
,ıt 

g· 

,c· 

\ 

.. 

S.\l'J: 

1576 

'fF.LEFo~ -1 S.ı lı!. 20827 
d._ r~ ,., · 23300 

PAZAR 

27 
Temmuz 1941 

TELGRAF 

İstanbul 
Son Telcraf 

s.h,p 
ve Başınuharriri: ETEM İZZE."T BENİCE 

Eski Irak baş
vekili bu 

sahalı geldi 
Bir müddet Tr.branda kaldıktan 

sonra memJeketJmize mUteveccihen 
yola çıkan e. kı Irak Baş, ekil! Ali Ra
&it Geylfini bu Fabahki Toros Eke~pre
siyle şehri~iz.e gelmi~, Haydarpaşada 
daha e\'\·el I.stanbu~a gelmiş olan aile
si erk{ını tara!ındaıi kar~ı1anmışUr. 

Raşit Geyl.ini'nin bir müddet aile
siyle ı:ehrur.!ıde oturacağı söylenm~k
tedir. 

İhtikarın imha
sında halkın da 
yardımı lazım 

MClraka'be 'b lroıa
rında çabşacak me
murlara Ticaret Ve
kilinin 'bir blta'besı 

Ankara 27 (Hususi muhabiri
mizden)- Fiat rnürakabe büro
larında çalışacak elemanların ye
tiştirilnıesi için açılmış bulunan 
kursların ikincisı dün Aııkarada 
kapanmıştır. 

Mürakabe bürolar;nda çalışacak 
memurlara son dersi Ticaret Ve
kili Mümtaz ÖkmPn vermdş ve bu 
münasebetle bir hitabede bulun
muştur. 

Ticaret Vekilrimiz halkın Yazi
fesinden de bahsetmiş ve şakavet 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

'.Alman t4yyareleıi.nin sık .nk bombar!!,ımanuııı uğrıyan Moskovad4n bir manzara ve bir tank kolunun geç4i 

Smolenskte Al 
man muhasa
rası daralıyor 

Sovyet demfryolları 
bombalanıyor 

Bertin 27 (Radyo) - Alman 

B~kurnandanlığırun tebliği: Smo
lensk'ın şimalinde muhasara e • 
dilmiş olan SoV)·et kuvvetlerinin 

etrafındaki muhasara çemberi sı. 

kıştınlınıııtır. Hava kuvvetleri • 

miz düşman şimendifer hatlarını 
ve iltisak noktalarını bombardı • 
man etmiştir. 

Ruslar Tuna 
ağzına asker 

1 çıkardılar 
Bir çok top ve cep- . 
hane iğtinam edildi 1 

Londra 27 ( A.A.) - •B.B.C.• 
Diğer bir Sovyet tebliğin - ı 
de bildirildiğine göre, Sov • 
yet deniz kuvveteri, Kara • 
denizde T una nehri ağzına. 1 

a.sker çıkannı§la.rdır. Buradaki 
müsta.hkem mevkide birçok 1 
top, cepha.ne ve esWıa iğti-

nam edilmiştir, _ _ . \ 

Bir Alman kolu yii.rüyii§ e6114Sında 

Bingaziye ve !Moskovaya ye
Maltaya yeni ni bir hava akı
hava akınları nı akim kaldı 

Kahire, 27 (A.A.) - Oda Şark Ha- Londra 27 (A.A.) - cB.B.C.• 
va karargahınm Tebliği: Evvelki gün Sovyet tebliğine göre, Alman lay-
çok miktarda İtalyan tayyareleri yük- yareleri dün tekrar Moskovaya 
sekten uçarak Malta üzerine gelmiş. yaklaşmışlarsa da, derhal Sovyet 
!erdir Bunları karşılıyan avcılar beş tayyareleri tarafından karşılan • 
tane.mi düşürmüşlerdir. Bütün İngl- mışlardır. Üç Alman tayyaresi 
llz tayyareleri salimen döıımüşlerdir. tahrip edilmiş, diğerleri püskür -
Perıembe geeesi de İngiliz ağır tülrnüştür. 

bombardıman tayyareleri Blngazl ü- Almanlar Leningradı da bom -
zerine tekrar hüeum etmış, limanda bardırnana teşebbüs etmişlerse de, 
yangınlar çıkarılmıştır. s.r gemiye bu hücum lar da Almanlara ağır 
tam isabet olm~tur. İngılız tayyare- zayiat verd rilerek püskürtül • 

Akdenizde de 
şiddetli bir ha
va harbi oldu 
Bir laglllz.vapar ka
llleıl yerine vardı 
Londra 27 (A.A.)- B.B.C. Bah

riye Nezareti düşmanın hava kuv
wtleri, pike tayyareleri, hafif de
niz kuyvetleri tarafından yapılan 
taarruzlara rağmen ikı gün iki-ge-"' 
cc harbedcrek Akdenız.de çok kn::_ 

metli bir vapur kafilesini salimen 
geçirmeğe muvaffak olan İngiliz 
filosu kurnandan \·e efradını teb
rik etmiştir. 

(Devamı 3 üncu Sahifede) 

Menemen ova
sının sulama 
tes isatı dün 
törenle açıldı 

/
Ba bilgede Pamuk 

zlraatıne 

ehemmiyet verilecek 
İzmir, 27 (Husu~t :\Iuhabirimiz

den) - A!f'rıemen o\·asının sulama te_ 
si~atı di..ın sivil ve askeri erkan ile 
meb·usıarın ve mütehassıs zevalJn hu-. 
zurile açılmlşllr. Tesisat gelt"cek !'ene 
tamnmlanacak ve kanalların uz.unlu
ğu 400 kilometreyi bularak 170 bin 
dekar arazi sulanmuktadır. 500 bin li
ra rarflyle yapılan bu tesisat iJe hfe .. 
nemen ovasının kıymet \'e ehemmiye
ti iki misli artmıştır. Burada bilhassa 
pamuk zlraatine ehemmiyet verUe
ccktir. Tesisat Türk mühendis \.'e işçi_ 
!erinin bir muvaftakıyetidir. 

Sekizinci Alman 
fırkası büyük 

zayiat verdi 
,, BUGÜN 

SON TELGRAF,,ın 
~iıı. MU n deri c atı 

lerinhı hepsi dönmüşlerdir. müştür. 
ı~~~~~-=-~~~~~__:.~~~~~~~~~ 

Moskova 27 (Radyo) - Neşre. 
dilen bir tebliğde 8 inci Alman 
fırkasının 3 günlük muharebe -
lerdrn sonra tahrip edildiği, fır. 

kanın büyük zayiata uğradığı 
bild rilmektedır 

Cı 5AHIFEMIZDE: 
1 

\ı - Sütü ~'•n Cıngıraklan (Cahil 
l(•'lıaın/oınanı), 2 - HAdiseler 
Et.-.uı·11ıı • Son Telrrat (Ahmet 
Oıu,h fıltraları), 3 - Bızbize 

b&ı.) , t ~ gevad'ın kıra konuşma
lı•;,, h. Unu• Tenkidi (R. Sa-

" •'' •diselerl ·· ·· "'') 5 41ltrrıtı ıoru~... , -

• 
4 üncü SAHİFEMİZDE : 

I - Bır Casusun Defteri ( I:s. ~ 
tender F. Sertellı'ııin meraklı 
tefrıkası), 2 - Hücun1 Bor~ısu 
(RahmJ Yağ12'ın Tarablu ... garp 
harbinin içyi.ızünü anıauıo teJri 
kası). 3 - Tw1a Boyunda Türk: 
ler (Sami Karayel'in tarihi ro. 
manı.) 

t 

~·;,, •rde (Hüseyin Bdı-
( •rı.p~~: reporlaJ1an), G - •Son Telgraf• Koordinasyon 
?.\lı ıc n yen; meoıeleler! Heyetiııin karon üzerine, di.. 
t - ı:ı~~l 8unman•uı y&Zlsı), ğer refikleri gıbi, sahifelerini 
'ııı. , . Iltfka (Alım 1 Şüla1i t Q 'tn ~hU.ı • ıızaltnuş olmakla beraber, 

ı1 nu,, hil tiJn 1 mütaıealarl) ve... mü.nderecatını zayıflatma.dığı ~ 
! 3 " dahil! haberleri. , 

litıcij S gibi, bilakis daha olgun ve ı~ 

1 
.ı\HIFEMIZDE : dolgu;n, daha mütekamil bir ! 

-. So gazete olarak neşir hizmetine !~ 
.. 1•r (!.( " 

24 saaı içindeki hldl. deı•am etmek a..."im ve gayre. .~ 
liıı: "o.tnnı .. ' ~ b(;lün er Alatur'uıı ıunde- tiııdedlr. Bundan böyle oku. !~ 
i -. llir Cin hAdiseJerı hulasası). ·-·~ ·ın~•z ·-· t.-nda arzetti_ .~ 

1 3""1. "- . •nt Davası (Etem "~- w•- "~ ' 
-. r::"'llice'n;,, ği.miz sıraya göre, aradıkları !~ 

rıı _,,..., H mlllt romanı) d ~ 
• •lc.ı, <: •Y•bnı Aıılatıyonın: ya.zılan lıergü.n a.yni saJıife e ! 

, . t n .. ~;in hıssl romanı), v e ayni yerlerinde bulacaklar- ,~ 
• .,• rraııar. dır.. • ~~ 

~,.~~~~~~~Y.Z1i:Z:S~~~ızıl~i?..'C~-•--•,..•lft..•-".•-".•l.fı...•r~ 
~ ~'A"A"A'V'~-·-·-·--' 

Taksiler bugün de 
eski usulde işliyor -Kararname neşre lldljl için bazı şoför-
ler arabalarını lşletmefte çıkardılar 

Bütun taks1 otomobillerinin ayni 
günde işliyebilrneleri için Vekiller 
Hey'etinden çıkan kararnamenin Res
mi Gazetede neşrinden iki giln ge('tiği 
halde bugün de şehrimizde yeni karar 
tatbik edilemen11ştir. Bunun sebebi 
resmi makamlara henüz bu hususta 
tebligat yapılmamış olmasıdır. Faka t 
bazı so.törler, kara rnamenin Resmi 

Gozetede neşı t.:d idi ,...ic <luyıınccı her 
giln işlcrnlye bn.e;Jamışlardır. Al k:ı
darlar bunlar hakkında takilJa;t yap_ 
maktadı rlar Ftıkat kararname neşre
dildiği iı;in ne ı;.ekılde hareket etmek 

