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Türk - Bulgar 1 

Hududunun 
Emniyeti 

B.iz. de Bulgar matbuatı 
g~bı dütünüyoruz. Bi
zı?1 onlardan İıtediii
mız toprak yoktur, Bul
garlar da bizden İste
mezler ve istiyemezler. 
İtalyaya gelince Roma
Ankara biribirine hem 
çok uzaktır, hem de ta
ra~ların resmi beyanla
rı ıle dostturlar. Alman
!anın iıe Trakya ve Bo
~a~lar bölgesinde ıulhu 
ıhlalde hiç bir menfaati 
Yoktur .• 

}' 
~il: ETEM iZZET BENiCE 

I' lıulgar d 
duıı or u,unım Trak) a hu-
ınan"::Uda ~abşidat yapbiı, AJ- Roterdamda 

iki Al-• • 
gır mı 

man vapuru 
tahrip edilmiş 

e~ ıliınd uhendıslerinin gözcülüğü 
lerUıd a tahkiınat l apıld.ığı haber
tebliğ •n sonra; l\loı,kova )·eni bir 
l'unan?~§retti. Bu teblifde Türk -
İtalyan1\~n hududuııa sevkolunan 
lar ol uınenlerindc kargaşalık
derec ınuş. Karga~alık haberi ne 
'l'ürk •ye\' kadar doğru?. Hakikatte 
lıir itaİ Unan hududu boyunda 

ıJ f ları b"JYa~ tabşidatı var nu?. Bun- Deniz kenar 1 nda•·ı 
•lı,,. 1 ınıyornz. Fakat, l\l~kova A 

c~~rnısok·y~ü)or 'aziyeti böyle labrlkalar J8rle yek· 
11 e ısti)·or. 

'r;k~~~:~\·aya ııazaran; Edirne ve lan bale 18t1rlJd1 
hk gı Sof ·a ve Romarn daha Londra, 20 (A.A.) - cB. B. C.> 

ındır . b" • tere)· ' e ız hudutlarımızda Londra g<ı2'1"lert, Çarşamba günü 
herhaaldn eden her türlü hareketi, Ingilız tan•ıclcrı tarafından Roter· 

lı e Rt · t'h danı Hır.anında tahrip veya hasara ui-
a ·0· ıs " ı haratından da· ı nce d rtı an ve rrıecmuu 145 bin tonu bulan 

~ U'·ar •z ·· ·· ·· D •ltıın b .J , • ... er, goruruı a- ı 22 vapurun fotrıgrafilerinl neşretmiş· 

Bul u tarafında duracak değiliz. lerdir. Be gemiler intılfıklar ve duman 
llttıu ~ar gazeteleri. hemen henıen bulutları aıasında görunmektedir. De-
h n11l·et 'fb ·ı M L niz kenarındaki fabrikal.;.ır yerle yete~ 

ıı~ı:!:atı ü~;rZ;~,e;du.:..~::;::. san •dıı.tıi~··-şı_ır. _ _,,__. 

diğj kmatubatının t .. barüz ettir-
ııo tal 

ı. ~ •lınek .. arı şu ekilde hulasa 
,, ._ trıumkiindür: 

tı'b;,ı ~ulgaristan ve Türkiye hi
ı# liiz Perkıne dostluk H ademi. teca-

~ a tları ·1 h . '"•ınl k . 1 e aglıdırlar. İki 
,,, ' • elın h" "b" 

bı:, "•ııg· h" ırı ırlerinden her-
,.. ... 1 it ..... 

••Uer· n parçası almağa ni-n lı Yoktur. 
t u garist 
•dbir alın anııı aksi istikametu 
deııı,, 

8
• akta olduğunu hayal e· 

ı,, veyaıyası bakımdan kör olan-
le d" fevkalade d" ·· • h uı•ıılerd" uşuncesız .. 

lli:ı· ır .• 
"lıe rın de 'l'ü k . ti bakı ' r • Bulgar müna· 
tiııd, ııuı ıtııııdan ; bu mevzu üze
~•lot;llin ~ar ınatbuatınıa düşün· 

Stalin, Milli 
Müdafaa Ko
miserliğini de 

aldı •• • 
uzerıne 

Moskova 20 (A.A.) - Kalenin 
tarafından ımza cdileıı blr karar- ' 
nameye göre, Stalin Milli Moda. 
faa Halk Komiserbığıne tayin e
dilmiştir. Ayni zamaııda Halk Ko. 

(Devuıu lleflncl Sahifede) 

Manş'ta dört 
Alman vapuru 
ateşler içinde 
bırakıldı 

lnglllzler glnde 
vasati altı gemi 
batırıyorlar 
Londra, 20 (A.A.) - İngifü bom

bardıman tayyareleri Dünkerk dokla
rına yeniden bomba1ar atmışlardır. 

Tayyareler Ho1anda açıklarında bir 
gemi katllesine, Norveç açıklarında 
da bir malzeme gemisine bilcum et
mi~lerdiı'. 

u-. a.,.ıı..,ı !lohlf-) 

Alman • Sow1et 
BABBINB 

818 BAKIŞ 

Alman ordu
suKiyefiiha· 
ta edebilmiş! 
,-SOVYET 

lerberlljl an· 
ak yeni alba· 

1et balda 

Almanlar Cenup
tan da Dinyesteri 

zorluyorlar 
DİNİESTR BESARABYADAJI 
ZORLANIYOR 

Anadolu Ajansının bildirdlğl 
Sovyet ve Aln1an tebliğlerine gö
re, Şark cephesinde vazJyet ıu

dur: 
Alman tebliği, Be>arabyadan 

ilerllyen Alman - Rumen kıt'a
larının Diniestcr nehrinin mütead 
dit geçit noktalarını zorladıkları
nı bildtrmekteriır. 

ll>n>amı Beşinci Sahifede) 

Mareşal Peten Japon 
sefiri ile mühim bir 
görüşmede bulundu 

Londra 20 (A.A.) - Fransız 

kabinesi, dün Vişide areşal ~
ten'in re'sliği altında toplanmış
tır, İçtimadan evvel Mareşal, Ja.. 
pon sefirile görüşınw.ti.U. 

•n Şİi L Pllısını düşündü · "mdz-
t'a • ıı • .., ~· gu 

t\<ıtaıtd ıleme•. Bizim Bul-
topr.L an istediğimiz ıı· b" 
lıııc .,. Par ıç ır 

ı ve ad çası Yoktur. ı925 dost-

Moıllovanın bombar-
dımanı doftra delil 1 • Rmuıye alımda bir gernı kafilesi 

Londra 20 (A.A.) - Kolom - Italya ve Da- 1 Sovyetlerdört 
ıı,.__ •mi te .. 
-..,.aın cavuz paktı ona 

~8Yonlar·'~ek~ ahitler ve d~kla-
•aı.· . ' ı ı ıne 1 k 
1 ı ıyi ge . m e et arasın-
uk çıın ve ··t k . ' tneıııa mu • abıl dost-
'ıılayış at esaslarının tam bir 
!~tnlı m tslıasıııa istinat eden de-
"111 a suUer 
•· 8•tıaleyb h"ı ve eserleridir. 
) l'l.d~n. tnıır' k . 17 Bulgaristanın 
d •tıııye,,eği a ıstemediğine, isti
\ •vrinde ~e ve tarihin hiç bir 

id;. ol-as • hôyl• bir 'azivel 
lt uıt"ac ... • 
liJılsındayı; B~~ın.• kani oıaular 
d~ h.ali bu ·iki ılak1<, dünyanın is· 
ıı kı dosııuk n>enıleket arasın-
, ııı daha ku ve menfaat bağları
d:<ıııa,ını vvetienm~ini, daha 
S Vtel·e luzıımlu kılacak bir 

$i 8°fYaıı1 nnaınzettır. Bu itibarla 
uı tekb" · • \ 

f· gat ga 171 \'e umunıivl"'-tle 
.ı· •eteler n · · ......._.___ <be-vatı 1 ın nrc:riyatı ye 
., ı-._~ llU n.ı.1ııc1 Sab1*de) 

ı~.----, 
lf ARP : 

411•lklopedlıl 1 

-r--y -I azan:_ 
skender F. \ 

- Sertelli _j 
Bu -
kik lllilkemmel ted-

)'ıızıeını bugün 

: inci ıalltfe. 1 

• Okuyunuz. i 

biya radyosunun Moskovada bu.. . • 1 1 • • 
lunan muhabırı, Moskova radyo- J 0 imar kaDlll dev ete SlyaSJ 
suııd• bu şehrın bombardıman e. 
dilmış olduğu haberın:ı tekzip et- Moskova elçi- münasebetle-
mıştır. Muhabır, kısım karartma 
yaptldığ nı. fakat hıçbır tayya • 1 • T.. k. d • • d ede k renııı şehır iızerınde uçma<lığını erı ur ıye e rı ıa e ce 
söylem~tir. Anadolu ajansının Karstan bil- Londra 20 (A.A.) - cB.B.C.• 

Sovget trenle
rine şiddetli 
hava hücumu 

Berlin 20 (A.A.)- D.N.B. Al· 
man >av;ş tayyarclerı 18 temmuz
da Lenırgrad - Mu~ko' ~ demiryo
lu u,,.-:ıııde muhtelıf yerleri bom
baroınıan ederek hasara sebebiyet 

NOTLAR: 

Amerika ve harp 
Tesviri Efkar baş 1 ... uıın~: 
- Amerıka harbe rirn...k ıçın 

herşe~·i ~ aı-ı~ or .. 
Ba:ılığ!nl koyınu~lu. Bizım ma· 

but arka·in'i'la gc:rii--iiYort.uk aa: 
- Gen de o t>J~lı,;:ı gOrdüın. O 

kanaati harı\te ıl<' nıııhafaza eden

ler vok degil.. 
oiy~rek. ilıi\f..' 1.•tıi: 
_ Tas\ iri Efkarın ne yaptığıııı 

bilivoru•n amma, Anlerikanın har
be İı-irıııek için ne ~ aptığını bir 
türlü bilmiyor, görıni.i~·oruın ..• 
Harbe firmek başka, yardım eı

mek )'İlle ı....-.a.. • • 

dırdığıne göre İtalyanın Mos • Sovyet ıstihbarat dairesi reıs mu. 
kova Büyük Elçısı ile memurla _ aYıni Lozovski, Sovyet Rusyanın 
rıııdan mürekkep 28 kişi ve Da • son zamanlarda siyasi munase -
nımarka elçisı ile maiyeti dün betlerıni kestiğı devl"tlerle ya • 
Sovyet Rusyadan hudutlarımızı kında ııoı al münasebetleri iade 
geçm~ 'ole dün ı;aat 11,35 de KaTs deceğini biJd;rmıştrr. Yugoslavya, 
istasyon rnlonunda \'alı tarafından Yunanıstan, Norveç ve Polonya 
hazırlanan büfede ızaz oluıımuş- bu devltler arasında bulunmak 
!ardır. (DeV1U111 5 ıncı Sayfa.da tadır. 

I" SON TELGRAF,, ın 1 
1 Okuyucul~rına hazırladığı 1 

1YENI ROMAN ! 

te SORO ÇINGIRAKLARI ~~111~ 
1'-10ellill: CAHIT UÇUK 

Bu Roman, hem edebi zevkinizi Jkşıyacak, · 
hem sizi merak 1 ı, sürükleyici ve sonuna 
kadar takip edeceğinize şüphe etmediği- 1 

, miz bir aşk macerasının peşine katacaktır 1 

YARIN BAŞLIYORUZ 
1 

Sovyeııer cenup cepnm kumanaam .Alareyt• Bu.diyeni, bir maki11elitüfek ba,-;;;da 

Sovyet Tebliği 

Altı istika
mette şiddetli 
muharebeler 
devam ediyor 
Diğer mınta aıarda 
mttblm de lşlkllk 
vakaa gelmemiştir 

Mo.kova 20 (AA) - So,yet teb· 
liğj: 19 Temmuzda Srnolensk. Bob· 
riru:k, Nekcl, ~kof, Polhotz, Porkhof 
istikametlerinde ıimdi muharebc1crln 

(l><-vamı 5 inci Sayfad.:ı) 

Ballıkta 12 
Alman vapu· 
ru batırıldı 

Londra, 20 (A.A.) - Bu sabah
ki SOVJ"Ol tebliği, Ballıkta kuvvet• 
11 hi:naye altında giden bir va
pur k.i.l!iicsnin Sovyet dt·vtiye 
tayyareleri t.3rnfındön goıiılerek 

ihbar edildig.ni, k~!ılc n üzer ne 
So\yet tayyare. rle ·roycr \t' mo
törbotların gönr'!~ ile · ., bıldir
nıektedir. Vukun gelen muhare
bede 11 raklıye ve l p< trol gemi
si batırılmıştır 

Bir Alman D\'Cısı duşunılm ~
t.u· Bir Stı\yet torpidobotu bat· 
mı \'e bir Stı\") t't t;ıyyaresi du
ştirülmiıştur. 

Bu ne biçim narh? 

Yeni odun fiatlerini 
1 

bazı oduncular 
ı bile yüksek görüyor! -Fiat Mürakabe 
narhı yeniden 

Komisyonunun 
tesbiti istendi ! 

diki maliyet fiyatlar• üzenndcn he
sap edilmesi doğru görülmemekte
dtl'. 

Malüm olduğu üzere· odun mem
<D,varrn 5 inci a,ffada 

Nevyork Taymis'e göre 

H İTLE R'in 
l sulh teklif 
· edeceği tek
rar söyleniyor 
Alman Pilot z yiatı 
tayyare kaybından 
çok daha cldtll 

Ne,·york. 20 (A.A.) - Nevy• r Ti· 
mes gazetesi yazıyor: 

Hitler, ilerlcdikı,;e harek!.!l! ın macı-
rarı ve ıehlikeleı i ve k :ı1 , k ta 
artmaktadır. Almanyada artık, Ru - , 

yada bir Alman ı:aI<•r. yeıine bır Al .. 
man)·a harbmdcn b hsedlldiğlni duy .. . 
makiayız. 

İngilizler ha\"&da. da A1manla.ra ye
tl~mi.", onlaıın ha\'8 kuv\·Ctlerın ı z.a .. 

(De\·ilmı Bfıtlnci Sahifede) 

Hitler tekrar 
Musolini ile 
görüşecek 

Londra 20 (A.A.l - Mos
kova radyoı:ıımın dün bıldir. 
diğine gôre, itimada şayan 

membalara nazaran, Şaıısel· , 
ye Hitler bugünlerde Bren • 1ı tıer·de Musoliniye mülaki o· 

1 
lacaktır. 

- - - -

Bu yıl için oduna konulan aza
mi satış fiyatları birçok k;mscler 
tarafından hayretle karşılanmış ve 
tas\'ip edilmemiştir. Yeni narha 
göre fiyatlar geçen yıla ııazaraıı 1 

çeki başına 160 kuruş kadar yük- ---------------------------

selmiştir. Esaseıı geçeıı sene yük- r 
sek olan fiyatlanaı bu sene tekrar 
arttırılması şikayetlere yol açmış
tır. Hiıln İstanbulda bulunan yüz 
binlerce çeki odunun hemen hepsi. 
ilkbaharda ithal edilmiş ve bir kıs. 

VAZİYETİ ) 

mı da geçen seneki stoklardan art
mıştır. Binaenaleyh bunların şim-

S. Agop mezar
lığındaki mi i
yonlu/, def ine! 
Bir Polonyalı müte
hassıs da aramıya 
iştirak ediyor; yeni 
bir müracaat yapıldı 

Sürpagopta ihtıyar bir Ermeni 
zengininin mezarında aranılma .. 

sına ba•lamll•ını yazdığımız 1 
m.lynn 1 : o k def' ne taharrivatı-

Dc:\·3.mı Bf'\inci Sa.Jıl!cde) 

Adliyede ·Yaz 
tatili bu sabah 

başladı 
Şehrimız Adliyesinin yaz tatili 

bugünden i!ibarc•ı başlamı~tır. 5 
eyliılc kadar sürecek olan tatilJe 
Bev0ğlu İkinci Sulh Ceza ile 
Başık~a:; Sulh Iltıkuk, Sarıver, 

Be ,·ko". Kartal. Adalar, Üsküdar 
Sulli Ce.a Mahkemeleri nöbetçi 
ma!'.:kemel~r trıeyanıııdaJır. Kadı. 

(Devaaı S bıcl Sa7fada) 

HARP 
Bu harpte Alman neferi bütün 
yiyeceğini yalnız Almanyadan 
beklemeğe mecbur kaldı? 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY_) 
Fınlarıdiy• cephcs.nde bır deği

şiklik yoktur. Alman • Fin kıt'a

ları ancak Ladoga gohinun şimal 
ucuna varabilmişlerdir. Zaten 

Sovyet kıt'aları bu gôlün şarkında 
ve garbında yerle~m~lerdir. Bu 

Tenkid ve Mülahaza: 

. insanlar arasında 
H. S. S. 

Kendini çok belli eden üç çe
tiı adam tipi vardır: 

Birinci tiptekiler, zckiılarile 
ihtirasları arasında ııygun bir 
nisbet olanlardır. Bö) le olan 
adam. \'armak istediği yola · 
kendilrrini götürece-k kömürü 
olan adamdır. Hayatlarında zik· 
ı.aklar, aksanıalar, ha~·al ~ukut· 
!arı olmadan iş ve güçlcrilc uğ
raşır )"aşar giderler.. Normal 
adaın dediğimiz bu \·e~jt insan

lardır. 
İkinci ~eşit in.'\ao tipi, zek8 v-o 

kabiliyeti ibtira•l•rındaa üstün· 
dür. Böyle olan insan. her da· 
!Uka manevi bir huzur iı·inde
dir: Gülüm.setler ... Yetişmek is- • 
teclikleri hiçbir yol yolrtnr: Zira 

itibarla bu Alman . Fin ileri hare
ket; ehemmıyet.sizdir. 

Staiin müdafaa ceph;.;inde mu
harebeler de\•am etmiş ise de dün· 
.kü vaziyete naz.ıran büyük bir 

(Devam..ı &şincl :ı.bifN.:lt) 

hiçbir bucak, böyle adamın içi· 
ni dolduran manr\.-İ blıyiikhik
tcn daha caıip d~ilr!iı !. i'~ra 
ve arkada~ları gibi ~r) !erin hiç· 
liği önünde. bu tip ndanun duy
duğu - sun1i olnııyan • i~ti 1~na 

kadar •tıl\'i• df'nrbileH nz ~t'Y 
bulunur: Olgun insan bı•dıır; 
K:inıil adam tipi , zt>kinııı İh· 
tiraslara u .. tün ıreldiği l.ıu tiptir 

İ!<.te •• 
En •nnra bir il~iincü örtır:-"n 

sıı-ası h"<"li.'·or: 
Bu da nıan"' i kabili~ tı!crin 

sıfıT olma ... ına karşı ihtira!>ıı pek 
a~kın olan in~n bi~iıni ... Gü· 
lüııç olan bu cins adamdır: 

Olmak i•ted igi hiç bir ,<·~· e 
zeka" kafi ı:dıııiyen bu tip, 
me!;ru sa'.\·ılmı~ an yolların hep
sinde ~·okuluk 'apar: 

San'at n edebiyatta şarlatnn, 
i"inde giic~nrh: ihtiiiı!ii('I, n1c.·ıt1· 

ltkrt .\'Olu11da \ ·ntan'\1.o(. n1sıılar 

işte bu tipin "lrnekleridir .• 
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HAVALAR VE 

H_ARP 

Neler uyduruyorlar •• Bu se

Yeni un 
tevziatı 

Bakkallara günde 
ayyen miktarda 

verilecek 

mu
un 

ne, "femmuz içınde gayri ta- Haber aldığımıza göre, ~ni 
!.>ii bir havanın hüküm sür- mahsul piyasaya çıktığı için ala. 
mÜ§ olması, soğuk ve yağ- kadarlar un tevziini genişletmek 
murlar, türlü tefsirlere yol ' üzere tedkikler yapmaktadırlar. 
açtı. Rivayete göre, muhare- Francalalık un tevzii arttırıla • 

beler, havayı bozuyor, iklim j cak, bakallara günde mua~ 
üzerinde müessir oluyor. Dün- bir had dahilinde halka satılmak 
yanın muhtelif kısımlarının üzere un verilecektir. Bugünlerde 
yağı§ ve sühunet derecesini bu hususlarda emir beklenmek -
değiştiriyormuf .• Meseli, atı! tedir. 
lan top mermileri, bulutları 
dağıtıyor, bil§ka sahalara 
gönderiyormuf .• 

Rasathane, böyle bir ıeye 
ihtimal vermiyor. !;iimdi de 
havalar ısındı mı, ısındı. 

Harp havayı değil amma, 
olsa olaa, havsalayı bozuyor. 

EVLENECEK 

SULTAN 

.r..aç 6uudür bir gazetede 
>kuyoruın: A•y;.nuı (.;enubu 
Şar ... u;ınde bir do:vıetin a
tın a L.ılunan oır suttan, ken

disine zevce arıyor ve bulu
lamıyormuı .. l\.ıu> onları, sa· 
rayları, hazinde•ı olan bu 
aultanın naili olup ta bır zev
ce bulamadığı uo«lası cıdden 
meraka deı;er •• 

Macera ve hayatı yazılan 
bu aultan, anlaşılıyor ki, çok 
mütkulpesen.., ıakat, dünya

da, bü i<n deviet reislerinin 
harple, aiyaseUe ugr ıtıkları, 
neies alamadıkları bu devir

de, bu sultanın böyle kadın 
aramakla meıgul olnıaaı, ken· 
di lehine bir ı;;.o.det ve bah

tıyarlık r.otudur. Ne mes'ut 
aoQm; başka hıç bır gaile ve 
enditesi yok! 

FASULYE 

VE KABAK 

Bir gazete ba§muharriri, 
Köy Enatitülerınin rundıman 
ve faydası üzerinde durup 
dii§üniıyordu. Mıua ea olarak 
§Öyle dıyordu: 

«- F uulye&ini, bbaiuu 
müteahhitten alaıı bir Köy: 
Enstitüsünde nasıl ameli fa>'" 
da temin ediiiir '!. » 

Fakat, bu baımuharrir u
nutuyor ki, memlekette mü
teahhitler de vatand&§tır. On

lar da geçinecek .. Köy Ensti
t_uaü, kabağı, fasulyeyi kendi 
yetittirirse, müteahhıtten al

masa, sonra, satıcı vatandat
lar, naaıl geçinecek?. 

