lir misin? 

Aşçı Yusuf jandarmayla gider
ken, gözünden damlayan birkaç 
damla yaş kelepçeli ellerinin ü -- Dükkan kapısı hak kapısı

dır Allah. herkesin r1'kını verir. ı - Yazık! dedı. .İkisine de o!. 1 zerini ıslattı. 

lenıedim_ Yalan, uyduruıa, düz .. 

nıe!. 
Hi.kinı ı!'\r-ar etti: 
_ Mektuba bakınız?. 
Vedat g"zleri hidd .. ıteıı yeriıı

den fırlaını~ ,-c .. kan çanağına dou 
mü.~ olarak mektuba b~kıı ba~tı: 

- lla}ır .. 
Dt:'ntekle ısrar ~tti. \"~dadı )lu 

•afferin sözü takip etti: 
_ )lüekki!inı hu nıcktubun. el 

va"ll!)lnın kendi-;inc ait olnıa.dıf{ını 
~(,~ 1Ü) or. \:·ü&.:--ek he~ etiniz ~ a bp 
sö1e in,;.>ıurlar ~ah ut da ~·azsınır 
tetkikini bir heyele ha,alc ederler 
Ehli, ukuf ta)' inini nıuhakenıeuiz 

den dileriıu. 
- Yi.ikseı.. hi in1ler. hi~·bir ... u<~ 

lu kendi5tine aıt olan a::,ar' cürıni 
yc~i tekabbul elınek isleme•. Ta 
ki. mttbur ediliure}e kadar. Ehli · 
vııkuf t~kil cdilehilir Bu hir di · 
ll~ktir. K11bul ediıı etıneınck de 
nıahkeınenizin rt:\"İllc hat:lıdır 
Katil her1e\-dl• o kad;1r hc,iiph \"tt 

her türlu ciirıun delillerini orta 
dan 'ok t't lek hc.ıı; l uda u d rt'ct 
nı ir hareket etın~} r ki hrı-1 al 
t:!c bu ıncktulıu hu kaC::ıılr ı"u'' ,.;ıi.~ 

le reddettiğine göre günün birin
de adaletin penct-5,İne düşecl'ğini 
de gözönüııe getirerek belki de el 
yaz1~1111 deği~tirıni~ olabilir. Bu 
adaıudan hcr~e.' uınulahi1ir. 

Vedat: 
_ Ona teneıziil etınenı. T~ğct 

bö~· it> biro;;e~· l apını~ ol!>&~ d1111 hu 
rada sö~ lenıekll'H <:ekinıncı.diın. 

Fakat. size tee~"'ü{ ederiıu. Benı 
suı:lu çıkarın.ık i~in cliniz<leıı t:"C 1 
IC'hilen ht•r tiirlü nıcfo.,edeıi irtİ· 
k.Jıı etntckteu çekinnıeınis~iniz .. 

Dedi. ilihe etti: 
- İnsan yazısını ne kadar de· 

ği!'ltirnıi~ hile ol"-a ınüteha~sıslat· 

dan miitc~ckkil bir ehlinıkuf bu
nu ~-ine anlar. bir ,·irgül. halt:'i 

ı bir nokta ile bile te~hi~Jni koyar. 

Hiıkim: 

- l\1ünaka~a kitfi.. 
Dedi , e .. yanındaki azalarla bir 

lllhıa konu~tuktun ~onra. 

_ Ehli\UkuC ta~·iıı cdilcnktir. 
Krı-trttıı tchlig etti ,.<' şahitlerin 

diıılenn1l:-.İnc g(·<_;İ)OTUl. ()İ)C 11111 

ha~İrt! t: ı ıret11: 

- ŞoLıt l• tıliyi ~:ıı;ırııııı .• 

Mübaşir koridoru, 
- Ferdi .. Ferdi!. 
Di~ e çınlat.ırken profesör Cemil 

kalktı. 

- Ferdi hasta olduğu için gel· 
m<.'ili 

Dedi. MuzaCCer hemen sordu: 
- Rapor göndernıi~ler n1i?. 
Ceınil, 

- Raııor Jok, fakat takdim edi
lebilir. 

Dedi. Muzaffer, 
- Geleeck celsede hcheınehal 

hulunınası İ<:İn ihzarını isterinı .. 
di,vl'rek de' an1 etti: 

- Kendisinin ınnhakcınenizdt 

buh11ın1ası bchcnıehal l371111dır. 

Bundan sonra h3kinı n1i.iddeiu-
mıııni~ c baktı ıni.iddciun1uıni· 

-Tehlıgata rağmen gelmediği ve 
ıaµor da gönderıncdiğine göre ih· 
zaran relbini nııt\;afık bulu.) orun1. 

Dedi. Hiıkim kararını lehliğ et
ti: 

-- ı-~erdinin ihzarı ınuvn(ık gö
riihnit~ti.ir. 

il .11:dan sonra n1iihasİrl' en1retti: 
- Balı ·ıvan Dcbrd. Şaban gel• 

.. in .. 

Muza(for, 
- llikiınlerim, müsaade bu1u 

rurla.-a bir teklifim var .. 
Dedi \'e söziiııü sürdi\rdü: 
- Balıcıvan Debreli aban ile 

beraber ah~ı Bolulu l\lustafa, u· 
sak lllelınıedin bir anda dinlenıe
leriı,i istilorunı.• 

:\1uzafCer biitiin görüşmeleri ve 
SÖ)"f<-~ i.:ılcrile adeta muhakemeye 
bakım gibh di. Bu hakimi)·et her
halde ınudafaa hakkının kudsiye
tinden gelen bir kuvvet ve haki
miyetin ifadt"si o]uyordu. 

Hakim avukatın bu teklifini ka
bul etti. 

Ve .. mübaşir üç adama birden 
seslendi: 

- Şaban, 

Mustafa, 
Mehmet!. 
Bir an sonra, her il<:Ü de arka 

arka)"& salondan rirdiler, i.irkeık, 
tereddütlü adımlarla yürtidülu, 
hılkiınin karşısına geldiler. Gözle
ri hUkin1in gözleii içindeydi. Ne 
1·apacaklarını blmiyorlar, şaşırmış
lar gibı duruyorlard. Hakim: 

(Arkası Yar) 

rP~L. 
Hayattan abnmıt 

bir maıaı •• 
Bul'ÜO aize tat!, meraldi' 

bir masal anlatacaiım: 
Bir varmıf, bir yokmuı .. 

Evvel zaman içinde, kalbur, 

saman içinde, bir Padiıahın 
biricik oğlu varmıf.. Genç, 
yakıııklı, akıllı olan ıehzade, 
bütün dünyaya ün salmıf.. 
Babasının altın dolu hazine

leri onun emrinde, sarayın 
yüzlerce cariyesi onun koy• 
nunda imif .. Geceler eilence, 

zevk ve safa, saz ve söz, a
henkle geçermiı. 

Atlas sedirli kuttüyü di
vanlara uzanmıt hanendeler 

ıarkılar okur, ortası havuzlu 
mermer avluda çıplak rakka. 

seter kıvranır, sikiyeler, al· 

tın m&Jrabalarla ıehzadeye 
farap ıunarmıf •• 

Sarayın genç oğlu, Cennet 
ten bir nümune olan bir hayat 
içinde yaıar, dururmuı .. 

in.an neden bıkmaz ki? .• 
Şehzade, bu hay huydan, bu 

debdebe ve sa!tanattan U• 

sanç getirmİf .. Kadınlar, ar

tık ona nefret veriyormuş .• 
o hale gelmit ki, kadınsız, a
silde, rahat bir köıe ihtiyaci

le dütünmiye b&JlamlJ .. Öyle 

bir uzak ve yabancı diyar ol
sun ki, orada, ne kadın sesi 

kulaklarında çınlasııi, ne ka· 
dın göğsü, kollarının arasın
da ayan beyan gerilsin, ne 

kadın a-özleri, a-özlerinin içi· 

ne ti yakından baksın .. 

Şehzade, bıkmış artık ka
dından .. 

Sarayın batki.hini, Şehza· 
denin sırdll§ı imiı; bir gun 
velinimetine: 

- Efendimiz, demİf .. Mem· 
nu meyvadan bıkılır mı?. A
dem Babamız, Cennetten ni· 
çin kovuldu?. » 

«- Sus, onları bana kartı 
müdafaa etme .. Bıktım artık 
onlardan •. Onlardan iğreni

yorum.. Buna inan.. Beni, 

yordular, harap ettiler, mah

vettiler .. İçimde, onlara kar

tı hiç bir arzu duymuyorum. 

Ah, ne olur .. Ki.firleriu ma
naatırı gibi bir yer olsa.. U. 
zak bir dağ batı .• Kaaın aya· 
iı basmamı§ bir yer .. Tek ua· 

tıma olsam •• Asabımı, yüreği
mi, vücudümü dinlendirsem •• 

Kikin, yerle beraber eğıl

mif, yavaıça mırıldannııt: 

«- irade buyurun, o hal

de.. Kolay •. Yarın akıam sa

rayın arka kapısında sizi bek

liyecek olan kapalı arabaya 

bininiz .• • 

Şehzade, öyle yapmıf •• 

Dört·nala kOfan atlar, Şehza

deyi günlerce yolculuktan 

sonra, bir dai batında, bir 

klübe içine götürmüıler •• 

O l'ece, Şehzade, rüyaaın
da hep sayıklamıı: Kadın, 

kadın!. 
R. SABiT 

Biri!"i.zi.nDE~IJı· 1 

tfepımızın t! 
Btlylkadada bir 
kilo Talka 55 

karaşa ı 
Büyükadada oturan okuyucu

larmızdan Bayan Sükran yaı.ıyo-ı·: 

- cBurada meyva ve ıiiebze ti
aUeri ~b! sıda maddeler! 6-u..r! 
de İslanbuldan ,-ük5cl<liı-. Fakat 
bunu» ı•riP bir mis.alini ıeördüm: 
Düıı Ça.qı boyunda bir dUtı:

kl:ııdaıı 1ulb alrnU: i.stedirn. Ki
ıo.uıun ellj bet kurul oldutwm 
b1171"elle cöniüm . Halbuki o1*1 
elen 1itml b .. kun,,a alıyordum. 
etr tı:.ıloda :r!W!• y1lzdes\ rvta ~
u bu tiat ieı..ayüdü hakkıuda 

~lediyemisin naz.an d ıkkalini 
celbetnıen.i.si rlca ederim. 

SON Tr.J .Gll-'J - Adaı.r ~ 

lediyesiniz:ı ehemmı~ uaı.an 
d Kkaüni celbedertz. 

L J 
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HAFTALIK ASKERİ İCMAL 
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son~a ... 

Yerler var ki tekrar görmeme. 
Jı, hatıralar var kı davet etme. 
melı, hisler var ki onlara kapıl
mamalıdır!.. 

=I= 
akşamında, onu, sıhırli dudakları S 
ve büyülü seSl~e yanımda bulur. 
ken ıçime göt yaşları birikiyor ... 
Gözlerine, o siyah dehlizli gözle. 
rine bakıyorum ... 

a 
f ıyor ş 

YENİ 
W##h'JWl/##llll~/#$/'/1#$#.@ll/l/#§O(Vt 

~ On enip "'"k .. hepsi d• • -~~~~~~-~~~-.. ı--~~~-~~~~--
İşte üç yıl önce onu ilk bekle

diğim bu yerde tekrar bekliyo • 
rum ... Pencereden loş bir bahçe 
görünüyor. Üç yıl evvel, bir taze 
bahar günü, şu karşı g~lgelikte, 
onun akşamlar inmiş bahar yü. 
zünden ilk defa içim büyülen -
m.işti ... 

Amma, o bunları istemiyor: 
Kendini, bu yıldızlı günlerin i
çinden düşilnciüğümü hiç istemı
yor. Onun, o ilk günlerini düşün. 
düğüme, hatırladığıma razı de • 
ğil. Neden? Kıskanıyor muydu? 
Bu şeytan kokulu sevgili, o ilk 
günlerdeki kendini gönlümden 
çıkartmak mı istiyor? Halbuki 
ben ne]:adar onlarım! Ve bilse, 
kendisi benim için nekadar valnız 
o günlerdir' Bu dudaklarınd~ şa
rap ve kollarında büyülerin dü
ğümlendiği sevgiliye bakarken 
onun bir daha geri dönmiyecek 

Stalin hattının 
kilorizetreden 

derinliği otuz 
çok fazladır 

~ 1 Parisin •oo ttıodası. Kutu· 
~ nun orbaıodaki rleliktc:o 
~ srörebilir~ioiı. 
~ ,Enelce mümkun •'"utu 
~ 2 taaavvur ~dilcmiyon d•h. 
~ hafif d.ha ince bir pudra; 
~ (h .. aleodmlmıı) rl>r. 

~ Yeni ve aefit lcoltu ad•ta. 
~ 3 Fran:ııanın Midi bavaleaia .. 