13.ıım ge1diğini henüz knt'i ~urette ka
rarJaşUrmamışlardır. rtlaamafih yarın 
bu hu~usta V1Hiyete tebligat yapılma
sı beklenmekted•r 

~~~~~~~-~~~~~~~ 

Japonların ye· 
ni mukabelesi 

bekleniyor 
R uzveltin japon ve Çin kredi

lerini bloke etmek kararları, tica
ret rnehafilnde kargaşalıklar hu
sule getirmiştir. Bununla beraber 
Şang ay·daki Amer•kan ba~ka -

(lJC\.., ı J uı.ı.:u S..n ıd~ J 

Rumenler Be
sarabya işgali· 
ni tamamladı 
Bükreş 27 (Radyo) - Rumen 

ordusu Başkumandanlığının teb ı 
liği; Bcsarabyanın tahlisi işi bit
miştir. Her tarafta inti;=arn tesis 
edilll'i•lir Ki<t bi C"k binalar 
I'\:a t. .ra h~ a .. olr 

--<>---· 

General dö Gol 
Londra 27 (A.A.) - •B.B.C .• 

G<>neral de Gaulle cuma gunu 
Heyruta va<.l olmuş. büyük teza. 
hüratla karsılanm ştır. 

KI SACA 

DedlltlmlzBl'bl 
oluyor •• 

Amerı.ka ve İngiltere japonyayı ik
tısadi bir tazyike tabi tutmak yoluna 
doı;ru gidiyorl<>.r. Ticaret muahedele. 
rlni reshetmek, petrol '\'ermemekj ha ... 
yat ve maden madde ~J göndermemek 
gibi tedbirler. 

Bızim mahut arkadaşla bu bahsi 
konıışuyorduk da: 

- Ya haniya, Amerika ve İngilte
renın Hindiçinf'ye Japon kuvvetleri 
çık.n1ası takdirinde harp ilAo edecek. 
lerini umanlar vardı .• 

Diye sordum. O, gülerek bana sade
ce şu cevabı verdi: 

- Üstad, şimdilik lıter yıılıı ız de
diğimiz gibi ve dediğımiz kadar olu. 
yor. Daha Uzak S::ırk t;~ıJecıtnln basia-

·na \. k t r 
A. - ı KİB 

Tnis Tarihi IA YJl:ı Posta Kutusu 
1936 No. 

ADRES: 5 ~JlONE: -- - -
Caialoi !u 8'-tıt:lill ~ J 400 

Nıırıaosmanln KURUŞ ' .\ylılc : 750 
Ca<L No. 5f 3 A.•lılı : 490 

Gazet.e)'e ıönderilen e \•rak iade edilmez 
J 

Vapurlarda ıo, trenlerde de 15 AQustos
tan itibaren ylzde eıu tenzilat yapılacak 
İzmir Fuarı rnünascbetile De. 

miry<>llarında 15 ağustostan ve 
Denizyollarında da 10 ağustostan 
itibaren tenzilatlı bilet satışlarına 
başlanacaktır. Tren ve vapurlarda 

yolcu biletleri üzerindeki tenzi -
!at yüzde ellidir. Vapurlarda bi
letleri gidiş • geliş almak şarttır. 

Biletler Fuarın kapanma tarihi 
olan 20 eyllıl gününe kadar İzmire 
varmış olacak bütün vesai t için 

satılacaktır. Biletlerin dönüş kısmı 
Fuarın kapanmasından 10 gün son
raya kadar muteber sayılacaktır. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Yeni Yol 
inşaatı 

Bu yıl yapılacak yol
ların mütebaki 

listesini yazıyoruz 
(Dünkü nüsharnızdan devam) 

Yeşilköyde Firuz.abat, Mü • 
hendis Ziya, Hareketördusu, 

(Dev-oımı 3 Uncu Sahifede) 

("-_H_A_R_P._V_A_Z_İ Y_E _T _İ ) 
Sovyet harekatını idare eden 
bir başkumandan var mıdır ? 
(Yazan: EMEKLi KURMA 1' SUBAY ) 

26 temmuz tarihli Alman tebliği, 
cephenin yalnız cenup kısmın • 
daki harekattan bahsediyor; ve 
Ukranyada Sovyet artçı rnukave_ 
metlerinin kırıldığını, müttefık 

Alman • Sovyet 

BABBINE 

BiR BAi.iŞ 

Beş haftada 
üç milyon 

zayiat 
Ukranyada Sov
yet dlmdarları
nıa mukavemetr 1 

kırdmı' -

Moskova demiryol
larına gündüz taar
ruzları yapılıyor 

SOVYETLEJIE 
GÖRE 

Sovyet Tebllgi: Polots)<, Perk
lov. Smolensk, Ne\·el, jitom!r ıs_ 
tikaınetlerinde anudane muhare
belerin devam ettlği.ni bildinnek
teo ir Moı:;ko\•aya göre, beş ha!ta-

(Devo.mı üçüncü sahife<U) 

HALK FLOZOFU 

kuv\·etler:n So\·yet kuvvetleııni 

takip ettiklerını, Besarabyanın 

Rumen teşekküllerıle t-emizlendi
ğini bildiriyor. 

(Devaır.ı 3 uncü Sdhı!ede) 

Belediye me
murlarının te
kaüt sandığı 
teşkil atı 

Dahiliye Vek41etl 
'bir tamiminde 

bazı izahat verdi 
Dahiliye Vek.ı1<':1 \'ıllyetlere bır t;ı .. 

mim göndererek Be~ed.ye1er ve Bele
diyelere bağJı mı.iss~el(•rle Belediye
ler Banka"ı m~murları için t..ıkaüt 
sandığı te.;kIHne d fr oJan kannn l!. 
yihaşuUn ı İkincıte~rin 941 de nH.•r'l
yete girel'eğınl bildırmiş Ye kantJnun 
tatbiki hakkında lüzumı.ı b<tzJ i:.:ahat 
vermiştir. 

MezkUr kanunun 19 uncu maddesi 
(De\.·amı 3 Wıcü Snhıfede) 

Muğlada zelzele• 
lerden 

zarar gören evler 
İki aydanberi l\ıluğla. \'e havalisin. 

de devam etmcktt: olan Jrer san-ınh
larının ~ebcp oulduğu tahribnt hakkın
da verilen ttsrw:'J maliıı11ata gt>rc 209 
ev y1kıl1rıı~ 311 ev tamıre rnuhWç bir 
derecede 2.3rar gtırrnüştur 

Hayat pahalılığı zammı lazım 

Bir şikayet vesil.,,;i!e, irkcti
hayriyeniıı, kaptan \·e çarkçı· 
lara hayat pahalılığı zammı 
yaptığını öğ:rennıi~ buJıınuyo

ruz. İdarenin bu hareketini ev
vela takdirle karşılamak lazım

dır. Maaşları zaten az olan İda
re müstahdemleri, i1ı:i yıldır 

devam eden ve her eün artını 
hayat pahalılığı karşısında, el
bette daha muztar nziyete düş
müşlerdir. 

İdare, kaptan ve makinistler
den başka, diğer müstahdemi· 
nine de zanı }:apa~ak mı, yap- 1 

mıyacak mı?. Orasını bilmem. 
Ve benim bugün üzerinde dur
mak istediğim nokta da bu de
ğ i l , mevzuun dah a umumi çer
çc,·e•idir. 

Bence, Ş irketihayriyenin im 
ha ttıhareketi . daba birçok mü
essese ve dairelere bir tedai , 
• esilesi teşkil etmelidir. Fıkir 

REŞAT FEYZi 

\·e orta halli bir aile reisinin, 
geçinnı{'k i,·iu ikı ~ ıJ C\'\.'Cline 
nazaran, nasıl t-art)ar)n karc;;ı

la'ı'tığmı hl'pinıiz g()rü~ o ruz. 
Görünen kö)·e kılnuz ister 

·~ mı .. 
Bazı maddeler hufif miktarda 

pahalanm l§ lır. Diğer m addeler 
a yni kalmıştır. tarzında politik 
cümleler sarfetmeğc lümm 
y ok. Hayat, bal gibi pahalan· 
nuştır. 

Arhş n ish<"ti ne kadardır?. 
Kafi olarak bil miyorum. Faka t, 
ni>betin hayli ~üksek olduğu 

muhakka kt ır. Bu hal karşısın

da alakadarlaruı ne dii üııdü
ğünü bilmek is terdi k. Elbette, 
şami l H ceui bazı tedbirlerin 
düşünülmüş olmas ı gerektir. 

Aksi halde, de,am edegelen 
h a)·a t pahalılığı . bir çok \'alan· 
da~lar ı daha müşkül Uz.İl ete 
sokacaktır. 



KO l~iO.' 

VE };XCUMEN 

Ghzetelerin hahu verdi~ cö
re, tarihi eserlerin tetkik ve nın· 
haiııa ı için yeni bir komisyon 
lrurulınuştur. 

Ben, tarihi eserler için olduğu 
kadar, hiçbir ~ka llM!\"ZWI dair, 
bu derece bol komisyon ve encü
m n kurulduğunu ltalırlanııy• 
rum. Şimdiye kadar kurulan isarı 
atika encümen ve komisyonları
nın sayısı kaça baliğ olmll§tnr, bil
miyorum. Fakat, arlık. bu kadar 
komisyon bolluğunda, daha, tarihi 
eserleri iyi muhalaza edemezsek, 
yazık!. 

KONUŞAN 

ÇiÇEK - Gazetelerin yazdığına göre, bir 
Alim, Patagonyada konuşan bir 
çiçek keş(etnıiş .. Bu çiçek, bilhas
sa sabahları güneş doğarken, tıpla 
İıu;anlnr gibi ıe..ler çokuıyor, ko
DUŞUJOrnıuş •• 

Eski kitaplar insanı tarif eder
krn: •Hayvanı witık. derlerdi. Bu 
şuretle, biz, bay\·aıılardan ayrılır· 
ılık. 

Fakat, galiba, diğer bütün mev
nıdat, bizim konuşmadığımızı, sus
tuğumuzu görünce, lisan s:.ıJıibi ol· 
mata mecbur kaldılar. 

KADIN 

TOPOOU 

Hangi maddelerde ihtikar yo\: 
ki.. Kadınların papuçları için i.n&al 
ve ütimal edilen tahta topuklarda 
bile ihtikar armış.. Evvelce, bUJI· 
lar doksan paraya alınırken, şiın
cü, bir fabrika fU.tı dört kuruşa 
çılı.ıırm.ış.. 

Tevekkeli, kad.m papuçlan be
yuoa pahalanmıyor .. Tahta topuk 
bir gün gelecek, alim topuk hali
ııe girecek.. Odun, diye beğenmez
siniz .. f'akat, pahalı, i.~te .• 

AHMET RAUF 

l'ırmlarm kontroıı 
Vert.ıea b.ııberl..-e göre, i.tanbul Be

lediyesi elmıe.tleriıı, daha doğrusu 11-
ruılanıı kontrolü için ayrı, mÜ$1akıl 
bir tefld.lit vücude gelinııiftir. İktu.at 
MUdurl(llU memw:lanndaıı ayrılan 
bu lelldlit, sade ve yahızıca ekınelı: 
lfi.ııi ıetl<J.k e-t.ir. 