Bu baımuharrir, galiba, 
müteahhitlere acımıyor •• Ne
den acaba?. 

AHMET RAUF 

ikmal kurslarının 
kayıt müddeti bitti 

İkmal kurslartnın kayıt müd. 
@ti bi~tir. Fakat alakadarlara 
gelen bir ta.-nimde mazereti olan 
talı!belerin sonra da müracaat et. 
se kursa alınması bildirilmiştir. 
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KfJÇfJK BABEBLEB 

ViLAYET v~ BELEDIYEı * Şerurcilik mütehassısı Prost 
Emin ön,; meydanının imar şekli 
etrafında etüdler yapmaktadır. 
Prost Eminönü meydanında is -
timliıkler tamamlandıktan sonra 
Yenicamiin bugünkü vaziyetini 
boznııyacak bir şekilde bir tram
vay garı yapmayı düşünmektedir. 
Ayrıca Valinin emri üzerine mü. 
tehassıs şimdilik Enl.inönünde 

muvakkat bir durak mahalli pro. 
jesi hazırlamıştır. * Mısırçarşısının etrafındaki 
kahvelerin kaldırılması üzerine 
her pazartesi günü burada toplan· 
makta olan kuşçular pazarı Sir
kecide Hocapaşa hamamı karşı -
sında bir mahalle nakledilmiştir. 
Belediye bunlar için münasip bir 
mahalde müsait bir yer bularak 
yerleştirecektir. 

TiCARET V• SANAYi: * İaşe Umum Müdürü Satı Ra. 
uf Sarper dün Ticaret Vekili ile 
beraber şehrimize gelm~tir. 
* Fiat Mürakabe Bürosu pey

nir fiatlerindeki gayritabii yük-

seliş üzerinde tetkikler yapmak • 
tadır. Edirne Vilayeti buraya gön. 
derdiği bir raporda Trakyada 
peynircilerin sütün kilosunu 8 
kuruşa aldıklarını ve beyaz pey
nirin tenekesinin aıami maliyet 
fiatının 760 kuruş olduğunu bil -
dirmiştir. Peynirciler ise sütün 
kilosunun 12 kuruştan alındığını 
iddia etmektedirler. Edirne Vil3. 

yetinden bu hususta tekrar ma. 
Jümat istenmiştir. 

MOTEFERRIKı 

* Vi.Uyet, çimento a1mak ls
tiyenler hakkında bazı esaslar 
tesbit etmiştir. Buna nazaran çi
mentoyu inşaat sahipleri alacak. 
lardır. Bu inşaatı yapacak mü • 
lıendis veya mimarlar kaymakam
lıklara müfredatlı bir liste ile mil· 
racaat edeceklerdır. Bir inşaat için 
bir defa çimento verilecektir. Kay. 
makamlar bu inşaall esaslı surette 
tetkik ve teftiş ettirerek çimen. 
tonun mahalline sarfını temin 
edeceklerdir. * Maliye VekaJ.eti, Ankarada 
bulunan Maliye Meslek mekte -
bine yeniden talebe almağa karar 
vermiştir. Mektebe lise ve orta 
mektep mezunları alınacaktır. 
Tahsil müddeti zarfında 35 lira 
ücret verilecektir. Namzetlerin 
imtihanları 1 eylülde yapılacaktır. 

KOLKOLA 
Müellifi: 

- Beni de bu akşam burada 
bırakır.ınız. 

- Halbuki buraya gelişimizde 
hiç öyle düşünmıiyor gibi id:niz. 
Bizi nasıl ağırlıyacağınızı bilmi
yormuş gibi bir haliniz vardı - de
di Seza. 

- Yine siz nasıl emir ederse
niz, öyle olur amma, baksanıza, 
bır karar veremiyorsunuz. 

- Kararı verdik ... - dedi Na. 
zan • Yalıya döneceğiz. Ve siz de 
geleceksiniz. 

Seza haşin haşin Nazana baktı. 
Birşey scyliyemedi. Öyle ya! Na
ciyi eve tanıtan o değil miydi? 

Naci .,, .. ı~ düşündü: 
- Ben şimdi birisine telefon 

etmek mecburiyetindeyim. Ala • 
cağım cevaba gore, ne yapabile-

izamettin NAZiF 
bir dakıka müsaade .. 

Naci hemen ayağa kalktı, yü. 
rüdü. 
Kadınlar birbirine bakıştılar. 
- Naci böyle değildi amma, bir

denbire ne oldu ona ...• dedi Kad
rıye 

Nazan gittikçe mahmurlaşan 
gözlerini süzdü: 

- Kabahat sizin. .. dıedi. 
- Neye? 
- Öyle ya, adamcağızı rahat 

bırakmn·orsunuz. 

Çok gecmeden Naci göründü. 
yüzü ciddilesmişti. 

- Hanımlar, dedi, eğer gidecek· 
seniz, siz gidin. Ben bu gece bu. 
rada kalmak mecburiyetindeyim. 
Fakat icabediyorsa , otomobille 
ııiz.i alıya kadar ııötürürüm. Son. 

u · 

Tatil kursları 
Mekteplerde tatil kursları açıl

dı. Bu hareket, bizde bir yenilik
tir. Her yeni şey güzeldir, iyidir. 
Bu hareketin de iyi ve faydalı ne
ticeler verettği kestirilebilir. 

Bizce, tatil kurslarının şu iki 
noktadan, eksik tarafları var: 
Kurslar, ikmale kalan bütün ta· 
lehe için mecburi olmalı idi. 

Ayni zamanda, bu kurslar, ik
male kalmamış ve smıf geçmiş 
çoc:uklar için de ilıtiyari olabilirdi. 
Çiinkü, öyle talebe vardır ki, bir 
kısım bahisler üzerinde yetişmek 
mecburiyetindedir. Bu kurslardan 
istüade edece~i taraflar vardır. 
Bir ay kadar dc\'am edecek böyle 
bir tedrisattan mutlak ve muhalc
kak şekilde müstağni kaç ideal 
çocuk tasavvur edebilirsiniz?. 

Belki, bu takdirde, kursların 

çok kalabalLk olacağı, netice iti
barile edilecek istifadenin daha 
mahd~t kalara~ı düşünülmüştür. 
Fakat, hatırlamak lazımdır ki, 
mektepler açılıp tedrisata başlan· 
dığı vakit. sınıf mevcutları, çok 
daha kalabalık olacaktır. İşinin 
ehli, t""rübcli ve enerjik bir hoca, 
her türlü şartlar atlında daima 
muvaffalc olmasını bilir. Zaten, 
bizde maarif davası, berşeyden 
e\'vel hoca davasıdır. 

RESAT FEYZi 

Mercimek 
toplayanlar 

Ticaret Vekaletinin merci~k 

fiyatlarını tesbit etmesi, piyasada 
evvelce mal toplayıp stok yapan 
bazı kimseleri telaşa düşürmüştür. 

Günün meselesi: 

Peynir fiatlerine 
zam isteniyor! 

Mürakabe Komisyonu toptan
cıların iddiasını yersiz buluyor 

Mürakabe Komisyonu peynir fi- ı mata göre süt fiyatls.rı buralarda 
yatlarını yeniden tetkik etmiye baş 8 kuruştur. Bu itibarla peynir top
lamıştır. ToptanCJ!ar yeni gelecek tancılarının iddiaları doğru görül
malların fiyatlarına zam yapılma- memiştir. Mürakabe Komisyonu ve 
sını istemişlerdir. Buna sebep ola- Belediye İktısat Müdürlüğü Trak
rak da peynir istihsal ıruntakalarm. yanın muhtelif bölgelerinden yeni. 
da süt fiyatlannın 12 kuruşa yük· den süt ve peynir fiyatlarını sor
seldiğini göstermektedirler. Halbu- muştur. Alınacak cevaplara göre 
ki Mürakabe bürosu birçok istih- peynir fiyatları kat'i olarak tesbit 
sal ıruntakalanndan aldığı malü- edilecektir. ... , ___________ ~ 
Halici kirletenler Hastahanelerde 
Geceleri Haliç sula
rını kimler kirletiyor 1 

Liman Reisliği Haliç sahille -
rindeki fabrikların °öplc rini de. 

nize dökerek Haliç sularının kir • 
lenmesine seben olduklarını gör
müştür. Fabrikalar bilhassa ge
celeri b:.ı işi gizlice yaomakta • 
dırlar. 

Uman kontrol memurları ge. 
celeri ani ve sıkı ı-~ntroller ya 
pacaklar ve vakalananları ceza
landıracaklardır. 

Kuru meyva 
ihracatımız 

Bu yıl hiç bir yeni 
Pavyon yapılmıyacak 

Şehrimizdeki hastanelerin hiç 
birınde bu yıl yeni pavyon inşa 
edilemiyeceği anlaşılmıştır. Bu • 
nun üzerine bazı hastanelerin dL 
ğer işlerde kullanılan odalarından 

tasarruf edilerek buralara yatak 
ilavesi temin edilmesi kararlaş • 
tırılmış ve bu hususta tedkiklere 
başlanmışt_ı_r._..,.. __ 

Çöp f ı r ı n 1 a r ı yal 
nihayetine kadar 
tamamlanacak 

Çünkü bunlar fiyatları yükseltmek Kuru meyvacılar yeni ihracat 
için piyasadan yüksek fiyatlarla mevsimi yaklaşmakta olduğun • 
mal toplamışlardı. Vekaletin tayin dan alınacak tedbirler hakkında 
ettiği toptan satış fiyatları bu ta- bazı kararlar vermişler ve Ticaret 
cirlerin alış fiyatlarından bile dü- Vekaletine müracaatt>e bulun -

şük olduğu için mühim miktarda muşlardır. Bilhassa bu yıl bazı 
zarara gireceklerdir. Vekaletin bu zaruri sebepler dolayısil~ amba
isabetli kararları piyasada ııebep- Uj nizamnamesinde tadilat ya • 
siz yere fiyatları yükselterek müs- j pılması istenmektedir. 

Belediye şehrin muhtelif yer • 
]erinde yaphırmağa karar verdiği 
büyük çöp fırııdarıru sene sonuna 
kadar tamamlıyacaktır. Gelecek 
sene başından itibaren İstanbul 
çöpleri bu fırınlarda yakılacak ve 
denize dökülmiyecektir. Yakında 
Şişli haricinde bir fırın inşasına 
başlanacaktır. 

tehliki zarara sokanların faaliyet- ..;.,============================ 
!erine tamamen set çekmektedir. 

Beşi tat Ukokulla
rındakl fakir tale

beye yardımlar 
Beşiktaş ilk okullarındaki yok -

su! çocuklara yardım cemiyetinin 
yıllık ko!lgre.;i dün Beşiktaş Hal -
kevi salonunda toplanmıştır. Kon. 
greye bc.ı; bini mütecaviz aza iştL 

rak etmiş ve cemiyetin bir ders 
yılına ait hesabatından 8200 küsur 
lira bir gelir temin olunarak bu • 
nunla 900 küsur muhtaç talebenin 
öğle yemeği, elbise, ayakkabı, ki -
tap, kalem gibi ihtiyaçları temin 
edildiğı anlaşılmıştır. 

Bundan sonra önümüzdeki ders 
yılı bütçesi tetkik ve müzakere 
olunarak tasdık olunmuş ve eski 
idare hey'eti yeniden seçilmi<tir. 
14 şubesi olan cemiyetin şube ida. 
re heyetieri de seçilerek kongre 
mesaisine nihayet verilmiştir. 

Tohum muhtekiri 
Sebze tohumlan üzerinde yapı

lan ihtikara mani olmak için sık 
koptroller devam etmektedir. Mü· 
rakabe memurları dün ıspanak to· 
humlarını yüksek fiyatla sata r 
bikran isminde birini yakalamı l 
tır. Suçlu Adliyey.; teslim edilmi · 
tir. 

ra ben dönerim. 
Kadriye dargın: 
- Bu kadar çok rınu mühim iş 

bu işiniz? 

- Öy!e olmasa, sizi bırakmak 
ister miydim? 
_- Bunda bır yalan var amma, 

yıne gönlüm ınanınak istemiyor .. 
- dedi Kadriye • 

- İş için yalan olur mu? ya • 
rın gelir, sizi yine görurüm. Mut. 
laka o kadar lfızımsam ... 
Kadınlar Ees çıkarmadılar. 
Hani neredey9e hep bi ağızdan: 
- Mutlaka o kadar lazımsın 

ya• diyecek1Prdi. 
Sofrada bcr hareket belirdi. Şu

radan çıkalım da, nereyp gider -
sek gidelmi kabilinden .. 

Yavaş yavaş doğruldular ve 
çLktılar. 

Otelin yan sokaklarında sıra sı. 
ra otomobiller bekliyordu. 

Naci: 
- Hiç itiraz yok! dedi, sizi ya. 

lıya kadar götüreceğim. Kapıda 
bırakacağım ve döneceğim. 

Kadınlardan !uç birısi bu ka-

r . ·"' --------C ADLiYE ve POL/S-.J-
Kardeşine mahkemede bıçakla 
saldıran ve idamı istenen katil! 
Babaslle dljer kardeşini ildlren Zekinin 
b a saçanua muhakemeılDe başı a adı 

Evvelki gün birinci ağırceza söylemesi ve bıçağın teV<kifhane • 
mahkemesinde; baba ve kardeşini den tedarik edilerek getirildiği ka 
öldürmekten suçlu olarak muha • naalini taşımakta olduğunu bil -
keme edilen ve idamı istendikten 1 dirmesi ışe biraz yenilik ve aydın
sonra müdafaasını yapmakta olan lık vermiştir. 
Zekinin· birdenbire göğsünden bir Şahitkr meyanında taarruza uğ 
sustalı ~ıkararak diğe.~ kani-eşi Sıt rayan Sıtkı çağırıldı. Fazla heye • 
kıyı öldimnek Uzere uzerıne atıl • canlı ve adeta sarhoş gibi bulunan 
dığını yazmıştık. bu şahit asabına hakiın olamıya -

Bu tecavüz ve taarruz etrafmda rak tecavüzkar bir lisan kullandı -
yapılan cürmüme~h_ut _ ta~Jukatı ğından reis tarafından sık sık sö
sona ererek dün ikıncı agırceza zil kesiliyor ve süküta davet edi • 
mahkemesine verilmiş ve davaya liyordu. 
başlanmıştır. . Neticede; suçlu Zeki: 

k . b"T' geçenlen ol. 
Suçlu Ze ı, u un_ . - Efendim bu adam anamın ö. 

d • 'b' -tir' af etm,. w kardeşı 1.. ·- be . ugu gı ı ı .. ...., . . umune se bıyet vermiştir şahit 
Sıtkıyı öldünneğe kastı_ 0 .ldugunu ve delillerim var. ' 
söylemekten çekirunemıştır. An • D di M"'d f 

t 1 tedarik ettiği şahsı e · u a aaya taalluku hase-
cak susa ıyı b'l ·· t di" h"tl · 
ve yeri hala ilk ifadesini tekrar e- ı e. gosd er 1.~1ı. şa ı enn dinlenil-
derek gizlemektedir. Fakat dinle - mesı ve e aı ın toplanması için 
nilen şahitlerden jandarma A~ıl d~r~şına; b~ka .~tr güne talil< e • 
verdiği ifadede bu çakının; Zeki • dıldı. V~ tatıl munasebetile dava. 
nin kravatı altına sapından beyaz nın tekrar birinci ağır cezaya ha • 
tire ile dikilerek tutturulduğunu valesine karar verildi. 

dar kat'i ifade karşısınd~ ~s çı- ı 
karamadılar. Çünkü Nacının ha. 
tindeki tahavvüle hepsi de dikkat 
etmişlerdi. 

_ Fakat yarın her halde gelir. 
siniz. 

_ Gelmeğe çalışacağım elbette. 
Yaln ız bu gece i~imin vaziyeti ba· 
kalım oe gösterir? 
Otomobıle bindiler ve yalıya 

döndüler. 
Kadınlar indiler, Naci indi. Hep

sinin ellerini sıktı: 
- Yarın bekleriz Naci! 
- Ona ne şüphe? Her halde geL 

mcğe çalışacağım dedim ya ... 
Boyle sık•n:ılı bir hava içinde 

yalıya girdiler. 
.......................................... 
.'aci ayni otoırobille geriye dö. 

nerken, içinde sanki kabustan 
kurtulm~ b;r adam gibi, derin bir 
ferahlık hissetti. Şimdi rahat dü
şünebilirdi. 

İlk olrak, Galibi sür•atıe İstan
bula avd't ettirrneğ: dü•ünüvordu. 

Sonra Adanalı kızın evine bir 

uğramak ve vaziyeti görüp an. 
lamak vardı. 
................. ····· ................... . 
Ertesi sabah ilk işi Galibe tel. 

graf çekmek oldu. O, İstanbula 
gelince, bütün bu maceraya artık 
bir nihayet vermek imkanı hasıl 
olacaktı. 

Naci ertesi gün yalıya gitmedi. 
Oraya da bir telgraf çekerek, 
müstacel işler çıktığı bahanesile 
özür diledi 

Sabahleyin geç kalktı. Adanalı 
kızın evine gitmek lazım geliyor
du. Hafif bir kahvaltıdan sonra, 
Otomobile bindi ve oraya uğradı. 

Fakat orada, eilesini ve diğer mi
safirlerini gördü. 

O zaman bütün projelerine ve. 
da etmek J.Azım geldiğini anladı. 

....... ' ................................. . 
Ve Naci hemen ertesi gün ne 

zaman nihayetleneceği malum 
olmıyan uzunca bir seyahate çık. 
tı. 

- BİTTİ-

Kapalı bir ı 
havuz 

Belediye Taksimde 
yeni bir yüzme ha

vuzu yaptıracak 
Belediye Taksim civarında bil· 

yük bir kapalı yüzme havuzu yap· 
mağa karar veım.iştir. 

Mimar Prost bu havuzun yapı. 
lacağı yeri tesbit ecrecek, proje • 
ler şimdiden hazırlanacaktır. İlk 
fırsatta inşasına başlanacak olan 
bu havuz, kış mevsiminde deniz 
sporlarının muattal kalmamasına 
ve ayni zamanda yaz ve kış halkın 
eğlenmesine fırsat verecektir. 

Belediye muhtelif 
inşaat müsabaka

ları açıyor 
Belediye inşa ettireceği, kon -

servatuar, tiyatro, şehir kulübü 
gibi büyük binaların şimdiden 

projelerini hazırlamak için mü • 
sabakalar açmağa karar vermiş. 
tir. Bundan başka şehrin imar 
olunacalı: büyük cadde ve mey • 
danlarına verilecek şekiller için 
de yerli san'atkiırlar arasında mü
sabakalar açılması ve bunların 
yapacaklurı projelerden mütehas
sıs Prostun istifadesirun temini 
düşünülmektedir. 

Garajların teftişi
ne başlanıldı 
B.elediye Makine Müdürlüğü, 

~lfüdekJ. garajlar !ile parlayıcı, 
patlayıcı maddelerin muhafaza 
edildiği denoları kontrole başla
mıştır. Ahşap garajlar kapatıla
caktır. İyi bir şekilde inşa edilme. 
miş olan deoolar da mühürlene. 
cektir. 

Sultaaahmet mey· 
da D 1 DID aılaltl&D• 
maııaa batlaallı 

Sultanahmet meydanının asfalt
Janmııı;ına başlanmıştır. İlk olarak 
Ticaret Mektebinin bulunduğu 
kısnn asfaltlanacak ve bundan 
sonra Ayasofya camiinin bulun· 
duğu tarafa geçilecektir. Bir bu
çuk aya kadar iş tamamlanacak. 
tır. 

Sirkeci meydanı
nın açılmaıı iti 
Sirkeci meydanının tamamen 

açılması ve tanzimi için tedkikler 
yapılmaktadır. Tramvay cadde
sinde bir müddet evvel bir kısmı 
yıkılmış olan binalar yeni gar bi.. 
nasının hizasına kadar istimlak 
olunacaktır_ Bu işe yakında baş. 
anacaktır. Yıkma işi kışa kadar 
bitirilecektir. 

Dövüşlü maç 
tahkikatı 

15 Teınmuzda Ankarada 19 Mayıs 

Stadyomunda yapılan futbol birinci
Ukleri müsabaka.sında Genç1 erbirliği 
oyuncuları ile Be~ikt.aş ta.kınlı oyun
cuları ara!:itnda bir dövüş hAdi'>esi ol
rnu~tu. Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü tarafndan, bu hHL<;e tahkikaU 
bitlnclye kadar Beşiktaş Futbol Klilbil 
oyuncuları her türlü müsabakadan ve 
Fuar Kupasına iştirakten menolun
m~lardır. 

Kaleci Mehmet Ali lle müdafi Ya
vuz h:ldisede methaldar olmadıklann
dan bu karardan hariç tutulmuşlar
dır. 

Bey1ıoı dlıpauarl 
meraılmle açıldı 
Verem Mücadele Cemiyeti tarafın

dan Beykozda tesis olunan yeni di..
panoorin açılı.şı dün saat 15,30 da vau 
ve Belediye Reisi B. Lô.tfi Kırdar ta
rafından yapılm11tır. Merasime davet
li olanlar ve gazeteciler saat 14 de 
Şirketi Hayriye tarafından hususi su
rette hazırlanan Bebek vapurile Köp
rUden hareket edip Bcykoza gilmlş
lerdir. ~f<'rasin1de Cemiyet Reisi Dok
tor General Tevfik Sağlam bir nutuk 
söylem iştir. Remü küşattan sonra yi
ne hususi vapurla Köprüye dönül
müş•ür. 

Hariçten lise bitir
me i m ti hanı na 

girecekler 
Hariçten lise bitirme imtihanına 

girenler 9, 10, 11 inci sınırların ders
lerinden top?u o!arak imtihan olduk
larından ayrıca bir olgunluk imtiha
nın tfıbi olmamlan alakadarlar tara
fından fstenmtşUr. 