Saat yaklaşıyor. Pencerenin, 
beyaz mermer merdivenleri gö
"'n köşesinden onun adımlarını 
girürüm diye bakıyorum. Yak • 
tığım sigara bitti. Onu söndür. 
mek için biraz ilerideki masaya 
yaklaşmıştım ki açılmış kapıdan, 
bu kimsesiz odaya, bir akşam 
hüznü gibi onun S1Zdığını gör • 
düm ... Nerden geldi? Hangi sırlı 
merdiven onu irimin "oluna çı .. 
karmıştı, bilmiyorum... Soluyor, 
aık nefeslerle soluyor .•. Koşmuş 
mu, korkmuş muydu? Ürkek ba. 
kışlarla vüzüme bakıyor; eldiven. 
]erini buru~turuvor; kolundakini 
bır köşeye bırakıyor ve bır san
dalyaya yığılıyor. 

1-Japonyanın vaziyeti: 

Çin harbile çok sıki meşgul o
lan japonya, Alman - Sovyet har
bi karşısında alması lazım gelen 
hareket tarzını açıkça ilı1n etme· 
mi~tir. Amerika Sovyet Rusyaya 
harp malzemesi yardımı için S -
birya istikametinden istifadeye ]:3-

rar vermiştir. japonyanın buna ra
zı olmıyacağı hakkinda rivayetle. 
dol•şmışsa da bunların aslı çık

m:mıştr. Zira ıaponya bu husust.ı 
Amerika hükiımetine şimaiye ka
dar müracaatta bulunmamştır. ja
ponyanın, askeri ve iktısadi va
ziyeti dolayısile Amerikaya karşı 
müşkülat çıkarmak yolunu tuta
cağını zannetmiyoruz. Esasen A
merika böyle bir ihtimali de göze 
almış bulunuyor. 

r= ".azan: = "\ 

l Emekli Kurmay il 
= Subay =J 

bir iş yapması yani İrlanda adasın
daki hava ve deniz üslerinden is
tifade etmesi çok iyi olacaktır. A
merika evvelce İrlandaya böyle 

bir teklifte bulunmuş, red cevabı
nı almıştı; So\·yet • Alınan harbi 
bitmeden önce bu meseleyi de hal
letmek ve Dakar üssünü de işgal 
etmek demokrasi cephesi için ha
yırlıdır. Harpte ön alınak lazım
dır. 

Bundn sonra harbin ikinci büyük 
safhası başlıyacaktır. Stalin hat
tının derinliği bizim fikrimize göre 
3-0 kilometreden çok fazladır. Zira 
bugünkü harpte tank, zırhlı bırlik 
ve tayyare taarruzları karşisinda 
müdafaada ayni silahlarla yapıla
bilir ve harekete çok ihtiyaç var
dır. 

~ deki çiçekleri koldamıt 
~ Jıinioi bulacalr.ınuı. 

~ 4 Bütün gün sabit dwur 
~ çüald .. Krema köpütu" 
~ı ile karıtlınlmı,tır. 

· Güıel '· Fioimat" 
~ 5 rüzwir Ye yatmar-
~ daa veya terleme-
~ deo kattiy ... mÜt•· 
~ ıııir olmaı. Salın almazdan evvel 

HAKİKİ RENGİNİ 
GOREBİLİRSİNlt 

o günlerini anıyorum. 
Niçin bırakmıyor? Ona ne? .. 

Onun içimde kalan hatıralarında 
ona ne? Şimdiki Selma üç yıl 

evvelki Selmayı gönlümde sak • 
~orum diye mi kıskanıyor? 

Gece karardı... Ben, maziye 
bağlı gönlüm, o da yalnız bu şim· 
dikli iının dak•kalarını bekliyen 
kollarıle yalnızız. 

2-Suriyc cepbclcrindc: 

Onu yıllardan sonra bu yerde 
tekrar ~iırdüğüm bugünün saat-
1'.>rınde kanım dönmüştü; gözle. 
rıne, o siyah dehlızli gözlerine 
bakıyorum. Bir tabıodaki derin. 
ligi farketmek için nasıl bakı -
lırsa, öyle bakıyorum ... Bu yeni 
ba lıyan saatin anları. Eski gün
J.,rin efsaneleşmiş anlarını bulmak 
icin kalbime akıvor. akırnrlar. 

Konuşuyoruz; bana bir şeyler ı 
söylüy-o_r; ona birşey diycmıyo. 
nım! Gozlerıme bakıyor; onun yü. 
züne bakamıyorum ... Bana: 

Yıllardan sonra gelen bu yer
le,me, b<ni onun yadından başka 
birşey olmıyan kalbime, onu da, 
bu ilerleyen, bu kararan geceye 
\'aklastırıyor. En sonra övle ol. 

du işte: Işıksız bir rüya içinde, 
çıplak dizlerinde hıçkırdım ... \'e • 
sihirli dudaklarından gelen yu • 
dum yudum zehirlerle bu toprak
tan uzaklaşmış gibiydim. 

Şimdi, bizi bırakıp gitmemiş 

sonbahar kuşlarının yuvalarından 
gelen sesler gelen bu karanlık sa
bahta yalnızım ... Yıllardan sonra 
onunla tekrar buluştuğum o, ev. 

velki günkü yeri, o geceye ka • 
rışmış akşamın son dakikalarını, 
onun şeytan kokulu kolları ve 
zehirli dudaklarını düşünüyo -
rum. 

Fransız mukavemeti son günle
rini yaşamaktadır. İki taraf mü
tareke şartlarını tetkik ederken 
harp tekrar kızışmış ve İngiliz . 
Hür Fransız kıt'aları ileri hareket
lerini tesri etmişlerdir. Bevruta 

çıok yaklaşılm:ş, Dirizurdan ilerli· 
yen motörlü birlikler Humus şeh
rine hücum mesafesine kadar so
kulmuşlardır. İngiliz kumandanı 
Beyrutun açık şehir ilan edilme
sini istemiştir. - Yok, diyor, mazi yok ... Sade 

§ll şımdiki dakikalar var. Başka 
hiçbir şey yok! .. Olamaz ki ... Ha
nı? Nerdeler?. 

Ne söyliyebilırdim? Kalbin bir 
kere duymuş olduğu anları bil -
mı yen sevgiliye ne diyebilirdim? 
Karşımda o... Yıllardan sonra, 

yanıbaşımda, kalbime yakın sesi 
ve o efsane dıli ile konuşuyor ... 
Bu yolu dudakları ve sihirli se. 
sınden içimde birikmiş günlerin 
yadını dinlıyorum... Onun bil • 
mediği, yok dediğı o günlerin ya
dmı .. 

Gece karardı.. Kendini bulmak 
istıyen evgili içtiği şarapla unu
tulmak ıstiyor .. Bana daha ya. 
kın geldi. Gözlerine bakıyorum: 
Adımı söyliiyor, kollarını uzalı. 

yor ... Onu se\•miş gönlümle saç
Lırını kokluyorum. İçimde sırlı 
bir derd•n acm ile· 

- ilanı, dedim, sen nompeyi 
severdin? 

- Şimdi iki kokuın \'ar, diyor, 
bırı şeytı;n kokusu .. Biri de uzak 

U' memleket akşamı kokusu .. 
Anlamadım, o uzak memleket 

ak,amının kokusıle duyduğu ya
Junlığı anlamadım ... Çıplak kol. 
larına bakıyorum; sık nefeslerle 
kabaran göğsüne bakıyorum. Ba. 
§1J11da. onun bana veı'<liği sevinç 
'ile hicranla dolu mazi anlarının 
u:ıııık yıldızları ürperiyor ... On
lara, oun yıldızlı günlerine ne ka
dar bağlıyım... Şimdi, bu hiç 
eeklemediğim güm.in gecikmiş 

Halbuki o, çoktan unutmuştur, 
değil mi? Mademki •mazi yok., 
mademki insan, sade, eşimdi. yi 
bilirmiş! 

Ah ne kederliyim! .. Ben ki ha
tırlıyorum; ben ki tıpkı ilk gün. 
ler gibi, onun bu yıllardan sonra 
gelen evvelki akşamını da, işte bu 
sabah karanlığında, ellerim so • 
ğurken hatırlıyorum ... 

f ŞAKA "'\ L ... _..._ ____ J 

Jt.sri hizmetçi 
- Art.k o e\'den çık.t.r. 

- Neden?. 
- İzinli giinlt>riırıde bizim bayan 

bf-nim esv<ıplanmı ve şapkaJarımı gi
yiyor. 

Uçurumun kenarında 
Arı<ada.şı ııçuruma dü~rr,ek üzere

dır. öteki soruyor· 
_ Söyle, bir merdiven mi getire

yim?. Yoksa bir lp mi?. Yok.a hem ip, 
hE>m merdiven mi?. Yoks~ ip merdi
'Ven nü?. 

• 
Ev sah;bi - Büfedekı likörler pek 

çabuk bitiyor-
Uşak - Ne yo:ıpayım bayım, siz de 

iı;iyorsunuz. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 121 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULJ\RI 

'--...P. Yazan: M. SAMİ KARAYEL I 
Müzekere uzadı, münakaşalar oldu 
Jlunun üzer'ne kral Lüi bütün 

ku.maııdanlar ,le asılzadelerden 

m rekkep bir harp meclisi akdet· 
tı 

Bu mecliste: 1 
' .Türklerle muharebe mi edelim, 

yok,.ı musaliıha mı?. 

[)ıye bir suai ortaya kondu. To
n; r. (başkumdndan) başta oldugu 

'd" birçokları muharebe etmek 
clhetlri iltiza'r' c• •ledi. 

Kı al Tiı klerin kunetlerini ne 
n:lktarda tahmin <') ledigini sual 
e:tti Tt1rrc"; bı.na cPvaben: 

- l'murr, .Mocur uıdusu yirruı 

bin, Türk o.-dusu .se üç yüz bin 
kişi kuvvetindedir. Fakat bu kuv
vetten korkmamalı. Bunların kıs

mı azamı derme çatma askerlerden 
ibaret olup asıl eli siliıh tutan Türk 
askeri yetnıi~ bin racjdesindedir. 

Dedi. 
Halbuki Tomorınin bu sözleri 

mübalıigalı ıdi. Müzakere uzadı. 
Ş.ddetli münaka~alar oldu. Bu 
sırada Tomori ordugahından hır 
kaç kişi geldi. 

Bunlar evvela kral ile görüse
ct>klerini sö~ledilt>r. Bıl.ihart> h~rp 
rr,eclisıne kadar ı::eldJer. Harp 

Beyrut limanından kaçan 11 
Fransız harp gemisi İskenderun li· 
manına iltica etmiştir. Yani Suri
ye sularındaki Fransız donanması 
panik yapmış ve bu panik Suriye 
halkına da sirayet etmiştir., Halk 
Türkiye hududuna akına başla
mıştır. 

Hulasa lüzumsuz yere uzamış 
olan Suriye harbi sona ermek ü
zeredir. Fransızların ne cenuptan 
ve ne de şarktan ilerliyen İngiliz -
Hür Fransız kuvvetlerini durdura
cak vaziyetleri kalmamıştır. Akı
betin böyle olacağı ma!Cımdu. Fa
kat Alman müdahalesi olmadığı 
anlaşıldıktan sonra, Vişi Fransası 
ile İngiltere sulh yolile uyu~salar
dı elbet daha iyi olurdu. Ahval ve 
vekayi Suriye meselesinde Gene
ral Veyganda hak verdirdi. 

3-Atlantik denizinde: 

A."'lerikalılar İzlandanın hürri
yet ve istiklali mahfuz kalmak şar
tile bu mühim adayı işgal ettiler. 
Ada Atlantik denizinin şimal yo
lu üzerinde büyük bir hava ve de
niz üssüdür. Amerika Avrupaya 
doğru biraz daha yanaştı ve İngil
tereyi büyükçe bir yükten kurtar
dı. Zira İngiltere şimal yolunu mu
hafaza ve k.ontro·l için adada as
ker bulunduruyordu. Ayrıca ha
va ve deniz kuvvetleri tahsisine 
de mecbur kalmıştı. Bütün bu ted
birleri Amerika üzerine almıştır. 

Bizim fikrimize göre Amerika
nın İrlanda ile de anlaşarak böyle 

meclisi müvacehesine gelir gelmez · 
Türklerin az bir kuvvette olduk
larını söylediler. 

Hatta daha z·iyade sert bir lisan 
kullanarak: 

- Muzafferiyeti kazanacağımıza 
~üphe yoktur. Türklerin zayıf ci. 
hetlerinin neden ibaret olduğunu 
biliyoruz. Cenabı Hakkın bize ih· 
sanı azimi olan talihten istifade 
etmeliyiz. Kral ile beraber ordu
gahımıza gelmelisiniz. Türklerin 
taarruzuna oradan mukabele et
mek daha kola~d:r Bu teklifimizi 
kim kabul etmezse parça parça e
deceğiz!. 

Dediler. 
Bu adamlar:n tehditl~ri harp 

meclisinde büyük bir sükut do
ğurdu. Münakaşa ortadan kalktı. 

Bunun üzerıne kral Lüinin Mo
haı· ovasında muharebe yapmaşı
na karar \'erilerek bu karar ke
mali memnuniyetle kabul edildi. 