Birim, bu sütuıılanla.. elr:mOk me
selesi üzerinde ne kadar çolı: duıduıl\I· 
muzu okuyucular ha\ır!tialar gerek. 
~ekler, her ı:ıemtte ayni koku. lez
zet, reıılı: ve p!şlı:lnllkte de#il. dedık. 
Bu hal devam etmektedir. Halbuki. o
nun kalitesi her y..-de aynidir. Daha 
dotrusu, devletin kabul ettiği formlll 
ayrıldır. Amma, bazı fınncıla., bu ha· 
lita;rt bir başlı:a ~elde oolı:u;rorlarsa, 
bllmiyoruz. 

Bilhassa !izeriode durulan nokta. 
pişkinlilı: """"'lesidir. Ekmekler çok 
itina ıı.. plflrildiıi takdirde leziz ol· 
maktadır. Hamur çıkan ekmekler de 
bltlabt fena. Ümlt olunur iti. aı.rt ek
meklerin kontrolü için vücude getiri
len bu ı..11<ıat fa:ydalı neticeler venla. 
Bizce, bu teşk:lta.tuı. üzerine düşen va
Zile, tırınl&n birer birer -lı:. ek
mekleri görmek. deiil, hıenilz ekmekler 
71pılıı1ı:en, :ruturulur1<en, pişırillrkea 
ani tekilde kı>ntroU~ yapmak1ır. 

Ş(lphe yok iti, bu teftiş ve kOlltrol 
işiyle muvarıat mt!murlar bu bahisten 
anlar ldmselor olmalıdır. Eter, tıruıct
nın beyanat ve l~ftyle tetkikat 7apml· 
J'& kallaşı.Una, ııetıce malllındur. 

Bu cihetlerin ıı:öZ önünde tutuıaca
ltndan eı:1in bulunuyoruz. 

BURHAN CEVAT 

IDIMUZ iNi 

Nakliye 
ücretleri 

Nakliye şirketlerinin 
hareketi şikayet edildi 

Şehrimizdeki nakliyat şirket.
leri son zamanlarda nakliye üc
retlerini mühim derecede arttır
.m~lardır. Bu vaziyetten mütees
sir olan tüccarlar al.iıkadarlara şi
kayette bulunarak bu işin bir su
reti halle bağlanmas.nı istemışler
dir. 

Vaziyetle Ticaret Vekaleti de a
lakadar olmaktadır. Tetkikler ya
pılmaktadır. 

Süt satışları 
Yeni talimatname 
için emir g e l d i 
Sıhhat Vekaleti yeni süt tali

matnamesini bildirmiştir. Sütçü
ler cemiyetine de emir verilmiş
llr. Yakında sıkı kontrollere baş· 
!anacaktır. Sütçüler sülün cinsini 
kapların üzerine yazmağa mec
burdurlar. •Safi süt. kelimesi yal
nız inek süUeri için kullanılacak
tır. 

Ziraat Talebeleri Köylere 
Gidiyorlar 

Ziraat mektepleri profesör ve 
talebeleri tatil zaır.anı köylerde 
tetkikler yapacaklardır. Halkalı 
Ziraat mektebi profesör ve tale
beleri de köylülerle temas~ar ya
parak irşat edici malılmat vere
ceklerdir. 

BABERLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Beledı;re ml'7.arhklar hakkında 

bir rehber hazırlı,yacak, tarihi mezar 
taşlarını bır ara:ra toplıyacktır. 

+ Belediye Mezarhklar Müdür Ve
kl!i Kemal Persen Flor:ra Pl.iijları İ
dare A!Udi.ıxlüj:üne tayin olunmuştur. 

+ Belediye Be•iktaşta Hayrettin 
iskelesinde bir sahil parkı yapacaktır. * Mecidi7eköyünde yapılmakta o. 
lan modern çop fırını tamamlanrnq: 
ı;öplcrln yakwJmasına başlanmıştır. Si
lah tarağa fabrikası civarında yen! bir 
fırın daha yapılacaktır. 

+ Be7koz, Yalova, Şile, Fatih, Ca· 
talca, J:minOOü., Sarı:rer Kaymalı:am
lart birer derece terfi ettirilm~lerdlr. 

TiCARET oc SANAYi: 
+ Peynir tacırlerl yine mallaruu 

tıaklamıya başla.mljlardır. Ticaret O. 
tisi Erlirııedeıı peynir getirterek sata
caktır. 

+ Ticaret Ofial memlekeUn muh
telif yerlerinde mal •tok edilmesi için 
10 büyük depo &çacaktu. 
+ Ticaret Oflol Umum Müdürll 

Cemli Conlı: bu akşam Alılı:araya c>
de<:ektir. 

( HALK SÜTUNU ) 
iı arama, tı verme il1nlart bu sü

tunda parasız ııe;redilecek ve avukat. 
la doktorumuza oorulacalı: •uallerle 
eliler mütkiillere cevap verilecektir. 

Derı veı ly ır 
İkmale kalan Hııe ve ort•okul tale

beleriyle, hariçten lise bitirme imti
hanlarına glrecelı:lere; cayet uygun 
prttarla, Matematik ve Fizik dertleri 
verilir. Bu ıütunda cMatemalilı:t rem
ılne mektupla müracaat. 

it Arıyor 
Bu sene l:ri derece lle Hukuk Fakill

letl ilı:incı mutına ıecmlş, daktilo bl· 
Ur bir cenç it aramaldadır. Bu sütun.. 
ıla Ş. M. ö. rumuzuna müracaat. 

GELEN İŞ VERME MEI<TUPLA.. 
Bf - Kltip; H. Y. Z, Ayten. 

Yazan : C •· H 1 T UÇUK 
No. 7 

\.ı _____ .... 

Sürü Çıngırakları 
- 09.ğ(lnler de ml süruniirWııüz7. ı 
Onun sozunU reddetmedim.: 
- Dlltünlerde, dedim. 
GO'J'"'. S ~ yanağını, dcrhı bir ıafl\o.. 

ile çulcurlaıtirdL Kaştannın uçlarını 
,-ultarı do ru çeken bu gülüşler ne 
eüzel olmuştu. Sesı, yuregi.ndeki se • 
vırç:crle titrlyerek: 

- ~ep teyzenin KAmilenın. har
man SOilu duğünü ,.,.,., dedL Artık o
raya ıldert.en süslenlrsin. Bız de c<>
rilrılL. 

- Sana ıürtrlm. 
İti e• .nl yüzilne örterek. berrak 

ltahkaholarla ıülerken: 
- Olmaz, olmaz.. Ayıp!. 
Dıyordu. 
Bizde kızlar s(lrmezler, G<>lın oı.. 

dukf;an soıırn eh ara sıra, duğünde 
demekte o ur ... 
Jı, ıı kadının. uyku>u açılmış, 7a- ' 

nakı<ın k z.arnıış, heyecruı.lanmlJtı. Va· 
liz' 1 nlar lçın te\.'3.hlrlerie dolu bir 
hazine &lbiyı.li. jkfslntn pak.etlerini el-

lerine vermce, ana kız birbirlerine 
Nkıılar. 

Nez;k, ıçi kaynayarak paketi göi. 
ıUne ba tınlı: 

- Ah gül ıim, ah yüreğim teyzem 
kimbiUr neJ~r koydu? 

Zehra kadın, kendi sevincm.i giz -
lernek içın kwnı payladı~ 

_ Deli bozuk! 

Neztk, onu lşi!mf"di bile. Oraya, 
postun kenarına bağdaş kurdu. Paketi 
baflıyau aıcimlert koparmata r;alı -
~lyordu. Nihayet dişile çözn1e.k: iste -
dl. Olmadı. Etra'ına kesecek blrşey 
anyara.k baklntrken; 

- Ah çözülmuyor ki! .. 
Ded.. Elinden paketi alarak, sici • 

min dQtümllnü ıül<lifm. Paketi ona u
u\tım. Heyeean soluğun" Wtıyordu. 
K~tııtan itina ile ıç!L Bütün dikkat 1 
e:özleriDin ötıWıde ıörünce, ta•ıı bir 
sayha kopardı: 

- Ah &ülüm teyzem... Ah canım 
teyzem." 

8_1.(jl!JllJml]ll fıMAHKEMELERDET Yuu"--1 , um .m.u a)J - l HÖSEYİN BEH5 
A em bab mızm bir 
lıatası ylzllıden .. 
Geçen ıece, yatağuna &irip uywıuyt1 

çalışırken. birden, n.asıl aJcluıuı ııeld.i. 
bilmiyorum. Eski v ... ızlerin kl,yameti 
tarif eden sözlermi hatırladım. Yqlı
.lar bili.r, Juyan1etın ya.lun old.u.twı1ı1 
haber veren b.,. takını emareler beli
rir. Bu emarelerden ilınd.l:re kadar 
kaç tanelli oı:ta7a çıJcnuıtir, bilmi.To. 
rum. Babl.aı ınult!basnsı değilim. Her
halde, erbabı bilir. 
Hatırımda l<aldıjpna eöre. lı:ı:ramet 

allunetlerlnd.en biri de i••nlana lcu
durup blnbırlerme aaldımıaoa. boğaz· 
13fmasl, duıl:rada. 1tan.ın eövdeJ'I gQ,. 
lıumesldir. 

Sımdl. kıllı gövdeyi ıölilrüyor muT. 
Qer, şimdi de kan cövdeyi ıötürmii
yona, 1..- )1lzunde hiç bir zaman. lı:aa 
gövdeyi &ötünrıiyecektir. 

Adem oilu, billrsı.ıllz ki, ceddlnlıı 
b:r hatası yüzünden bu musibet dün
yaya dÜJlnüştili'. Eger, Adem Baba• 
mızın hata.31 olnıasaydt, Cennette. 
memnu m~yva71 yemeşeydi, biz, şim.. 
di, rahat rahat Cennet bahçelerinde 
uzanmış yatıyorduk. Herşey emrimize 
Amade idi. Kuş ıütllne lı:adar her ı;ey 
vardı. 

Adem Babamızın hatuı, bizi ille bu 
hallere .,klu. Dünyaya ıeldlk. Bir ta
kım devletler kuruldu. Harpler çıktı. 
keşifler, icaUar meydana &eldi. Bir bo. 
tu~madır baflad~ hlLi da devam edıp 
gidiyor. 

İlk mubanobe Habille Kabil ara.'1nda 
cereyan ettl. Onların orduları birer 
kişilik idi. Tayyareleri, tankları., oto
matik ail!hları, zırhlı vasıtalan :volı:.. 
tu. Muharebe kanlı oldu. Bir tarat 
matlılp, bir taraf galip çılı:lı. 

Fakat, daba bu l!k muharebe ve o. 
nl.lll neticesi bile, dünyanın sulh ve sO. 
kQnunu temin edeıntdi. Herşey gibi o 
da muvakkatU., 

Ben, şimdi, acaba, Cennetten ko· 
vulmaoaydllc ta, orada ,,._ydllc, na.. 
•U olurdu, diye düşilnüyorum.. Ha
VU7.lu bahçeler, .flskiy~ler, itinden sO.t 
akan ımıalı:lar. blllıir, altın taşlar, be.. 
yaz kelebek lı:arıaUı Melaikeler vesa
ire .. 

Adem Babamızın hatası bizlere do