Dii:er tarnftan 941 Haziran devre
sinde kendisine imtihana girme hakkı 
verilen bir talebe 942 Haziran devre
sinde bu hakkını istimale başladığı 
takdirde dört hak bu tar,ihten itibaren 
hesaplanacaktır. 

ljz k. Şark vaılJ 
Yazan: Ahmet Şükrü f:S 

Suriyedeki askeri hare.-<8 
fiyes~ İngiltere ile Fransa ,. )'<il 

daki muharebeye nihayet ' 
gibi, İngiliz . Rus ittifakın 

1 
llı 

zalanması da ayrı ayrı ik• ~ erın 
rebe gibi görünen Alman b •rır 
ve Alman _ İngiliz harbin• 11 ço 
tirdi. Artık bir taraftan Al~ t 

ile İtalyanın, diğer taraftan 
1
d e 

giltere ile Rusyanın dövüıtıl 
0
. ul 

-ıı \' bir muharebe vardır_ ingı · 
Rusyanın mukadderatların· Bu 
tirmeleri, Uzak Şark vaı~ b 
zerinde de büyük ölçüde 1 

göstererektir. 
Malümdur'lti Avrupa h&\ 

ayrı bir de Çin • japon har •ı 
dır. Bu muharebede ingil •l . e 
Rusya da ayni cephede ıs ·~nl 
aralarında bir işbirliği gör> <r,l 
miş, her ikisi de kendine ı ş 

sebepterle, ayrı olarak çiJ!' 1t 
dımda bulunmuştur. ES8 · l rı. 
ponya dört sene evvel Çiıı< 1 , , 
harp açarken, biraz da der •ir 
devletlerle komünist RuSl r k 
s.ndaki ihtilafa giıvenmU:1' Fa 
katte demokrat devletıeriıı.. er;0 
rikanın ve Rusyanın Uzak' e n
bir japon hegemonyası k~I ncta 
sına mani olmakta men( t ~[i 
birdir ve eğer bu devleti rf <-re 

sene evvel, japonyaya k• tde 
larında bir cephe birliği ~~ 
selerdi, Uzak Şark harbin: 
ne geçebilecekleri gibi, ı,e 
rupa harbine de mani olaC1 

Fakat böyle bir cephe biri 
rulamadığı için japonya. 
karşı harp açmış ve demo 
!etlerle Rusya arasındaki t 
"süzlük, japonyaya Uzak 
diplomasi manevrası ysf < 
çin geniş imkan bahşett11 1 ponyanın üçlü pakta iltiJı 
merika ile İngiltere arası 
bir tesanüdün kurulmasın~ 
teşkil ettiğinden Uzak şa 
yetinde ehemmiyetü ~ir .

1 olduğu gibi, şimdi inil' 
Rusya ile bir ittifak iIJIZd 
bu vaziyetin inkişafında rıh, 

hemmiyetli bir merhale >!' g· 
liızımdır. Gerçi ittifakta l ~Yii 
dan bahsedilmemektedit· in 
tifakın metni okunduğu ı 0 : 
Uzak Şark devletinin b•~ h 
zuu olabileceği akla bile a 
mektedir. Fakat ittifak:n y 

Şarlı: vaziyeti ile alaka~• I 
dadır. Hakikat şudur kı, 1 
ve Rusya, harp halinde b'I 
ları Alınanyaya karşı ~ 
sıkı bir işbirliği kurdllk 
işbirliğini Uzalt Şark!ds ~ , 
meyi zımnen taahhut e_,,,, ~, 
yorlar. Çünkü bugün jSY.''' b 
manyanın ve Rusya da 
nin müttefikidirler. 

Almanya ile Rusya ve 
de harp halinde bulun11J. 
halde Almanyanın hart 
ması için japonya tara 1 

., 

rişilecek harp hareketi, 11 h 
ya, hem de İngiltere l<~ı' 
karşı tevcih edilmiş '.e18/ 
ceklerdir. Mesela üçliı Pıf 
japonya İngiltereye 1'~ 
kete geçerse, Rusya~ın -ııL 
ması şüpheli olacagı gı ıl 
pada Almanyanın taıı:'~oı 
def olmasından bilistifB 
yaya karşı harekete i_ 

- . bi ..,,, 
gilterenin seyırcı r . ""' 
lacağı da şüphelidir. ısrtl 
selesinde imzaladıklafl ~ 
ahedesile aralarında ~· 
ran Rusya ve İngiltefr1' 
sında •,/l.merika da be 1 

ki bugün bu sahada en~· 
yetlı unsur da şüpheS~~; 
devlettir. Esasen bu -

. J:tO' cut olmasa, ıaponya, .. ~ 
kombinezonuna büY11 r 
yet atfetmez. Rusya n 
Almanya ile bir hayat ı 
cadelesine girişmiştir~~t 
ile meşgul olacak " ile 
İngiltere de Almanya 
denizinde ve Akdenizd~ 
memat müradelesine -~\ 
Pasifik denizile m•~.,ı> 
Fakat Amerika, Ru5Y ıı": 
gilterenin arkasında ~ 
müessir bir ;htiyat J;ll~! 
giltere ile ittifak imıs_i" 
yanın temin ettiği 011 

zanç da budur. ı,e 

Fakat bu meselede eP' 
ni di?recede büyük ver 1 
kazanç Çin hükullle 

1 

temin edilmiştir. • 
Görülüyor ki RUS ~ 

tifakı yalnız AvrUP8,ı~ 
hisar etmiyor. D<>1;~ ;ç 
Şark harp sahasını 
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· AVRUPA HARBİNiN 
'fENi MESELELERİ. MAHKEMELERDE: 

Başmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
e!_~!l!;ın:~m 
llu!@:ın~[JLI~ 

Fırtınada 
yelkenli.. j 

Hint Denizürin hrtı~i 
yenemiyen ıremici için 
tekneai harap ola da ken· 
dini aahile atabilmek bü· 
yük bir muvaffakıyet.. 

zinde sefer eden bu gemici oranın 
korkunç, önüne ~leme-z fırtı
nası ile karşıl~rak yelkenini de, 
yüklerini ~ kaybeder. Artık elin
de ne o ~nize, ne de o fırtınaya 
göğüs gerebilmesi için müessir 
vasıtası kalmıştır. Bilakis altında

ki teknenin de ergeç batmasını 
muhakkak görerek kendini arlık 
dalgalara teslim etml'si en tabii 
ve meyusane bir hareket olacak. 
Fakat gemici inatçıdır. O tekneyi 
kolay kolay rüzgara ve suya b;ra
kacak değildir, Uğraşıyor, uğra

şıyor Nihayet teknesi harap ola
rak kendın, sahile atabiliyor, ge
mici kut"tulmuştur 

Trea gtlzergibı 
Ötedenberi fİkayet mev

zuu olan bir şey de, Sirkeci
ye gelen Aurupa treninin gÜ· 
zergahındaki teneke evler, 
bakımsız sokaklar ve güzel 
olmıyan manzaralardır. Va
k.it uakit, bu halin ıalahı dü
şünülür ve bittabi mümkün 
olamaz. Çünkü, böyle bir ha
reket, mühim bir inşa mese
leBidir. Büyük bir bütçe hiidi
sesidir. Mevzuubahs olan 
manzara, muayyen ue mah· 
dut bir sahayı kaplamıyor. 
Çok genif ue uzun bir yer İş· 
ı:al ediyor. 

Bir Kokona geldi, 
karışık laflar etti 

ı K 0 A M Emlnöad . meydaaıaıa 
. B. Abidin Daver cia,>on n ıaıRmosl> 1 beğeallmlyea f aralı 
ısimli bugünku başınakale:;inde ez.- G t 1 

·· 
1 1 

. aze e er neler yazar 
cunı e ~un arı yazmaktadır: h . d • • 

epsı ogru mudur'!. Bil-'ı'.,zan: Ali Kemal SUNMAN 
( u .. 1 

1 zun suren harpler muha. 

c:ja.pon kab.Lnesindekl degı:$iklik.ten 
mem •. Bir rivayete göre, & 

sonra da japonyanın nasıl bir siyaset 
takip edecegi ve harbe girip girmıye- minönü meydanının bugün 
ceği, giı-eı·se Şimale mi, yokoa Cenuba aldığı şekil ve manzara bege
ıru teveccüh edecegi anla~ılan1am~tır. nilmemiş .. Beğenmiyen kim?. 
japonyanın da kararsızllk icınde bu- Tasrih edilmıyor. Ayni ha
lunduğu, çok ihtiyatkar ve flr::.atcü o- herler cümlesindeıt 01arak., 
lan japon ı>iyB.betinin kat"i l..11r haı·e- fÖyle deniyor: 

1' ~rın birçok evsafını da t ı.p-
k· or ava çı 

' •rırmış. ~·cvkaladc za · • 
~ biıçok kabiliyetler kendi nıan_larda 

dığı gibi en mu· h h nı goster-
, ıın allerct 

· c derece millet! e dere-
erın ne h ·l ti · lr..ığ,un an ..:Jt as e erı 

"Hayvanı söküp arabaya seni 
koşayım da yokuşu sen çıkar!,, 

kette bulunn1.etk iı.:in h;Uiı::.celerin ink.ı- Şehircilik mütehassısı Mi .. 
::;a!ını bekledig,i Whmin edilebiltr.> 

ijyJe. IJor. Bu harp de 

=::ıf::-_v_az_a_n :_Bfr_s_E_Y_tN_a_ı_a_ç_ET_d~--Buguıı birbiderıle h 
" buiuııaıı . f arp hal rı

uıı Ja \"{' t U\"ve l . eca\ uz 
erı Kurşı k 

den bü . "r~ ı a •. 
eller· y "k ınılıc t k r v aı 

n ev•ahna d . 
dut s· aır şın.tı 

rcbe 
r. il .. 
Ka-

' ı_ oyienırPını · t<:.ıur·a · . ş. yaLılman11s aa 
· nııst.r ı ·ı . 1 . • -

·lnl . . . ngı ız er ıçııı, Al-
r• at ı~:n \'e R l . C1\cc ı . us ar ıçı ıı. Zaten 
" ı ' ıı de bır ı ,.. ı, şu k, .amanı oluyor. 0-

ctdaı· Sl'n<:' . ı lt evvel Japonya 
usya nıuha · ı 

Vru.p 1 ]r tCJe E:·tlıgj 7Umau 
a ı u.r,n A , 

10,110 . _ 1 rra•rıkalılaı n Ja· 
. r ıçın ne ,.a d ' 1 

aır ı-ıe- .. •• ~ l li< arı. Ru:slaı a 
-r ker ~Urlu ~iıküm!er verdiği 
F e atırlarısın 

akat . · 
"'in ç.ok «da bu gib" h" k.. • , ınut 1 , _ ı u um 
" nıağı. ba.e.ıların da galibiyet 

nct_a ha~.ı ~tt ı:,i.bi haller karşı-
c' 1 ~ur,tlrrı·· an ı 1 K aııtıLcılarla ile
ri ~'ek F uş olrııı~unu kahul etmek 

a ect · ara,a . 
~t ~n gali · J'-'l'Oll\ _ _. o zaman 
~Qular• . P S«lnıisı i de Çarın or-

rı . hnilın:. . , 
~ sıı bir ct· ·S\ı? Meseleyi hep 
ı~ J"ı.ıce . Ustur ile hal etmek is

Ponlar,'~ kolayla~mıştı: Çünk,i 
ıd, da Şu ven bu gibi e\"sa! 

İşte asıl kar da budur. Vaktile 
bu hikayeyi yazmış Jlan İngiliz 
muharriri acaba gözünün önüne 
İngiliz larihıni alarak mı öyle bir 
gemici tasavvur etmi~ ve c~f\'l yel
kenlisi ile Hint denizin n fırtına
sına ve dalgas.na salıvermişti•. 

Her ne ise yeni oJmıyan bu hi
kayede muharririnin anlattığı di
ğer bir hal daha var: O gemici ile

ride neler olacağını öyle uzun u
zadıya düşünemeı .. Fakat tehlike 

ba~göst.erince ınadından vazgeç
mez, ugraşır, tekne harap C>lsa da 

kendini sahile atar. Onun için ev· 
velii can Sllğlığı lazım Tekneyi 
çalışarak zamanla yine yapar. 

l!cııı <>ııdan gibı. 
•ıı kar· 

~ru d n" 1 hükum ,·ermek 1 
' tın •~·· C.a ıbıyet ve mağliı· 

~<·be 1 < ha P erını arştırırken ça· 1 
sıt ol 

t . uvercn ilk ıntıbala-
' L ır.ıer·n k • •iiı 1 c apılnıamak da 
l'tn. 

ıfl1 l -ita llıek ve rcnılmekde daha 
af ~Uııı"tıııl!er IŞe kar.~maktadır. 

1~ b' a berab<'r harp gibi fevka
·ı · ~ ·r Zaın d gı ı hu . aıı a bir milletın bır 
ı ı 13 susıyetleri meydana çıkı
d lih· .'r ırtilletin haleti ruhıyesi 

•nın b. 
~ &iisı Ulun vekav inde kendi-
i' l •in Crd;ği gibı ha;·p de bu ve· 

it· lngiJi:n Oellıbaslısıdır 
~;, 1 : Yoı 'Ç.'n ~öyle bır;;cy >"Öylen-

a tn da çıkan, ayag-ına hiç üşen-
·ıe ' a·ı 1 •d;ıııı g aı-ı, bayifları a~acak 
l<'~ Ver · eBırdenbıre önüne batak 
.' !~ ! ,, g _ üYor Bunu nasıl aşa-
ı, ''ierıy - - -
bil\' • 'al· e basacak oba daha 
st' ''4t •caktır. Onun için dikine 

uJıl' ' daı1;ok. Velevki uzun uza· 
lf, itı~k 1 ,,ınak, saatlerce vakit ge-

3 -" " •>:ın ol · ı ·· et•· "e b . sun, ·o unun us-
"• . " gıb al"''lı lngiJ" 1 tıı•nialarla karşıla-

a JJ1f~ ~~•cı. 1~ ?olaşacak, kah şura
q, d ' <ah ııray, \"Ok!ıcacak 
~ •!· .. . _, ' 

ve j Ul;ı00~•k:s:zın kendisine bir 
ngilı., tır 

1J1. ~,i r•nı 
8rl» 1 Oldu· n ş_imdiye kadar ge-
afı elık,c ~Ru turlü buhranlardan 
. ıl ·t llıi, .. 

1
1hayet sıyrıldığını gös-

ı, a .... t.• 
ııef· nı,.r r az değil. Fakat bu 

teljıl nu İcra 01anca şiddetile hük
.. p~ ~eb;ı edeı·kcn sabır ve sebat 

J<.Jj~ ıı etıııi~~ ayrıca bir meziyet 
iP. ~trllı} •r. Yoksa böyle gö
·tı' Un e·~ .. 

gı • e ". ışı muvaffakiyetle 
~ ~. td:ı·eb·ı 

t ôl •ıi1tı v ı nıegc kiifi dere-

iş Ve lıçi Arıyanlar, 
ıik.'iyetler, temenni· 

ler ue müıluiller 
Bir Daktilo iş arıyor 

18 ya~ında li.se l l de kiını;e.siı: bir 
kızım. Rehini, hus~ı'>i bu· ıni.le!.~esede 

veya bir ticaı·ethanedc yazı ve hesap 
işleri Uzerinde çalı~nıak isLiyoruın. 
Daktilo da biHdın. Talip olanl<1rın 

Son Telgraf llalk SU.tununda (K, K.) 
ruır:uzuna müracaatlerint rtı:<.1 edcriı11. 

iş arıyau genç kız 
Ortaokul 1 inci sınıfından tahsili 

bırakmış 16 ya~ında nıi.ılP\·azı, temiz 
bir aile kızıyı~. Ya::;ıın ve tahsilim 
ile ınütenasip bir iş bularak ('alışmak 
istiyorum. Arzu edenlerin Son Telgraf 
Halk Sütununda Mf'Fthate bir mek
tupla müracaatlerini dilerim. 

Talisiz bir geııç kız it arıyor 
Ort.amekteblıı 8 inci sınıfına kadar 

okum.Uf ve malt vaziyetınin darlığı yü
ı.ünden tahsi1i bırakmak tch1ikesinde 
kalan 15 yaşında zckl. afif. ınahcup 
bir kız, talihsiz annE"~ıyle kendisinin 
mai~etini temin etmek için hayata a
hlmak gaye~inded ;:. Terzihane, atöl
ye, imal.ı1ıthane gibi yerlerde kanaat
k<ir bir ücretle iş veormf'k suretiyle bu 
fakir aileye yardınıd;ı bulunmak ish
yen alicenap i~ sahiplerinin Son Tel
graf Halk Sütununda Aytent> ya7.ma
ları rica ol,ınur 

Mu..,akkat bir iş arıyan genç 
• ıs yaşında. ort.ıokııl ıneıunu. dak

tilo bilir bir g<'nt· az bir ücı·et!(' 2 ay 
kadar bir işte çalı~nHlk istiyor. Arzu 
edenlel'in c:alı~ınJ şartlarıyle birlikte, 
Son Telgraf Gazetesine (T T. 252) 
Rumuzu ile bildirmeleri rica olunur.• 

Eski harfleri de bilen boa• 

ıer'9'iali bir daktilo iş arıyor ti11 a}~kırct, e :sebatı olmasa yuka
g . '"" daJ sı go~-eıı sevyah için ı;t !:~ "l'ak k ,_ 25 yaşLnda bir kızım Orta tahsilinı 
vs ~ l"ta_tho. ahnaklan kendi- var Esi<. harfleri ınlikemnıet okur ve 
. ~ ' . "'ak ı·r k. JSY- ·1. hiLr n ansız olu. Bir yazarını. (D'lktilo) da bilirirrı. Bon-

·ıt> o· ~•ve · · · rd o · i b. rı l ı d 
1
. Sınde tasvir erlilen servı::ın1 ,.*' ır aıre '"eya iy ır ya· 

t 
. ..J. ~ ~ fl.--,:ı. · Zlhane-d ya7.l lşlerıni rle kanaatkar bir 
17. ·oı 'k'·ı b' ızın karşısına cı· 

~· it· ,, a na •. ·.ı ug·ra<tıg· .nı ·ti1 (~11 • ~ denlerin acel(' (Ktllip) rümuzuna 

Avrupa treniyle latanbula 
giren yolcuların ilk gördükle
ri manzara budur. Ve şüphe
siz bu manzaranın tevlit etti
ği intıba iyi değildir. 

Şimdi, gazetelerin neşriya
tı sıra•ında, şu haber uerili
yo,r: 

Prost, müstakbel İ•tanbu
lun imar planında, bura.ını 
Jlefil ;aha olarak tefrik et
miştir. Binaenaleyh, trenin iki 
taralı, bu noktai nazara göre 
tanzim olunacaktır. 

Eğer, verilen haber doğru 
İ§e, I stanbulda en geniş istim
lak muamelesi, bu taraflarda 
yapılacak demektir. Çünkü, 
bahsedilen çirkin manzaralı 
kısımlar, hakikaten geniş ue 
uzundur. Bilmiyoruz, böyle 
bir istimlak için nasıl ue ne
reden tahsisat ayrılacaktır?. 

Sonra, unutmamak lazım 
ki, 1ehrin bu semtinde mü
him bir nüfus kalabalığı uar
dır. Ve bu halk, ciuardaki sı
nai müesseselerde uesarı lf 
yerlerinde çalı§ır. Bu vatan
dQ§ları ner#ye iskan edece· 
ğiz?. 

Hulasa, y~il saha güzel 
şey. Fakat, istimlaki var. 
Sonra da, buradaki vatandaş
lara yer temin etmek mesele

•i var. 
BÜRHAN CEVAT 

Karpuz .sctinlelicidir. Yazın çok 
yenilir. Şehir içinde lşc:1, anH•1e, 
mcrnur bunalınışur_ Kaq>ııı._ nlak
bule geçer. Sonra mıde ,.e barsak
ları tenıizleyicidır 

Dayanıklıdır. Saklanabilir. Ko
l~yca nakledilir. Bar.ı cinsleri iyi 
nıuha[aza edilirse, kı~ı da gecirır. 
~ıutedil, sıcak ikliın ncbatıdır. 
Derince L:>lenmi~ ~erin topraklan 
se\•er 
Dıyarbaklr cinsi &ibL yetmiş, 

seksen kiloluk karpuzlar böyle 
yerlerde olur Karpuzun cinsi 
yoktur. Bazıları erken, bazıları 

gec: kenıale gelir 
Diyarbaklr karplız11 kalın ka

buklu, uzun ~·i?.gili. koyu ye.şil, 

tallı ve suludur. Bunlar Dicle ke
narlarında uzaktan koyun gib: gö
rünürler. Pai7.arl;;ırda tartı ile sa
tılırlar. İnekler, keçiler kabukla
larını lştiha ile yerler. Kabuğun
dan enCe<; tıın;usu olur. 

Hulftsa karpuz mevsiınin en 
ınergup. kokulu ve Cerah \"erici ı 
bir meyvasıdır. 

TAN 
Davacı bir yük arabacısı; maz. 1 

nun, AmeTJkalı, yaslı gözlüklü, 
zayıf bir kadındı. Hakim, her iki
sinin de hüvıyetlerıni tesbit el • 
tikten sonra araba sürücüsüne: 

Bu sefer, beygırlerin ,nadı tuttu .. 
İnadına çekmiyor. Benim de bur
numdan ter damlıyor. Hava sıcak, 
sıkıntı ... Artık kızdım. Elimde 
kamçı vardı.. Bir ikı tane vurdum. 

B. Zekeriya Sertel tİngilteı:cnin 
hay<tl ettigi yarınki A\-rup<ıt u-amli 

buglınkü başyazısında ('1.cuınlc ~unla

rı yazınakl.adır: 

•Londrada çıkan Nevs Reviev mec-
- Rahim, dedi, anlat bakalım .. Yanımda, bu kokona peyda ol. 

du. Karmakarışık bir laflar söy. 
ledi. Bir~ey anlıyamadını. 

muası, İngilterenln Avrupaya harpten 
Davan nedir? 

Sürücıi anlalmaga basladı: 
sonra vern1eyi hayal ettiğl lı'ekil hak-
kında şu malürnatı vernı•ktedlr: 

- Ben araba sürücüsüyüm. A. 
rabama •ekiz çuval patates yük
ledim .. Tüccar Celıl Beyin pata
tesleri ... Arabayı sürdüm. Gider
ken. yokuştu, hayvan arabayı çek. 
metli. Arabadan atladım. Hayva. 
nı yedeğe aldım .. Yine çekmedi. 
Arabanın kenarından lultum, il
meğe başladım.. Yine çekmedi. 