Son günlerde, toplarla dolu ge· 
mikrle beraber kralın eşyası da 
geldi. Bunlar derhal Mohaç cihe
tine gönderHdi. 
Bır müddet sonra jmdat l;uvvet.-

4-Soyvet•Alman 
cephelerinde: 

Alınan orduları bir yıldırım har
bi ile Sovyetleri de mağliıp ede
ceklerini sandJar. Fakat ilk mu
vaffakiyellerden sonra Alman or
duları Sovyetlerin eski Polonya 
hudutları üzerinde durmağa mec
bur kaldılar. Sovyetler, bazı kıt'a
ları feda etmeyi göze alarak ordu
larını geri almağa ve oynak bir 

müdafaa ile muharebeye devam 
etmeğe muvaffak oldular. 

Sovyetledn en büyük kaybi, 
Sovyet donanması için fena bir a
kibet doğurması muhtemel olan 
Baltık memleketlerinin büyük bir 

kısmını terketmiş olmalarıdır. Bu

na nazaran Almanlar hare)<at pla
nının buna ait kısmında muvaffak 
olmuş sayılabilirler Fakat Est.on

ya ve Finlandıya körfezi ve Han
gö üssü henüz Sovyetlerin elin
dedir, 

Sovyet - Alman harbinin birinci 
safhası son günlerini yaşamakta
dır. Eğer Alman orduları taarruz
larıncja muvaffak olurlarsa Stalin 
müdafaa hattına yanaşacaklardır. 

Sovyetler şimdiye kadar büyük 
·bir yarmıya veya büyük bir ku
şatmıya meydan vermemişler, ric
al ederken de mukabil taarruzlar
da bulunmuşlard.r. Almanlar 300 

bin esir almış olsalar da, bunlar 
müstahkem mevkilerde kapanıp 

kalmış veya artçı vazifelerıne ay
rılmış kıt'alardır. 

Sovyet ordusu hakkındaki as
keri kanaatler, geçen Fin . Sov
yet harbindeki neticelere istinat 
ediyordu. Fakat bu kanaatlerin 
doğru' olmadığını Sovyet ordusu 
isbat etmiştir; Stalin noksanları 

görmüş ve orduda oon yaptığı de
ğişiklikler ve yeniliklerle Sovyet 
ordusunun kusurlarını büyük mik· 
yasta izale etmiştir. 

Alman orduları Yunanistanda 
mukavemet ııördü. Fakat ne de ol
sa bir avuç Yunan ordusunu mağ
lup etmek kolaydi. Fakat Sovyet 
orduları adetçe Alman ordularile 
yarışabilir. Keyfiyete gelince asri 
bir ordu olduğunu da göstermiştir. 

Bu itibarla meydan muharebeleri 
çok çetin olacaktır. 

Fakat bir ordunun yalnız mü

d.afaa ile zafer kazanması imkan

sızdır. Ergeç taarruz etmek, düş
manı mağliıp veya imha etmek l:i-
2ımdır. Müdafaada cesaret ve 
meharet gösteren Sovyet ordula
rının sevkulceyşi taarruzlar yap
mağa da kudreti var m dır?. Biz 
buna da ihtimal veriyoruz. 

KIZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Okul!Dllu• yenJ df'rs ytlt ff-İ.D 

OKUL GECELİ 
Tahsil muddeti üç yıldır 
Kabul şar11ara. 
1 - Ttıı1l tebaasl olmak. 
2 - Sıh.hı>tl yorinde olmak, 
suru olma.malt. 

talebe lıaydma ba4bmıştır. 

VE PARASIZDIR 

tahsil ve hiı:meie mini hastalık Te ku-

3 - l'~ı 18 den aşaiı ve 25 tnı yukarı olmamalı. 
f - ilreı dıh ve l&'I ahlı\lı. sahibi olma.it. 
5 - En az orta t.ahsJlini bkirmt4 ohna.Jl. 

Kaydolma.lı: v•ya daha fa:ıla izahat almak ~in İslanbulda Aksaray· 
da -1 caddeMıdekl Okul Direlctörlui;ıin• m~aal edll-lidlr. ha
ha! aJmalr. için yuı De de mhracaa.& edilebilir. 

]eri de geldi. Hırvatistan bt'yıi üç 
bin süvari ve bir çok piyade gön
derdi. 

Macar ordusunun mevcudü otuz 
binkişiydi. Seksen kadar da top
ları mevcuttu. 

Bu esnada ;di ki Türk ordusu 
Bu esnada idi ki, Türk ordusu 

Esekten ayrıldı. Havanın fenalı

ğ:na rağmen ilerı yürüyüşüne de
vam etti. Yağmur o derece şiddetli 
ve devamlı yağıyordu ki Tuna ile 
Drava nehırleri beynindeki arazi 
kamilen bataklık haline girmişti. 

İşte Türk ordusu bu bataklığı 
sökerek ilerli; ordu. Bin müşküliıt 
Jlc agu~tosun yirmi altıncı günü 
Türk ordusu otuz kilometre k.ıdar 
bir mesafe alarak Baran Yavar 
kasabasına geldi. 

Karaziça suyunu ancak bu nok
tadan geçmek kab,I olduğundan 
padi<ah bütün .orduyu buraya top
lıyarak iki gün kadar mola verdi. 

Bu esnada düşman askerlerin
den tutulan esirler karargahı u
mumiye getirildi. Esirlerin istiç
vabından kralın geldiği ve bura
da müstahkem, biı· ordugfı.h kurdu-

ğu haber alındı. 
Mohaç kasabası, Tuna nehrinin 

sağ sahilinde ve Çele suyunun 
mansabından başlayıp Karaziça 
nehri \'asatında nihayet bulan on 
bin ayak uzunluğunda bir ova ke
arına kurulmuştur. 

Ovanın şark tarafı Tuna nehri
nin bir çok kollaril" sulanmış 

olduğu gibi müteaddit kanallarla 
kurutulmuş olan büyük bır dt ba
taklık mevcuttu. 
Ovanın garp tarafında kırk met

re yüksekliğinde bir tepe mevcut 
olup üzerınde birçok evlerle bir 
kilise mevcut olduğundan Türkler 
tarafından Pusukilise namı veril
miıti. 

Baran Yanrdan Mohaca giden 
yol bu n.oktada o\'aya varmakta 
idi. Bu ydlun bataklık araziye yak
laştığı noktada bes metre yük
sekliğinde Türk tepesi mevcuttu 
ki bu tepeden ovanın Mohaca ·ka
dar olan kısmını giirmek kabildi. 

Mohaç ovası tarlalar, mer'alar 
ve kısmen ormanlarla kaplı büyük 
bir sahradan ıbaretti. 

Türk ordusu bu suretle ilerı 

ıf 6 Büyük modelde 

~ y•oi ve c.lıip kutu . ··/ 

~ ~ ~/,@////#Ar//l/#lll//#1~/Qı//////~,(?1/~ 
<tıtwnım orıa11nda lı l Getllılllll il•~ 

Çanakkale Deniz Komutanlığı 
Alma Komisyonundan 

Satıll 

1 - Çanakkale deniz kornutanhğı birliklerinin ihtiyacı olan erzak s? 
da gösterildiği gün ve saatlerde ihaleleri kapalı zarf ve açık eksiltme ile f 
pılacakJır. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte ihale günü ve ss.atif 
Çanakkale deniz komutanlığı satınalma kon1isyonunda. bulunmaları. 

3 - Kapalı zarCJa yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırmızı bnlnı" 
ile milhürlenmis olarak ihale saatinden bir saat evvel makbuzu mukabilil' 
komisyona verilmiş olmalıdır, po!itada vaki gecikmeler nazarı itibara 3 Jır:ııJ1İ 

4 - Aşağıda miktarı gösterilen erzaklardan koyun, kuzu, sığır etleri bil" r 
siltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti de vermeğe mecburdur" 

5 - Evsar v!? şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı satına111' 
komisyonu ile Iı;;tanbuJ deniz levazım satınalma komJı::yonuridan ve l~ 
müstahkem mev!<i satınalrna komisyonu başkanlıklarında , görülebilir. f51 
Kilosu Cinsi 

16000 Sığır eti 480.00 Kapalı zarfla 28/7/941 Pazartesi s. t5 
12000 
9000 

8000 

7000 

• • Koyun eh 450.00 • • > 
Kuzu eti 337.50 > > > > 
Zeytin 240.00 A~ık ek•iltme 28/7 /941 Pazartesi 16 
Sabun 262.SQ .t > 28/7/941 Pazarte:sı ıs-30 

•55691 

lstanbul Hava Mıntaka DepG 
Amirliğinden 

1 - 15 beygirlik Dizel Elektrojen gurubu =atın alınacaktır. 

1 

2 - 975 lira kat1i teminatının BakırkOy :t\.'Ialmüdürlügüne yatırılarak n1P 
buzlarile birlıkte 22/7/941 Salı günü saat ıs de YeşUköy llava Aiıntaka pt.i" 
Amirliği satına ima komisyonunda bulunmaları. .5660• 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Mahke-
mesinden: 941/126 

Kuzguncukta Tufan sokağında 
20 No: lu hanede sakin iken 

20/6/940 tarihinde vefat eden ve 

terekesine mahkememizce vaz'ı· 

yet edilmiş bulunan Yako kızı ve 

Hayım Motru karısı Dududan a
lacak ve borç iddia edenlerin bir 
ay \'e veraset iddiasında bulu • 

nanların da üç ay içinde vesaik 
ve senedatı kanuniyelerile birlik. 

te mahkememıze müracaat ve ak· 

si halde medeni kanunun 534 ün
cü maddesine tevfikan tereke • 
nin hazineye teslim edileceği ilan 
olunur. 

iTiZAR 
Münderecatınuzın çokluğundan do

Jayı •Onun Hayatı> isimli te(rikaınızı 
dercedemedik. Okuyucularımızdan ö
zür dileriz. 

doğru yürüyüşe devam ey !ediği es
nada düşman ordusunda büyük bir 
tereddüt vardı. 
Vakıa ağustosun yirmi altısın

dan itibaren Türk ordusu piştarına 
mensup askerler ile Macar ileri 
karakolları arasında ufaktefek ba
zı muharebeler vuku geldiğinden 
dolayı Türk ordusunun pek yakın 
mesafede bulunduğu malumidiyse 
de ağustosun yirmi sekizinci günü 
Macar ordugahında Türk ordu
sunun ahvaline dair hiçbir malü
mat alınamamıştı. 

Hatta ordu, bir gün sonra mu
harebeye başlıyacağı hatır ve ha
yale bile getirilmemişti. 

Tomori; Macar vrdusunun ,ıa

yet mütereddit bir halde bulun
duğuna vakıf olduğundan deı·hal 
umum kumandanları etrafına top
lıyarak muharebe planını tayin 
ile meşgul oldu. 

Tomorinin riyasetinde toı:ılanan 
bu meclisi harpte hazır bulunan 
Polonyalı bir kumandan muhare
benin akıbetini me~kiık ve müte
rrodit bir lısanla beyan etti. 

(Arkası Vatı 

JsuLMACAl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 'J 

1 --1----1 ' .• , 
2 -ı• - ı.11 3 -_. ~- --
4 •• 1-
5 . - -·· ·-·'- ' 6 
7 
8 
9 

1 ( 

_-- ~:~ 
==-· --••• 

-- .i 
· -=~ -
-- ---

.J 

Sağdan Sola: 

1 - İstanbulun _açılan meyd~ 
rından, akıl, 2 - ı~;tamda rnuJl.~ r' 
canın yongası, 3 - Kafkasya Ti:' 
rinden, ne kan, ne kemik, 4 - :aı< 1 
vi uzun ceket, oyunlard<ın, S _.., 
değıl 1 dal, 6 - Nota, deniz otıar~ 
t;ıkarılır, 7 - Çekilince ortalık t ,J 
laşır, gözü görn1iyen, 8 - Bir ıt 
kıt.'a, ft>ryat, 9 - Emir, vi.Jcut gıi 
i::i, 10 - Büyük (,'U\•al. 

l'uıu.r.daa Aşafıya: 
.. ı ~ 

ı - Olüm dakikası, kimin ;· 
baht, kimini ş:1d eder, 2 - sual.; 
ler, 3 - Sarınak, şikar, 4 - rl 
,-eler, 5 - Bııra değll, hayr~t ~ 

kabul edatı. 6 - Dördüncü h.'1 

yaparsanız, Rum karı:sı olur, 7 ~ 

onunla ya~ıyoı"\lz, ınevcut, 8 - ~ 

ta birli, par0ı1. konan yer, 9 - J\.11 

mazercl, 10 - Fakirin duası. 