kundu. KendiJ;lne fazla bir rey olma
dı. Cü.nlı:ü., o yıne, bir müddet Cennet.. 
te lı:alm11, herşeyl görmüş ,-e yaşam11· 
tı. Ne olduyaa, blze oldu. Ya, Havva 
Anımıza ne d~lniz!. O neden mem.. 
nu meyvayt yedi, acaba?. Bilirsiniz ki, 
ikisini de kandıran şeytandır. Alı. bu 
şeyt:ın olmasa, insan şeytana uyma.t;S. .. 
Şimdi bile, dunya yine bir cennet olur. 

Amma, ne yapanınn: ki, aksi it7"" 
tan! .. 

R. SABiT 

Adliye ve Polis 
Karısı tarafın
dan gara/anan 
komiser öldü 

Geçenlerde karısı İffet tarafından 
bıçakla bacaj:ında.n yaralanmış olan 
PangaltL merkezi komiser muavini 
Talat, CYVelk. Cıin Beyoğlu ba.staneı:ıirı

den taburcu edilmiş, fakat eve gelir 
gel nez kazara yere dü.şerek yarası a ... 
çılmışhr. Tekrar hastaneye kalUır1lan 
komiser muavuıi diln sabah ölmüştür. 

Vak'aya. Muddelumumilik el ko:r· 
muş, ce~i muayene eden adliye dok
toru aı.orga kaldırıl.ına.sına lümm gös.. 
tcrmlillr. .Kocasını yaralı;ran İffet 
hakkında takibata gir~ilmiştir. 

Üç muhtekir 
tevkif edildi 

Beyo~lunda İstanbul Pazannda 
kahvecilik yapan Yorıı:i, ~o gram 
kahve:rl fah~ fialle satarken yakalan
m.li dun Asliye İkiJ>ci C.eza Mahke
tne!tince tevkil olunmuştur. 

Bundan başka Çakmakçıla"<ia. Sabri 
Safa Hanında manifaturacılık yapan 
Morls Sayo dukkfınındo 5779 lop ku. 
maş oldutu halde gelen müslerllere 
yok demli ve cürmUmeşhut. y~pılarak 
tezc:Lihtarı Yako ile beraber dun tev
kif olunmuıılardır. 

Ben de merolda balclJ'ordwn. KA
iıtlara sarıh kuçük kül"ük bir sürü 
paket vardı. Naik hangisini acnca -
ğını pşırmtşh. İlkönc~ bır kilgJ.dı yırt., 
tı. İçi iri di.şll sakızla drıluydu. Nezi
k:n gözleri pa.rladı. Sonra sı~a ile ö
bürler'nı açtı. Thr1 İJ1dfl kocaman ..>ir 
killte kırrr.n:ı bonzuk, parlak t~şlı kil
pPlcr, yi..izüklt'r, yeşil sarı renkli iki 
bil(>zik: d:ğer bir kağ~·ta kına ':ardı. 
Bir çift <;or:ıp. pe~nbe çıçekli entari ... 
lik basma, terllk, renk renk çicekli bir 
yemeni, \·e oyah bir grep. 

Nrzık. anne-mın ttına :ıe ı:.ard:ğı pa
ketten çıka.rdııı, rnu ı;ok. scvmdiren 
bu ufak teteğı nereye koy~""8ğın1 şa
eırmıştı.. Sevinç cattıkl:ırlle, tekrar 
tekrar bakıyor, gbg:-üne b<tstırtyor, o
püyordu. 

Bu dak kalarca sürdü. Kalbim onun 
ma ... m l)eyecanııe dolmuştt... Çolttan_ 
beri bliyUk !=~vin~lere hasret kalan 
yüre,C."m, Nezlk:ir!' ruh:.ından taşan 
menlnuniyeUe yıkardı. rada blrik -
miş yoı-ıw1, kederh l! sler lıt.1 tatlı "e· 
vlnc•n içinde er dl. Onun lıadcnı bl. 
çimı çek k gözierıne m.lnnrtle baka. 
rak: 

B14 dabend•n Nezlk .. 
Diye, e'tın gıbl san tellerden ör!il 

mil :elter kutusutıu uzattrm. Du bek .. 
len)cdi.ti lkinri sllrpriz, ona garip bir 
durgunluk. \:erdl. EHie göğsti.ne basa. 
rak: 

- Bu da benden Nczılc... 

''Yirmi sabıkam var, bunların 
hepsi if fira güzünden!,, 
KJlıiı, kı;rafeU düzgünce idL Bir 

polisin önünde yürüyordu. Haline, la
lığlna bıı.kao. ı, ııüç sahih~ efendidım 
bir adam ZMnnederdL Hatta polislıı 
önünde yürümesi de, hakkında kötü 
füphelere 70l açar gibi cletildi. Yal
nız, ben oou taıuyordwn. O, meff>ur 
l&iııkahlardan, Allmdiı Vehbi ldL 

Polla. elindeki evrakla mahkezDe7e 
girdi. Biraz seora kapı açıldı. Altmdlt 
Velılıl tıe arita.dan relen dört bet ldı>
den biri içeri girdiler. Hlkimln kar. 
şısında. 7an70& durdular. Hiklmln 

hüviyet te.biünden anlafldıbna cöre, 
Allındif Vehbinin ;raru.nda duran a -
dam m.anlfatura taciri Vitall idL Al· 
bnd11 Vehbldeo davacı idL Davacı 
Vtaliye eliz verildl. Vltall anlatmap 
başladı: 

- Dün gezmeie Mecidiye kÖyÜne 
ırittım. Hava scalı:b .. Çok da yürüdüm. 
Bir aralilı:, 7olda giderken, bir fena
!Ut geldi. Başım döndü .. Gözlerim Jı:a. 
rardı.. Midem bulandı. Olduğum yere 
yıkıldun. Kalabalık toplaıun11. Bu e
lendi de celmiş.. Ahaliyi yarmış ve: 

- Su getirin! demiş .. cBuna sun.1 
teneffüs de yaptırmak 1fızım!• kolla
rımı. tulm11$.. Açıp kapam1$.. Bunu 
yaparken de cebimden cüzdanı qır -
ırtll· Ben! bıralaııca yürümüş. Ben de 
o aralilı: biraz kendime geliyorum. Gll,. 
ı:i.imü açtım.. Kqıu.su.yorlar _ lrleğer, 

;rarumda duranlardan biri, bunun cüz
danı çektiltini görmüş. Kaçarken ba
tırm1J cüzdanla beraber tutmuşlar!.• 

Hdkim kürsünün üzerinde duran 
bir cüzdanı eline allp davacıya &ôs
terdL •Budun cevabau alınca açıp 
baktı. 

V~e sordu. O, lnklr etti: 
-. Ye<de bir cüzdan buldum. Eğer 

bununa. d!ilUrmıüştilrf Va.Llah.i, bil.,. 
Wıl, talla!ı.i ben :rercle cördüm. Gi -
derken, arkamda.ıı ~ yakaladı
lar!• dedi. 

On on iki kadar ıa1ı1t vardı. Bw.. 
lardan ;ralnıı: iki taneol Vehblnin cüz,. 
dam Vltahıılıı c:eblndm cettilın ıı:ör
m\itlerd. ÖbUrleri kOfup Vehbiyi ya
lı:alam]flar, dlzdanı elinde ıı:örmüşler
dl. 

filkim: 
- Bıraz ~da bekle,.lıı! Be, da_ 

klka sonra karan vereceğiz; decli. 
Salon boşaldı. Altınd~ Vehbi, mah

kemeden çıkınca bir sigara yaktı. Ya· 
nıncla dört beş meraklı toplanmıştı. 
Sigarasından der.in dümanlar çekerken, 
;ranındaJcl meral<lılara anlatmağa 
başladı: 

_ Yirmi sabıkam var .. Hepsi Lnira 
yüzünden... Bunlar da sıkı basıyor
lar .. Galiba, iftira yüzilnden, bu, 1lr. 
mi birinci sabıkam olacak!..> 

Bu aralık mahkemenin kaptsı tek
rar açıldı. Allındi~ Vehbi ile Vitall 
malıkemeye girdiler .. Karar blldlrild.i • 
Vtalini.n cebinden cüzdanını yanke -
sicılik suretlle çaldığı sabit görilleıı 
Vehb! on ay b.apse mahkılın eı:tlli.roo
du! .• 

Alakadarlar Muhtekirlerin 
yeni bir kurnazlığını keşfetti 
Bazı tacirler depolarda ıalllafılllan mal
ları gizli gizli aauı satıyorıarmı, 'l 

Fiat Miırakalıe Komisyonu bazt 
muhtekirlerin yeııl bir lı:umazlıjı hak,. 
landa lahlı:lkata ırlrifmiştlr. 

Bu muhtekJrlcr ellerinde bulunan. 
mallara :rüDelı: fiat temin etmek için 

takdirde bir hafta içinde müı;teri na-
mına bu maldan istenildiği kadar fa-
la.nca nakliyat ambarına teslim edile
ceti bildlrHmelctedir. 

bu mallan klmilen ısehinle gizil ola- Tahkikat genişleilldikçe bu şekilde. 
rak tuttuklan depolara nakletmişler kl tiacretin hayli almış yürümüş ol~ 
ve tJcarelhnnlerinde pek. cüz't miktar.. duğu ve piyasada mal meydanda ol· 
da mal bırak.mışlardır. Magazaya ıe. madan yalnı.ı: para dönmek !uretiyle 
len m~teı·iye bu maıtardan ancak bir mühim miktarda bir nevi alıvre saU, 
oUmune ııöoter!lmekte ve arzu edildiiti yapılmakta oldu!u anlaşı.lmıJlır. 

...~~~~~~~ 

Kamyon ıııuıı 
tevzi oıaaayor 

Ticaret Vekaleti şehrimizde bu
lunan 6.32 eb'adındaki 50 kamyon 
!Bstiğinin tevziine müsaade \'el'

mlştir. Tenezzüh 18.stiği için he
nüz müsaade yoktur. --Edimcye Gidecek Ecnebiler 

Haber aldığımıza gi>re şehrimiz
le Edirne arasında gidip gelecek 

ecnebiler seyahatlerini yalnız 
trenle yapabileceklerdir 

Yardım parasını zimmetine 
ıtCÇİren tahsildar 

Galata Belediye ta. ·il memuru İb
rahim yardımcı asker ailelerine yar

dun parası tahsiliitında."'l SSO lirayı 
makbuz dip koçaıılaruıa az, mükellefe 
verdiği kısma ise aldığı parayı tam 
yazmak suretiyle zlmmetıne geçirdiği 
an!aşılarlllı: hakkında takibata girişu_ 
ın4tir. 

Leylel Regaip 
26 temmuz 941 Cumartesi 

günü Recep ay•nın birine mü
sadif olduğundan önümüzde
ki Perşembe günü akşamı 
(Cuma gecesi) Leylei Regaib 
olduğu ilAn olunur. 

Diye sordu. 

İstanbul Müftisi 
F. Ülgener 

- Sana Nezik evet. .• 
Kutuyu aldı. Kutl!nun kapağında 

mini n\ini bir kilit vardı.. Bu kilitli 
kutu, hak!kl attın ol.'ia, o kadar bay,. 