- Ne söylüyorsun madama? 
dedım. Derdın nedir? Ben zaten 
burnumdan soluyorum .. Şimdi la
fın sırası mı? 

Madama yine bır laflar söyledi. 
- NeJen vuruyor? dedi. 

Meğer, benım beygire vurma-
ma kızmış .. Acımış hayvana ... 

(Devamı 6 ıncl SayCada) 

c:Almanya küc:ük küciık Jıukünıet-

lere ayrılacaktu·. Avrupa dört büyük 
bloka lak:sim ~ılecekUr. Yarınkl Av-

rupa. hakkında naittefik ricalınin ana 
düşüncesi budw· Alınanya, Alıııan 

Birliği teşekkül elıneden ev,elkı kü-

çük prensliklere ayrılınakla kalınıya-

cak, fakat Şarki Pru~yayı ve Sllezyayı 
Polonyaya terkedecektir.> 

I 
• 

TASAR RUJ'" BONOLARINDAN ALiNi Z 

' i 

[ 

.... 

:. Kest'niz.in ınüsaadesi nisbetinde 5, 25, ğ~lirir ve aradaki Cai7.i bir defa dah<:t'" 
.:~ 100, 500 ve 1000 liralık: tasarruf bonola- peşin alabilır-ini.z .: 

~ rından atınız. . VADE DOLMADAN PARAYA~ 
,,,.~ Bır ta~rruf bonosu alınak, iyi bır Ca- İ İ 
~ ızıc ııem rendı menr:ı.:ıtiniz; korunıak HT Y ACINIZ OLURSA: . i 

>:~ henıı de n1ll1i n1üdafaarun artan ihtiyaç· Her hangi bir bankaya ınüracaat ede-·~ 
~~ laruıı karşılamak iç\n devlete para ik- rek bono faizinden yüzde yarım feda-
~ raz ctnıek denıektir · · · '.4 . karhk yapınak suretıyle bonoyu ıskonto 

DEVLETiN MEN'FAA Tİ SİZİN DE ettirir ,.e derhal paraya kalbedebilirsi-..: 
,~MENFAATİNİZ VE KARINIZDIR niz. O hald~ , 

~ BONO V A~ELERI KISA; PARANIZ DAiMA PARADIR.·~ 
·~ F AİZLERI PEŞİNDiR. Bono faizleri her türlü resimden, ver- 'ı 
ı.:• 3 ay vadeli bir bononun faizi 3 4 gıden muaftır. Salın alırken, başkasına~ 
>. 6 > > • > > % 

6 
devrederkL•n, ~·adesınde bedelini tahsıl" 

~ 12 > > » • % 
6 

d ederken muarnele ve nıeraslın yoklur .: 
~ • . » ır. ,Bonolar h3mHıne mahsustur. Hazıne 
.: Faızlı bono kıymetinden tenzil edıl- k r·ıd· ., l" 1 . e ı ır. 

:.. ınek sure ıy e pe)ın ödenir. Yani blr se- Tasarruf bonolıırını bütün bankalarla 
~ne \-'ad~li 100 liralLk bir tasarru( bono- fUbe ve aı·an.slarından, ?Ylilll Piyanga 

• 1 . '4 su çın 94 lira verecek ve buna mukabil idare;inin re.sınt satış gişelerinden ve ı.: 
..:~bir sene ~onra 100 lira alacaksınız. Faiı baııka. olınıyan yerlerde Malsandıkların-
~ · ld h ı dan alabilir!'iiniz. ~ pe:jın o u,,,u çin [aiz nisbeti. hakikatte 
ı o/ 6 değil blraz daha yüksek % 6,38 dir Paranızın en emin 

~ Bono Vadeai Geldiği Zaman Devlet kasasıdır. 
• Paranızı ger· , k . te . Tembel paraları bir tasar-~ 
,. ı alnıa ıs meı.senız va- • • ~ 
• desi gelen bonoyu yeni bır bono- ile de· ruf bonosiyle seferber edınız. 

--""' · '•U etli · J ücretle çal.ı:;anak istıyorum. Arzu e-

ıı ·ııt:<"nlı ıle lliııt deni- ınektupla bildirınelerlnı rica ederim. "------------~ 
' erıb b~ h~======================='~==~=====oz===========-'"========= 
~sit. •oi ıır' U O J\1 A 1' : 65 1 Bu bakışlarda isyan. hiddet, kor· gitmenizi söylemi~. 1 Ferdi sö,vledi değil mi?, nerede buldun? 
It~; ku, tereddlil birbirine karışınışh. l\Iehmet cevap \Crnıeğe hazır- Diyerek oorusunu tazeledi. Meh- - Odada idt 

r~ii~ F cin ayet Dav as l 1 Sll~;;,çlu vekilinin l\fchınelten ilk ! • la:_rı;:~~~~o~-::: h~:::::\ey.. il me~ bş~~~,:ı~!~~:7ı!:ı~::::~· ;·:~::: = ~;b~:~:n d:;~~ tiyatroya gi-
~ Cina~·et gecesi Ferdi seni ne- Diye ~öze karı~tı \'C acele acele: biriniz kalın. Belki hir iş çıkar.. deliın. Na~it Pangaltı~·a ge1n1iş 

•at ı reye gönderdi? - Avukat arkada~ san:ısw.lık demi~ti. dedim. 
i.f. ıı1 , Yazan : ETEM İZZET BENİCE Mehmet buna sade ve lakayt etmeğe ba~ladı. Yeryiizünüıı en 1 - Sen eczane)e gitmeden önce - Ondan sonra Şaban h3'ta ol· 

duğunu s<i~·lcdi değil ıni?. \'9~c ~ hiir· bir cı..vaıı \'erdi. te111iz kalbli insanı olan f~erdiyi I Fe-rdi bahçc)·e iHıni~ mi~·di?. 
a 1 ~ ~· l"lld.t'ı~ hi, ve- \·arlı&ında \ rum. - Eez.aneye. bir ne\·i zan altına alınak \·e din- - Konağa erken geldi~i ak~ant-

•i.ıoe . l ~ '"ııin d a • - Ne aldın oradan? Ie~icilcre s,iiphe \ermek için :lklı- lar sık sık bahre•.·e •ıkar. 
l if ~· il ô 

1
, . a amı değibe a- llakıın ) ine bir sağ sol ınilza- "' 1 ' ·' ~ 

te g ı • .'~i •l; edıı·. Adalet kendi keresi ) aphktan sonra: - Alkol, nevrol aldım. medc garip garip sualler 'orııyor. - O ak~am da çıkını~ ını~dı? 
~eş~ "'1 ~ tr1ne d"- . 

1 
- Kiınin ic:indi bunlar? I' Saıninıiyet hududunu a~an bu tar7- 1 - Ilatrlaınıyoruın . 

..tıl1 L ~t, ver ı~ı e eınan- - Karar... . 8 d d'l · · 

~
sY~ , ~t · eldrn .. - Biln1ıyorun1. CJ istedi. sorulara n1i.isaa e e ı n1en1t.~ını - Hele biraz zihnini kurrala 
P lr tı.ıt~ ~lt'r. once kendi.ı;;ine Diyerek t\luzafferin teklifinin - Ferdiden bu sipar1•1cri alır- dilcriın. bakalnn. 

,., ı..·• "' " kabul edildiğini bildirdi. k k \d k" 1<1J' "'ıi, -:•nıil . kcn yanında ço a ııı değil r.ıi?. Dedi. Muzaffer ga)et sa -ıu ce· fehınet ısrarla: 

Z~J9.1'\ 'lı;, • ııı ve Şekıp eserle Mustafanın salondan çıkı~ından _ Hayır. ,·ap verdi: _ Bilıni•orum. 
·
11 

""ıı,ı• •elnıruın kı·. bunu h ld , 
0

jj)' ~ •.. •dır sonra. Me met ge i. - Epey kahııışsın. _ Somıak benim hakkım. Şim- Cevabını verdi. Muzaffer soru· 
lı 'n• h ' Japnııyorlar. Muzaffer bunu tepeden tırnağa _ Kalmadım. di susmak da avııl-.at arkada~ıının farına dc>aın etti: 
ti~·~ ı,j~~~rhan=._' bir ~kilde sanki her lıııücresini ayrı a)rı bir _Ferdi sana o ak~an1 için Mus- payı olınak gerektir. Ben !-ıiizlcriın- - Ferdi seni c:ağırınadan 

\o" 'l"ı1, p k atfu(ınf'k eme-lin- nıikroskop ınua~·euesinc luln1uş tafa ile beraber ~ok.ağa gitıncni le kinıscyi istihdaf clnıiyorunı. Şabanla konu~tunıu idi?. 

1\i:dilea ~,~' ~idi~lcrinin tas· gibi dikkatle süzdii. Sonra, kaşla- söylemi~. Teli" etmelerine liir.unı )oktur. - Görmedim. 
~\1 ! nıo lı u taç olduğunu rının arasında, hakimlere bakarak: Mehmet dura dura, diişiine dii- Ferdi hakkında olmadığı gibi hiç - Sen eczane) c gittikten sonra 
1 ı,, .. c uruın. - ~·fchnıet ·ı·na•etuı' \Ukuunda ·· · d k" · d 1 1 l l · d b• k 1 ' 1iı _'.tioıuu·· b . . . ı,. '" " şune cevap ,· erıror u: ın1senın e e ı ,.e a c~· 1111 e 11· onuşınu~ ar nu .. 
lı ~~'nd., ~ urada bıtırdı 'iıüJük rol sahibidir. - Kendisinden beu gece için bir ınak at 'e fikir •ahibili değilim. - Onu da bilmiyorum. 

\j ~taı. l ıne ısrar etti: Dedi ,.e s~indeki hus.·unet eda- ba~ka eınriniz yoksa ti,, ·atroya gi· 1\1uhakenıe 'e brniın ~ııalleriın - Ferdi seni rağırıp eezane~·e 
1 •• •ıııı -<itaat 1. tekrar şehade- sını boznıılarak devaın etti: deceğiz.. tabii seyrini takiı> edi)·or. gön-d<-rn1edcn iinl'e kah,·e_,.t' <:•k-
1~tı 1 1lı \' edılrnek kay dile ~ı- _ l\Iüsaade bu:vurursanız lleh- D~·c:- izin istediın. O da. gidin. \'e .. t6!krar ~t .. ·lın1rdt' döne-Tek ma:' 1 istiyen Şahand1 değil ıni?. 

~Ilı. : Şahit Mehınediıı metle açık açık konu~a)Tn, l\leh- eğlenin .. dedi. daha dik ıl ha t .. k bir tonla' K-ln-e~·e çıkal•m ıknıi,ti. 
etirilın~ini i.>ti o· met dik ik :\luzaHere bakıyordu. - Fakat, Şabanı c\dc bırakarak 1 - Şabaıu ko .aka lıırakıııanm • - ~en ,okak!an di;uiince :jabaru 

önee 

- fü·en Şaban hasta olduğunu 
SÖ)•Jedi. 

- Anuna sizin tiyatroya gitn1e
nizde ısrar etti değil mi? 

- Na~idi du~·unra Mustafa da 
ga) retlendi. O beni, ben onu he
pimiz birbirimizi İeııvik ettik 
gittik. 

- Herkes kendi parası ile mi 
gitti? 

- Mııstafanın parasını ben çek
tiın. 

- Niçin? 
- Parası ~·oktu. Memleketine 

para :''0Jlan11~, harçlıksız kalını4jtı. 
- Borç ınu ,·erdin?. 
- lla)·ır. Bir ~lu~tafa) ı ti~·atro-

ya getirınekten ne <;ıkar ki .. 
- Aradahir ona hiillf"' eahadan 

ikranılar yaptığın olur ınuydu? 
(Arka l Vaı-) 

mar Prost, bu meydana daha 
g\i-ti bir şekil vermeK ıizere 
tetkiklere başlamı,tır. liıl
hassa, Y enicami öııundeki 
merdivenlerin meydana ve 
camie yakışmadıgı ılerı siı
rülmektedir. 

ı-latırlarsmız, Eminönü 
meydanı için bir ba§ka noK· 
tai nazar ı;ılarak la ıu uı:rı •U· 
rülür: Meydan ço.< çıpıaK, 
ağaçsız, çiçeksız, yeşıuıkaız 

ve renksizdir. 
Benim anlamadığım şu: 

Prost, dünyanın oı.'-'flıl mute-
hassıslarından biri. Unun yap-

. hğı iş üzerinde tikir söyle
mek ıc;in, en az ona yaa.ın de
recede ayni mesleK uzcrınde 
ibtısaı sahibi olmalı degıl 
midir?. 

liundaıı başka, şu hatıra 
geliyor: Bu meydan vaktıyıe 
yapılırken, t'rosta soruıı ..... -
mış, gösterilmemiş midir?. E
ğer, Prost'un fikri, reyi alın
madan bu meydanı y .. pmı~ 
isek, o haıde, mU.tc:'.na~ .. a ... , dı
ye, Prost'u ne diye kuı.-111· 
yoruz?. Bucun islanbuıu Ken· 
di bildiğımız gibi altu>< ede
lim?. 

Şu muhakkak ki, Eminönü 
meydanı genişledi. f akot, Zu• 

rif ve güzel olmadı. Fakat, 
vaktiyle itinalı yapılmak ge
rekti. Şimdi, bir tarafını ur ak 
t,ertip bozmıya K«L.ış>o ... , yi
ne bir bayii masraı eaı.mı§ 

olmaz mı?. 
Halbuki, aklımızda kaıdı

ğına göre, Emınonu meyaa· 
nının istimli.k ve tanzunı .1.ııç 

te çabucak olmamış, aıı...-ca 
sürmü,tü . .Hınaena.tı.;.yh, c.ıc::

lacele yapıldı, ot.ncnıtıL. \). 
nun içindır .kı, şoyıe .. o, U.i.ö.Dt .. 

lir: 
«- Acaba, bütün o uzun 

zaman içındf!, aıan.aUd.rıar 

meydanın en salım vtı gJzel 
ıekhni te.uıc etmıye vaıut 

bulamaml§••tr mı!.» 
Bilhassa, btıgenılırııyen ta

rafın merdivenıer oldugu soy· 
leniyor. htanbulda, bır mec
d,i.veıı mera.<ı olaugu mu
hakkak.. Her yere, h"r tara
fa merdiven yapıyoruL. lyı, 

bu, yükselmek emelınde ol
duğumuzu gö>terir. t aa.at, 
merdiven yapmayınca ao., ....... 
ha murteti bır kısma nasıı .,.ı

kılır? Ulsa oısa, asansor y.ıp
mak lazım geıır. liaıouKı, şe
hirde mevcut asansor krııı .,,o
ğunun bozuk olcıu5unu yıne 
gazeteler yazıyor. 

Sonra, böyle umumi mey
<J.anlara asansör yay,ıı~a, o.. 

rası, bayram yerme dÖıı.!r .• 
Çoluk çocuk, akşamla•a Ka· 
dar, asansöre binerek egle
nirler. O canım asansörler de 
çok geçmeden bozulur. 

Hakikaten, Eminöni.ı mey
danı karfısında alakadarlar 
cidden müşkül vaziyettedir. 
Ne yapmalı?. Bir meydan ki 
beğenilmiyor. Pek ala, öyle 
İse meydanı beğenmiyen mey 
dana çıksın ve meydanı yap

sın, diyelim .• 
R. SABiT 

Bir katil 12 sene 
hapse mahkum oldu 
Kantarcılarda Hacının işletmek

te olduğı. bahçeli kahvede bir seb.. 
ze meselesinden dolayı motor kap 
ıanlığı yapan Salihi öldürmekteıı 
suçlu. Muslaf.l Şen'in ikincı ağır • 
cezadaki muhakemesine dün de • 
vam olundu \'e neticelendirildi. 

Mustala Şen'in 18 senetler, isle
nen cezası görülen hafiflcticı e • 
beplerle 12 sene be~ aya indirile • 
rek 800 lira tazminat ödcme.>ine 
karar verildı. 
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KIRILMIŞ TESTİ 
--1- Yazan: FEBiME 00ND0Z =1--

Ressam Cemılin hazin bır inziva 
içinde dınlencLği odasında top • 
lnmışlard ı. İlk gençlik günlerini 
bırlikte yaşamış ve hayatın za • 1 
ruretlcrile uzun sen"eler ayrı düş
müş bu dört arkadaş kazançlar., 
değerini bulmadan elden çıka·ıl . 
mış tablolarından konuşuyorlardı. 

yapmıştım onları ... Amma, görü
nen, asıl onun düsün<lüğü şey • 
!eri de katarak işledim Tıpkı o 
olsun diye ... Onu muşambada bo
yarken, ondan bana geçen şey • 
leri de rr.uşambaya ka:ıyordum. 

On yedi senede üç tablom oldu, 
demiı;:im. Yazık ki benim olma
dılar .. Cemilin, iri kemikli, gür sesli 

ve dağınık saçlı arkadaşı, pipo -
sunu kibritliyerck bağırdı: - Bu 
oda, bir ressam odası olmktan 
çıkmış ... Nedir bu duvarların ç•f · 
!aklığı? .. 

Odayı! göz gezdirenler bir 
iki eski dostu hatırlatan iz • 
!erden haşka, ancak, bitirilme • 
miş bir tek tablo görüyoria:·dı: 
Bu, çeşmeden bir adım uzakla~· 
tıktan sonra, kırılan testis:nin us. 
tüne gözleri dalmış bir k<iylü kızı 
tablosuydu .. 

Cemil, gür sesli, iri kem.klı ar
kadaşının sözüne cevap verdi: 

- Benim duvarlarım hep böy. 
ledir ... Portre insanda bir şey bı. 
rakmıyor! Yalnız son birkaç tab. 
!om vardı ... Onları kendime, yal-
nızlığımın uzaktaki yılları için 
saklıyorum. Fakat. .. 

Gür seslinin omuzuna elini 
koymuş, duvardaki köylü kızını 
seyreden, ötekı esmer ressam, 
Cemilin sözünü kesti: - Fakat 
duvardakini bitırmeliydin! Kırı. 

lan bir şeye gözün dalması ... dedi 
Üç misafir ayağa kalktıhır. 

san'atkiır gözile köylü kızının ba
kışına mana vermek istiyorlardı. 
Gür sesli ortada, ağzında pipo • 
sile, tablodan bir adım gerileye
rek. bir tabloya bakmasını bilen 
adamlar gibi, resmin önünde dur. 
dıılar. 

Cemil, oturduğu döşemesı sol
muş kanepede, önüne bakıyordu. 
Gür seslinin şolundaki, dudakla.. 
rında hazin bir ıslıkla: - Bu ba· 
kış, bu bnkış ... dedi. 

Gür s< sli bağırdı: - Ağlamı. 
yor' Kayıtsız da d"eğil! 

- Emer ressam: - Buldum, 
buldum dedi, kırılmı~'. Testisi gibi. 

Yerler:ne oturdular ... Gür 'esli 
sordu: - Ey. ne oldu kendine sak· 
ladığın o tablolar? 

Cemil ıcini ç· kti: - Buakın, 

diyordu. ~mer ressam: - Çal. 
dılar mı yoksa! diye ııordu. 

Cemil arkadaslarını fa ~ sor· 
durmadı: 

- Yok, dedı, bunlar üç tabloy. 
du ... Benim bir hiyanetle biten 
bir genelik maceramın hatırala -
rıydı ki onları elimle değil, i~mle 
boyadım sanırdım ... 

Gür sesli, kalın iri kemikli kol. 
lannı yanındaki esmer arkadaşı· 
nın omuzlarına dayamış. Cemile 
bakıyor ... ö:eki, elinde bır zincir. 
le gözlerini kırparak bu haziran 
gunünün öğleden sonrasında, res
samın büyük kapılı balkonundan 
uzaklara dalını~ dinliyordu. Cemil 
devam etti: 

- Bu üç tablonun yalnız benım 
!çın bir değerı vardı: Çünkü sev. 
gılimin bütün anlarıvdı onlar .. 
Her binne ayrı bir yıl emek ver
dim. 

İri kemikli ba~ırdı - Poz mu 
vermişti? 

Cem:! : - Hem evet, hem ha. 
yır ... dedı, onun d;zlerınin dibındc 

Esme!."' ressam sordu: 
- Kndine mi verdin ? 
- Yok canım, kendine verme. 

dım ... O, beni beklemediğim bir 
anda, bir hiyanetle valnız bıraktı .. 
Günün birinde tek basıma kala
cağımı bilivordum. Onlara onun 
için emek verm~tim. O, yokken 

her sabah ilk bakı.tarım, onun tab. 
!olarında açılıvordu da ben ken
dimi onun havası içinde imiş gibi 
unutuyordum. Öyle oldu Jşte: 
Beklemediğim h!vanetinden yıl . 
lar geçti ... O, yokken onsuz de
ğilim sanıyordum: Tablolarıma 

bakarken o canlanırdı. Ve ben o 
günleri, o yılları tekrar onunla 
jmişim gibi yenid"en duyar ve o 
yokken onunla beraber yaşardım. 
Talih, bu teselliyi de çok görmüş 
olacak ... 

Cemil icini rekti, ~özlerile u. 
zaklara taldı ve irkilerek devam 
el ti: 

- Bılirsiniz, diyordu, insanın 

zayıf anları kırılmış anlarıdır .. . 
O eski hiyanetin acısile hala sü
rüklendiğim geçen sonbahardı. .. 
Yt'ni bir balet heyetinde çardaş 
oynıyan kumral bir kız gördüm: 
Yirmi yaşında bile yoktu ... Bana 
ilk gençlik yıllarımı hatırlatan 

bu melodi içinde ona vuruldum. 
Göğsündeki kalb işlemesini de • 
len ok, benim içime jşJemişti. 