Geçenki bilmecemizin halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ı 
1 K A R A H A S .A ·~ 
2AY9HAKAR~ 
3 ReHeM E LAi 
4 AS J R •• A_ç 
5 K A _!!_ ~ !Ç uj Ş • f 
6AKeeıeP~ıJ 
7ŞAPUR.ŞUf', 
8. R A. B A R,• tv 
91•. ıI. ~ ş ··~'' ıo!a YIA \MIÇ ı le~ 

s 
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l'el.lıiı eden: Muammer A/ot• 
usu 7UM.Wı met:llUm't &p -

AJaııa bWMalertndsll elınm•F•) 

Fransız Harbiye Nezareti tara
fından neşredilen hır tebliğde bil· 
dirııdiğine göre, Suriycdeki Fran
sız !evkal5de kamı;eıi General 
Dcnt< vı> Suriyed.,ki İngılız kuv
vcllerinin lıaşkun.3nt!Jnı Genral 
Vilson mütareke ıartları hakkın
da hır anlaşmıya varlillilat ve 
dun akşam ınütarekenameyt im
~ııW?uşlardır Bu suretle Suriye 
ıhtıla[; 34 günde lıılmiş bulunmak· 
t:ıdır. General D '1ltZ ve C..neral 
Vlis ın IJraf ndarı imzalan3n mua
h;denın şarıra.., lıcnuz Vışide ma· 
lun olmadığı için Vişi >al5lıiyetl, 
nıahfıllerı mutareke hakkında h _ 

s~uz mütuka yürütmcmektedirle~ 
RlYEDEKi FRANSIZ ORDUSU 

TüRK TOPRAGINDAN 
GEÇEBiLilt hU? 

h An~olu ajansırnn Berlindeki 
USusı muhabırırun b"~· ·d· - · gö • -. UUll lgtne 

le:e, &ı)~ası mahfiller Vi§iden ge
D m.alumata ıstiııaden General 
tıo entzın ordu·u ıle birlikte Türk 
nıprağına iltıcaya çalışt.tğını tah-

ill etmektedir. Bu hususta Al
~:uıya h~riciı·e nezareti hukuku 

\'el miıtehassısl~rından b' · . 
tniitale ırının 

asona mürat"aat ettim B 
zat s · · u 
s•n·- 11rıye muhasamatında Fraıı.. 
......, muhasım b. d 1 Yetinde 1 ır ev t!l vazi

disin o madığını ve ancak ken
e evvcke veril . . lan 

maııtlay 1 ınüd f mış o bir 
m•<tir F • . a aa ettiği ni •Öyle

.., • ran.;;a Londra ·ı h 
lıııde de·'lildu- y in ı e arp ha. 

" . a ız mevzii b' 
ihWafı lıa! ile mcııguldur B dır 
dcl..ı ı General Dcnt-• un an 
b· "n oordusuna 

ır polıs vazifesıni ifaya m 
nıu,\afaa ku\'vetlc . sı! em.u~ 
\'~rilcb 1.i B rı atı pekola 
ııetı- . ı r.k u sebepler D('ntz kuv· 

<t>rıne a,...ı h k·." . - · ·• u .... u duvclin 
··•Uhasım klıv tl 
atık' ve er hakkında!<:> 
b ~mını tatb,ke kalkışmak. ve 

da
u uv,·etlcri enterne et-k b'r 

ıı lct,;i 1 . • •v• ı 

Röyter Ajanaı takriben 
18 Bulaar fırkıuının se
ferber edildiğini bildir
mektedir. Bundan bq
ka Bulaarların tayyare 
meydanları İll§a etmekte 
oldukları da söylenmek
tedir. Huduttaki Bulgar 
kuvvetleri arthrılınıt ol
m~kla beraber, büyük 
mıkyasta tahıidat yapıl
madığı da ilave edil
mektedir •• 

dirdiğın~ göre, Fransanın Anka. 
ra mas!ahatgüzan B. Outrey İs. 
kenderuna iltica eden 11 Fransız 
gemısı hr.kkuıda Türk hükiuneti 
nezdinde bazı teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

Vışide beyan edildiğine göre 
bu gemJ~rden yalnız Elan kara
kol gemısi ile Adour yardımcı pet. 
rol gemisi ve 3 küçük mayn ta. 
rayıcı gemi, harp gemisi sayıla -
bilecek vasıflan hairoirler. Diğer 
gemilerin hepsi yük vapurudur. 
Enterne edilen Fransız bahriye
lileri 200 kadar vardır. 

Ayni ajansın verdiği malfunata 
nazar~n bir askeri nakliye gemisi 
olup Ingiliz tayareyleri tarafın. 
dan Antalya Türk limaııı önlerin
de batınlan Saint - Didier vapu· 
rundan kurtarılarak enterne e • 
dilmış bulunan diğer Fransızlar 
hakk,nda da Türk makamlarile 
müzakere cereyan etmektedir. 

BULGAR HUDUDUNDA 
Reutcr ajansının Bulgar hudu. 

dundan aldığı haberlere gö~e tak· 
riben 18 Bulgar fırkası seferber 
edilmi.ştir. Bunlardan altı fırka 
i.şgal edilmiş arazide bulunmak· 
tadir. Bundan başka Bulgarların 
tayyare meydanları inşa !emekte 
oldukları da bildirilmektedir. 
Türk hududundaki Bulgar suvarı 
kuvvetlerinin arttırıldığı zanne. 
dllmektedir. Fakat büyük mik • 
yasta Bull!ar tahşidatı yapıldığı 

hakkındaki haberler teyit edil -
memektedir. 

hukuk z ~ olur. Diger taraftan 

d u duvel \le lcamlıl Sııriye- (Bir~- s.ı.ıı~ ~-' en r"cl t ed .._ ........ ~·---
h'r nı 1 ~ en ordunun bitaraf Londra 14 (A.A.)- lngiliz tay-

ıarı1e barlll bitti 

llı . em evet topraklarından geç- yareleri AkdeniLde 10,000 tonluk 
{'-

1n"- ınfıni degildir. büyük bir Alman vapuruna bom-. , 
Sl(E.."<DERUNDA ENTERNE . ba isabet ettirmişlerdir. Vapur . 

EDİLEN GEMİLER son derece hasara uğramıştır. Bat-
Fran.;ız istihbarat ofoının bıl- tığı zannedilmekt.edır. 

~----..,..-~~----"-~~~~~~-
A.lrnan • Sovyet 
harbine bir bakış 

Su (1 Jııcı S -.. Duam.) 
hu1t~nlaıma n1uctbi.nce evvela Ua 
lıarı, eı Alın1"1.ı'•1-8 w~ yupıl..m bu 
ht lll.ül'Snaaında Yl"ktll&erıne. her Lur
~l :hl•ret ve tııu.a\.·eneue bulwı• 
~ .... othhut f!olınişlcı·dir, 

~ nıyen he..· k. · · .... ~vaıru r J t hukunıet harbin 
~nıa ı.::;~ddeııne<l aı .. ıaruıda bir an
b l:' rrıütar miJ.slesoa olı.nak uzere hıç 
etmem eke ve ın.ılh muahe<lesı· •--cy1 d ta Ufl~ ... 

lier ık( la •htıüt e\ınektedirler. 
lıaı tatlılı<, e rat b''. muahedenin der
llıadıjjı bua~1 ve l&sdlk~ tabı ol
~~llçiL ıı11,.."! 4•da da mulabı.i<tular. 
"VTlJJ{. . ~vıi 

lleo Suyuy .. ~.,v 
~bil .......... 

llaş'OkıJJ ,..,,._.ı;~lldı&ine cıfre •-~iliz 
ftl ' ~-•\'lr b • -ıı 1 esna ında od ugfin bU' oğle ziya• 
ıi:.'::1ir. . r Yoda bır nutuk •öy· 

l!Aıoc V AZJ. Yitti 
lNDA TEJu.i 

Alnıaıı il GLEıt 
İln<Je h•- :lU:uınan<1anııııın1n tebli 
lüırq -~ vazıyeu "~" _ -

• Verilme IAı<ür. "-..unda fU ına-
b cDaha evveı . 

ir lCbfil!de b'ldne;recııreo ~Ad• 
Şal'k ı iı.ln. ld 
eJı ""Phesinde 8.;J 0 utu voçhlle, 

""1nılnııı n<ık •n hatt~ bütlin 
ttltarane bir b . talıırtnda Y•Pılan eür' 
~ılm14 bulııııın~":.,. ıı..ııceınn.ıe Y•· 

Altııaıı . 
ler; D . - Rıımen Orduları 

. 'nıe.slr'jn c;~· .. So~ 
Gatıcyadan h ıne •ıu-oıiljlerdJr 

Slovu}( IU'Okot edon Alnı · 
, lllmau ;:~r ktt'alan, n~ an, 
!tınan d"-- nde l'lııır halınde blıı 
""1J· .....,.nı t be U• 

1 AllDuydald Sow
Jet talluı 

Hudutlarımızdq. mübadele edil
mek üz.ere; Sovyet Rusyanıu Al
manyadal<i büyiik elçisi ile tebaa-

sından mürekkep bir kaülenın E
dirney egeldiği Anadolu ajansı ta. 
rafından bildirilmişti. Bu !<afile
ye dahil bulunan SO\')'et Rusya
nın Berfin büyük el\-isi Viladmir · 

Ot!kaı.anof ve refikası ile maiyeti 
erkanı hususi otomobillerle dün 
gece Edirneden şehrimize gelerek 
Sovyet elçiliğine misafır olmuşlar
dır. Bu sabahki posta ile ve öğle 
üzeri bir ilave trenile Sovyet te

baasından mürekkep ilk kafileler 
de şehrimize gelm~lerdır. 

Atatlrll Bal'fan 
(Birinci Saldt'*'1 n-ı 

liraya maledilecek olan bu kı • 
sımda bulvarın genişliği kırk dört 
metre ol:.cak bunun sekiz metresı 
tl'etuvar, 4 metresini suvari yo.. 
lu, 4 metresinı yeşillik, 3 met • 
resın i hı sıklet yolu teşkil ede • 
celdır. Bulvar ııüzerııalıındakı ev-

ırıer. Alm devam ·•-~ 
'-·- an kır ı -·--"'-Wla.rında bat Jı: Kıetıa çak: Ja.. 
takıu,ıa ıınmaı. dır. 

!er şımdıld:nden geride olacak ve 
önlerınde üçer buçuk metre ge. 
nışliğınde yeşillık (bahçe) bulu. 

ri bo rı.nın Sı.tnaıınde Dn. Pnpeı ba
k Yunca nıc. • ıeper neh-

nacakt,r.. · 

'm ıııevkiJ -... louvvetll · 
:• tir. Su :...~n~ı .7us;:: B A Ş V E K 1 L 

•:-kez; Minak·· rruz •"ı>tıemı 
200 kilo , . ın ::>ıı<C ı..; zu:ı (1 inci Sayfada.ıı Dev-> 
varını• ;;'"1

11 • k•dar ~tr ltaın.ttınde, Hasan Ali Yücel de dıin Ankara-
• u unmakıa.ı "'"'<Uesıne d h man te;el.ktill ır. 8tr l'Ok an şe nmıze gelmıştu-. Muma-

1An1etıerı 16,.u: araıı11ı11a ~ ®:: iley>h burada tetkikler yapacaktır. 
rı it Teınll'u•cta!!Cdır. Viıeusı. l<>h- Nafıa Vekıli General Ali Fuat Ce-
nı::ıPus ~ö•unf\n ş~ •ltnıizdeııı:r. ! besov da ôün Ar>karaya dönmüştür. 
iıe, 1 

1•ı01<kullerı L~ 2lrlılı Al- ı Şehrım11d tetk.ıkler yapan Adliye 
_ •rneı.ıedır grada doğru Vekilı de Imralıya gİderek tetk;k-

· S~-nTel!!J.aflar 
Alman sanayi 
merkezlerine 
hava akınları 

Londra, 14 (A.A.) - <Gazel dö Lo
zan> Ingilizlerin HiUeri Dyni zamanda 
iki cephed~ mubarebey~ mecbur bı
rakmıya 1nuvailak olduklarını yaz
maktadır. 

Filviikl, Rusyadaki muharebede Al· 
mantar için son derece çetindir. Diğer 
taraftan İngiliz. tayyarelerlnln Al.man
yaya külle halinde hürumlan ve harp 
sanayi merkezlerinde yaptıkları tah
ribat, hergün Almanların Garp cep
hesinde kaybeUikleri bir muharebeye 
muadll bulunmakladıı:. 

FIRINLAR 
(Blrlncl Sahifeden Devam) 

taköy semtindeki fırınlar hakkın. 
da da şayanı dikkat mürat"aat ve 
iddialar yapılmıştır. Ortaköyde 
Meşrubat sokağ~da 18 numarada 
oturan B. Ziya Özgürer bu hu • 
susta şunları söylemiştir: 

c- Ortaköyde altı fırın mevcut 
olduğu halde bir fırıncı bunlar • 
dan üçünü para vererek kapat -
mıştır. Diğer üçünü de kendisi iş. 

· !etmektedir. Arada böylece reka. 
· bet kalmayınca ekmekler hamur 
çıkmaktadır. Mıntakanuz polis 
muavini B. Resmi halkrmızın piş· 
kin ekmek yemesi için Ortaköy
deki fırınları sıkı bir teftişten ge. 
çirmektedir. Evvelki gün de bir 
fınndan 60 diğerinden 135 kilo 
hamur ekmek müsadere edilmi.ş. 
tir. Vaki şikayetler üzerine Be
şiktaş kaymakamı da köyümüze 
gelmiş ve fırınları bizzat teftiş e
derek o da 300 kil.l hamur ekmek 
müsadere etmiştir. Diğer üç fırın 
işler bir halde iken niçin kapalı . 
duruyor? Anlamıyoruz. Bunlar 
biran evvel açılmalıdır. Her semt. 
te uzun ekmek yapıldığı. halde 
semtimizde bu da yapılmamak • 
tadır.• 

Surigenin işga
li 24 saatte 

tamamlanacak 
Londra 14 (A.A.) - Röyter a. 