ret verebilirdı. l!:\·irdl çevirdi: 

- Bunun annhtarı yok mu abam? 
- Yok Nezık. Fakat bak böyle 

açıhr .• 
C~terd:m. ICl"ndl elile kutuyu aç

tı. Renkli tefıC!ıe sa.rıh c;ikoh:ttalar, 
fundan:ar. ~rkerlrr içinde tek aşinası 
badem ı;eke•lcriydl. 

Kutuyu, kucağınd Kileri yavaşça 1 

yere bırakarak, dızttTi üıı;tünde bana 1 
uzandı. Kolları...,ı boy'luına dolayarak• 
taze p{'rnb(' dudak.larile beni öptü: 

- .\ bn.m!.. 'i 
Dudd' IarlnlD cildin1e temasında, 

c:ıh :ıbanı~ dlven se lnrle, boynumda
ki kollar rı&11 yu ·rginin bı.itün min -
net ıraclf'.!~ gızlıyd! Sırtını okşadı.m: 

- J.[aydi Neıikc1ğirn, bana su dö .. 
künecek lır- yer gn. tt r, duş'umu ya
payını, :onr:ı y:-talım. Yarın erken 
kıtlk cnğız ... 

Bırdcnbtre, nerede oldutta.nu ha -
fıra ış gıbi elıni alnından geçL·erek: 
güldü: 

- Kendiml güzel bir düt görüyor 
ıanmı; ım-_ 1 

Yerinden lt.ılktı. Annesl, paketin! 
kolt•t ur .n altlna sıkıştırarak onun 
arka..1 sıra J"Lİrı.idü. 

(Devamı var) 

Yeni bir çimento 
la'brlkaıı 

Çimento i&tihsaL1tım:.ı 90n bir 
yıl için~e iki misli artmıştır. Kay
seride yapılan büyük çimento fab
rikasının da makineleri yerleşti
rilmektedir. Yakında faaliyete ge
çecek ve istihsalilt memleket ih
tiyacını geçecektir. Fabrikalar ge
celi gündüzlü çalışmaktadır. 

Berberler imtihanı 
Berberler Cemiyeti Permenant 

imtihanlarında muvaffak olamı
yan berberler için 2,5 ay sonra ye
niden bir imtihan açmak için Be
lediyeden müsaade almıştır. Mu- ' 
vaffak olamıyan berberlere usta 
kalfalar gönderilerek yetiştirile

ceklerdir. 

. . 
AVRUPA HARBiNiN 
0

YENİ - MESELELERİ 

İyi günlerin 
kıymeti .. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Senenin en eüzel mevsimi. Kendini 

o kadar bekletm1'j olan yaz artılı: iyi
ce çatmqttr, Nihayet iki -üç aylık öm
rü var. Bu mevsim 7erine göre çok 
sevilmiş, yerine gör~ de tahammül 
edilmez S!cağ1 ile kendisinden bık -
tırmış olabilir. Lcikin dünyanın pek 
büyük bir kısmı için yaz k~ndini 

aratan ve sevdren bir mevs.imdir. 
Bu nıevsimde Afrlkada muharebe et.. 
mek zor, gitgide lmk.c'ınsız. Halbuki 
Avrupa.r.ın ıima! t.araClarında döğüş. 
mek dah-ı kolay. Her reyin nisbt ol -
ması gibi. Hlçb:r bahis yok kl bııgü
nO l harbi on:ı temas etmemiş olsun. 
Bi tın i~in bi1e harbi hatırdan çıka
rarak yalr:ız yazdan, güneşten ve de. 
nlL.den bah~etmek kolay olmuyor. 
Çünkü z hinler, fikirler ister istemez 
harp hali ile me,;i:gu1dilr. 

Nc:kada.r süreceği belli olmıyan bir 
harbin içinde.• lıu!unan İngilizler icin 
me\"zua. vakit vakit avdet edildiğine 

göre bir lıalett ruhiyeye tamas etmesi 
itibarile keyfiyetten bahsetmek .. Mev
simsiz olmıyacak. 

Yazı yı:ıtan İnglli7.ler1n kf"ndi okuy
cularırıa ehemnıyetle pnl:ıtn1ak iste
dik el"i şı: nokta vrır: Harp ile meş. 
gul olmak nekad.ar yerlnrle olsa da 
ara sıra eski zamanlan düşünerek yi
ne o z -nanlarda yaşanıyormuş gibi 

cıavranarak dınlnC"mck li\zır.ı gelir. Yok 
sa zaten aft'ır duşünceler altında zihni 
yormak Citglrle raha ız'ık verır. Bu 
da sinir er lçuı iyi olmaz H lbuJd 
zam~ın YO. gım de.t; 1 ... ~ıa'll olarak 
c:ıtş1nağt daha arttıracak bir zaman
dır. 

Zahire 
fiatla rı 

iaşe teşkilah da kon
tröller yapacak 

İaşe teşkilitı piyasadaki gıda 
maddeleri satışını ve fiaUannı sı,. 
la kontrole başlıyacaktır. Bu su
retle fiat mürakabe bürosuna bu 
işlerde bir yardımcı rolünü oyn>
yacaktır. 

Esasen bundan sonra billıasııa 
hariçten gelecek bütün gıda mad
deleri iaşe teşkilıi.tı tarafından 

memlekete tevzi olunacaktır. 

Hava seferleri 
Şimdilik Tayyare se
ferleri yapılmıyacak 

Münakaliıt Vekaleti bu yıl İs
tanbul ile diğer şehirler arasında 
hava seferleri yapmamağa karar 
vermiştir. Gelecek yaz tayyare 
postalan daha şümullü bir şekilde 
yapılacaktır. Ayr:ca ticari eşya 
nakliyatı da yapılacaktır. 

T enezzüb Motörlerinde 
Yüksek Tarife! • 

İstanbul lımanında işliyen te
nezzüh motörlerinin sahipleri 
Münakalat Vekaleti tarafından ya
pılan tarüeden fazla para alma
ğa başlamışlardır. Alakadarlara 
bu yüzden şikayetler yapılmtş ve 
tetkiklere başlanmıştır. 

Gazi Bulvarının Tanzimi 
Başladı 

Belediye Gazi Bulvarını tanzi
me başlamıştır. Bulvar;n başlan
gıcından işe girİiilmiştir. Yolun 
orlasındaki refüjler asfalt yapıla
cak, yan kaldırımUı.r da düzeltile
cektir. 

Partinin Y eıilköydeki balosu 
C. lL P. Yeşilköy nahiye idare heye

tinin parti binası bahçesinde her yıl 
verdi·'! yazlık balo bu :rıl da dün gece 
verilınişlir 

Rlyaseticüınhur Umumt KA.tlbl Ke. 
mal Gcdclcç, eski Münakalat Vekili 
AJi Çctiokaya, Çoruh hfeb'U$11 Alı Rl.· 
za~ '\'ali ve Bcl('diye Reisi Lt1tfi Kır

dar, \rali Muavini Ahmet Kınllıc ve 
Bakırköy Kaymakamı Eabir Öztrak 
ta refikalarile birlikte baloya gelml:ı. 
!erdir. 

---o---
lzmiı .,.. Adapaı1annda Yar
dım!levenler l..emlyetinin 

fU beleri açıldı 
İzmit (Husu.si) - Yardım Se. 

venler Cemiyeti İzmit Şubesi 
Valimiz Ziya Tekelinin muhterem 
refikaları Bayan Semiha Tekelinin 
reisliğinde teşekkül etmiştir. 

Bu mi:nasebetle Halkevinde 
toplanan İzm•t bayanları heye -
canlı tezahürat yapmışlardır. 
Adaµazarında da Yardım Se

venler Cemiyeti teşekkül ederek 
faa!iycte geçilmiştir. 

Fevkalade zamanlarda 
daima ağır düıünceler 
altında bunalmak değil, 
biraz da dinlenmeyi bil
mek lazım.. 

Bazı khnseler için dalma harpten 
bah.'etmek dah& esaslı surette konu.. 
sablleceğl. mevzuu olmadıl!ın.dandır. 
Böyleleri için her şeye aklı erer C5-
rünerek ve işlerin iyi gitmediii.ni söy

llyerek başkalarından farklı dliJün • 
düğı.inu ı:tıstermek sanlı:[ bir lhti,aç 
olmuştur. Böyleleri daima nazarla • 
rlDı etrafa cevlrerck tenki.d e~ 
haller görmek, kulıılı:larını l<abarta
ralc yanlış bulacaklar, ıözl..- işitmek 
isterler eğer birisloi giller görür -
lerse ona: 

- Şimdi gülmek sırası mıT Galiba 
ne zamanda yaşadığımızı unutuyor
sunuz. Der gibi bakarlar. Fakat fev
kaldde zamanlarda. her vakit böyle
dir. Bir kt~ım nsanlar dama halden 
ve etrafındon şikfıyet.çi kalarak çatık 
çehre ile ya~ıyncaklır. Onlan kendi 
Aleminde bırnk:ın:tlc U'tzım gelir. 

Ekseriyet tahil böyle değildir. Onun 
neş'eli olması, kendinde bu neş'e ne 
beraber çalışmak için kuvvet bulması 
ikUza edOT. ~ata karşı küsmüş de
ğil. kendisinden beklenen hissesine 
düşen işin hakikaten büyük oldufunu 
takdir ederek kalbinde lftlyar duy • 
gularile çalışır olması lhım. 

Buna elzem ol<ın kuvveti muhafaza 
için de hergünkil hayatın birkaç sa. 
atini sanki harbin fevkalac!eliltl içinde 
değilmiş gibi geçirmek icabeder. 

Harp devam etmekle acaba herşey 
mahvolup bıırnlş midir? Hayır .. O hal
de en müşkül hallerde d• insana nefes 
aldıracak bir tarafı vardır. Onu bul
mak ve eldr-n bırakmamak... İşte cs:inir 
harbi> denilen bugünkü mücadele 
muvaffakye!le devam edebl!mek için 
hem 7.or, hem kolay olan bir im.il. 

Ruhi ve fikri huzur ve sükô.nun 
k!J'meti.ııl bilmek Ltzım. 

idealist erıa rf 
Usil.il 

Yazan: Ahmet ŞüJ<riİ 
Beynelmilel politika ı,ıı1 

realistlik, vaziyetin ic~P ~ 
gun hareket etmek maJl ti 
lanılır. Fakat bu hudut a :i 
hp da sıık sık değişen ga~ 
kar siyasi vaziyetlerden ~ 
kalkişılll' ve prensipler 
lar altına aLrursa, b~ s9 
nizm adı verilir ki, hiJlıı 
list geçinenler tarafın~ 
dildiği zaman ıneuııUJll • 

G.. .. b' · d d mo!>tl unun ırın e, e ;P 
leUer, Rusyayı, tam ken~ 
nelerdenberi tavsiye e~ 
birlikte yapmıya davet 
Rusya bu davete derhal 