Seviyor, deliden farksız seviyor

dum. Dört arkadaşile yaptıkları 

dans sırası gelince gözlerimde yaş 
ve kalbimde bir sevinçle onu sey. 
rederdim ... Nihayet, o benim ol
sun diye her şeye, her şeye ka • 
rar verdim. Beraber olalım. de -
dim; rall oldu ... Yalnız param 
·oktu ... O zaman için ezilerek tab
lolarımı hatırladım. O hiyanet 
sc\'gilin;!1 hatırasını satarak bu 
yeni, bu büyük sevginin kasırga
ları içinde uııutulacaktım ... Oh 
• iyi yaptım: Onlara uzak bir 

mmleket',eki yenl açılmış bir sergi. 
ye gönderdim. Elime, o zamana ka. 

dar hiç geçmemiş bir servet geç. 
ti. Evet on yedi senede hiç kaza
namamt? olduğum lıir servet .. 
O para ile onu, içinde oldu.•»ı 

şüpheli muhi t~·n kurtardım: Bır 
evimiz oldu ... İsm, Leyla idı. Her 
gece, yorulmuş adımlarını avcu .. 
mun ıçinde dinlendirir \'C 1'i• 

(Den.mı S..iııcl SaJıifodc) 

MEVLUT 
1\lerhum t\lı H;inlit oğlu ve avukat 

I-füseyın Sadettin Arel ve İş Bankası 
Galata Şube,l !\.Judurıı ()-.man Darda
ğanın yeğenı ve '<lutea:hhll l\iehınet 

l\.lurat v::;lunun dc1ınadı ,.e Zeyrek Or
taokulu Fizik öı,.retıneni Nijat Be::.:e
nE"rın Kaı·drşi Yol 1\1üteahhitlerindcn 
NATIK BESENER'in ruhuna llhaC e
dılnH:•k "zere 22 Trmn1uz !l41 Salı gii
nü Ak .arayd;ı ' 'alde Canuinde İkindi 
namazını müteakip me\ h1dil Nebe,-i 
okunacaktır Akl'aba, tanı~·an ,-e ı;e

,·cn do~tlariyle di,cer ze\'atın teşritlrri 

rica olunur 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 125 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMI KABA YEL 

Türk kıt7aları her taraftan ilerliyordu 
Bu fırtına herkese korkL eı

.ıı ti. Macarlardan bıl' çol{L bir 
kaç günde~b ri pek yorgup dlıi· 

müş olduklarnıJan Tlırklerm o 

gün taarruz f!krinde olmadıkları
nı söyliyerek ord.,gaha çekilmek 
i kdiler. 

Fakat, bır nıüddd ,,-Jıı; a Balı 
B ,. kumandasmda bulunan su
v ı kıt'alarından birka.; ke,if ko

l· ııun :-:ıyarat cihetine doğı u or· 
rr:anla ·dan ılerledi.ğın göraJler. 

Kurraı dan Baturi ufukla ha· 
yJl nıevaı görunen bu Türk süva· 
rılerıni j\Jacar CrdU:-,UflU ku~at

n;a~ ve vıdug5.hlaAi askeı le . ı ra-

babı.: etn:ek ı.;iı, sevkolunan bü
yük kıt'alar telakki ederek kral
dan aldığı emrımahsus üze!·ıne 

kumandan Ratke emrine verdiği 
suvarill'rle Türklere karşı çıkardı. 

Pek uzak mesafeden görünen 
bu Tlırk süvarile.-ile muharebe 
ettıklen sonra tekrdr geriye ge
lip muharebe nizamuıdııki yerıni 
i.;gal t'j' ierr.c ler1ni de emretti. 

Bu ••nada Türk kıt'aları, padi
şahın \'erdığı. emir üzerine ht-r 
tar.ıftan ilerlerr.eğ ba lam , ilk 
taarruz cetıfıeden g<izükmüştü. 

Veziriazam İbrahim pa,a ku
m:ındasındaki bu:inci hat ile Beh-

İstan~u Levazım Am;rliği Sath1alma Komisyonu İlanları 

• • 
ır ır 

Kiye/ te bir hayli Türk vardır - Kiye/ in tari
hine küçük bir bakış- Kiye/ in meşhur Ayasof· 
ga kilisesi- Yalnız Rusyanın değil, Avrupanın 
erzak Ambarı - Bağlık, bahçelik bir şehir s ovyet Rusya birliklerine dahil 

olan (Ukranya) Cumhuri· 
yetinin en mühim vilayetlerinden 
biri de Kiyef şehridr. 

Dinyeper nehrinin sağ kenarın
da Rusyanın eski bir eyalet mer
kezi olan bu şehrin Çarlık Rusya 
zamanında yarım milyon<J;ın faz. 
la nüfusu vardı. Bugünkü nüfu
su dört yüz bine yakındır. Kiyef
te bir hayli Türk de vardır. 
Şehrin etrafında çok büyük ve 

geniş bir hendeği vardır. Vaktile 
Rus Prensleri bu hendeği Moğol
lara karşı şehri müdafaa için kaz
mışlardı. 

r,Yazan 
l~skender F. Sertelli l 
aliyeti göze çarpar. 

Çarlık Rusya zamanında Kiye
fe hariçten her sene yüz binden 
fazla ziyaretçi geldiği resmi ista
tistiklerde görülüyor. 

Çarlık Rusya zamanındaki e
hemmiyetini anlatmış olmak için, 
şu kısa rakamları da kaydedelim: 
O devirde bütün eyalette iki buçuk 
milyondan fazla nüfus vardı. O 
zamanki eyaletin mesahai sathi
yesi 50,900 kilometre murabbaı i· 
di. Ukranya Cumhuriyeti şeklini 
aldıktan sonra arazisi beş bin ki
lometre kadar küçülmüşse de u
mumi nüfus azalmamış, bilakis 
eskisinden fazla artmıştır. 

ve pançar mahsulü büyük mikyas
ta ihraç edilir. 

Kiyefin meyva ve sebzeleri meş
hurdur. Şehir civarındaki dut 
ağaçları da çoktur, bu münasebet
le bir hayli ipek çıkar ve ipek 
mensucatı da günden güne art
maktad;r. 

Kiyefin iri sığırları ve uzun ya 
pağılı koyunları da şehre büyük 
varidat getirirler. 

Vilayetin şimal ve şark cihetin
de ancak bir milvon dönüm or· 
man vardır. Bu orman !ar vilayet 
hududunun dörtte birini teşkil 
eder; arazinin dörtte üçü düz ve 
münbittir. Ormanlığm şimal kıs
mında gürgen, kayın, ıhlamur ve 
çam ağaçları boldur. 

Beher me'rcsine 19 kuruş !ah. 

min ed'H!n 30,000 metre çanta 
ara bezi boyattırılacaktır. Pazar' 

!ıkla eksiltmesi 23/7/941 çarşam
ba günü saat 15,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satınlma komisyo • 
nunda yapılacaktır, Kat'i temi • 
natı 855 liradır. Nümunesi ko -
misyonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(88-5822) • 
800,000 adet 27 milimetrelik ve 

600,000 adet 20 milimetrelik köp
rülü sürgü müteahhit nam ve he. 
sabına alınacaktır. Açık eksilt -
mesi 30/7 /941 çarşamba günü sa
at 14 de Tophanede İst. Lv. Amir. 
!iği santınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 42,500 
lira ilk teminatı 3187 lira 50 ku· 
ruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli valtitte 
komisyona gelmeleri. (84-5785) 

* Adet • 
175,00-0 galvanizli köprülü sürgü. 
175,000 • köprüsüz • 
160,000 • kesme kanca. 

Müteahhit nam ve hesabına yu
kar da yazılı üç kalem malzeme 
28/7/941 pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 14,825 lira, ilk 
teminatı 1111 lira 87 kuruştur. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. Evsaf ve nümuneleri 
komisyonda görülür. (70 - 5675) .. 

Beher kilosuna 550 kuruş tah-

min edilen 5800 kilo 46/12 > 
!ık ağı ipliği alıracaktır. Pazsr 
la eksiltmesi 25/7/941 Cuma"" 
saat 14,40 da Tophanede L' 
mirliği satınalma komisy<>nuıt 
yap:lacaktır. İlk teminatı 2392 
50 kuruştur. Nümunesi komiSl 
da görülür. Taliplerin belli :~ıır 
komisyona gelmeleri. (~ 

• Kilo 
800 50/12 Balık ağı ipliği . 
800 60/12 Balıkağı ipliği. 
Yukarıda No. ları yazılı l 

kilo balık ağı ipliği pazarlık18 
tın alınacaktır. İhalesi 25/7 
Cuma günü saat 15,45 de ToP 
nede İst. Lv. amirliği satı~ı 
komisyonunda yapılacaktır. 'fı 
lerin belli vakitte komisyona 
meleri. Tahmin bedeli 9()40 ıı'.' 
iik teminatı 678 liradır. (96-51 .. 

184,900 adet yumurta alın" 
tır. Açık eksiltmesi 28/7 /941 
zartesi günü saat 14,30 da T• 
nede Lv. Amirliği satın alm3 

misyonunda yapılacaktır. Evs~ 
şartnamesi komi•yonda gör~ 
Taliplerin 277 lira 35 kuruş il" 
minatlarile belli vakitte J;.C 

yona gelmeleri. (69 - 5674) .. 
Beher kilosuna 7,5 kuruş taııı" 

edilen 133,00-0 kilo kuru soğal'. 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltm•>'ı' 
7 /941 Çarşamba günü saat 1 
Tophanede Lv. amirliği satın3 

komisyonunda yapılacaktır. ~ 
teminatı 1209 lira 3 kuruştur.' 
namesi komisyonda görü Jül'· 
liplerin belli vakitte komiSl 
gelmeleri. (112-ı# 

O zaman Moğol ordularının ba
şında bulunan Batu Han Bulgar 
ve Macar ilini fethederken, Cen- j 
gizin torunlarından Menkü Han da 
Rusyaya Prens olmuştu; Mosko
vayı zaptettiği sırada ele geçirilen 1 
esirler arasında Grandük jorjun 
oğlu Prens Vladmir de bulunuyor
du. Vladmirin babası Kiyefe firar 
etmiş, fakat bu şehrin de Moğol
lar eline düştüğünü haber alınca 
M. 1238 şubatında (Stin) suyunu 
geçerek şimal köylerinden birine 
çekilip saklanmıştı. Moğolların 

Rusyayı istilasında mühim rolü 
olan Kiycf şehri bundan sonra, 
1320 de Litvanyalıların istilasına 
uğramıştı. Bir asır kadar Litvan
larda kaldıktan SÔnra, 1341 tari
hinden itibaren Osmanlı İmpara
torluğuna bağlı bir Hanlık olan 
K rıma tabi olmuş ve 1620 tarih
lerinde Polonyalıların istilasına 

Ticareti: Vilayetin hemen her 
tarafı düz araziden ibaret oldu
ğu için buğday mahsulü burada 
mebzulen yetişir. Y•lnız Rusya
n:n değil, Avrupanın da erzak am
barıdır, derler. Arazinin garp ci
fabrikasilc şehir etra fında büyük 
helinde Karpat silsilesinin bazı 

alçak etekleri buraya kadar im· 
tidat eder. Şark cihetinde Dinye
per mecrası civarında bir takım 
küçük tepeleri vard:r. Cenup ci
heti büsbütün düzdür. 

Bundan başka şehirde ve Kiye
fe merbut kazalarda ispirto, çuha, 
bira fabrikalarile deri imaliıtha
neleri çoğalmaktadır. Vilayeti i
kiye ayıran demiryolile Dinyeper 
nehrinin seyrüsefere müsait ol
ması nakliyatı kc>laylaşhrmakta· 
dı .... ilk 'buımacamızda mflkAlat lrazananıat 

uğramıştır. 

1687 de Polonyann taksimi üze
rine Kiyef tekrar Rusyaya geçmiş· 
tir. 1 

Simale gelince: burada bir çok 
bataklıklar vardır ve bataklıkla-
rın cenubi Rusyanın uzun nthırla 
örtülü sahralannı te•kt\ eder. Din-

(Dünkü nüshamızdan devam) Kasaba ve köyleri: Kiyef vilayeti
yetine tabi 12 kasaba, 114 köy, 1202 
küçük köy vardır. Şark cihetinde- Birer Kart Kazananlar: (71 den 

kt B 100 üncüye kadar) - Zeyrek Ortao-
ki köyler çok kalabalı u. u kulu üçüncü sınır C. Şubesinde 205 
köyler arasında sanatoryoma elve- Haşmet Aytaç, Unkapanı Hızırbey çeş-
rişli, cennet kadar güzel yerler mest sokağı 9 numara& Bingi Arık, 
vardır. Bu havalideki insanlar Ortaköy Taşmerdhen Aladoğan so-
pek az hasta olur ve çok yaşarlar. kak 3 numarada Bayan Naime Değir-
Havası sağlam ve suları çok gü- men, Ankara Yenişehir İsmet Paşa 
zeldir. İsviçreli bir verem müte- caddesi 14 numarada Olcay Birant, E-
hassısı 1931 yılında. Kiyef köyleri- renköyünde Böcek~i cami Miralay Ha-

d .. k lilbey köşkünde Bayan Selma Sedat, 
yeprr nehri seyrüsefere salihtir. ni gezip Lozana dön u ten sonra Atiye Çaydas Kadirga Şehsüvurbey 
Burada küc;ük vapurlar ve vel- neşrettiği bir broşürde: •Bu köy- sokak 35 numarada, Pendik Vişne so-
kenliler isler. Nehrin 11enislii!i dört lerde modern sanatoryom binaları kağı 1 4numarada Bayan Türklın Yel-
bes vilz metreden fazlad-r. Kivef yapmağa lüzum yoktur. Her köy mer, Kas.npaşa Küçük P~ale Değir· 
çok islek bir ticaret merkeziclir. evi başlı başına bir sanatoryom- men sokağı 18 numarn•la Bayan Mef-
Ahalisi ticaretten zevk ald ğı için dur, diyor ve Kivefin etrafındaki tune, Şehremini Belediye tahakkuk 
atıl kimse göze çarpmaz. Gerçi kövleri methediyor. şubesinde Salihe Demirer, Üsküdar 

· seUmiyc Dayekadın sokağ 56 numa-
ziraat fenni surette yapılmakta de- Vilavetin şarkına düsen Rusla-~ rada Bayan Teşrife Tuncer, Yedikule 
ğilse de, çiftçisi çoktur ve toprak rın Çermigıof viliıveti yolundaki Gazhanesinde Bay Recep Tezcan kızı 

No. Petro Oryano, Beykoz ~-~ 
Ekmekçi b::ıyırı Nunıara 82 de ~

1 

hayat, Kadıköy Mine apartımanı 
cü katta Bay Necip Alkan, l\tı' 
Beyleryan: Taksimde Eseyan ~ 
4 üncü sınıf talebelerinden, Alt~ 
Abdüllatil Pnşa sokak No. 12 kB1 

Kemal Ark, Üsküdnr Birinci ortııı 
3 Be de 265 İhsnn Dız.dar, Eyüp ./\ 
köyü okul caddesi 28 nun1arndJ. 
miha Altan, !-~alıcıoğlu Abdi.ı~~ 

sokak 65 numarada &yan }'fil' 
Beşiktaş Köınür l.skelesl Ilan 1.;l~~ 
2 No. da Bayan Servet Gi.ılt>r, }
köy KarLa1tepe Karakol karşı!-l 1 

marada Orhan Öztuna Ak.'"1 ! 
Kemal Paşa cnddesi :{7 

1

11uınarfl J 
cü katta Yılmaz Akgöz, Bostancı, 
renköy caddesi 27 num<ırad3 !" 
Özpınar, Park Otelinde Mııhitıio · 
atık, Beyf"ığlu Tünelb;.ışı Tün<'l ti 
3/7 de Pakize Adıgüzel, Cağalo~lt.I 
ret sokak 24 numarada Ncclj iJl1 

1918 de umumi harbin sonların- 1 
da istikliılini kazanarak, Lehlile
rin kısa bir istilasından sonra, Rus
ların yardımile 1923 de Rus İtti
hadına dahil olan Ukranya Cum
huriyeti, hükumet merkezini Ki
yerten (Harkof) a kaldırmış ve 
fakat ,Kivef eski ehemmiyetini hiç 
bir >aman kaybetmemiştir. .. 

Kültür bakımından ehemmiyeti: 

başka yerlere nisbetle pek mün- arazi üzerinde, toprak, burada ol- Bayan Bedia Tezcan, Lüleburgaz Ko-
bittir. <iuğu kadnr hicbir verde bu dere- ca Sinan mahallesi 54 numaralı evde J I r 

Elde edilen zahirenin yüzde sek- ce verimli. bereketli de~Hdir. (İsmi yazılmamıştır), Pendik Gazi Pa- - ı-. Bu L M A c ~ .şa caddesi 24 numarada Emine Umer, 1 P'\. ı 
sen beşi ihraç edilir. Bı.ığdaydan Bu itibarla bu havalideki köy- Nev~ehirde Terzi Bay Sabri Gülen e· 
ba~ka Çavdar. keten. mısır, arpa, lüler, dilter taraflara nisb<>tle da- liyle ümitumr, Sadık Şahin: Askeri 1 

kenevir, mercimek, pata"'te=s=, '"t=ü=tiı=.n==h=a=m=ii=rc=f=f=e=h=v=aş=a=ın=a=k=ta=d=ı=r=la=r=.===P=o=st=a=6=4=6=B=öl=ll=k=3=t=e,=A=y=n.=al=ıç=e=şm=e=ı=9= il 2 3 4 S 6 1 B 9 K iyefte (Ayasofya) ismini taşı
yan gayet büyük bir kilise vardır. , 

Hıristiyanlardan binlerce seyyah BU AK,ŞAM Saat 3 e kadar 
her yıl bu kiliseyi ziyaret için Ki- -.,,~......,,,.~ - ~ 
yefe gelir. Şehrin diğer büyük ! T E p E B A şı B E L E D 1 y E B A H ç E s ,. N D E !~ 
köprülerile beraber, ayrıca neh- l • 
rin üzerinde büyük bir asma köp- 1 ~· Halic Gen,.lik Klübü Eg.ltıncı:leri ~ 
rüsü. bir akademisi, üniversitesi ye ,_~ ~ ~~ 
üm·ersiteye merbut muazzam bir ,• ( S A F İ y E ) VE ARKADAŞLARI ~~ 
kütüphanesile rasathanesi, nümu- ,..~ '---------------------' : 
ne bahçeleri, iki büyük lisesi, ra- ~ B A K j R E L E R A Y I N I ~ 
hiplere mahsus bir medresesi, mü- !~ • • 12 Tabla Büyük Revü ~ 
hendis mektebi. ticaret borsası, !ı ' ~· 
muhtesem bir tiyatrosu, tophane- !~ NAŞlT ve arkadaşları A5Rl KlZLAll Büyük Komedi San'atkôr NAŞıT'in !~ 
si. müteaddit kışla lan ve şeker 'ı Gelin Ala)lna Meşhur 7 ur nacı EMİN iştirak edcC't-ktir. ,: ı 

lirfabrikasile şehir etrafında bü- !~ Allranga GARDEN BAR BAHÇ~SJ• SaatK3a,,dar ~~ 
yük ve sağlam istihkamlar ,·ardır. '~ Kıamı 1=. •• 

Etraftaki vilavet ve kazalardan !~ JA p NDO.M M BALı;-Ti CAZ ORKSTKA ' 
Ki\•efc her yıl binlerce talebe ge- ~ . Varyete, PON A ' -" ' , - • 

Dubulı·y· serL--ttı'r Fı'atl•rda Zam yoktur ~ lir. Şehirde daimi bir kültür fa- .~~~~~~ ~ .,.,. 

ram paşa kumandasındaki Ana
dolu askerı olan ikincı hat cephe
den taarruza girnıi~t:. 

Bali ve Hüsre\· Beylerin mai
yetlndeki süvarı fırkaları düşma
nın sağ cenahında çevirme hare
keti yapıyordu. 

Macarlar, Türklerin ilerledikle
rini görür görmez taarruza başla
dık larım anlıyarak derhal muha
rebeye başladılar. 

Macar toplarile atılan mermiler 
hiçbir tesu husule getirmeyince 
Baturı, del'nal taarruz İ\'111 emir 
verdi. 

Sol renahın ilerisınde hareket 
eden vasattaki hat Rumel ı askeri 
üzerine taarruz etti. Kıtaat mu
harebeye hazır bir halde bulun
madıklarından diı.şmanın tau~ru

zuna uğrar uğramaz ric'at etm .. ğe 
ba~ !adılar. 

Solakzade tarilıi, TIJrklerm bu 
ri<.:'at harc~etini izah ettiği sıra

da (S. 456). Türk kıaatının ikı\·e 
ayrılması e\'velcc padişah tarafın
dan tenbidı edilmiş oldugunu ,.l' 
ask~in bu sebebe mebni gPri çc
kıldjgıni yaıncaktadır. 

~akat. Peç.~vi tarihi şu suretle 1 
mu talca yurutuyı>r: 

.. Tomri ,Veziriazam ala~·t önün
de olan darbezenlerin zincirlerle 1 

atılan darbezen tanesinden Ye tü-
1 

fek fındığından alayından dü~en 
mürdesine ve at liışeşine asla bak
mayıp ve hatta darbezenin önün
den seğirip giden intihasında ga
liba fürce ve gedık bulduğu gıbi 
yaya alayı olan mahaldi. Andan 
dühul edip askeri isllmı şak ve 
tefrik etmiıjken Bali Bey ve Bos
na Beyi Hüsrev Bey sancakları 
askerlerile ardın alıp koyuldular. 
(Cilt I, S. 93). 

Burada iki tarihin birbirine zıt 
olarak yazdıkları ikı türll.ı n iita
lea olunabılir. Rumeli askeri l\'\·el
denberi devş.irme ve o derece gü
veni olmıyan bir askerdi ve bun
lar karma kan'1k cinslerden mü
rekkept:. Bu sebeple bir çok ınu
harebelerde bu asker bozuluılnrd 
Yme bu sebeplerden d<>l3.\l b'· 
zulmu~ olabıliı !er. 

Anadolu asken Tııı k ordusu
nun d~(in~a en ıYİ a:-.kc it ı•ıd· I' 

mun··r..kf'ptı .• .o\ı 4ldul pı~ a~ıc''S1 \l ~ J 

çetindi. 
Bilhassa Anadolu sipahileri kah

har dögüş~ü idiler. Rumel.i asker
lerinin en iyileri seı,hat akıncıları 
ldi. 

Bosna sipahileri \'t! buna müma· 
sil devşirme sipahiler muntazam 
olduklarından daima iı ı muharip 
idiler. 

Fakat Solakzade tarihinin ver
diği ~alümatı kabul etmek daha 
müreccahtır. Sultan Süleyman 
plan mucibince ıUrduyu ikiye ayı
rıp düşmanı avucu içıne almak 
ve bu suretle çevirerek imha et
mek pliinmı takip etmi~ olabili•. 