Jansının Suıııiyed.e* İmparator
luk kuvvetlen nezdinde bulunar. 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Beyrutun önündeyiz. General 
Dentz'in kuvvetlerile ak~en 
mütareki! muahedesinden sonra 
önümüzdeki 24 saat içinde miitte
fikler tarafından Suriyenin siyasi 
ve askeri işgalinin tamamlana • 
cağı tahmin edilmektedir. 

Sovyet Tebliği 
(Birinci Salılfuılaı DevMıl 

tün teşebbüsleri püskürtülrnijştür. 
Minskin şarkında kızılordu, bir 

çok mukabil taarruzlarda bullUl
muş ve iki şehri geri almıştır. 
TebJ;ğe göre, cephenin diğer 

mıntakalarında iş'ara değer bir 
şey yoktur, 

Muhtelif muharebelerde dün 
akşama kadar 131 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

• lkmal karılan 
(Blriaot Salı~ Devam.) 

tır. Bu mektepler, Kadirga üçün
cü, Beyazıt beşinci, Unkapanı el. 
li dördüncü, Fatih on üçüncü, Ka. 
ragümrük yirmi yedinci, Topkapı 

otuz dördüncü, Kasımpaşa onun· 
cu, Beşiktaş on dokuzuncu, Üs
küdar on dokuzuncu, Kadıköy o.. 
tuz beşinci, Bakırköy birinci ilk 
mekteplerdir. 

16 ıncı temmuz çarşamba gii. 
nü de Orta mektep ve Liselerde 
ikmal kursları açılacaktır. Selçuk 
Kız San'at Enstitüsü ile diğer 
Enstitülerde de yarın ikmal kurs
ları açılacaktır. 

HARP VAZIYET/ 

Alman .. Rus 
harbinin 

yeni safhası 
(!laşmakaled•n Devaaıl 

W.i. Şimdi, Sovyet Rusya İngilte
renin müttefiki olm.uttur. Rusya
ya karşı yapılacak berban&i bir 
tecavüzi hareket; ayni zamanda 
İngiltereye karşı yapılıruş ola
caktır. Bu bakımdan, Rus - İngiliz. 
ittifakı ile japonyarul\ ayağına bir 
bağ vurmwıtur. Filhakika, Rus
İngiliz anlaşmasının neşroltı1.1an. 
hulıisasmda «miitteiildıınlen her
hangi birine vaki olacak bir teca
vüz; diğerini de teuvüze uğnnuf 
vaziyete sokar. şeklinde bir mad
denin mevcut olduğu hakkında bir 
kayıt olmamakla beraber; bu. ne
tirenin tabii olınası lazundır. 

Muahedenin Ruslara t min e
drreği maddi ve fili yardımın ne
lerden ibnrel olacai'ı ve hangi me
safe mefhumu içinde yapılabile
ceği hakkında, şimdiden kat'i bir 
hükiim ,,enleme•. İngilizlerin as
keri yardınıda bPlıınmalan zayıf 
bir ihtimaldir. 7.ırhlı nsıt&, top, 
tan''""' göndermeleri de zamana 
bağlıdır. Gnrp ceph.,.fude bir ih· 
raç yapmak ve tanlTUZa gecmek 
•urelile Rusyanın :riikünü hafif
letmek yardımı da hemeıt yapılıı
maz gibi görünüyor. 

Her türlü yardımın fili bir ma
hiyet iklisap etmesi kazanılacak 
zamana ve Rus ordularının gös· 
terecekleri mukavemet derecesi
ne bağlıdır. Mnahedenin. şimdiki 
halde, Ruslar için en sağlam tarab 
kendilerinin herhangi bir nıağlil
biyetleri ve harpten İngilizlerin 
muzaffer çıkmaları takdirinde; 
Rusyanın müstakbel ihyasının em
niyet ıtltma alınma>ıdır. Yıne mu
abedenin en sağlam taraflarından 
biri; Rusyanın İngiltettn.in mu
vafakatini alınadan Almanlarla 
bir mütareke veya sulh _imzalıya· 
mamasıdır. İngilterenin bundaki 
bariz menfaati; her türlil izaha ih
tiyaç bırakmıyacak pokilde ~ık
tır. 

Almanların zararı da Rusyayı 
sulha mecbur ed(p İ.ngiltereye 
sür'atle dönememelerindedir. Bu 

__. ..., suretle Rusya ile, herhalde Rus-(~-• Sd a s ı>evun) \ dogruz ise SovyeUPr taarruz değil, 
ınelde imiş. cephenin bu kıımunda ciddi mu· yanın. son u.kntine kadar düğüş· 

Sovyet tebliği ise, Almanların kaverııet bıle gösterememişler de- mek mecburiyetinde kalacal<lar-
Moskova ve kiyef istikametleri~ mektir. 
de tekrar taarruza ba~ladıklarını , Bununla beraber doğru bir fikir dır. 

1 ıd ~ Run. aııın ve İngilierenin ayni 
şiddetli muharebe er o ugunu edinmek için vaziyete bir parça 
ve cPnhedc başka 0

bir değişiklik intizar etmelidir. Mevzie giren umanda muvaffak e muzaffer 
bulunma.dıWnı bildirmektedir. düşmıının mukabil hiicum, mu.ka.', oLnalan ve Alman taarruzunu 

Anlaşılıyor ki, Almanlar işgal bil darbe ve mukabil taarruzlarla kınnal.an talulirinde iae; Rus -
edilen mıntakalarda temizleme geri atılması müdafaanın e•asını. İngiliz anlaşmasının müstakbel 
harektının sonunu beklemediler. teşkil eder. Sovyet ihtiyatlarının dünya snllıu üııerinde oynıyuağı 
ikmal ve muvasala müsküliitı il~ ileri atılın!§ olan Alınan kıt'ala- rol de ayrıu ve başlı ba.,na bir 
ağır zayıatı iktiham ederek ve rına karııı taarruzlar yapmaları tetkik mevz.uııdur. 
aşağı yukarı ayni ıertrbat ile ayni beklenebilir. Eğer Sovyetler böy· ETEM iZZET BENiCE 
ısti.kamctlerde Stalin hattına ta· le bir muharebe kudreti göstere- !============== 
arrıiza'geçliler. Sovyetlerin Stalin mezlerse, o zaman So\')'et cephe- ftCC8r mall&rl 
hattı mıntakasmda işgal, tahkim sinin Oııtrov, Vitelesk bölgeletin- (Btrtıııai ~ ~) 
ve müdafaa için yerleşmelerine de yarılacağına. Leningradın ve mallarının çürüdüğünü iddia edi· 
vakit bırakmak istemediler. Moskovanın tehl;lteye düşeceğin<> yordu. 

Stalin hattında, yani bu müda- ihtimal verebiliriz. Bu takdirde Devlet Demiryolları Haydarpa-
iaa cephesinin asıl muharebe hat- Sovyet ordusunun mukavemeti a- şa Birin<:i İşletme l\füdürü. gaze-
tında meydan muharebeleri baş- zalmış ve mnneviyatı da sarsılmış temizde çıkan bu 'kayetl şayanı 
laml§tır. Alman tebliğindeki ma- görülebilir. takdir bir ha"8asiyetle ele almJş 
lümat doğru ise, Sovyet orduları . t be D ve kısa bir zamanda ki tahkik e-
yeni mukavemetlerinde zaf gös- Bu ,·ıızıye se P una nehri .., 

· lın' de Sovyetlerin ku ti' b' derek vazifesinde ihmali gorülen 
termişlerdir. Zira Ostrov bölge- şuna vve ı ır 

k it k t kil d l dir B iki memuru da tecziye etmiştir. 
sinde Alman zırhlı birlikleri mev- ·o u eş e ememe eri . u 

· · b""·' Almanlar k - İşletme Miidürü. bize şu. iı:ahatı ziin içine girmiş Leningrad istika. l§ı wu<ıs yapma uze.. 
metinde ilerlcme~e başlamıştır. redir. Zaten bizim fikirlerimize gö- vermiştir : 
Vıtolsk istikametinde büyüle bir re Sovyetlerin en büyük hatası bu ._ Sebze taciri şikayet.inde haklı 
yarmanın ilk alametleri görülmek- olmuştur. Fakat bunun tashihi olmakla beraber hadiseyi müba. 
tedir. kabildir; Narva - Vitelesk hattın- Higalı şekilde anlat:mıştır~K.endisi 

Sovyet ce.plıeSi. için asıl tenlik<>- dan Sovyetlerin garl>e ve cunuba ayın 25 inci günü akşamı saat 18 
yi, Finlandiya körfezi ile Duna doğru kuvvetli bir taarruz yap- de memurlara müracaat etmiştir. 
nehri arasındaki Alman taarruüa· malarile hata izale edilebilir. Fa- Vakit geç olduğundan ve 173 ki-
n ~il edeceği bu sebeple Narva· kat mu.harebe b~ladığındanberi loluk malın maışandWe nakle-
Pepyos gölü Vitelsk hattında Sov- Sovyetler böyle. büyük mikyasta dilmek mecburiyeti bulunduğun· 
yetlerin çok kuvvetli bulunmala- bir sevkulceyşi taarruz yapama- dan eşyası kabul ~!meıniştir. Fa-
rını, hattiı vazıyetı düzeltmek iÇiıı dılar. Alman orduları başkuman- kat ertesi günü bu malların nakli 
Sovyetlerm ihtiyat kuvvetlerle · danlığ1, Sovyetleriıı· yiiJeıek ı.evk kabil iken bu ıl.efa hadisede suçu gö 
büyük bir taarruza geçmelerini 1 ve idare z:.fından uamt istifade rülen iki memurumuz bu i~i dah~ 
düşünmW,tük. Eğer bu haberl_::._!!~ektedir_. ___ ------- ertesi güne bırakmışlardır. Yani 

istan~al Komutanlı~ı Satınalma Ko~is~ônu İlanları 
Beher kilosuna ıa kuruş Fiyat tahmin edilen 23:? ton Patate 26/7/94:L günü 

saat 11 de kapalı zarfla isteklisine ihale edilmek uzere ek!ııltmeye konulmllj
tur. Muhammen bedeli 30160 !.ıra olup llk .temınalı 2262 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda göıiilebilir. Hep~ine isteklı olnuıdı.&L takdirde Anadohı 
ve Ruınelı rihctıerine ait olanlar ayn 'ayrı da ihale edilebiljr. İsteklilerin belli 
günde eu geç saat LO na kadar kanuni vesikalan He birlikte tekıtt mektupla. • 
nnı makbtlz. kaı ,,.ngı Fındıklıda s::ıtın alnıa komisyonuna vet111.:eJerL .,5518Jı 

~ 

Aşağıda cins ı·c mlktarlan yazılı iki kalem odunun 2217/941 günU hiza
larında gösterilcn saatlerde kapalı zarfla eksiltmeler! yapılacakttr. Şartname. 
en ber gün komisyonda görülebilir. istekWerln bellı tııınıde zarfların açıl
masından en az bır saat önceye kadar tekli! mektuplarını kanunl vesi.kala._ .. 
n ile birlikte makbuz ka~ılıfında FmJıklıda aatınalma komilyonuna verme_ 
Jerl. (5343) 

Mıkı.trı Muhammen Bd. İlk Te. Eksiltme 
Cinsi Ton Lira kuruş L. K. Saat Da. 

Odwı 3000 80000 4~0 11 
c 3840 76800 4590 11 30 

+ + 
Beher kilosuna 25 kuruş fiyat taıırnın edilen 50 ton pastörize sili 24/7 /941 

günü saat 12 de kapalı znı'f usulile eksiltme ile salın alınacaktır. llluhammen 
berleU ı2MO lira olup llk teminatı 937 - 50 kut'\lllur. Şartnaınesl heraun ~ 
mıııyoııd.a Ciııiiletıllir İsleklılerin Mili günde muayyen saatten en az bir saat 
önceye k•dıır kanunt \"'5ıkalan ile blr\.iıcte teklif m-plannı Fındıkllda -
tınalına komisyonuna makbuz karsılığt vernıolert. <5583• 

ilk günkü kabahat tacirin kendi
sindedir. Memurlar yalnız ~r gün 
geciktirmişlerir. Memurları lıizım 
gden şekilde tecziye edeceğim. 
Yalnız bir noktayl da ilave ede
yim ki domatesler çürümemiştir. 
Geyve i>;tasyonuna telgrafla sor
dum. Eğer çü~ olsa! rdı; be
dellerini de kabahatli memurlara 
ödetece!ctim .• 

~:z ;Y.,.~ ~ ...t•~ı. 

TEŞEKKÜR 
Pederimiz emekli piyaole bİnllltr 

ıpsı Bay Mustafa Sıtıu Dda:m ce
nazesine bizzat gelmek. mektup ve 
telgrafla tarlyette bulunmak. su
retile büyük acınma iştirak edea 
akraba ve dostlan:m.aa en samimi 
şükran hislerimizle alme11. t.,.ek· 
k:iirii bir borç biliriz. 