vabı vermez. Ve müzake~ 
Fakat bu müzakere ce~ 
ken. istihdaf edilen ga;r•, 
mile zıt bir müzakere )(I 

diğer devletlerle açılır. "lı 
çeşit müzakere muvazi o , 
rür. Nihayet, demokrat del' 
mukavelenin imzalanacağı 
dildiği bir sırada Rusya 
devletlere iltihak eder. ~ 
ki Rusyanın senelerden 
mokrat devletleri otoriter 
!ere karşı tahrik etmesi, ıııt 
sip uğruncia değil, kendı,;t 
manya ile anlaşmıya var~ 
min maksadına matuf ~ 
manyanm, bu seneler 
Rusya ile anlaşmıya teı 
memesinin sebebi, garp dpıı 
ı;ilerile anlaşmak imk~ı . .9 
disine açık bulunduru!JJI', 
Rusyanın, böyle AlınanY' 
laşmak imkanını açık bı 

politikayı neden beğen .;U 
ğustos 1939 paktının im~ 
şıldı. 1939 ağustosunu tv 
yirmi aylık devir, J:ıeY 

münasebetlerin tarihinde ı1 
hususi bir yer işgal edece!> dl 
yet matbuatı bir gece ıçjll·I 
!arını değiştirerek her şel~ı 
gil tereyi ve Fransayı nı<!S 
diyorlar. İngiltere .. !.ı,kll~ 
dünyanm rahat yuzu go 
ğini bildirıyorlar. sonra 
bazı küçük devletlerin .tıı~ 
pitalistlcrine hizmet ettıll~ 
sürerek bu devletlere kari' 
kete geçiyor. Halbuki ha!; 
kıldığı zaman bu devlet 
ğiltere ile hiçbir temııS 
bulunmadığı derhal göze ç 

Nihayet son aylar zarfı 
takım aykırı hareketler 

Rus hükumeti bir gün 'i ti1 
yayı, Almanyaya karş'. 

mele teşvik ediyor. sırf. 
paktı imzalanıyor, Erıesı. 

goslav elçisi MoskovadB11 ~ 
diliyor. Yunanlstanın ~ 
devlet olarak ortadan kal 
djriliyor. Bir sürü lcüçill> ( 
lerin mümessillerine pasS~ 
veriliyor. Bu •Sürrealist•~ 
Almanyayı hiç kan~r;rı8 ç 
haziran ı:ıııtasında gorul~ 
Nihayet Almanyanın RUS J3i 
şı hazırlıkları.görülüyor. il 
zeteler bu hazırlıkların ;.ııı' 
istihdaf etmesini bir ib\J'i 
rak ileri sürünce, T~~ ~ 
pürüyor ve böyle bır ih ili' 
edenleri harp kundakçı > 
ham ediyor. Tass'a gör~ 
hazırlıklarının hedefi 1' 

.ıoımiş. Böyle iken AlmanY8 ,f 
luk paktı ile bağlı bulun. 
yayı istihdaf ettiği nedeıı ~ 
rülüyormUj? Rusya ~ 11 
do•tluğundan emin ~~ 
Almanya da Ru.syanın d 
güveniyormuş. 

Bir kaç gün so~/. 
başladığı zaman Rus bul> ~; 
sözcüsü, bu Tass ajansı te0,~ 
Almanyayı iskanı;lil m~ 
redildiğiııi söy !emiştir· ,1'. 

Bu realist politika, 22 Jı :Jl 
tekrar 23 ağustos paktı~ 
sından evvel.ki vniyet~ ii~ 
müş bulunuyoc. Yıne kUÇ)lef" 
!erin haklan ve istik.la ,•il 
öldürülen devleUer ııuıııı;,; 
nıyor. Sürü U.. taroedilell ııf 
silleri sürü ile geri çağıtl ı;ı' 
arada zavallı Yugoslav e~~' 
riloviç henüz yorgun~u~ıı!" 
dan Türkiyeden ger1 .• dderf" 
Harp mes'uliyeti tabu 

gilterenin omuzlarındall fi 
Almanyanın omuılarJll3sııf 
di. Ve evvel.ki gün ,A]:ıll iit 
de İngiltere insanlığın d ,ıı 
ken, bugün tekrar ~e 1 
vaziyete düştü. Bu ric'a ~i~r 
alistlik sezenler bulU!'~,ı'" 
kat bu arada •Basranırı 
duğu da mııhakkaktlt· 



Sovyet Tas ajan11, imha 
edilen bir Alman alayı· 
nm dosyalarında, Al • 
manlarm Türkiyeden 
cebren asker geçirmek 

~Bu r.ızuıın "'etlnı ert Anadolu niyetlerini gösteren plan 
'f ~Ilı. ıall>1 bül~lcrind aımmı;tır) ve vesikaların bulundu • 

ıs eden: Muammer Alatıır ğunu, bunların Moskova• 
Sovv tl daki Bu··yük· Elrimize vo-l ·'" erin Tası; ajall"4, Bal kan- .. 

~an Şarki Prusyaya getirilen rildi(ini bildirmektedir. 

ltıt anların 52 nci alaymuı Sovyet .============== aıarı taraf·-~ 
sınd un1an imhası sıra-
baz ~ ele geçirilen dosyalardaki 
Al;, esikalardan baluıetmek~. 

aıı1a,.,~ T' ,_, 
a.•ker - '."' ur ... yeden cebren 
bu " Y."';ııınelerini istihdaf eden 
Yare esikaiıır arasında, Türk tay
ı>lanı:;•Ydaıılarnıa ait krokiler ve 
Yasın~ 4tanbuıun 1-150,000 mik
ıu, T .. COgrafi ve askeri br pli
lzınit~~Yedek; askeri hedefler, 

ı:ı lfezırun haritası vardır. 
. u vesikalar· .. . d . 
ihtiyaçla .• n uzenn e ·sen-ıs 
tır v . rı ıçın •ibaresi yazılmış
bU: ta esık.aıardak; askeri hedeflere 
tur ~'.ın hu:;usi işaretler konmuş
t·n · 0 Ptuler, arazi Türk kıtaa-
. ın Yerle · • 

tııekt d. rı ve miktarı gösteril
iınka e 

1 
ır. Keza denizden ihraç 

nokt~ arına elverişli tarassut 
rın d arının intihabına, rıhtımla
ir ;,. e\lOıar.n ehemmiyetlerine da-

V alumaı verilmekledir. 
Bele esıJt:Iara göre, en mühim me
h llQgaılardan geçmek.ttr. Bu 
eı:Sta nasıl hareket edileceği hak 

t~rda izahat \'eritmektedir. 
ANBUL NASIL tşGAL 

~ EOILECEKMİŞ? 
la.rın nularalı sahifede işgal k.ıt'a
larının staııbulun muhtelif ookta
da da nas.ı tevzi edileceği hak.kın
ınan: talimat verilmektedir. Ku
!leyQ-~ ve kurmay heyetleri için 
'l'oıt;ı g Unda başta Perapalas ve 
Yilk llıyan olmak üzere yedi bü
ıe-dir oteı bulunduğu zikredilmek
red·ıd' .°.ğer küçük oteller de zik-

ı ığı ·b· 
tııekte gı ': Alman ve Fransız 
da a :ı~r,_ gıb; sağlam binalara 
l~ti \en ıdare servislerinin yer-. 
lecti n ;bıleceği tebarüz ettirilmek· 
&ıta~ aksiın civarında nakil va· 
it bü rı?ın Yerleştirilmesine müsa
\eiıa Y.Uk kışlalar mevcut olduğu 
'l't nız ettirilmektedir. 
'l'~l{tyEYE İHRAÇ PLANLARI 

har:ı:-ki.Yeyc yapılacak bir ihraç 
lıillerielınde Karadenizin şimal sa
gijç bne ihraç yapmak son derece 

.". llıelq ır. hareket olarak gösteril
rı ııa1ı edır. Sebebi buraların fırtı· 

!eşek~~. sahillerin yarlar şeklinde 
'lç ul etın;ş bulunmasıdır, İiı· 
Ue Yarıcak küçük balıkçı gemileri 

tı •pılabilir. 
l'll aha uzakta_ sahil hafifçe m~ 

ı oldu · da 
llıuınıc gun n ihraç hareketi 
lar ç ~nse de, çıkanlacak kıt'a
•~; • 1aıca müstahkem hattının 

~~da kaLrlar. 
• <'..:'iİKALAR BÜYÜK 

llüttl.ÇİMiZE VERil..DI 
•ia.nsıun ~u malumatı veren Tass 
laına ' 'turkiye hükıimetinin ıttı
rırı l',y a~Zedılmek üzer~. vesikala
"er;ıct:0'.adaki büyük elçimize 
l~.ı ıı.a ve e> kmektedir. 
~ iÇiNi HADiSESiNDE 

~ltınct l"'.1N TEDBİRLER 
terine j1 ~galine ba!ilanması ü
ıa.ııon '1tr ngiJtere ile Amerikanµı 
ctıııı Yaz edılerini bloke ettiklerini 
tı~atı k tnıştılt. japonya da Arne-

'l'oky 'edılerini bloke etmiştir. 
lııgilter~~ ~ulunan İngiliz elçisi, 
~~t büı- e ,ıaııonya arasında mev
"'l.ıınsill; Utı ticari anl<limaların hü-

,,, Olduğun bild. . ,;_ 
"'flıd· .11 ırmı'io.u · . 

llıeınıek ı artık ıaponva ile bu ilci 
llıii~~t arasında bütün ticari 
hı. etler kesud·r.· .....,. Am ''"illırı bii - ı,.ı .. ~.. e-
:;ltıU'r~un iapon konsoloslak 

l'ıııas1 hudat hıuitine çı-
bı.ııı.ınan Ye lunerika limanlarında 

Jaııon vapurlarına elkoy-

muı beklenmektedir. Ameıikaya 
gitmek uzere yola çıkmış o_lan i~
pon vapıırlan da, son vazıyet ~
zerine Amerikan limanlarına ug
ramamakta, ya Meksik.aya gitmek
te ve yahut açık denizde japon 
petrol gemilerinden mahrukat a
laralı: geri dönmektedirler. 

Amerikanm aldığı yeni tedbir
lerden biri de Uzak Şarkta yeni 
bir ordu teşkil etmesidir. Filipinde 
bulunan 160 bin kişilik bir kuvvet 
Amerikanın emrine verilmiştir. 
Diğer taraftan Amerikalılar H<>

landa Hindistanının hava kuvvet
lerini takviye için ~yyare ver
meğe başlamışlardır. 

JAPONYA FRANSA İLE 
ANLAŞTI 

Hindiçint hakkında japonya ile 
Fransa arasında husule gelen 
prensip anlaşması hakk.nda dil.~ 
Vişide ve Tokyoda bir7: t~lı~ 
neşredilmiştir. Bu tebUge gore, 
Hindiçini japonya ve Fransa ta
rafından miljtereken müdafaa e
dilecektir. Japonya, bu arazinin her 
kısmındaki Fransız hakimiyetine 
riayet edeceğini taahhüt eylem3ş-

~tR ÇİN ORDUSU HİNDIÇINİYE 
YÜRÜYOR 

japon D-Omei ajansı beşinci. Ç~ 
ordusunun Yunnıın yolile Hınd:i
çiniye doğru yürümekte e>lduğunu 
bildirmektedir. Birmanyadaki Çin 