Esasen Türk usulü harbinde bu 
gibi harekC'tler çoktur Vr> bir çok 
muharebeleıde rürkler kaçar gi
bi ric'at ederek düşmanlarını a
vuçları iç,ne almışlaı , . ., kat'i <'ar
belerle çevirerek imha etıni~lerc ir. 

Mohaç rr.uhart>be>ande de Su!ı an 
Stileyman bu oyunu dıişmaııına 

orn31T· ~ olabilir Çünkü, T'urk 
a'kı•rlerinin ~<'k Iı · ıanında parnk 
,.,,, tu ikiye an·larak muntazam 
ı 'l~'Jt ctmi~lt-rd.i 

Bu ikı)t' a)I J.ş \e ır.un1azaın 

ric'at, sonr• Bali Bey ve Bosna 
sipahilerinin çevirme hareketle
rine müdahaleleri de gösteriyor 
ki, ikiye avrılış ve ric'at calidir. 

Her ne hal ise, Palatenin bira
deri Abatori Türk kıtaatının ric
at hareketini görür görmez: 

- Düşman ric'at ediyor Muzaf
feriyet bizimdir!. 

Diye bağırmağa başladı. Bunun 
üzerine Macar süvarisi muhare~ 
beye başladı ve Türkler üzerine 
yüklendi. 

Acaba bu Macar süvarileri baş
kumandan Tomorinin ve yahut 
kralın emrile mi muharebeye işti
rak etti. 

Yoksa muharebe ahvalinı göre
rek muzafferiyet ka~anacağına e
min olarak kendi kenuine mı ha
rekeı eylcdı'? 

Buraları tarihçe n.alum ct-',,;il
dıı Ecnebı tarihleri de bu bapta 
mütafea beyan etıni~orlar. 

~'.ı:<at yalnız şu nokta 'nkiır o
lunamaz ki bu sü,·ariler taarruıa 
iştirak eder etmeı ıpuhaıPb.-ıı•n 

Jd.ıı ,,.i muş•,tıl b;ı· lı.ıle geldı. 
c . .\rka,ı var) 
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Soldan Sağa: 

1 - Sofra le\"azınundan. iiıf; 
yenilir, içilir, 2 _ Aziz yat<uı•JT, 
büyük b;r kı.::;n11, yeınek i:stiyor• 
Çalgı, e.sir, 4 - Öz yurt, 5 - ssı<\ 
rirat tfıbirlerlnden, 6 - Azlık. 0 

luk, 7 - Bir nevi kumaş, irı ııı~ 
harf yanyana. 8 - Akı l, ko._-l(;ıı1 

zün bir k~snıı, 9 - Gö...,,-vüzü.Jl~lt' f) 

nıek yopılır 10 - Azomızdı.n. l•' 
kiır bir iııtilo'tk rnaddesı. 

Yukarıdan Aşağıya: 
1 ·' 1 Kap, öpücük, 2 - Kı5a " ı 

bıkkınlık, 3 - Kede r tutn13ı:ı 
Dü~manhk, anınak, 5 - MilJi 1·,, 
limiı~e ismi geçen bir ı;:ehir, Jı~'. 
6 - ilişen, 7 - Konturat, 8 - 1 

miyet, in;:e toprak, 9 - oeniı (11 
va~tası, sır, ters ~c\·lrirseniz, J ı 
yu,·ası, 1 O - Henüz usta olıl'I 
!ık 
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l'elhis eden. M Al -• uammer afur. 
<Bu :razııun meunıert Anaooıa 
AJanaı bili tenlerinden alınını ıtır) 

Fransa h .. k. . 
yük El ·T""u umetı, Ankara Bü
Eleis· J~ı ıgınc eski Tahran Büyük 

·' ı an ll<0llev•· t . . 
nıumaılcyh ı ayın et.lIWi, 
rum yo\ıl ;e reükası dün Erzu. 
JAPON~A nkaraya gelmişlerdir. 

DUN SOvYET HUDU • 
Röyte A ASKER YH'.HYOR 

den biJ~· muh_~.birinin Peyping -
teyit edı]ırıld,ıı:ıne göre heniiz 
nazara ~emı:; olan haberlere 
trcnJern, inapon kıt'alarını hiı...-nil 
letindenç ın şımalinde Şansi eya-
Kalga M~çurıye ve şimalde 
!ardır n~ dogru gelme{;"C başiamış. 
tasyo · 1 eypıng'ın garbindeki is.. 
lar hnlarua mu· attan fazla kıt'a-

B u U~n.aktadır 
M· u !-:ıt'aların Rusyaya kar ·ı 

· ·ngolist · • 
\orak b 

1 
an cıvarıntia iht iyat J. 

kıt'a! u undurulmakta olan Japon 
riJd -~rının takvıycsi için gönde. 
ile ~~\,2~nnedtlmek.ed'r. p,' yping 
tren a'.l.) 0 l <ık arasındaki normal 

seferleri kaldırılmıştır. 
JAPON SİYASETİ 

J DECiŞMİYECEK 
tin:P~n stya,i mahfillerinin fik· 
l:ı~ısj~or:. beynelmilel vaziyet do. 
gaYel ~. J.aponyanın diplomatik 
için derını tahakkuk ettirebilmesi 
l?ıüd ış S•yase~inı memleketin tam 
zınıdafaasına istinat ettirmesi \fı.. 

ır. 

l're 
Yas. ns Konoye bu sebeple si • 
ola~ b~k~mdan partilerle aliıkası 
d~rekbut.u".. unsurları bertaraf e. 
sık . hukumetle ordu arasında 

' bır birl!k tesis etmıye karar 
Vcrın1ştir. 

doYc_ni Konovc kabinesi, takıp e. 
y -Cegı siyaset hakkında resmi be-
a~a~ ne~retmiyecektir. 
. ıger taraftan beynelmilel va. 

zıre · · k . ı arşılamıya matuf harici 
~Yasct tedbirlc~inin daha 2 tem. 
t Uzda imparatorun riyasetinde 
0Planmış olan hükumet konfc -
rasınd k l d • a ·arar aştırılmış bulun • 

uJı::u da haber vnilmek;edir. 
APONY A YENi MACERA 

ARİFESİNDE 
k Daily Telegraph, yeııi Japon 
abınesinin tcsekkü\ tarzını bahis 

ıncvzuu ed~rck dıyor ki: 

fiovyork Taymis'e 
göre 

3"ıf1 (l w.ci S&llll- Deftm) 
'tlJ'l:tnı11 ve en kuvveUi avcı filola· 
t an b~ıni, Almanyayı Britunya 
k3YYarelerinin ınüthii hUcwnlarına 

<ıı·~ı k tk'u orumak i.ızcrc memlekette kal· 
~a JCbar CLmİ91erdir. 

111 
°n zamanıard:ı. esir edilen Al

t 3~. tanarecılcı ınin gençliği ve 
t:ruhesizliği, Alman pilot zayia
ci~~ ll~·y ore kaybından çok daha 
... 1 clduğu intıba.m vermekte· 
\ili:". 

Ya%nd; Almanyada iki şey cere· 
n etmektedir: 

nı <\lnıan\ar, bilhassa RtL• seferi
ki;~· çıkardığı beklcnmcd:k müş· 
llıik~t karşısında fevkalade büyıik 
ke arda harp malzemesi ve as-

d. rl feda etmek mccburivetinde-
ıt e ~ be . r. Taarruzuun bidayetinden· 

si;~~ Alman tebliğinde görülen 
Şon~tlar, müstevlinin harbin ba· 
bir anheri görmediği fevkalade 
Old ?'Ukavemetle karşılaşmakta 
ın Ugunu ilk defa olarak gızliye
"ıstenıektedir. Rusva ister kazansın, 

er k • ki aybetsin Alman harp ma-
te~~si ~azandığı muvaffakiyetleri 
ınua'" ıçin kendisinden istenilen 
"e A.7:?.am gayretten yorulacaktır 
tin· .lıı;anların muhtemel zaferle
tıel' ıstısmar edebilmeleri için se-
;r geçmesi 18.z.mdır. 

har Yni zamanda, A iman şehrleri, 
in ~1 .sana;•ii ve münakale v<>lları 

gı ız ha k ı · ··ıd·· -cU h- va uvvet erının o uru-
13 UcuınJarına maruzdur. 

llıa u_iki şey, Alman ır·ııetini, Al
ed nı a seferınin başladığına ıkna 

"rektir 

te~unun .bel Ki d(' son zamanlarda 
lar·rıar orta,·a rıkan >ulh >a\la 

'p • .. 
'iıııct. al~kası vardır Bu şayıalar 
bır k Rıtler'in Rusyada serbest 
Şar~ ılması şartılc garp'.e lütufkar 
bir ·3 r teklif edeceğını ima eden 

srkil aln11 tır. 
ti dil'i :•Heri Alman halkını red
ta .k"' ş sulh teklifi hikhelerile 

rı 1 · 
di i e ın<"k adPt;ndPdir\er. Şim. 
c-e~i ~' son sergü~~tl rinin neti
iiıor·"la·ctk harp kendi va\anları 

•n d hu s ,
1 

:c vayılmağa ba>lavınca 
ltda e, er·n Al..,anyayı hücum • 
~o~ ~;orumak için tav;z\erinde 
lttakt 1 g deb .• ecekleri anlaşıl • 

.\\ a~ır. 
~a~11~3~va. harbi Hillerin yapa. 

hıçbır zaman tahınin etme-

Röyterin bir muhabiri, ja
ponların Mongoli•tanda ve 
şimali Kalfanda Sovyet Rus· 
yaya karşı bulundurduğu kuv
"etleri takviye etmekte oldu
ğunu gösterir alametler mev
cut bulunduğunu bildirmi~tir. 

-
Kabinede 7 general ve amiral 

bulunmasına bakılırsa, askerlerin 
üstün geldiklerini ve Japonyanın 
yeni bir maceranın arifesinde bu. 
lunduğunu istihraç etmek lazım 
gelmektedir. Japonyanın böyle 
bir istikamete gireceği hakkında 
muhtelif deliller vardır. 

RÖYTER'İN ASKERİ 
MÜTEHASSISININ BIB 

MÜTALEASI 
Röyter ajansının askeri muhar

riri General Guh bir yazısında Su· 
riyeden bahsederken şöyle diyor: 

•Suriye meselesi ,şimdi ~ olle
dilmiş bulunmakta ve rnzi) et 
müttefiklere doğru Akdenizin 
müdafaası için pek ziyade k.) mcti 
haiz olan hava üsLri temin etmek
tedir. Keza ö le zann ed:yorum ki 
bu meselenin b l ı . ır:hver tara· 
fından Türkiyeye b ı r taarruz vu
kuu halinde bu memlekete kuv
vetli bir istinat temin edecektir.• 

AMERİKADA BÜYÜK 
HAZIRLIKLAR 

Ruzveltin Londraya gelmiş olan 
şahsi mümessili Hanri Hopkins 
İngilizlere bir çok müjdeler ver
miştir. Mumaileyhin söyledikleri. 
ne göre, Amerikada yeni bir çok 
büyük fabrikalar faaliyete geçe
ceklerdir. Bunlar bilhassa dört 
ırıotörlü muazzam ağır bombar
dıman tayyareleri imal edecekler
dir. Bu tayyareler şarki Almanya· 
nın en uzak köşelerine kadar gi
debilecekler ve harp malzemesi i
mal eden fabrikaları kırıntı hali
ne getireceklerdir. 

Ayni zamanda Amcrikada şim· 
diye kadar hiçbir memleket tara
fından yapılmasına teşebbüs edil· 
miyen bir bahri inşaat programı 
tahakkuk ettirilmektedir. 
Diğer taraftan dtmokrasilerin 

Hitlere karşı mücadele ettikleri 
mıntaakların hepsine gönderilme
si icap eden harp levazımını nak
letır.eğe kô.fi vapur da inşa olun· 
makladlr. 

Hopkins Amerikadan İngi\tere
ye gönderilecek malların bimayi! 
edılece~ini de söylemiştir. 

sarp Agop mezarııtı 
(1 ine! Sahlle4en Devam) 

na devam olunmkaladır. Madam 
Hayganoş isminde olan ve Altın. 
bakkalda Ölçek sokağında oturan 
define arayıcısı kadın Osman 
Şavlı isminde maruf define ara· 
yicisi de taharriyalta iı?lirak et. 
mektedir. Gündeliği 150 kuruştan 
4 amele her ııün kazı ile meşgul 
olmaktadır. Osman Şavlı azami 
salı günü definenin bulunacağını 
ümit dtığini söylemiştir. 
Şehrimızde bulunan Yury Li. 

yonizt isminde bir Polonyalı ma

den arama mütehassısı de dün 1 

Sürpagoba giderek elindeki altını 
haber veren hassas aletlerle top. 
ra~ı tedkik e '. miş! ır. 

Mumail<0yh kazılan yerd< • 

!ine bulunamıyacagını, Eğer ken. 
dısıne yüzde on veriLrse ası i ma

hallıni göstcrelı ı lcc eı; ını sövlc • 
mıştır. Bu zat muiı•elıf yerlerde 

define aı-amak iç:n ~elır ı 
şimdıye kadar kendısıne yü ı aen 

fazla müracaat yapıldığını da be
yan etmiştır. 
Dığer taraftan halen Darülace. 

zede bulunan 110 yaşında bır mu
hacır da dün bir istıda ılc Bele. 

diyeye müracaat ederek mev • 
zuubahs ihtıyar Ermenı zengini 
hayatta ıken kendisile konuştu. 
ğunu onı..:n gôn1düğü dt'finenın y-e
rıni asıl kendisinın b·ldiğıni söy. 
liyerek ayrıca taharrıyata müsaa
de ıstem.ştir. Müsaade verlınce 
dört amele ile hafrıyat yaptıra • 
caktır. 

STALiN 
( l inci Sa.blf<den Devıım) 

mist'rleri Mecl:sc Reisligıni de 
muhafaza etmektedir. 

Halen cephen'n merkez mınta
kasında harekatı idare edf'n eski 
~filli l\!ildafaa Komiseri Mareşal 
Timoçenko Milli Müdafaa Komi. 
scrliği muavinliğine tayin olun
muştur. 

diği bir harptir. 
Almanlar, Hitler'in Avrupaya 

saldı ı dehşeti kendileri de duy. 
madıkça dünyanın niçin Hitlerci 
devletin amansız düşmanları sa
fına geçtiğini anlıyamıyacaklar • 
dır. 
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Hududunun 

Emniyeti 

FransızSoma- \ 
/isinin tahli- 1 

• 
yesı 

, l . mes e esı 
Vişi 20 (A.A.)- Ofi: İyi malu

mat alan mahfiller, Frans;z Soma
lisindeki kadın ve çocuklar hak
kında halen Fransız ve İngiliz hü
kumetleri arasında noktai nazar 
teati edildiğini teyit etmişlerdir. 

Ayni mahfillerde temin edildiği. 
ne göre, bu mesele hakkında İn
gilizler tarafından yap lan teklif
lere Fransız makamlarının cevap 
vermekten imtina ettikleri doğru 
değild'r. 

Bir haftada 
batınlan mih
ver gemileri 

Londra 20 (A.A.)- Dün İngiliz 
bıiyük hava taarruzunun beşin • 
ci haftasının son günü idi. 

Bu ır. üddet zarf.nda 312 Alman 
tayyaresi düşürülmüş ve 66 Al
man gemisi batı.nlıruş veya hasa
ra uğratılmıştır. 

Rur ha valisine son üç haftada i· 
ki bin ton bomba atılmıştır. 

Geçen hafta İngiliz filosu ve tay
yareleri 250,000 ton düşman gemi
si batırmışlardır. 

* Kopenhog, 20 (A.A.) - İlk Da· 
nimarka gönüllü tabu"u bugün Ko
penhang'd:ın hareket etmiştir. Binler
ce kimse garda gönüllüleri seUunla· 
mı:jhr. 

Adliyede yaz tatııı 
( 1 lnel Sahlfecktt Devam) 

köv Sulh Ceza işlerini Jıukuk ha
kimle ' tüyet ve takip edecektir 

Asliye Üçüncü Ticaret mahke. 
mesi diğer ticaret mahken,eleri • 
nin de ı§leri ile meşgul olacak • 
tır. Ve yalnız müstacel vakayie 
bakacaktır. Kaçakçılık i~lerile 

meşgul olan Beşinci Asliye Ceza 

ta:i> müddetince açık bulunacak· 
tır. Asliye Birinci Hukuk Mah
kem~si iıdi mevat ile müstacel va. 
kıf davalarına bakacaktır. A>liye 
Altıncı Hukuk Mahkemesi İstan. 
bul ahkitmı şahsiye ve nüfus işle
riyle memul bulunacaktır. Asliye 

10 uncu Hukuk Mahkemesi Be. 
yoğlu ahkamı şahsiye ve nüfus 
işleriyle uğraşacaktır. 

Birinci Asliye ceza mahkeme. 
si kendi işlerone b.akmakla bera
ber 3 ve 7 inci Aslıye Ceza mah. 
kemelerınin işleriyle meşgul ola. 
cak'"r. Altıncı Asliye Ceza malı • 
kemesi de kendi işlerinden başka 
Asliye Sekiz:nci Ceza mahkeme. 
sinin ;~!erini rüyet edecektir. 

Birinci Ağırceza mahkemesi 
çalı~ aca'.-, Sulh Hukuk mahke • 
meleri de umumiyetle açık kala. 
cak, 2 iPci Asliye Ceza Asliye 
4 üncü Cezanın işlerine bakacak.. 
tır. 

JaponyaCe· 
nuba doğru 
harekete mi 
geçiyor? 
Londra 20 (A.A.)- Fele

menk Hindistanından gelen 
haberlere göre, japonya, ce· 
nuba dogru genişleme planını 
yakında tatbik mevkiine koy· 
mağa kat'i surette karar ver
miştir. \. ______ .,, 

Smolensk'te 
bir çok evler 
hala yanıyor 

Berlın 20 (A.A.) - D. N. B.: 
Smolensk, Bolşevikler tarafın. 

dan tahrıp edilen diğer şehirlerin 
manzarasını arzet.mektcdir. Sov
yet askerlerinin kundaklardıkları 
birçok evler hiıla yanmaktadır. 
Sokaklarda resadüf edilen vüz • 
brce ve yüzlerce ceset şimdi def
ndilmektedir. Yollar, tahrip e • 
dilmiş Sovyet tank ve toplarile 
doludur. 

Robin Moor'u ba
tıran denizaltı 

Baltimor 20 (A.A.) - Buraya 
muvasalat eden Baltimor vapu
runun kap:anı, Robin Moor'u ba. 
tıran denizaltının Dakar limanın· 
dan çıktığını söylemiştir. Zira, 
kaptana göre, denizaltı uzun za. 
mandanbe~i denizde olsa idı ve
yahut üssünden uzak bulunsaydı. 
Robin Moor'daki iaşe maddelerini 
ele geçirmek isterdi. 

Suriye seferinde 
Avustralya kaybı 

Sydner 20 (A.A.) - Harbiye 
Nazırı, Suriye seferinde Avustral
yalı zayiatının 297 si ölü olmak 
üzere 1,682 kişi olduğunu söyle. 
miştir. Alınan telgraflar, müta
reke anına kadar muharebelerin 
çok şiddetli olduğunu göst-ermek. 
teydı. * Madr' ı. 20 (A.A.) _ Az.ul ıu
menine mensup yeni bir gönüllü gru
pu ve bir iaşe treni Madrid'\eıı hu
duda hareket e!rniftir. 

Sovyet trenleri 
(1 lnd Sahifeden 0.vam) 

vermişlerdir. Müteaddit tank ve 
kamyon yakılmıştır. 
Savaş .tayyareleri dü.n Smolens

kin şarkında cür'etkarane pike hü
cumları yaparak 5 trenle, 8 tank 
tahrip etmişlerdir. 

Leningrad • Volinsk - Korosten 
hattı birçok yerlerde kesilmiş bu
lunmaktadır. 17 tren yoldan çık
mış veya yakılmıştır. 

Hitler sulh 
teklif ederse 
reddedilecek 
Londra, 20 (A.A.) - İngiltere Ha· 

va Nazın B. Sınclaire dün bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

İnglHz hava kuvveUeri dü.şman top
rakları üzerindeki mücadeleyi ıiddet
lendirerek. kendi kayıplarına nazaran 

. iki misli düşman tayyaresi imha et
mektedir. 

Alınan gemilerine hücum eden Blen
heim tayyareleri 300 bin tonilatoluk 
düşman ticaret gemisi batırmışlar, ay
ni miktarda düşman gemisini de hasa
ra uğratmışlardır. 

B. Hitıerin sulh teklifi ihtimaUeri
ni bahis mevzuu eden B. Sinclaire, 
yahştıma zamanının geçtiğine işaret 

ederek, lli llcr ve zümresiyle hiç bir 
uzlaşma yapılmıyacağlnı söylemiş ve 
ancak N:l ıiznı k<'ln!>eri Avrupanın 

bünyesinden atıldıktan sonra sulh ve 
müsalcn1et devresinin başlıyabileceği
ni uave etmiştir. 

Alman - Sovyet 
Haroine Bir Baku; 

( ı ine! Salıltedeıı Devam) 
Kuvvetle t.a.hk1.m edilmi.ş olan Sta.

lin hattında açılan gedik Smolcnsk ö
tesine doğru gcn~letilmi~Ur. Şimalde 
Fın kuvvetlerine mensup kuv\letler 
Ladoga göhlnluı Şamallne kadar ıler
lenıi;,;lcrdir. 

r..ıoskova istikametinde son büyük 
şehir olan Smolensk'in müdafaası ıçin 
bu mınt.akadaki bU.liln Sovyet. kuv
vetleri kullanılmı,ttır. Müdafaa çok 
şiddetlı olınuşlur. Alman kıt"aları 
Ruslcıra kanlı zayi.at verdirerek Sov
yet mukaveıncUni kımu.şlardır, 

Smolen!ik'ın zaptı esnasında Al
manların zayiatı son derece azdır. 