Çocukları: jandarma subayı 
Mithat, İkdam ve Son Tel
graf makine şefi Zihni, Ku
yucak nahiye müdürii Nuıı
ret, Ekrem ve kerimeleri 

: ~~;a:~ .. u: ... ıa:.zmıga • 

istubu Lerazını lmirl'ji Satınalma Komisyonu İliRlıı 
Beher ldloııuna 18 kurul t:ıhmln edilen 82,200 kili> ııfit alnacaktır. Kapa. 

il zarfla ekliltmesi 21/7 f9H Paurteci rlinıi saat 15 de Tophanede Lv. Amir. 
!iği atınalma komityonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1109 lira 70 kııruştur. 
Tallplerln kanuni veslkal&rile tekli! melduplarını ihale saatınden bır -ı 
evvel komi.qona vermeleri .Evat ve tartnam ~_i k.oıııiqonda &orülar. 

133,000 kilo kuru soian alına
caktır. Pazarlıkla eı.iltmesi 18/7/ 
941 Cuma günü. saat 16 da T pha
nede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli OC15 lira, ilk temina\i 648 
lira 38 kuruştur. Taliplerin belli 
vakitte komisy<111a gelmeleri. 

(~7. 5672) 

Kilo 
4940 Ft.rın kırıntısı. 

2000 Sönmüş fırın kömür!I. 
Askeri fırınlarda birikmiş olan 

fırın kırıntı ve sönmüş kömürü 
15/7 /941 Salı günü saat 14,30 da 
Tophane<k Lv. Amirliği satına! 
ma komisyonunda pazarlıkla satı
lacaktır. Kırpıntının tahmin be • 
deli 222 lıra 30 kuruş, kömürün 
tahmin lıMeli 30 liradır. Talip • 
lcrin mal bedellerile beraber ko
misyona gelmeleri. 

(65-5620) 

* Adet 
175,000 Üç köşe halka. 
400,000 Kö~. ınem<ıli, çen. • 

gelli toka. 
135,000 Köprülü, memeli toka. 
Yukarıda yazılı malzemeler a· 

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
23/7 /941 çarşamba günü saat 14 
de Tophanede İst. Lv. Amirliği sa. 

Beher kilosuna 400 kuruş tah
caktır. Yalnız köprülü. memeli, 
çengelli toka prinçten veya dök
meden alınabil~~inden pirinç-

• ten verildiği surette hepsinin talı. 
min bedeli 33,562 lira 50 kuruş 
ilk teminatı 2517 lira 19 kuruştur . 
Dolmıeden verildiği surette hep. 
sinin tahmin bedeli M,562 lira 50 
kuruş ilk teminırtı 1842 lira 19 
kuruştur. Nümuneleri komisyon
da görülür. Taliplerin belli va • 
kitte komisyona gelmel1!ri. 

(81-5782) 

* Beher metresine üç buçuk ku. 
ruş tahmin edilen iki milyon yir. 
mi bin metre sitil ipi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 23/7/941 
çarşamba günü saat 14.30 da Top· 
hanede İst. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
İlkteminatL 4785 lira~ Nümu.. 
neleri komisyonda görülür. İstek. 
lilerin be ili vaki te komisyona 
gelmelen. (7~'l780) 

Maltepe askeri l.lsesınde mev
cut beş ton kadar e i kitaplar 
satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 
'13/7 /941 çarşamba günü saat 15 
de Tophıınedcr Lv • .Amirlıği satın 
alma lromısyonunda yapılacaktır. 
Kitaplar pazar.tesı, çarı;amba ve 
cuma giinleri ~at 9 dan 12. ye 
kadar T'l!Jk:ıpı M.altepesinÇeki 
askı:.ri Lisc'<ie bulunan memuru 
tarafından gösterilir. İsteklilerin 
tahmin bedeli olan 450 liralık mal 
badeli olan tcminatl.arilıı belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(83-5784) .. 
Beher kilosuna 400 ~ tah. 

min edilen 20 ton kadar kundu. 
ralık va \ete alınacaktır. Pazar • 

~cim 
ve miktarı ve Saati 

45 ton Arap Sa· 21.7.9U Pazar-

(52-5419) 

lıkla eksiltmesi 16/7/941 çar • 
aşınba günü saat 14 de Toplıa • 
nede İst. Lv. Amirliği satın alına 
kcımisyollllilıda yapılacaktır. Ta. 
lipltt.in teminatlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (82~783> 

* Adet 
255.000 Kesme kanca. 
255,000 Köprülü sürgü. 
255,000 Köprüsüz sürgü_ 
Yukarıda yazılı üç kalem mal

zemenin pazarlıkla eksiltmesi 181 
7 /941 cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği sa
tın alına komisyonunda yapıla • 
caktır. İşbu malzemeler pirinç 
levhadan olabileceği gibi dökme. 
den de olabileceğinden levhadan 
olanın tahmin bedeli 26.1:!7 lira 
50 kuruş ilk teminatı 1960 lira 
35 ~ur. Dökmeden olanın 
tahmin bedeli 15 300 lira ilk <emi 
nalı 1147 lira 50 kuruştur .• 'ümu 
neleri komisyoooa goıiilür istek. 
illerin belli Yakittc kom' \Ona 
gelmeleri. (80 -5781} • Kilo Cııısi 

12,400 Kunduralık kösele kır • 
pmflSl. 

42,300 San sabunlu h."O. le 
lı ırpıntlSl . 

15,500 Vaketc kırpıntısı . 
960 İp kırpıntısı .. 
Yukarıda yazılı kösele. vaK,.le 

ve ip lorpmlılan Fatıla<"akt r Pa
zarlıkla artt.-ması 21/7/D41 pa
zarte;i günü saat 16 da Topha _ 
nede Lv. Amirliği . atın ı:.lma k!
misyÖnunda yapılacaktır. H~p i
nin tahmin bed 11 8431 lira ·o ku 
rustur. Kat'i t mınat. 1 4 · J 8(1 
kımıı,-tur. İstekliler kırpın ı drı 
Tophanede Saraç evi anbnr " 
hergün görebilirler. Taliplerin 
belli vakit tc komisvona gdme 
leri. ·-a 577qı 

.lf 
Miktarı Clnsı 

Adet 

270.000 4X8 Perçin t!vW 
4llt.ODO 6Xl 2 Pertin <;M.'1 
~o.ooo 5,5Xl5 Perçın civl.<t 
360,0IJO 2.5X6 Pcn;m çıvisi 
880.006 2.SXB Perm ~ 
ZSO.llllO Z.3)(10 P•rçm clvUi 

1.410.000 2,ŞX12 P Çin ti• 
520.000 Çift sQ::J il pul 
800,000 Bliviik perçin pulu. 
180,000 Orta- pe1"t"ln p11lu. 

2.980.008 Kucıik perçin puhı. 
Y:ıkandıı: yuılı 1 l k !om P"' n çı

visi v~reıin p;.wırlıkla eksilt.nH."Si 
'J:l./71941 Salı giinü aat 15 de 1'o~ha
nede İs. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda. yapılacaktır. R~inin ta11.... 
mın bedeli 48-'15 lira ilk lt'minatı 
3638 lira 39 kuru tıır. Sartnı.ıme ve 
nllmunelori komisyonda görülür. i.
tekliiedn Mlli vakitte komisyona &'Ol• 
meleri. (7'1 - 5778) 

LIBYADA 
(Bılırlad Seb" 7 Dınw) 

şiddetli hücwnlarma rağmen, 1n. 
giliz kıt'alan mevzilerini mu ıa. 
fazaya muvaffak olmuşlardır. İn
gilizler Libya muharebestn.i ka • 
zanmış telakki edilebilirler. Mih. 
ver devletleri artık Afrika ile 
lrtfüatlarını temin için vapur 
göndemıeje cesaret edememek • 
tedirler. 

Lira 

Kat'! .Şaı111~ :n• 
tem inat betle!! 

Llrıı Kurut 

bunu tesi a 1575• 2:ıe2 .;o 
150 - 300·ton ,.eril 11.7.IMl Pazar.. 
luııers pamuiu lesi 15 84000 10900 4;!0 
1802tl adet tekeri* 21.7.9'11 Pauır· 
iıibit ,.e başlıiı teoi 15.30 2llMO 39Y? .50 1 4 

Yukarıda cım ve milıtarı yazılı mal :ııeme bizalannda ııösf«!Jen gün vr • -
.atlerde A..qerı FalJı'ib.lar Umum Müdürltilü merkez. satın atma koml.yont~nca 
pazarlıkla ihal., ecillecekttr. Muhammen bedel ""' tdıl't ~ye ilU'lnam• 
paraları da biı.alaruı.da io.lerllın!otır. a5760> 

+ .. 
Beher Kıloo& 

Sadeyat l3UOQ K&. ı60 Kurul 
Zeytinyat tJOOO • IJU • 
Bulgur 40000 > 24 > 
Sabun 15000 • 80 • 
Kun1 fasulye 50000 • 2.3 " 
Nohut 20000 ı. 18 :. 
Mercimek ıoooo • 2? > 
Zeytin tamsı 10000 • 40 • 
Beyaz ""7nir ıoııoe • eo • 
Reçel 2000 > 70 • 
Toz ıeker J 0000 > 48 > 
Pirinç 8000 • 48 • 
Ttı:z 12000 • 8 • 
Kunı so!ml 8000 • 12 > 
Patates 8000 • ı 2 • 

Tuhmin edii<'.ııı bedel! 85620 !ıra olan clnıı ve miktarı yukando yazıtı 15 ka· 
ı.... erzok Aal<erl Fııbrikalar Umum Müdürlülü merkez saUn olma komlsyo· 
r. oı:a 2.1.7.~l Pa.ıartesi lilnU saat 14,;ıo da pazarlıkla ihale edilecek! r Ş•"'~•
~.e.ti, 4 Ura 29 kuruilur. Kat'! teminatı 11062 liradır. l!ey'etl u "" • •ı 
ı ud<!n venııel< ımlıı:d<im olmadığı takdirde parça parça da alınabilir, .:,75,, 
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KISIM ORTA 

Robut Koltj ER E 
••b•k..~~ 36 ... 3 : K K 

LiSE 
J~JSHl 

KISMI 
İna:iHzce ihzeı1 .s.ını:flan, Ticaret dersleri, Almanca ve Fransızca kurlan. 

MÜHENDİS KISMI Elektrik, Makina, Nafia Mühendi&liJi me 
zunları 3418 sayılı mühendislik Kanu
nu hükü~lerınden istilade ederler. 

Cemil Fuat şimdi ne yapacağını düşünüyordu, 
kendi canını mühim bir vartadan kurtarmıştı 

Derslere 25 Eyhll Perşenbe Sabahı Başlanacaktır 

Kayıt gtnlerl : Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perıemb e gönleri &c.at 9 dan 
ıı ye kadar, 8 Eylulden itibaren her&ün. - Pekala .. Şimdi butün kabi • 

leyi buraya topla. 
- Ne için? 
- Arama yapacağım. Silıl.hla. 

rınızı toplıyacağım. Bit de rapor 
tanzim edere.< altını sana da im. 
zalatıp karargaha göndereceğım. 

Bestani Efendinin bu arzusuna 
Emir Cafer istemiyerek boyun 
eğdi. Çadırların arasında dolaşan 
iki Arap herkesi meydana !op
ladı.. Çoğu gözü yaşlı kadinlar -
dan, ağla,an cocuklardan ve ıh. 

tiyarlardan mürekkep olan kabi. 
lenın gerı kalan kısmı Emırin ya
nında toplandılar. Osmanlı ne • 
ferleri çadırları dol~tı. Bulduk. 
ları tüfenkleri, tabanca ve kur • 
$UI1ları kumandanlarının yanına 

taşıdılar. Bunlar eoey bir miktar 
teşkil ediyordu. Bestani Efendi 
de hemen raporunu yazdi. Vak'a
yı baştan nihayete kadar kağıt ü
zerine geçirerek müteakip hare. 
kat için Neşet Beyden emir ve 
talımat listediğini ilave eotıti al. 
tını da kendlsıloe birlikte Emır Ca
ferc imialattı. Emırcien istedıği 
ikı ata r.efcrlcrinden ikisin; bin
dirdi. Azizıyeye doğru hemoen 
yola çıkarttı. Müfrezesıni d ~

vap gelindye kadar istirahat et • 
mek ıizere Cümeyıe kabilesj ça
dırlarına dağıttı. Yeni talimatı 

bcklemeğe başladi. 

Fuadiler Emirinin 
yeni teşebbüsleri 

Kend, adamiaı ı,e biriJkte Cü • 
!Jl'(y ıe muharıolerınden bır kı mmı 

da :akip müfrezesi!e müsademeye 
tutu;turduktan sonra .;ıtına binip 
çôle doğru yola koyulan Cemil 
Fuat bır saat kadar atını koştur. 
du. Artık karadaki mesafevi yaya 
müfrezesıle kapatmağa muvaffak 
olamıyacağını kestirdiği Bestani 
efendin.ı takibınden kurtuldu • 
ğ~na iyice kanaat getirmiııti. Kö
pük ıçinae kalan cıns Arap kısra· 
ğını koşturmaktan vaz geçt,. Ağır 
ağır yuriıtmeğe ba.şlad:. 