ku\Tvetleri de bu hududa doğnı 
yiirümek emrini almışlard:r. 

iTALYAN TORPİTOLARI 
l\1ALTAYA ITÜCUl\l ETTİ 

Malta adasındaki Valetta lima
nına İtalyan torpitoları dün bir 
hücum yapmışlardır. Londradan 
verilen malümata göre, hücum 
tardedilmiş, birkaç İtalyan torp~ 
tosu batırılmıştır. 

Alman tayyareleri de İskende
deriyeye yeni bir akın yaparak as
keri hedeflere her çapta bombalar 
atmışlardır. 

Yeni yol lnşaab 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Gülibrahim, !rfaniye sokak • 
ları, Sirkeci _ Demirkapı caddesi, 

Mecidiye köyünde; Çarşıiçi şo
se olarak inşa olunacaktır. Galata
da Kalafatcılar cadd<'Si, Azapkapı 

çöp iskelesi yolu, Şişlide Saman 
yolu Feriköyünde Bozkurt sokağı, 
Abideihürriyet yolu, Taksimde Fi
at garajı, Cihangirde Tüfekçisalih, 
Batarya, Bilezikçi, Taksim Talim
hane caddesi yolları 22 bin 707 li· 
raya yapılacaktır. 

Sultanahmet - Beyazıt, iş Ban
kası arkası asfaltı, Yalova_ Bursa 
şosesinin vilayetimiz kısmı da ya
pılacaktır. Bunlardan bir kisminin 
inşa.ati ihale olunarak faaliyete 

geçilmiştir. Bir kısmı da hemen i
hale olunacaktır. Ayrıca Beyazıt• 

K.oska yolu inşaatına 30, 781 lira, 
muhtelif kazalardaki yolların ta

miratına 30 bin lira, Fatih ve 
Koska belediye tahsil şubeleri için 
68 bin lira harcanacaktır. 

600 bin liralık yol tahı.isatımı
zm 136 bin lirası tamiratı mü te

madiyeye ayrıldiktan sonra ~ü
tebaki kism.i bu suretle tamamıle 
sarfedilmiş olmaktadır.• 

El)F:Bt ltOMAN: 72 

'1i,. Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

llaL• "'•11· ..... ,. . 
ti ·ı•lıit b 
d lltı b,.ı. •bası ile bulu~asın•r h-"'l•ra1t utu en son safhaya ka· 
~nı, gör 

11 
•. bildiklerin~ duytlukla-

1'bde anı:~~l~~ini bir hi.k.ıiye ha-
lıed · .. a~ • lırdi. 

ı, ılave etr· ..... aı ı. 
1 aalıaz b 

•· Uh.akeh a en de ~oruyorum. 
-<re "'ede b • ~ hu etr· ... ır çok sahneler 
anlar ka •gı ıçın bütün bu cere-

t~''f rşısında h~'-· . k b. " k 1 <U\lıtım ço ı-
,~-ı· • nıak İst d .•• 
~~k.'ni ter.. ~ l!.'1, herh.angi bir 
~ kndiğ; 

8

1
r
1
e uğrıyablleceğinden 

a at, hiı.k'n aşılır gibi oluyordu. 
A •nı sordu· 

d~n °n•niıl b · 
uı deji·1 c eraber oturu:ror· 

..... .... 1 llti?. 
tı~ "•ndisiıı · 

b•ı~a k daı terkedip konaktan 
' l\j · a r beraberdim 

Çuı kon~ -· . hır · 
""'tıı.i aktı.ıua 7 

Genç kı.ı birden kam çekilen 
bir l üzün solgun görünüşü içi~de 
bir projektör ışığı parlıyan goz
lerini hakimin gözll'rinc dikti, tit· 
rek bir sesle cevap verdi: . 

_Ferdiden kaçmak için annem1 

terketmefe mecbur oldum!, 
Genç hıın bu re\·abı mahkeme

de birden bomba gibi patladı. Her
kesin ağzında fısıltı halinde do
vam elti: 

_ Ferdiden kaçtım!. 
Hakim son celsooin bütün de-

• · ik sahnelerini ve gidişteki mii
gış • d" 
tezat levhaları güz önüne getır ı-
•. . belli eden bir bakış ve tered· 
~Ü düşünüşle bir an durdu, son· 

ra, 
_ Niçin Ferdiden kaçtınız? 
Demek il~miyen bir ifade tonu 

Fi/ipin ordusu 
Amerikanın 

girdi • 
emrıne 

V aşmgton 27 (A.A.) - O!i. 
Filipin·delci müseııalı kuvvet • 

!erinin Amerikan ordusuna ilha • 
kına Teddig • Meduffie kanunu 
ile ruhsat verilm~tir. Bu kanuna 
nazaran Filipin adalarına 1940 se. 
nesinde isti.ki.il verilecektir. Bıı 
karar mııcibuıoe talim görmilj ve. 
ya gönneıniş 150 bin Filipinli ile 
140 bin ihtiyat el.tadı Q<?neral Ge
orge Grubet'iıı kumandasına ve.. 
rilecektir. 

İyi malumat almakta olan me. 
hafıl, bu emrın haftalardanberi ve
rilmiş olduğuna beyan etmektedır. 
ler. Bu baptaki itiWname, ıhtıyaç 
hissedilir edilmez tatbik oluna • 
caktır . 

itilaf esasları, Fi!ipindekıi Ame-: 
rikan ali kıomiseri ile F'.ilipin reisı 
arasında müzakere edilmiştir. Fi-
lip. kuvvetler:Uden ayn olarak 

ın d . 
binlerce Amerikan kara ve enız 

askerlerile ile tayarecileri de od:ala. 
İ-ın mudafaasına iştirak edebıle-

cek.lerdir. -----..---
Belediye memurları 

cı inci Sahifeden Devam) 
mucibince malO.llyet nizam.namesinin 
hazırlanmasına başlanm~tır. 

Belediye müeseseselerı ister Bele
diye bütçesine dahll olsun, ister mül
hak bütçeli miiesseseler olsun bu ka
nunun hükümlerine dahil bulunaca~ 

tardır. . 1 ki 
Memllr ve müstnhdemlerın oy ı a-

rından kesilecek yüzde beşlerin s~e
lik tutarına muadil miktarda meblağ
lar memurlt'rın mensup oldukları Be. 
lediye1erce ödenecektir, 

Kanunun mer'iyete glr~esinden ev
vel yüzde beşler için tahsısat ay~ılm":
sı icap ettiğınden Belediye P..Iec~ıslerı, 
fevkalfide bir lçtimaa davet edilecek
tir. 

Alman - Sovyet 
Harbine Bir Bakış 

( t ınci Sahifeden Devam) 
hk Sovyct - Alman muharebe,. 
ıerı ccman üç milyon zayiata mal 
olnuc: •_~ ır . . .. 

Ylrıe Moskovadan bildirildiğıne go,. 

re e ... ir edilen Alman askerlerinin ü

ze~inde boğucu gaı. kullanılma!-ına ait 
talimatnameler çıkmıstır. Bu tahınat
name1erde gazlı obUslerıe bombardı. 

rın kullanıJmaı;ına büyük eh.emmi7et 
verilınektedir. 

uırn.\ YNADA DÜMDAR 
MUKA VEMETl KIR!LDI 

Alr.ıan TebliJ!i, Ukraynada Sovyet 
dümdi.lrla.nnın ınuhalli mukaveınetle .. 
rinın kırıldığını bildirmektedir. Taki
be devam e-dilmektedlr. B~rabya 

Sovyet te~ekkül1erinden temi7.1cnm.lş
tlr •. Sovy<'llerin bu cepheye ~etırdık
lerl yeni bi.iyı.i:k kuvvetlerin hucumları 
tardedllm4;lir. 

Şimalde, Finler eski hududu~ 40 ~i .. 
lometre kadar ötesine llerlemışlerd.ır. 
f'inler şimdi ?ıturn1ansk dPmiryolu ıle 
Stalin kanalının kontrolünü ellerinde 
lıulundurm<ı ktadlrlar. 

Finl5ndiya kOrfezinde iki Sovyet 
denizaltısı babrılınışllr . 

Alman tayyareleri Mnskovaya gı

dC't'l demiryollartna gündüz taarruzları 
da yapmaktadırlar. 

GÖNÜLLÜ 
GİDENLER 

Zagreb'ten bildirildiğine göre. bu 
şehirden yeni bir gOnüllü k.alile::;ı cep
heye hareket etmtştlr, Bunların ara
sında Bo:na .. Hersek Müslumanların
dan mü'!""ekkep iki topçu ve iki tank 
teşekkülü ile piyade ktt'aları vardır. 

İ-?gat altında bulunmıyan Frunsadan 
da 1500 gö11Qllil yazılmıştır. İşgal al
Undaki Fran.o;adaki gönUllülerin mik
tarı 10,000 i bulnıaktadır. Bunlara bir 
tayyare filo u da ilt;hak edecekUr. 

içinde lıadiscnin başlangıcına rü· 
cu ettt 

- Babanızı ilk defa ne vakit ve 
nerede gördü11i.iz? 

Giizin içli bir sesle: 
- Babamı hiç tanımıyordum. 
Dedi. devam etti: 
- Onu bir iki fotoğrafisini gör· 

mekle kendimi teselli ederdim. 

Annem ev lcuince onları da orta
dan kaldırdı. Fakat, ben bir ta
nesini sak.lamı~tım. O resme bak
mak, ~·ürcğimJeki sızıyı dindir
nıek benim için itiyat hükmüne 
girmiııti. t:kser geceler yatak oda
mı kilitler, ~·atai:'ımın içine girdi
ğim ,·akit babamın resmi elimde 
olarak u~·urdum, Onu o kadar çok 
seviyordıını. Fakat, ne bahtı.ız kız
dım ki, onu yıllarca yalnız hayal 
kuvvetile sevmek imkanını bul
dum. Ben daha bir yaşına gelmo
den önce babam büyük harbe git
nıiş bir daha dönmemişti. 

Annem öldüğünü ııöylüyorda. 
Onun samimiyetine inanırım. Ba
bamı son ümidi bop çıkıncıya .k> 
dar lıe.kledi. (Devamı var) 

BU GÜNDEN 
HİÇ BİRŞEY 

AMERIKADA SÖYLENEMEZ 
askerlik müd- · 
de ti uzatıldı 
-Vaşington 27 (A.A.)- Ofi: A
yan meclisi askeri encümeni •mil· 
li menfaatin tehlikeye maruz. bu
lurunası dlayisile kur'a ve ihtiyat 
efradının bir seneden fazla silih 
altında tutulmalar.na müsa.ade 
eden bir takrir kabul etmiştir. 

Akdeniz de 
( l inci Salılf- Denm) 

Bu muharebelerde l İngiliz tor
pito muhribi batmış, l .kruvazör, 
1 muhrip, bir ticaret gemisi hasara 