ALMANLAR KİEF'İ 
İHATA EDEBiLMiŞLER 

c.Timcs> gazclcsinin Alman hudu
dundaki muhabiri, Kief mıntakasında 
muharcbeni:p. blr kaç gündcnberi de
vam ettiğini, müteınadiyen takviye 
kuvvetleri alan Almanların Kiet'i iha
ta ettiklerini bildirmektedir. H.u . lar 
Ki~f'i son haddine kadar müdafaa ve 
tesliminden evvel tahrip etmek .:ızmin
dedirler. 

Sınolensk'e gelince, bu ~ehrin zapb. 
derdesttir. Sınai bakımdan ehemınl
yelli olmasından dolayı Smolensk'in 
işgali Rus müdafaasına zarar verebi
lecek mahiyettedir. l\.laamafih Ruslar, 
Almanlan zaferlerinin esaslı faydala
rından mahrum bırakmak için tahrip 
siyasetlerini burada da tamamen tat
bik etmişlerdir, 
ALMAN VE RUMEN ASKERLERİ 
ARAS!NDA GERGİNLİK 

Sovyet litihbarat bürosWlun bildir
diğine naz.aran, Alınan ve Rumen as
kerleri arasında ciddi bir anlaşmazlık 
mevcuttur. 

Geceleyin Besarabya mıntakasında 

Harlan civarında bir ihti1ilf ~ıkmış
tır. Sarhoş bazı Alman subnyJarı bir 
{'Ok Rumen askerini dOvm~lerdir. 
Hiddetlenen Rumen askerleri Alman 
kempına ateş açmışlardır. H~di.seyi 

haber alan bir Alman piyade taburu 
civard::ı.ki Rumen birJlklerine ate§ et
miştir. ller iki taraftan da çok mik
tarda ölen ve yaralanan olmll.ltur. Bir 
çok Rwncn birlikleri siJAhtan tecrit e
dilerek Alınanlar tarafından geriye 
geUrilmi~lerdir. 

SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyet tebliği, Porhot, Paket, Smo· 
Ieıısk \'C Nakel, Pololık istikametle
rinde büyi.lk ınuharebeler dev0J11 et
miştir. 

(Başmakaleden Devam) 
doslluk teminatı yerindedir. 
Moskovanın Türk hududuna 

sevkcdildiğini bildirdiği İtalyan 
tümenleri bahsine gelince, bu bizi: 

- Faşist ordularının hedefi Bo
ğazlardır, diye •Tas-, ın cv"Vclce 
yürüttüğü hiikmün bir devamı te
liıkki etmek lazımdır. Yunanistan· 
daki nöbetçilik hizmetini, şimdiki 
halde Almanya; İtalyan ordusuna 
bırakmış ve kıt'alarını Sovyet 
cephesine çekmi~tir. Fakat, bu çe
kilişi yaparken, Berlin; Yunanis
tanın İta\yaya devrinin asla bir 
ilhak olmadığını ve bir müstakil 
Yunanistanın harpten sonra ipka 
olunacağını tavzih etmiştir. Şim
diki halde bu nokta üzerinde dur
maksızın ve yarının hi'idisclerini 
yine yarına ve yarının takdir ve 
inkişaOarına terke"erek İtalyanın 
Yıınanistanda nöbetçilik hizmetini 
ifa ederken; bazı kıfalarının l:eri
ni değiştirn1csini tabii karşılamak 
lazımdır. Eğer, hakikaten Atina· 
dan Türk • Yunan hududuna sev
kolunan bazı İtalyan kıt'alan var 
ise; böyle bir hareketi bizim de 
muUaka Moskovanın görüşü ile 
görmcn1iz ve mütalca etnıemiz ik
tıza etmez. Roma - Ankara biribi· 
rine hem çok nzaktır, hem de ta· 
rafların resmi beyanları ile; Tür
kiye ve İta\) a 1928 dostluk mua
hedesinin icapları içindedir. Bi
zinı tarafımızdan bu vaziyeti tağ
yire sebebiyet verecek ortada her
hangi bir delil yoktur, italyanların 
da keudiliklerindeu, herhangi bir 
menfi 'aziycte kaymaları bekle
nemez. Bu noktada Bulgar mat
buatının tebariiz ettirdiği: «Bunu 
hayal edenler; siyasi bakımdan 
kör olanlar veya fevkalade düşiin
cesiz hale düşenlerdir .• cümlesini 
bizinı de, aynen kullanmamız ye
rinde olur. Herkes takdir eder ki, 
İtalyanın kendi hesabına Türk 
Trakyasında arı~·acağı bir menfaat 
yoktur \'C esasen böyle bir arzuya 
kendiliğinden kapılmasına im.kan 
yoktur. 1''arzımuhal olarak, bir an 
için kapıldığı da kabul edilse bu 
sadece bir yersiz ve sonsuz mace
radan ibaret olalıilir. İtalyanın 
Boğazlar iizerindr de bir emel ve 
hulyası tasavvur edilemez. 

HARP VAZIYET/ 
Molürlil Sovyet piyade t04ckkiilti 

kumand•ınlığı Almanların blr ırmak 
üzerindeki köprüyü geçmesine mü
saade etmiş ve emrindeki top ve mit
ralyözleri mü&ait bir n1evzie yerleşti

rip ihtimamla peçelemlştlr. Alman 
kolu köprüyü geçtikLen sonra motör-

Boğazlar üzerinde emel sahibi 
olabilmenin birinci artı Karadeniz 
devleti veya Karadenizle alakalı 
bulunınıya mütevakkıftır. İtalya· 
nın Karadenizle hiç bir i\i~iği ol
madığı gibi; olacağı hakkında da 

hiç bir emare yoktur ve Sovyet 
cephesinde çarpışmıya giden İtal· 
yan kıtaatı sadece bir temsili kuv
vettir. Hem, İtah·a Boğazlara gel· 
meyi, böyle bir ma.,ı,ra)·a girişme· 
yi nasıl tasavvur ve tahayyül ede
bilir ki; buna hem Boğazlara Türk
lerin sahip olu u, hem de Türk • 
İtalyan dostluğu ve son dakikaya 
kader teati olunan t'lnniJet temô
natı miınidir. Ayni zamanda, İtal· 
~·en siyasetinin Berline bağlı ol
duğu ve Berline rağmen herhangi 
ınünierit bir büyük ihtilatı davet 
eder teşebbüse girişmesinin müm· 
kün olemıyacağı gözönündedir. 
Almanyanın ise Türk Trakyesında 
ve Boi:azlar bölgesinde sulhn ib· 
lillde hiç bir menfaati yoktur. E
ğer, bu menfaati bahis mevzuu ol
sayılı tesadüme müsait, geçmişte, 
daha elverişli fırsatlar vardı ve 
Tiirk • Alınan do•tluj;runun ihya· 
sından ziyade ihlali menfi düşün
celere fırsat "e zemin telakki olu
nabilirdt Binaenaleyh, Türk - Al
man dostluğuna, Alman Devlet 
Reisinin teıninehna ve Türkiye 
ile muhitine şamil olen Alman po· 
füikesına ve Türkiyenin hakikl, 
samimi ve milli sulhperverlik sô
yasetine her bakımdan aykırı ola· 
rek Türk Trakyası ve Türk Bo
ğazları hakkında endişe uyandı
rıcı neşriyatta ve haberler yay· 

maktaki maksat kendiliğinden or· 
taya çıkmaktadır. Bunun içindir 
ki, bu nevi haberlere şimdiki hal-

(1 ine! S:ılılfedcn DeV11111) 
değişiklik olmam:ştır. Bu.da Sov· 
yet mukavemetinin sürekli oldu
ğuna deliıkt eder; Alman ordula· 
nnm 5-6 gün d~vam eden büyük 
t·arruzlard3n ~onra, aldıkları ne
tice büyük değildir. Mohilev • Vi
tebsk arasından Smolen,Ke dogru 
bir (Cep) açabildiler. Fakat bir 
yarma yapamadılar. 

Sovyetler Rogaşefden yeni ce
nuptan mukabil taarruza geçmiş
ler, Almanları 30 kilometre kadar 
garbe sürmü~lerdi. Sovyetler ay· 
ni hareketi Snvılenske kadar iler
lemiş olan Alman kun·etlerine 
karşı ~imalden yani Vitebsk ısti
kamctinde de yapabilirler. Bu gi· 
bi hareketler sm,·•·t ihtiyatlo.r:
nın kuvvctıne ve tabiye -vaziye
tine bağlıd • r 

Almanlar Kiyefe sokulduklarını 
söyliıyorlar; fakat jıtomi bölge
sinde hiıl:i muharebeler oluyor; 
cenupta Alman • Rumen kuvvet
leri Dinyestcr nehrini birkao; nok
tadan zorlamışlar; fakat qecmeğe 
muvaffak olamamışlardır. Rumen 
ordusu. Almanlarla beraber Sov· 
yetlere karşı lıarbetmek istemiyor. 

Fakat umumi va,;yet bakımın· 
dan taarruz eden daima Alman
lar, müdafaa eden dP Sovyetler
dir; bu oynak mndtfiıa ile Sovyet
ler arazi terkediyorlar. Leningrad 

ve Moskova muhafaza edilmek 
şartile Sovyetler daha 100.200 ki
lometre şarka çekilebilirler mi?. 
Bizim fikrimize göre, eğer haki
katen Stalin hattı denen bir tah· 
itimat mıntakası \'arsa Sovyetlerin 
bundan azami istifade etme !eri 
geçen müddet zarfında yeni kuv~ 
vetler teşk1! etmeleri ve Alman or
dularını yıprattıktan sonra sev· 
kulceyşi sahada mukabil taarruz
lara başlamaları lazımdır. 

Sovycl ordusunun umumi sefer
berliğini yem bıtırdigıni söylüyor
lar; eğer bu gecıkme doğru ise, 
SovyellNın bundan sonra daha i
yi harbetmeleri lazımgelir. Sov
yet Ru>yanın kaynakları çok da
ğınıkt•r ve muvasala vaziyeti za
yıftır. Bu itıbarla seferberliğin 
bu karlar uzun sürmesı doğru ola
bilir 

Almw ordularının karşılaştiği 
bir mü~kiili\t daha vardir: İaşe . 
mC'selesi. Diğer memleketlere gir
dikleri zaman Alman orduları te
kalif veya istitdat usuEvle ihti
yaçlarını temin ettiler Hatta su
baylar Almanvaya ailelerine bi
le yiyecek gönderiyorlard., Fakat 
R~ <;yoda birşey bulmanın imkanı 
yoktur. Herşey - varsa • Alman· 
yadan gelecektir. Harp uzadıkça 
bu iaşe müşkül3tı büyıiyecektir. 

' lil biiyilk Sovyet kollarının hücumuna 
uğram1şlardır. 

Bu Alman kolu mabvedilmiı;tir. 
Londradaki bitaraf müşa!ıitlere g6-

re, Sovyet seferberligi ancak yeni bit
miştir. 

Röyter Ajansının asker! mütehassısı 
General Guh neşrettiği bir yazısında 
hulasaten şunları söylüyor: 

«Bir kaç günlük sükfuıetten sonra. 
Almanlar şiddetli taarruzlarına tek
rar başlamışlar ve hiç şüphesiz Oç is
t,ikamelte llerlemi~lerdir. Ruslar, mağ
lup edilmemiş oldukları gibi, Alman
ların iddia ettikleri gibi rlcat halin
de de değildirler. Ruslar büyük bir 
mukavemet göstcnnektcdir. Alınan 

kıt'alarının maddi kuvvetinln pek ya
kında sonuna dayanması çok müm.
l<ündilr.> 

M AN Ş'TA de, yalnız o ölçüde ve o mahiyet 
değerinde kulak vermek yerinde· 

(1 ine! Sahifeden Denm) dir ve bamdolsun ~inirlerimiz çok 
Vapur kafilesinden 4000 tonluk bir sağlam bulunmaktadır. 

gemi berhava edilmiştir. Altışar bin l BENiCE 
• ,ıuk üç gem; de ateşler içinde bıra· 1 ====E=T=E=M==Z=Z=E=T====
.ılınıştır. Bır dafi tayyare gemisi de ı: 

ha>ara uğratılmıştır. Norveç açıkla- Sovyet Tebliği 
rında tesadüf edilen malzeme gemlsl 
de bombalanmıs ve makineli tüfek a- cı iDo1 $ah.lfed.en Devam.) 
t04ine tutulmu6tur. devam etmiş olduğunu blldtrmelde-

Dünkerk açıklarında dört Alman dir. 
ııvcı tayyoresi dıişürülmüşlür. tlç in- Dlj!er mmtakalanla mllbiın lıiı; bir 
giliz bombardıman tayyaresi ile Ud deği~iklllc olmamıstır. 
avcı tayyaresi kayıptır. Son hattalar- Gayri müsait hava şartlarına raf-
da İngiliz kuvvetlerinin tahrip ettik- men, tayyareler Alman motörlü kuv-
leri Alman gernılerinin nisbeU gti.Dde vetlerinln tahribine devam etmisler-
altıyı bulınuitur• dir. 

HiKAYE: 

KIRILMIŞ T Ti 
(4 ün.cu sayfadan daı-amJ 

mermer ~ahrserini uta ... iiı r2..'l dız
lerinde yorgun başımla hıçkırır· 

d.ım .. Bilmezs.niz, bu çardaş oy
nayan kızı ben ne~adar se\·dım!. 
Mevsim sonbaJ.ardı fakat onun 
ate~ı!e, ben. bu toprak mcvstM. 
]erine sığrnıy.:ın bir mevsim icln
deydim: Yanıyor, kızgın ateslerle 
yanıyordum.. Onu hiç bir rcıcge 
boyayamaz, yüzünüıı çizgilerini 
hiçbir kalıba dökemezdim! Ilay. 
retten ıztıraba, kederden ı-:<:Yil\ce 

dönüyor ... Oh deli oluyordum!.. 
Beni severdi; adımı söylemez; 
sade: - Sevgilim! diye çağ.cır· 

dı .• 
Cemil, iri kemikli arkadaşının 

piposunu sabırsızlıkla çeken ne • 
feslerine dik..1<at ederek hikaye • 
sini bitirmek istedi: 

- ... Bir gün, dedi, belli sa. 
aite evimizde bulu~acaktık. Ben 
biraz evvel geldim. Kapıyı açtım .• 
İlk önce hiçbir şey farketmemiş· 
tim. Sade orta yerde duran ma • 
sada, kıiçük bir kağıt parçası gö· 
züme ılişti; bir evvelden duyuş. 
la kalbim çarpmıya başlamıştı ki 
kağıdı kapar gibi masadan aldım; 
kurşun kalemle yazılı şu sa.ırları 
gördüm: cSevgilim, bana bu ka 
dara para yetışmez! Seni yalr.ız 
bırakmıya mecburum. Allaha ıs

marladık.• Başım dönerken etra. 
funa baktım: Dolaplar bomboş ..• 
Leyla bütün eşyasını almış ... Ona, 

kor alevi üstüne işlettiğim beyaz 
incili terliklerini bile ... 

Cemil ayağa kalktı. Sesi yorul
muştu. Üç eski arkadaşına acı acı 
gülümsiyerek: 

- İş:e tablolarım ... Boş duvar. 
!arımı başıma kaktığınız son tab
lolarım... dedi. 

Cemili dinliyen ressam arka • 
daşları, kırılmış testisinin başında 
gözleri inkisarla dolu köylü kızı 
tablosuna dalmış, düşünüyorlar
dı ... 

Odun f iatleri 
(l inci S&blfooen Devam) 

leketimizdeki mebzul miktarda or
manlardan istihsal edilmekte ve 
İstanbula da azami 80 • 100 kilo
metrelik bir mesafeden getirilmek

ti"dir. Buna rağmen fiyatlar, ha· 
riçten ithal edilen maddelere nis
betle daha yüksektir. Bundan baş· 
ka nakliye ücretlerinin artmı~ ol
ması hiçbir vakit fiyatların bu de
rece yükselmesini intaç ctmiyeceğ, 
iddia edilmektedir. Öğrendi_':imize 
göre şehrimizdeki insaflı bazı odun 
tacirleri konan fiyatların yüksek 
olduğu hakkında aliikudar n.akam_ 
!ara müracaatlcrdc bulunmuşl.ır
dır. Bu itibarla yarın toplanaea~< 
Mürakabe Komisyonunun opun ve 
kömür fiyatlar nı yenidPn tetkik" 
etmesi kuvvetle muhtemeldir 

ıtaıya ve ranım~rlr3 
(1 inci Sahll~dtn JU.\'am) 

Heyetler saat 12,30 da trenle 
Sarıkamışa hareket etmı~:C>rdir. 
Sovyet Rusyanın Berlin Bu ·ü1< 
Elçiliği erkanı ve ailelerinden 
mürekkep 130 kişi de Erzurum • 
dan Sarıkaınışa hareket etın!ş • 
!erdir. 
Almanyanın Moskova Büyük 

Elçisi dü.n Yeşilköyden tayyare 
ile Berline gitmiştir. Mumaileyh 
Fon Papcn tarafından teşyi olun 
muştur. Diğer taraftan Polonya
nın yeni Tahran elçisi vazifesin~ 
gi!mek üzere dün Erzuruma va 
mıştır. 

J!!.ll ____ DOKTOR ----! 
Feyzi Ahmet Onaran 

ciLDiYE VE ZIİHREVİYE 
MÜTEHASSISI 

(Babı;l.li) Ankara caddesi C.ğal· 
oğlu Yokuşu Köşe başında No 43 

Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

İs.mi Soyadı Baba ismi Ölüm 
tarihi 

Halil İbrahim İsmail 5/1/941 
Yusuf Alaettin Abdullah 7/1/941 
Osman Yalınkaya Ömer 17/1/941 
Salim Göksungur Ahmet 19/7/941 
SadıkGüneş Ali 23/1/941 
Mustafa Tunay Hüseyin 30/1/941 
Süleyman Özd~lnir Sü-

leyman 4/2/941 
İbrahim Benli Mehmet 16/2/941 
Ahmet Oner İsmail 20/2/941 
Mehmet Bozdağ Salih 23/2/914 

Gureba hastanesinde vefat e. 
dip yukarıda hüviyetlerj yazılı 
ölülerin alacak ve borçlularının 
bir ay ve varis iddiasında bulu
nanların üç ay zarfında mahke
memize rnüracaatleri aksi takd rde 
terekenin hazineye devredileceğı 
bütün alakadarların malumu ol. 
malt üzere ilan olunur. 931/45 T. 
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Sabah. öğle ve akşam her yemektm •onra niP,. 

S A N 1 N di~ macunu kullanmahd•. Ç Ü N K Ü 

Güzel Yüz 
için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

SANİN 
DIŞ MACUNU KULLANMAKTIR 

Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fnoçarun giremediği yerlere kadar 
nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini besler ~e 