Centil Fuat şimdi ne yapaca • 
ğını düşünüyordu. Kendi hayatı. 
nı mühim bir vartadan kurtar • 
mıştı. Fakat adamlarından bir 
çoğu şimdi ya ö1müş yahut da ta
kıp müfrezesinin eline düşnıö.ijtü. 
Kendisi nereye gidecekti? 

Trablusa dbnse, bir gece evvel 
çil, çıl altınlarını alıp direktif -
!ere kariı vaıdde bulunduğu !•~!. 
yanlara kepaze olacaktı. Heın [:·,l 

yol hiç şüphe yok kj kendı izini 
haber alarak takibe başlamış b~
lunan Osman1 ı kuvvetlerinın da-

imi nezareti altında idi. Bi.ıaen
aleyh çok tehlikeliydi. Çöle dön. 
mek! .. Bu, en muvafıJt bir harekPt 
olacaktı Lakin bu hareke:te de 
Cemil Fuadi frenleyen bazı se -
bepler mevcuttu. Evvela kendi 
kabilesinin şimdi çok uzağ.nda)· 
dı. Ora) a kadar yalnız başına var. 
mak çok müşküldü Gerçi tekmıl 
Arap kabileleri birka" gün evvel 
and irerek aralarındaki düşmanlı. 
ğı İtalyanlarla yapılan harbin so
nuna kaciar tatil etmişlerdi. Fakat 
Bu söz verıs. Cemil Fuat gibi çöl
de dü manı çok bır adam için ve 
tek basına kıstırıldıi'ı zaman da 
hükmün üyürütecek miydı? 

Kız Kısmında Yeni Leyli Talebe için Yer Yoktur 

Devredilecek İ lı tira Beratı 
Karbon dö sülfid imaline mü. 

teallik usul ve tertibat. hakkın • 
daki ihtira için İktısat Vekaletin. 
den alınmı< olan 23 haziran 1939 
tarih ve 2774 numarlı ihtira bera
tının ~Dt:va e'tığ; hukuk bu kerre 
ba,kasına devir ve yahut icadı 
Türkiyede mevkii fı!le koymak 
için salahiyet dahi verıleceği tek. 
lif edilmekte o.duğundan bu hu
susta fazla malümat edi11TIU'k is. 
tiyen;erin Galatada, Açlan Han 
5 inci kat 1-3 ıııumaralara müra • 
caat eylemeleri ilan olunur. 

arzu edenlere pro~pektüs gönder111r. 

Devredilecek İhtira Beratı 
.cazibi arz mesaha aletleri• 

hakkındaki ihtira için alınmış o. 
lan 30 Temmuz 1937 tarih ve 

2392 numaralı ihtira beratınııt 

ıht;,·a ettiğ hukuk bu kerre baş. 
kasına devir için icara dahi ve

rilebileceği teklif edilmeırıe ol. 

makla bu hususta fazla malümat 

edinmek isteyelerin Gala tada, 

Aslan Han 5 inci kat 1-3 numara. 

!ara müracaat eyleroeleıtl ilan o. 
lunur. 

14 Temmuz 1941 
18.00 

18.03 
18.30 
18.40 

19 00 
19.15 

Prog•oın, -ve Memleket Saat 
Ayar. 
Müzik: Cazband (Pl.) 
Kcınuşma h1emleket Postası. 
Müzik: Keman Sololan -
Cezml Eriç. Bunların en mühimmı, İtalyan. 

!ara verdiği sözle çöldeki Arap 
birleşmesini C:ağıtmak için hemen 
harekete geçmektı. Cemil Fuat ı------,,-----,------------------

şimdiki vaz!yette bu harekete baş runıı TlcAn'T g'1ı.N''A'I A.c. 19.30 

Konuı:,ma: (Mebmedin Saati) 
Müzik: Köy Türküleri ve O
yunları. 

l\fc·mleket Saat Ayarı, ve A-· 
jans Habcrlf:'r .. 

vurabilir miydi? Yanında tek a. t'\ t\ !"\ t: H K l ,/ 

da;~n~~~/!~:: boyuna muha- ~UPONLU VAD~Lf MtVDUAT 
19.45 
20.ı5 

20.45 

Mtizik: Fasıl Sazı. 

Radyo Gazf-tE'si. 

keme ederek durmadan yol alan p .&.A N BU • 
Fuadiler Emirinin bir aralık g>Z- ,.. A 1 RADA l;(LE 
]eri parlad1. Yüzündeki endiıe 

Muz.ik Bir Halk Türkü.<ii öğ
reniyoruz - Haftanın Tür
kusü - Türkü. 

İhtiyarlar sıJfıh sılfıh çatmış (Ah) yo
. lun üstune. 

buJut,arı dağıldı. Nerecieyse: {:j.I:y_ 
- Buldum, buldum' 1--( 

Nazlı y .rinı geU - gelivermi~ sol dizin 
üstüne. 

Dıye ha) kıracak, sevinçle gay. 
ri ıradi hareketler yapacaktı. Ken. 
d kendine: 

- I;te bir taşla iki kuş vurmuş 
dıye buna derler! 

Sözlerini mınldandi. Hayva • 
nını kamçıladi, Seyh Sünus:i ile 
yanındaki Emirlerın bulunduğu 
noktaya doğru atını sürdü .. 

Kum denizinde kızgın güneşin 
altında; aç susuz bir gün ve yarı 
gece yol alan Fuadiler Emiri yor
gunluktan mecalsiz kaldığı sıra. 

da uzaktan birkaç ışık gördü. Tü. 
kenen gayretini tazelemeğe ça· 
lışarak o tarafa doğru yürüdü .. Bır 
saat sonra cieve homurtuları. 
at kişnemeleri arasında çöl diliJ.e 
bir bedevınin: 

- Dur' Kımsin? Dost mu, düş
man mı? 

Sesleni~e cevap vermek için 
goemı kaslı: 

- Yabancı değıl.. Senin gibi bu 
çölun öz evlatlarından bir Emir! 

Biraz ı:zakta kımıldanan sual 
ses:enişinin sahibine koyu göıge
den bir gülümseyiş sadası işit;J·. , 
istihfaf eden bir eda !le sual sa!ubi 
devam eıt.; 

- Elllk mi dedin? .. Hayatımda 
ilk defa bir Emirin yalnız başına 
gezdiğini görüyorum. Çabuk ken
dini belli et, yoksa tüf-engin teli • 
gine dokunacağım! 

(Arkası Var) 

i'ZiNi 
Fatih Sulh 1 inci Hukuk Mahkemesi Satış 

Memurluğundan 

Gözum )'<.ı~J chırmaz ukar gUl yüzün 
iıstiıne. 

Nakarat: O da benim nazlı (da) y3rim 
ne oldu sana? 

SimdC'n sonra hanım oltun şu yerler 
bana. 

Çıkayım fidcy.m be kuzum bir uc;tan 
uca, 

Göstereyim .t.dr.a (da) be kuzum ayrı
lık nice, 

lturbaniar keMyim be kuzum geldiğin 

21.00 

21.10 
,1.2$ 
2U5 

gece. 
Ziraat Tetkvimi ve Toprak 
:LlDhsuJleri Borsası. 
·Mu1.ik: Solo Şarkılar. 
Konuşma (Uoşboş). 

Müzik: Rc.dy Senfoni Orkes
tra~ı (Şef: Ernst Praetorius) 
l. Moz.art: Saraydan Kız Ka
çırma, 2 Jfaydn: Askeri Sen
foni, S. Delibes: Lak.ıne (Fan
tezı), 4. Berlioz: Macar Mar
şı. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi· 
liıt. Kamb:yo - Nukut Bor· 
sa (Fiyat). 

22.45 Müı.ik. Dans Müziği: (Pi.) 
22.55/23.00 Yarnki Program, ve 

Kapanş. 

YARINKİ PROGRAM 
7 .30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı. 

7.33 Müz.ık: Hnfif Program (Pl.) 
7.45 Ajans Haberleri, 
8.00 Mu11k Senfonik Parçalar 

(Pl) 
Dü.rıye ile Alinin tasarruflannda bu~unan Fatihte Sofular mahallesinin 8.30/8.45 Evin Saati. 

Rağbet sokağında eski 3, 5, 6, 7, 9, 11/l yoni 6 n taj 6 n: 181 pa1ta 1087 ada ve 12.30 Program, ve Memleket Saat 
9 parsel n; tahtında 1200 lira kıymetinde bulunan çini döşeli koridor alt katta Ayarı. 
iki ve ..ıst katta dört olmak üzere 6 oda ve iki halA bir mutbak \'C bahçede bir 12.33 Mü2ik: Türkçe Plclk1ar. 
kuyu u bulunan ve elektrikli olan ahş'np ev Jzalel şüyu zımnında açık arttırma 12.45 Ajans Haberleri. 
suretile 19. 8. 941 tarihine 'Jllüsadlt salı günü saat 14 - 16 ya kadar mahkeme 13.00 MüZ1k: Türkc;e PlAklar Prog .. 
başkatibınin odasında iıtidekj ıartlar dairesinde ve tapu kaydına göre satı- ramının Devamı. 
lacaktır. O gUn muhamır.en kıymetin % 75 ini buldu&u tdkdirde ihale edile- 13.15/14.00 Mi.ızik; Kanşık Prog-
cek aksi takdirde en ıon arttırarun ta ahhüdi.ı baki kalm<ık Uzere 29. 8. 941 ram (Pl). 
tarihine müsadil cuma giınil ayni saatte ve ayni malı.elde ~tışa de\'am olunarak 1---------------
en çok art!Jra:rıa ihale edilecektir. Devredilecek İihtira Beratı 

GRiPi 'N 
İşbu gayrimenkul Emniyet Sandığına ipotekli olup balen 34 Lira 15 K. •Kuyu kuyudatını almağa mah-

borç kalmışsa da bu borç satış bedelin den verilecektir, 
1 - İsbu gayrimenkulde müseccel ve gayrımili;eccel hak sahiplerinin ta- sus elektrod. hakkındaki ihtira i-

rlhi ilandan itibaren 15 ııün içinde memuriyetiınize ve.aikle birlikte gelmeleri Çin iktısat Vel\jiletinden alınmış 
lizımdır. Ak•! takdırde gayrirntiseccel hak sahipleri paylaıımadan hariç kalır· olan 12 Temmuz 1939 tarih ve 
lar. 2767 numaralı ihtira beratırun ih-

). 
2 - ArlUmıaya iştirak edecekler % 7,5 nisbetinde pey ver..,.kler. tiva ettiği hukuk bu kere icadı 
3 - Arttırma bedeli peşindir. Memur kanun! mehil verebUir Bu mehil 

i~ınde müşteri bedeli ihaleyi vermezse ihale feshedilerek gayrimenkul yeni- Türkiyede mevkii fiile konması 
den arttırmaya çıkanhr ve en çok arttvrana ihale edilerek arada.ki fark ve za· için icara verileceği teklil edil-

Güzel 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

ÇÜNKÜ 

SANiN 
Diş Macunu 
Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten SA
NİN diş maruııunu kıüJan
rnıya, S A N İ N diş macunu 
ile günd.,. üç defa dişlerim 
fırçalamaya ahştırınız. Gür
büz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 

&zanelcrle büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

~ ~· - - . - . .. . -:; 

BERLİTZ 
.Lisan Dershanesi 

BÜTfN 1· AZ AC"IKTffi. 

kyotlu: 294, İ:.."'tikl;i.J 
Caddesi 

FRANSIZCA 1 Lisan kurlan 
LVGİLİZC'E Vt> Hususi 
ALMANCA l><',.,.ı., 

Ha/tada 3 dero ayda 4 lira. 
Tttrübe dersi bedavadır. 

İstanbul ikinci İcra Memurlvi11' 
dan : 939 / 4323 

Bir borçtan dolay mahcuz ve part' 
ya çevrUmesi mukarrer 400 kilo k.t!'. 
me makarna 15/7/941 Sah günil ~ 
15 - 17 ye kadar Kutucularda 75 1111' 
maralı l\.fakama Fabrlkaı-ında a4 
arttırma suretiyle satılacaktır. f.(1' 

arttırınada muhammen kıymetin yÜ' 
de 75 ini bulmadığı takdirde ikincı,: 
tırma 21/7/941 Pazarte!'i günü aYf.:

sd.atte iL ·a edi1Ccl·gindcın t.ıJlp ol<lfll 

rın ye\'ır. n1eLkürde mahallinde Jı9' 
bulunacak mcnnıra müracaat ctmtl 
ilan olunur (5914) 

• TAKVİM e 
...... ı 1!~7 Hızır Blcr1 13 .. 