hastalanmalarına mani olur. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Enanelerde büyük ıtri yat mağazalarında bulunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 
.'Warmara Üssübahri K. Satınalma Komisyonundan: 

~~~~dı ~ . r_ . ' 
20 Temmuz 1941 

18.00 Progranı, ve Memleket Saat 
AJarL 

18.03 Millik: Radyo Caz ve Tango 
Orltestrası ıt Özgür ve Ateş 
Böcekleri). 

19.00 Müzik: Muhtelif Şarkılar. 
19.30 Memleket Saat Ayan, ve A

jans Haberleri. 
19.45 Müzik: aZra Leander ve P<>-

la Negri {Pi.) 
20.00 Kon~ma: (Yurt Saati) 
20.15 Müzik: Solo Şarltılar. 

21.0P Zi:.aat Takvimi ve Toprak 
J.ıahsuHeri Borsası. 

21.10 Müzik: Fasıl Hey'eti. 
21.40 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
22.30 Memleket saat Ayarı, Ajans 

Haberleri; Esham - Tahvj~ 

1.At, Kambiyo - Nukut Bor
sas (Fiyat). 

22.45 Ajans Spor Servisi. 
22.55/23.00 Yarnlti Program, -.e 

Kapanş. 

YARINKİ PROGRAM 

8.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayan. 

8.33 Müzik: Hafi! Program (Pi.) 
8 45 Ajans Haberleri. 
9.00 Milzlk: Hafıf Programın De

vamı. (Pi.) 
9.30/9.45 Evin Saati. 

ı2.30 Program, ve Memleket Saal 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Oyun Havaları. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 MüzUc: Karışık Şarkllar. 
13.30 Konuşma: (Dereden - Te-

peden). 
13.45/14.00 Müzik: Radyo Salon 

Orkestrası (Violortist Necip 
Aşkın). 

Yeni Tarzda 

FEVKALADE 
BİR PUDRA 

Buldum 

lstanbul Komutanlığı Satı
nalma Komisyonu ilanları 
Pazarlıkla 6 tane nakliye ko -

şum hayvanı •beygir veya katır• 
pazarlıkla satın alınacaktır. Hay
vanı olup satmak istiyenlerin her 
:iş günü saat 14 ile 17 arasında 
Fındıklıda sa tın alına komisyo-
nuna getirmeleri. c5960• 

* Beher kilosuna 43 kucuş fiat 
tahmin edilen 1029 ton sığır eti 
1/8/941 günü saaı 16 da kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görü
lebilir. Muhammen bedeli 442470 
lira olup ilk teminatı 21438 lira 
se;.sen kuruştur. Bu et Rumeli ve 
Anadolu cihetlerindeki gruplara 
ve şartnamedeki kayıtlara göre ay
n ayrı taliplere de jhale edilebilir. 
İsteklilerin belli günde en geç sa
at 15 e kadar teklif mektuplarını 
kanuni vesikaları ile birlikte mak
buz karşılığı Fındıklıda satınal
ma komisyonuna vermeleri. 5707 

* Pazarlı.l\la 7000 liralık 200 kalem 
oto malzemesi satın alınacaktır. 

Pazarlık 28/7 /941 günü saat 11 de 
Fındıklıda satı nalına komisyonun
da yapılacaktır. Liste her gün ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. •5959> 

lf 
Beher kilosuna 31 kurwı 40 

Cınsi Kilosu Tahmini Fiyatı Pazarlık günü saatiı---------------
Ku~ San. 

Şayanı hayret yeni bir usul dai
resinde istihzar edilen bu pudra, 
o kadar haiiitir ki, havada uçar, o 
derece incedir ki, yüzde hemen gö
rünmez bir hal alı:r. Cildi, gayet 
ince bir güzellik tabakasile kaplar. 
Görenler, cazip ve sehhar güzelli
ğinizin kat'iyyen tabii olmadığını 
iddia edemez. Hemen bugünden 

•Havalandırılmış• YENİ TOKA

LON pudrasını tecrübe ediniz. Ya
zılıan<ıde veya evde bütün gün ça
lıştığınız halde, yüzünüzde hiçbir 
parl"klık izi görülmiyecek, bütün 

gece dansettığiııiz halde teniniz 
taze ve nerınin kalacaktır. Bu yeni 
TOKALON pudrasını kullanınız 

ve teninize devamlı ve cazip bir 
güzellik temin edinız. Memnun 

kalmadığınız takdirde paranız ia
de olunacaktır. 

santim fıat tahmin edilen 3582 ton 
döküm benzin 25/7 /941 günü saat 
11 de pazarlıkla satın alınacak. 
tır. Muhammen bedeli bir mil
yon yüz yirmi yedi bin yedi yüz 
kırk sekiz liradır. Kat'i teminatı 
doksan bir bin üç ) üz otuz iki li
ra kırk dört kuruştur. Şartname
si her gün komisyonda görülebi. 
lir. isteklilerin bclh gün ve sa
atte Fındıklıda satın alma ko 
misyonuna gelmeleri. ·5958. 

Dökme lı:alın ~ 150.000 35 92 21 Temmuz 941 15 
> > > 250.000 35 92 22 Temmuz 941 15 
1 - Yukarda cinsı ve mlktan yazılı kalın benzin ayn ayrı pazarlıkla hiza

,larında gösterilen günlerde satın alınacak.Ur. 
2 - Pazarlıktan İznütte Ten>a.ne kapısındaki komisyon bina~ında yapıla· 

caktır. Tcminatlan, pazarlık günü takarrür edecek ihale bedeli Uzerinden % 15 
nlsbetinde deriı.al alınacaktır. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun is~diği ve:sa-
Stle bırlikte belli günlerde komi...yona m tirac-.natleri ilfın olunur. ot5925> ... ... 

1- Tahmin edılen bedeli 33800 3- fsteklilt>rın 2490 sayılı ka-
lira olan 20.000 kilo sadeyağının nunda yazılı ve5ikalar ve ikinci 
22 temmuz 941 salı günü saat 15 de 
pazarlıkla ek•iltmesi yapılacaktır. 

2- İlk teminatı 2681> lira olup 
ıartnamesi her gün 319 kuruş be
del mukabilinde komisyondan a
lınabilir 

maddede yazılı miktardaki t.emi-
nal mektup veya makbuzu ile bir

likte belli gün ve saatte Kasımpa
şada bulunan komisyonda hazır ~1 
bulunmaları. 5845 

T opkapı Maltepesindeki Satınalma 

Komisyonundan : 
1 - AJağıda clruı, ml.Iı:tarı. tahmta edilea bedeli ile munlı:lrat teminat

ları ihale &ünü ve saatleri J'azılı 'be, kalem erzak kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Şartnamesi her ıün komisyonda &örülebilir. 

2 - İateklilerin ihale ııaat!nden blr saat e°""'l komisyona vemıelerl 
lcabedcu leklı! meır.tuplan ve muvakkat teminatlarile birlilı:te Topkapı Mal. 
~si eslcl askeri lise biJlasınd•kl satıııalma koınl.syonuna müracaatlan. (5311) 

Teminatı İhale 
Cinsi Mlktan Talım1n ed 'len 

bedeli lira 
Muvakkat.esi 

lira 
Günü tarihi 

saati 
~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~-~~~~-

Ayaklan sığlr 

...,,a sıilr elı 
Pirloç 
Sade yalı 
Zeytin yap 
Sabun 

9838 ton 
800 ton 

1040 \on 

300 ton 
!08 ton 

1,443,300 
288,000 

1,820,000 

255.000 
144,000 

117049 
15270 
88350 
13950 
8450 

Salı 22/7 /941 11 
Salı 22/7/941 15,30 
çarşamba 23/7 /941 11 

c 23/7 /941 15,30 
perşeıiıbe 24/7/941 11 

Türkiye Hayvanları koruma cemiyetinden 
K6pek ıablplerınıa nazarı dikkatine 

Belediye Zabıla;ı talimaf>:ıameııi, IO!ı:aktak; ağulık.sız ve sahipsiz 
köpeklerin toplattınlması ve !UM ett.rilmeslnl &mlrdtr. Hayvanlarınızı 
korumak lıitersenlz o~ları başı boş 90kaga bırakmamanızı rica ederiz. 

Yüksek Mühendis mektebi 
Satına ima Komisyonundan: 

MekteblmWn 80000 parça çamatır J ıkama işi kapalı zart usul!le eksiltmeye 
lı:cmulınuşlur. Beher parçasırun muhammen bedeli 7 kuruş ve ılk lemioat 420 
liradır Eksiltme 31.7.941 saat 11.45 de yapılacaktır. •5810> 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 69 
Yazan: Francis Machard Çeviren: 1skeruier F. SERTELLİ 

Birdenbire titredim: " ne diyorsunuz ? on 
beş gün sonra ölecek miyim ? 

Bu saati sabınızhkla bekledim. 
İspanyol Madaınının apartıma

ııına gittiğmı zaman, saat dörde on 
aakika vardı. 

Kapıyı çalınca Madamla karşı
laştun. 

içeriye girerkcl garqı bir hicap 
duyuyordum. 

- Ayni zamanda _ itira.f edeyim 
ki - lı:albi:mde de gittikçe arian bir 
çarpıntı vardı. 

- Buyurunuz Mi.ster Mayin!. 
Dedi. Eliru sı.ktun. 
İspanyol Madamının güzel, zarif 
armakları birka ' senrye avu,,u-

mun içınde kaldı. 
Yürüdük .. apartımanda ı:kimiz

den başka kimse :f'Oktu. 
- Serbest konwıabilınemiz için 

hizmetçiyi de savdun. 

Dedi. Beni çalışına odasına gö
türmüştü. 

Masasının başına oturunca. da
yanamadı.. gülmt>ğe başladı. 

- Ey, dünku komedyaya ııe der
sin·tt? 

- Ben bu t.>sadüften pek mem
nunum Sızin f,kriniz.ı oğren.mek 

isterim. 
lspanyol J,fadam, z<:ki bakışlari~ı 

Sahip ve Başmuharriri: Etem luet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 

Basıldığı Yer: 
SON TELGRAF Matbaası 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdüriyetinden : 

Manifatura ve Kumaş Tüccar1arının müessesemizden mal almak için mUracaat tarihleri 31 ?ı.1ayıs 941 
binde hjtam bulmuş idi. Bu defa görülen lüzum üzerine henüz müracaat etmemi~ olanların 31 Temınuz 941 
hine kadar mınto.kalanndaki mağazalanmıza müracaat ederek kayıtlannı yaptırmaları iltın olunur. 

, __ K_a_d_ı_k_ö_y_V_a_k_ı f_I_a_r_D •• i.re_k_t.ör•l-üg-" u.· n_d_e_n __ ı 
Muhammen 
kıymeti 

L. K. 

2632 00 
104 00 
224 00 

142 00 
144 50 

215 60 
123 25 

99 90 

467 40 

343 60 

932 00 
260 75 

267 33 

194 25 

204 40 
459 00 

Muvakkat Semti 
teminatı 

L. K. 

197 40 Kadıköy 

7 80 • 
18 80 Kınahada 

10 65 • 
10 84 • 

18 17 • 
9 25 • 

T 50 > 

35 06 

25 77 

69 90 
19 55 

20 04 

14 97 

1, 33 
84 42 

> 

• 
• • 
> 

• 
> 
> 

Mahalle.si 

Caferağa 

Rasim paşa 
Kına.hada 

• • 
• 
> 

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
> 
> 

Sokağı 

Moda 
Yeldeğlrmenı 

Serap lı:öı;klil 

> 
candarlı 

Maoastır 

Narçiçeği 

Narçiçeği 
Telı:inay 

Sayısı 

96-98 
52 .ı 

62 

110 
42 E. 

4 E. 
22 

4 E. 

Çınarlı Nar- 19.37 
çiçeği 

Çt<r~ı 98-100-100 
l 

Alsancalı: 
Hamam 

Tekinay 68 

Narçiçeği ve 
Tevtlklye 2 E. 
Bağ ve Narçioeii 4 E. 
Saklbe;y 10 E. 

Closi 

227 metre murabba al"5anın tamamı 

26 metre murabba arsanın tamamı 
560 metre 50 desimetre murbba. arsa
nın tamamı 

284 metre murabba arsanın tamamı 
722 metre 50 desimetre murabba arsa
nın tamamı 

1078 metre murabba arsanın tamamı 
246 metre 50 desimetre murabba arsa
ı:un tamamı 

933 metre murabba arsanın tamamı 

486 metre murabba arsa ile kulübenin 
tamamı. 

154 metre tiO desimetre murabba arsa 
ve ahşap evin tamamı 
932 metre murabba arsanın tamamı 
372 metre 50 desimetre murabba arsa
mn tamamı 
334 metre 50 desimetre murabba arsa 
ve yanın k.Argir odanın tamamı 
~77 metre murabba arsanın tamamı 

292 > 
918 • 

> 
> 

• 
> 

• 
• 

Yukarıda cins ve mevkiler! ya.ı:ılı gayriınenlrullerlo mfilkl;reti satılmalı: tizere on bej gün müddeıle açık arttırma
ya çıkanlmıı;tır. İhaleleri 28.7.941 Pazarlesl ııünü saat 14 dedir. !stekl!lerin m Odürlük akaraı kalemloe müracaatları. 

•5710• 

başuu bana çevirdi: 
- Dün evinde yemek yediğiniz 

Madam janeti beğendinız ıni? 
- Hiç şüphesiz .. o, her zaman

kinden çok daha cazip ve sevım
li idı. 

- Şu halde nişanlanmağa karar 
verdıniz, öyle mi? 

- Elbette. Tereddütsüz karar 
verdim. Ya siz?. 

- Ben de kararunı vermiştim. 
Kalbim; sarsan çarpıntılar git.

tikçe artıyor, derinleşiyordu. 
- Peki.. Bu işin sonu nereye va

racak?. 
- Nereye mi varacak?. Dünkü 

köşk nihayet on beş gün için kira
lanm~tır. Bu müddet zarfında si
ze mühim i~ler gördürecekler .. on
dan sonra da .. 

Madam önüne baktı .. ve kaşla-
rını çattı: 

- Hayatıruz nihayet bulacak. 
Birdenbire titredim. 
- Ne diyorsunuz .. on beş gün 

sonra ölecek ıniyim?. 
- Şüphesiz. Çünkü, jap-0nlarui 

casusluk nizamları çok ağırdır .. 
90k şiddetlidir. Ben size japon iş-

!erile alikadar olmamanızı söyle
meıniş miydim?. 

- Fakat, bu bir tesadüftü. Bu 
t.esadüften istifade etmek vazifem
di. Fazla birşey yapmadım ki. 

- Başka birşey yapmadınız mı? 
Yattığınız pansiyonda bir adam 
öldürdüğünüzü niçin saklıyorsu

nuz?. Gazetelerde kaç gündenberi 
izi buhınamıyan bu· bangerin, o
danızda öldüğıinü Ti-Voıı.gla jan 
biliyorlar .. benim de malitmatım 
var. 

Gülmemek için kendimi güç 
tuttum: 

- O da, dünkü komedyanın bir 
başka türlüsüdür, Madam. Odama 
- beni avlamak ve korkutmak i
çin _ birini yatırmışlardı. Biraz 
sonra ben bu admnın cesedini jan
la beraber koridıora çıkardık. Fa
kat. ertesi gün ben bu adamı di
rilmiş gördüm. 

- Ne diyorsunuz, dirilmiş ola
rak mı gördünüz? 

- Evet. Görüyorsunuz ki, sizi 
de aldatmışlar. Ye nihayet bır te
sadüf eseri olarak geçenleıde or
tadan kaybolan Fransız bangerını 

bir cinayete klll'ban gitmiş gibi 
göstererek, bunun mes'uliyetini i
cabında bana yüklemek istiyecek
ler .. Beni bununla da tehdit ede
cekler, değil mi?. 

- Şüphesiz .. bunlar dünyanın 
en kurnaz adamlarıdır. Bilhassa 
Ti-Vong. 

- Pekılla bu adam kimdir? 
- jap-0nyanın en müthiş ve 

maruf bir casusu! 
- Benden ne istiyor? 
- Gayet basit. Pariste :iŞ göre-

bilmek için, sizin gıôi safdil Fran
sızlara ihtiyacı vardır. Mesele 
bundan ibaret. 

- Gerçekten mesele bundan ;. 
haretse, ben bu dakikadan itiba
ren onlarla muarefe ve teınasırm 
keser, başka bir kıyafetle, başka 
bir pansiyona çıkarım. 

Ve hemen ayağa kalktım. 
- ıaponlarJJ takibini si7.C illi

n kıyorum, Madam! Size her hu
susta itunadım vardır. Bana mü.
saatle ediniz de gidey•m. 

llladamın gözlerinden anlıyOl'

cl wn ki, gitmemi istemiyordu. 
(Ark .. ı Var) 

MAHKEMELERDE: 
(3 üncü sahifed"n devam) 

- Madam, dedmı. O kadar, a.. 
eıyorsan, gel dt> beraber çekin! 

Madam hiddetlendi... Elinde 
şemsiye vardı. Şemsiyeyi kaldırıp 

'kaiaına vurdu .. Kaldırdı bir daha 
vurdu .. İkincisinde şemsiye ikiye 
bölündü. Bir parçası yere düştü. 

Bir parçası elinde kaldı. Elinde ka
lan parçayla birkaç defa daha 
vurdu. Etraitan ahali koşuxtu. 
Madam.ayı tuttular. lfülde<t:inden, 
sakır sakır titriyordu. Hani evvel 
Allah, böyle madamayı değ!, anlı 
şanlı erkeklen bile tutup yere vu
racak kuvvetim vardır. amma, 
gel gelelim, kadın olduğu için e
limi kaldırmadım. 

- Peki ... Davan bu mu? 
- Bu efendim .. Ne olacak? 
Hfırkim. maznun Misis Cenni'yi 

ayağa kaldırdı. Kadın, tür lu;eyj 
pek iyi konuşamıyordu. 

cihetten ayrıca hakaret davıll 
ikam~ ediyoruz. Asıl keyfüe

11 t 
gelelım. Bu sözler, türkçeyı 1~ 
ıuılıyan, fakat retrefH konul" 
müekkilemi hiddetlendirmiş, vr 
biyete kapılarak elindekı ş€11~ 
yeyi iki defa vurmuş, bu ara 

1 şemsiye Jı:ırılmıştır. Şu ciheti d 
arzedeyi"! ki, Rahim, biçare bt 
vana eza etmekle kanunu ceııti> 
577 inci maddesine aykırı hare' 
kette bulunmuştur. Bu citıelıtl 
de, hakkında para cezası kesil' 
mek üzere takibata geqilıni<1 ~ 
Müekkilem, davacının işlediği. 
kabahate mani olmak isteJll 
Rahim bu yüzden kendisine tıal 
ret ederek asabiyetini tahrik e. 
!emiş, ha<liseye sebebiyet verın"° 
tir. Bundan dolayı mükkilrJ11 
beraetinı isterim. 

- Ben a\'ukat var. dedi. Bu 
yaptı dayak, at! Ben yaptı bu 
dayak ... 

Misis Cenni'nin avukatı ayağa 

kalktı. 1 
- Müsaade ederseniz davacının 

iddiasına bendeniz cevap vere • 
yim.. d0di. Müekldlem Bayan 
Cenni aslan Flade!fiyalıdır. Ora_ 
da, Himaycihayvanat Cemiyeti -
nin müessisi ve reisidir. Bir müd
det evvel İstanbula gelmiş, bu
rada ihtiyarı ikamet etmiştir. Mü. 
ekkilem tab'an ve hilkaten hem 
hemcinslerine, hem de bilcümle 
hayvanata karşı gayet rahim ve 
şefiktir. Da\'acı Rahjm ise, ra -
him değil, gaddaı: bir adamdır. 
Mfrekkilem, Rahimi, sağrıları ya
ra bere içinde, lagar bir beygir 
koşulu ve haddi makulünden fat
Ja yüklü bir arabayı yokuşa sü • 
rerkcn görmüştür. Biçare hay -
van, arabayı çekememek\e, Rahim 
ise, gaddarane, za\'allı hayvanı 

döğmekte, kamçılamaktadır. Li
sanı halile tazallüm eden hayva
nın hali müekkilemi rikkale ge -
tirmiş. dilhun etmiştir. Bir müd
det bu yürekler acısı manzarayı 
seyreden müekkilem fazla taham
mül edememiş, arabacının yanına 
.gitmiş: 

- Hayvana günah değil mi? 
Neye böyle vuruyorsun? Zaten 
zayıf ve yaralı hayvancağız ... De
mek istemiş, Rahim, buna, mü
ekkilcmin taklidini yaparak mu
kabele ettikten sonra: 

- Öyleyse onu söküp arabaya 
seni koşayım da sen çıkar yC1ku. 
şu! Diyerek hakaret etmiştir. Bu 

Şahiılu dinlenildik,en s0r. 
hakim davacıya sordu: 

- Boska bir diyeceğin var~ 
- Hayır efendim. 
Maznuna ve vekiline sordı;: 
- Başka diyeceğiniz? 

- Yo< efendim. 
Kararı bildirdi. Bavan Cen~ 

nin suçu dinlenilen ş~hitlerin ;: 
hadetile ve müevvel ikrarile S' 
bit olmuştur. Harak~tine u)1 

Tüirk Ceza Kanununun 456 ı: 
maddesi mucibince 15 !ıra P · 
cc>zasile teczivcsine karar \·t 

Karar bildirildikten sonra, ti 
raflar nıahke'lleden çıktılar 

Araba sürücüsli Rahim· 
- Oooh ! dedi. Kokana of. ~ 

lirayı to~lıyacak .. Şemsi.Yl' de 
rıldı. Yjrmi say. Bak a~iftr' 

Dünyanın öbi.ir ucundan gel 
de. burada benım l:ayvanırı' 

rışacak. .. Hayvanın parasını 

vermişim ... Döverim de, öl i.JI 
rüm de .. 
Başka birisı: 

Yağına yok! Dedi. Bak 
hakkında da takibat yapıyor 
mış Şimdi Belediye meclisı ~ 
rarile on lira ceza verec~ksin. 
on beş yirmi !ıra vız gelir. O 
merikalı .. Amma sen on lira~ 
sıl vereceksin? 

Arabacı: 

- Ya? dedi. On lira ceıa 
yazacaklar bana ... İşte o fe~8 

Amma, şeriatin kestiği el acır!' 
derler, Ne yapalım? Y3zarlar59 

deriz. Yabancıya degil ya, ltiİ~ 
mote gidecek. 

Arabacı bunu söyleJi aıfl 
bu, kurq teselli id;. Hali, ta,·ı 
i!i.şmiŞ'ti.. Dü~ünccli dü~j!l 

merdivenlere doğru yürild~ 

• 
Eksiltme ilanı 

Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünde~ 
8/8/1941 tarih Cuma günü saat 11 de İslanbulda Yükse< Mektepler ~'ı 

scbecHiği Eksiltme Komisyonu odasında 768 Lira keşif bedelli Köpriilu l{tJ. 
hanesi tamiratı açık eksiltmeye konu1mu~tur. 

Alukavele NaJ.ia İsleri Umum!, Husu~i, ve fenni şartnameleri proje ve ,_ 
bulasasiy1e buna müteferri diğer evrak İstanbul Silleymaniye Ki.ltüphtuıt"! 
görülecektir. 

Muvakkat tıemlnat 58 Liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte 500 Lirahk bu işe benzer iş yaptığ;nll 

idarelerinden almı~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul \'il:iyetine n'ür r· 
eksllbne tarihinden Uç gün evvel a1ırunı.ş ehliyet ve 1941 yllına ait Ticaret 
sı vesikalariyle g~lmeleri. (6011) ../ 

Tekaüt dul ve yetimlerin nazat1 

dikkatine 
Emlak ve Eytam Bankasından 

1 - Tekaüt dul ve yetimlerin altı ayda bir defa yaptırmaları mutad ;,/ 
lama muamelesi 4056 numaralı kanun mucibince tadil edilmiş oldıığ\P~i 
bankamıza maaşlarını temlik ettiren tekaüt dul ve yetimlerin kayıtlı bu1ı1 

• tan mal müdürlüklerinde kanunun emrettiği muameleleri yaptırdıktan 
nUtus ve maaş cüzdanlariyle blrllkte en geç 2518/941 tarihine kadar bn1 .ıı 
gi§elerine müracaat ederek bir defaya mahsus olmak üzere bankamızca ,. 
ması iktiza ede.o kayıUarı ikmal ettirmeleri rica ve1 

2 - Temlik devrelerinde kayıtları noksan görülen eshabı maaşa P' J 
mızca tedlyat yapılınıyacajı ilAn olunur. c.5766> ./ 

• 
Eksiltme ilanı 

Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünde~ 
8/8, 1941 tarih Cuma ııünü saat 11 de Yüksek Mektepler Muhnfeıı 

ek5iltn1e Komisyonu odasında 1852 Lira 12 Kuruş keşif bedel!:! SüleYtr' 
Kütüphanesi hela tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. J 

Mukavele Natia İşleri Umum.1, Hususi ve fenn! şartnameleri proje el 
bullısaslyle buna milteferrl diğer evrak İstanbul Süleymanlye Külüph•" 
&örülecektlr. 

Muvakkat teminat 139 Liradır. 
1 

İsteklilerin en az bir taahhütte 1000 Liralık ~u işe benzer is yaptı~l~ 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul VilAyetinc. nıli·i t! 
eksiltme tarihinden üç ııün evvel alınmıa ehliyet ve 941 yılına 'l,it Tıcurf ~ 
vesikalarlyle gelmeleri. (8008) __..,,,~ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Tuğla imalindeki ameliyatta 

:m;Jahat. hakkındaki ihtira için 
alınrmş olan 22 Temmuz 1941 ta
rih ve 1280 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir ve yahut ihtiraı 
Türkiyede mevkii fiile lıtoymak i
çin icara dahi verileceği tekili e
dilmekte olmakla bu hususta fazla 
malfunat edinmek istiyenlerin Ga
la tada Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 
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