TEMMl"Z c. AHİll 
1 10 19 

Yıl 941 Ay 7 l"a.ı;alı iP"' 

TEMMUZ 
S. D Vüit s r 
5 40 Gluı'1 9 oo 

14 
13 20 Öfıe ~ 39 
17 19 hindi ı; 3 
7010 Akııam J '.' llC 

Pazartesi 22 38 YU.ı 1 -~q 

3 26 !m,,:ik 6 46 

#" 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
Mlltiyadinln VasiJ veledi Kostiden ~:dığl (1500) lira mukabilinde bit" 

derecede ipotek irae eylediği Fenerde ScJeri.koz rnahallesind.~ Fener caddrsL 
e:ıki 158, 162 yeni 128, 132 No. lu dükkan ve od;.ıyı muşteınıl hanenin 55 Jı 1 

\tibariyle 15 hissesinin bedeli rehni verl lmediğinden dolayı alacaklı \"atil ,t 
dt KosU tara!lndan m€zkUr alacak Osman oğlu Mustafay<.ı temlik edılnıl' 
bu kerre de 2220 No. lu kanuna tev!i kan paraya ~·e\ rilınesine karar ve 
mi;;:lir. 

HUDUDU: Sag tarafı Nıı«oli ve GorU \'e Mihal \'C Mustafa ve Frıtm 
berber dükkanları :>.:ıl tarafı Sinadi vere e!:'ı ,.c Ko~taki zevcesı hazan Kc•ı pı 
sah-enin kömür ve ahır mahalli arka ı :ıeclderya cephesi tariki öm ile rıt· 
duttur. 

VAZİYET VE TAKDİRİ KJY!\.IETİ: Mezkur sayrı menkLı.Un \"a.t.yeti J1 
kında ev\'elki raporda yazılı evsaf ve binlar hi..ilr-n yıkılmıştır. Şımdi dcpO 
lınde kullanılmaktaclır. 128 No. lu kısım kapı mahalli ve ı32 No. lu kı>ırı 
hlssed:ır tarafından yapıJmış k5gir bir yazıhane n,ahal!ı vardır. Yan çcpJl 
kısmın cephesi galvanizli saçla örtUludilr. İ\·inde hi~edar otur.rrıaktııd.ı •. 

SAHASI: Kada!:tro idaresinin 324 ki.ıtlık 257 pafta, 3217 ada ,.e 8 p• 
No. lu plAnma göre (317,5) metre mur abbaıdır !l.'fezkiır gayri ttenk ılun 
mamına (7930) lira kJymet takdir edilmı~tır 

1-İşbu gayrimenkulün arttırma ,artnaı:nesl 20171941 tarihinden ıtıbaretı 
2'252 No. ile jstanbul Beşinci İcra Da ıresinin muayyen numarasında ııeıt 
ıin görebilmesi için açıktır. İl3nda yazılı olanlardan fuzla malUmat cı.lmak J 
yenler, lebu şartnameye ve 37/22~2 dosya No. ~ile memuriyetimiz.e muracaat r 
melidir. • 

2 - Arttırmaya ittirak için yukaın da 7aıılı kıymetin 0(- 7 ,5 nhıbf"tinde pi 
okCftl •"7• mılll bır bankanın temin.ol mektubu levdi edilecektir. (Madde ır 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alfıkadarlann ve irtifak. hakkı &aıııf' 
r-inin ıa;rrimenkul ü.ıerindekl hak.lannı hıausile falı ve Jn.Hrat'a dı ir olan iti 
larını ı işbu ilAn tarihinden itibaren 1~ ıün tçinde evrakı müsbiteleriylc ,/ 
l1k1e :nemuri7etimize blldirme.lt:ri icabtder. Aksi halde hakları ıa,u &ici1İ 
•bit olmadılı:ça 1Alıı bedelinin paylaı masmdan hariç kalırlar. 

1 
' - Gö.terilen ründe arttırma7a ıa:tirak edenler arttırma ,._rmımesiJ'JI 

kum\11 v.e: lüzumlu malOmatı a.lnutı ve ~unlan tamamen kabul elmii ad ve iti~ 
olu..rıurlar. 

~. 
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Ba.,, Dif,-Nezle, Grip, Boıua.'dzma 
Nevralji, Kınl1ık ve Bötiln Ağrılarıau.ı ,Derhal Keeer 

lcablada rtıocı. J ııa .. 11ıoıblll1.• TAli.LllLERINODI Sı\ltlNINIZ. 

rar blllıhiıküm müşteriden alınır. mekte olduğundan bu hususa faz. 
4 _ İhale tarihine kadar olan vergiler hissedarlara ve 20 senelik evkaf ta- la malümat edinmek isteyenlerin 

5 - Gayrj menkul 4/8/941 tarihinde Pazar!e>i günü saat 14 : ıe ya l< 
İstanbul Beşinci lcra Memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttı 
.na ihale edi11r. Şu kadar kt, arttırma bedeli gayri menkul Jçin tahının ed 
olan kıymetin en az % 75 ini bulmak ve satış istiyenin alacağına rüçhanı t 

diğer alacaklılar o gayri menkul ile tem in edilmiş ise bu suretle rii(hanı 
alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya c;e\'lrme ve ıf 
la,tırma masraflarını tecavüz etmek şar:tır. Şayet böy1e bir be<lcl teklif 
mezse en çok artt.ıranın taahhüdü baki kalmak Uzere arttırma 10 gün Ö 
temdit .edilerek 14/~/9.41. tarihine tesadüf eden Per~embe günü saat 14 : I~ 
kadar Is tan bul Beşıncı icra me-murluğU na arttırma bedeli satı~ istiyenin slıJ 
ğına rüçhanı olan alacaklıların mecmu undan fazla olmak ve bundan b 
paraya çevirme ve paylaştırın masraflarını tec&\'üZ etmek şartiyle en çolt 1 

lırana ihale edilir. Böyle tazla biz bedelle alıcı çıkmazıa satııı 2280 No. J<iıJI 

ili 

HER VE!fOF ruLLU l<UTlTLARI ISRı\Rt.ı\ _ISTEVl'117. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 66 ----
Yazan: Froncis Machard Çeviren: Isknder F. SERTEu.J 

Siz Japonlarla meşgul olmayın, onların 
içine giren lngiliz casusları var 

Ti-Vong beni iyice avucunun r 
s;;-alabıleceğinden emin görünü

yor ve dudağının ucile arasıra ja· 
na bakıp güluyordu. 

O gün evlenme işi komı~ulmı

yacaktı .. Sadece birbirimizi tanı• 
)"acak ve mümkün olursa az ço]\ 
anlru;acaktıJt. 

Onlara göre vaziyetin şekli bu 
idi. Halbukı, biz, biribirimizi ılk 

goruşte, bu komedyanın içyüzunü 
anlamıştık. 

Madam janetle az çok anlaştığı
nu.ıı Ti-Vong keşf~tmi.ştı. O. be-

n= Madam ıanete meftun olma
m. istiyordu. Onun beni sevmesi 
'\.·ey• sevec gtbi görünmesi mev

zuu bahis değildi. Zira, belli ve 
malümdu k~ Madam janetle daha 
önceden mutabık kalmışlardı. On

lara göre safdil bir Fransızın av
lanması lazımdı. Bu işi de janete 
havale etmişlerdi. 

Halbuki janet, benim (Entelli

cens Servis) teki mahrem numa
.,.amı bile biliyordu. Hatta en mıi
h.Jn muhabere evrakım Londradan 
• kapalı da ol.sa - onun va ıt~s:le 

v1z bedeli ııe % 2,5 telllıliye müşteriye aittir. Galatada Aslan Han 5 inci kat 
5 - Şartname bugünden itibaren herkesin &örebileceği surette açıktır. 

Fazla maltlmat alınalı: isteyenler satııı 181 No. ile memuriyetlmiıe müracaat 1-3 numaralarda müracaat eyle-
edebilirler. •5719• meleri ilan olunur. 

geuyordu. 
Böyle bir kadının kimın hesabı

na çalışabileceğini fazla düşünme
ğe lüzum var mıydı? 

Şıiphe yok k~ Madam janet 
(Entellicens Servis) in adamıydı .. 
ve onun hesabına çalışıyordu. 

Fakat şimdi, Madam janet es
Jtlsinden fazla gözümde büyümüş· 
tii. 

Bana, son görüştüğümüz zaman: 

•-Siz, japonlarla meşgul olma· 
yın!. Onları taki,p eden, hatta on
ların içine giren İngiliz casusları 
varciır.•, 

Demişti. 

Şimd!, kuvvetli tahmin edile
bilirdi iti, japonları takip eden, 
hatta - kend; tabirince • onların i· 
çine giren kendisiydi. 

İşte bunun içindir ki, Madam ja
net gözümde büyümeğe ve daha 
çok kıymetlenır.eğe başlaml§tı. 

Yemek sofrasında havai mevzu

lar etrafında bir haylı konıiştuk
t•n n bırkaç kadeh ~~rap ıçtikteıı 

sonra, kapıcı jan ortaya şöyle bir 
fikir attı: 

- Pariste günün birinde yağ
mur yerine gökten şarap yağsa, a
caba bir damlası yere düşer mi?. 

jan, bununla Fransızların şara
ba fazla düşkün olduğunu gösteri

yordu. Fakat, Ti-Vong birşey an
lamamış gibi göründü. 

- Bu kelimenin yerine mesela 

altın yağsa deseydin çe>k dahama
kul olurdu!. 

Dedi. jan bru;ını salladı: 
- Hayır. Fransızlar zannettiği

niz kadar para düşkünü insanlar 
değildir. Hesaplarında. kitapların

da, ticaretlerinde ölçü para değil
dir .. yanılıyorsunuz, Mister Ti -
v'ong!. 

Ti-Vong bu bahsi kapamak is
tedi. 

Ve Madama dönerek: 
- Siz hiç içmemiş gibi görünü

yorsunuz! dedi. Ve biz mütemadi
yen içiyoruz. 

Madam janet güldü: 
- &nirr m;ııem fazla şarap kal-

dırmaz. Maamafih, sizden az içti
ğim halde, sizden çok neş'eliyirn. 

Halbuki sizler • şarap neş'e verir 
dediğiniz halde - neden benim ka
dar neş'elenmediniz?. 

Ti-Vong: 

- Biz ıaponyada şarap içmeyiz, 
dedi, şarap mütehassısı jana ııor-

• malı bunun sebebini.. 

jan: 

- Benden daha mütehassıs var 
içimizde .. 

Diyerek beni gösterdi. 

- Öyle değil mi, dostum? Sen 
ki, meşhur bir Liyoo şarap tacı
rinin oğlusun .. Bu işi elbette ben

den, hatta hepimizden iyi bilirsin! 
Madam janet birdenbire sevinç-

le sordu: 
- Mö.syö, Liyonlu mudur?. 
Ben cevap verdim: 

- Evet, Madam .. 
- Şimdi biraz daha tanır gibi 

oldum sizi. Ben Liyonda çok bu

lunmuştum. Herhalde sizi Liyonda 
(Arkaaı VU") 

göre tecil olun~r. ~ 

e - Ga7rımenkul kendiai.ne ihale olunan kimse derhal veya vuilen ~ 
let içinde parqı vermezse ihale kararı :resholunarak kendisinden evvel en_ (! 
ıek teklifte bulunan kimse arzetml:; olduğu bedeli., almağa razı olur .. r 
razı olınaı veya bulun:mazsa hemen 7 &'tin muddetle arttırmaya çıkarılıp eJl ~ 
arttınına ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve eecen günler için % 5 defi°" 
... olunacak faiz ve diler urarlar aynca hükme hacet kılmaluızın med 

tbnlzce alıcıdan tahall olunur. (Madde 133) il" 
7 - Alıa arttırma bedeli haricinde olarak yalrus tapu feral hararu 1{ 

Mınel~ vakıf tA.viz be-d:lint ve ihale brar pulla,rını vernıej:e m~burd~· ;/ 
terakım vef'C1Jer, tenvırat v4! ta.nzi!ıt ve dellAliye resmlnden mutevellit 
diye rti~umu ve müterakim vakı! icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bed 
tenzıl olunur. 

İşbu ~gayrimenkul hisse.si yuk:arı_da gösterilen tarihte İstanbul ~inci e 
Memurlugu odasında işbu ilAn ve i!'OsterUen arttırma şartnamet'i daırc. ın& 
t:ılacağı tliı.n olunur. 37 /2252 _/ 

lstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden 

1 - On kalem ölçü Aleti celektrik> sa tın alınacaktır. ,, 
2 - 450 lira kat'! , teminatın Bakırköy Malmüdürlüğüne yatınlacal< ıç, 

buzlarile beraber 22/7 /9•1 Salı günu saat 14 de Yeş!lkoy Hava Mıntak• 
Amirliği satınalma komi~onunda bulunmaları. c5652> ,,,,,,/ 

·lstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden 

ı - c-81> kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır. ;_ 
2 _ 3537 lira kat'! teminatın Bakırköy Mal müdürlüğüne yatınlaral< ~? 

buzlarlle birlikte 22/7/941 Sah günü saaı 14,30 da Yeşılköy Ha\·a Mınt•~ 
po Amirliğinde satınaJma komi~onunda bulunmaları. «5659> ,_ 

SAllİP VE BAŞMUHARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

ETE~I İZZET BE~1cs 
CE\.OET KARABİLGİN 

.SON TELGRAF MATBAASb 

l 