uğramıştır. 6 tayyare kayıptır. 
Düşman 12 tayyare, 1 deniz tay
yaresi, l denizaltı kaybet.miştir. 

Bu harp zayi~t miktarile ölçül
memeli, hayati ehemmiyeti haiz 
hamulenin salimen mahalline var
ması gözönünde tutulmalıdır. Bu 
bakımdan düşmanın harekatı tam 
muvaffakiyetsizlikle neticelenmiş
tir. 

Japonların yeni ma
abelell ltellleDlyor 

( ı inci Sahifeden Devam) 
!arının V aşingtondan alacakları ta
limata iutizaren Çinlilere ait hesa. 
batı tediyata devam etmeleri üre. 
rine buhran sükıinet bulmuştur. 
Bankalardaki bil tün japon hesap
ları ile son zamanlarda iÇnliler 
namına devredilmiş olan japon 
hesabatı bloke edilmiştir. 

japonların, mukabele bilntlsil 
olmak üzere, 1939 senesinde Tıen. 
sin'de yaptıkları gibi beynelmilel 
imtiyazlı mıntakayı bloke etme • 
!erinden endişe edilmektedir. e 

ihtikarın imhası 
( ı incı Sahl!eden Devam) 

halkın müdahale ve yardımile na
sıl memleketten kaldırıldı ise ve 
beşinci kol denilen hiyanet şebe
kesinin de yine milletin umumi iş 
birliği ı;aye~indc ıremlek~tte tu
tunamıyacağı anlaşılm.ş ise ihti
karın da imha edileceğini söy 1~ 
miş ve halkımızı mücadele husu
sunda ayni teyakkuz ve hassasi
yeti göstermcğe davet L~ !emiştir. 

HARP VAZiYETi 
( ı inci Sahltedeo Devam) 

Sovyet teblig;ııe göre, Perkof, 
Smolensk ,-e jitomir bölgelerinde 
muharebeler devam etmı;;. büyük 
bir değişıklik olınamı~tır. Fin 
tebliği, Fin kıt'alarınm Ladoga 
gölünün şarkından 40 kilometre 
kadar arazi kazandıklarını yaz • 
maktadır. 

Denilebilir kı Alman ve mütte. 
fık orduları bugWılerde bızım 
tahmin ettığımız veçbıle merkez
den zi;adc t.."t!nahi.araa, yanı Le. 
nin'"rad ,.e Kı;d ı.sl•kamdlcr:n., .. 
de a.aha faz..a ıaaHyct gu;lermek-
teıiır. ~ a ... at uı.i.un bu faalıyet, 
mc;daıı mulıanbd•·rının. n~Uce. 
sine tesir edecek .ıcadar buyuK a
rnii degıldırler. 

Sovyeticrın hala Dinyester şark 
sah'li boyunaa cıayaıımaları, *up
hcsiz jıt.oımr - Kiyl'f•e müteveccih 
Alman ve müıl~tu< kuvvellerın 

taarruzlarından korkmadıklarını, 
mukavem"t edece;..lerine kuvvet 
ve itimadı olouk,aruu gösterir. Bız 
Ukranya ve Rumany .. L'Cphesınde 
Maresal Bud;eni emrındekı ordu. 
ların 'iyi ciciğüştükierine kanii%. 
Alman _ Rumen kıt'alarının Dın. 
ycster boyuna varmaları epeyce 
evvel olduğu ha!de B-esarabyayı 
Ancak şimdi temi.demeleri,. Ar.cı 

mevzıi mııkavemet vazıiesue ve . 
feda edilen Sovyet gruplarının iyı 
vaz.fe gördüklerini göstermek. • 

tedir. . 
Ancak Finlandiya cephesınde 

Sovyetler hesabına hoşa gitmiye. 
cck bir Alman - Fin il"ri hare • 
keti vardır. Bu hareket Ladoga 
gölü şarkından cenup ist~kame • 
tinde • pek ağır da olsa - ınkışafa 
başlamıştır. Bu istikamet. Mos • 
kovaya uzanır ye Lenıngradı 
şarktan kavrar. Bu itibarla Pey 
pus gölü cenubundan t~arruza ?1~ 
ruz olan Leningrad Ladoga golıı 
şarkından ve garbinden de ayrıca 
iki taarruz karşısında bulunmak.. 
tadır. 

Sovyet cephesi üç cephe kuman
-danlığına taksim edilmiıjtir. b'akat 
bunların bir Başkumandanlığa 
bağlanması lüzumu vardır. Ge~-en 
harpte İtilli ordulan bunun çok 
zararını çekmişlerdir. Harekatın 

umumi sevk ve idareai v~ Baş • 
kumandanlık emrince ihtiyat or. 
du ıııruou bulunma.>ı, fayda4dır.1 

(Bajmakaledcn Devam) 
grad ve l\Ioskova istikameti teşkil 
ettiği kadar; Alman planının ilk 
hedefini de l\Ioskovayı düşürmek 
ve Baltı.ktaki Sovyet donanmasını 
esir almak veya imha etmek ı.,_ 
kil ettiği muhakkaktır. 

Bunun içindir ki, l\Iacar n Ru· 
men orduları şimdiki halde sadtte 
.kendi cephelerinde mümkün ol· 
dnğu kadar ilerlemek ve fakat da
ha ziyede Ru.. kuvvetlerini tut
mak rolünü ifa ediyorlar. Alman 
ordusu Baltık Sevyet donaıınuı
smı imha eylemiye, .Leaingradı 
düşürmek suretile muvaffak ol
duğu takdirde, Baltığa lamamile 
bilim olarak geri muvasalasını 
ferah ferah temin etmek ve bu 
bölgeden şarka teveccüh edecek 
taarruz ordusunun her türlü ihti
yacını kolaylıkla gidermek imki· 
nmı elde edecektir. Bunun içindir 
ki, şinıale verdiği ehemmiyet hu
susi bir itina ifade etmektedir. 
l\Joskoaya girmek ise, her şeyin 
başında Almanlara Sovyet Birliği
ni teşkil eden Cumhuriyetler nez
dinde siyasi ve psikolojik bir dar
be tesiri yapmak fırsatını vere· 
cektir. Ayni zamanda, Rus mu
kavemeti birinci derecede l\!osk,... 
vanın müdafaasını ve garp Rusya· 
sını derpiş ettiği için; Alman or• 
dusunun Moskovaya girmesi; Rus 
ordusunun kuvayi külliyesini ve 
asli mukavemetini de kırmayı te
min etmiş olacaktır. 

Bu vaziyette, Moskon gerisin· 
de sun'i ve tabii büyük maniler ve 
istihkamlar mevcut olmaması da 
Almanların sür'atle Rusya içinde 
yayılmasını mümkün kılacaktır. 
İşte bunun içindir ki, şimdiki hal
de Alman ordusunun birind de
recede gayreti, Lcningrad ve !\fos· 
kova istikametinde kendisini gös· 
!ermektedir. Sov)·et orduları da, 
bütün imkanlarını, yine ayni is
tikametlere teksif etmiş bulun
maktadırlar. 

Stokholoıden akseden bir haber; 
Almanların l\loskovayı ancak ey
lillde işgal .-e istila edebilecekle
rini Almanlara atfen bildirınckte 
n Alman hareketinin har- :ği

ne i~aret etmektedir. Filhakika, 
ilk bakışta Alman taarruzu ilk 
haftalara nazaran; biraz hafifle
m~ gibi görünmektedir. Fsat, bu 
daha ziyade resmi tebliğlerin birer 
kat'i netice iliin etmeyişine ve 
sadece harbin devam etmekle bn-
1unmasını işaret eylemesine hağ .. 
lıuımış bir hükümdür. JiaJ..ikatte 
taarruzun hafifleyip hafiflemedi
ğini bHmiyoruz ve ne Alman, ne 
de Sovyet tebliğlerinde böyle bir 
işarete raslamıyoruz. Hl'rhald.,, 
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ONUN 
l'aıanmıı Aşlı: ve M~cera lfotıra ııırı 

1 Hayalını Anlatıyorum ! .. 
: HALÜK CEtviAL No. 5 

Zatt.:n hastaLğımdan sonra gez
memi annem istiyor, durgunluğu
ma rahatsızlığıma vererek. 

•-Biraz gez .. açıl! . > diyordu. 
İnşaat yerine yaklaşırken Onu 

sokağın kenannda gördüm. Temiz 
.kiya!etü birisile, bell<i mühendis
le kortışuyordu. Kalbim hızlı hızlı 
atmağa, ayak.larm titremeğe baş
ladı .. durdum. Bir ağacı siper ala
rak baktım: 

Eliyle işaretler yaparak neş'e ile 
birşeyler anlatyordu. Tavrında, 
yüzünde hiç ıztırap çeken, vicdan 
azabile uğraşan bir insan hali yok
tu. Şen, bahtiyar, kayg:sız bir 
genç liıkaydisile konuşuyordu. Ba
lunduğum tarafa doğru yandön
mıiştü. Yolun sık ağaçlıkları beni 
görmesine mani oluyordu. Yap
raklar arasından düşen güneşin 

ışığı sevimli yüzüne gölgelerle vu
ruyor, Y.alnız bir taraf.nı aydınla
tıyordu. Tıpkı hüviyetindeki meç
hul karanlık, ikilik gibi öbür ya
nı sönük kalıyordu. Fakat heyeti 
amumiyesile öyle gözal.ıcı, hele 
benim için öyle cazip görünüyor
du ki ... 

Bir müddet hiçbir hareket yap
madan, kıpırdamadan durdum. 
Hep baktım: Onu; gözleri yeni 
açılan, dünyasına, aydınlığa ka
vuşan bir funa çocuğun tahassü
rile seyrettim. Gökdeki y:ldızlan, 
ayı, hiçbir zaman kavuşamıyaca
ğımız güzel şeyleri nasıl içlen ge
len bir tahassürle seyredersek ür-

pere ürpere öyle baktım ve b 
bakışla beraber aramızdaki ayr 
lığı, derin uçurumu da bütün fe 
caatile anladım: 

Bu adam birşey söylemeden, h 
reket etmeden sadece gözlerini i 
sanın yüzüne çevirse, hayır, bi 
ıesim, bir levha, bir heykel h 
!inde sabit kalsa bile saadet ver 
cek kadar güzel, manalı idi. Üsı 
!ik çok temiz, kibar giy iniyor, a 
sil. zengin bulunuyordu. HalLu 
ben zayıf vücudü daha henüz 
k.işai eden, aciz bir kızdım. Elbet! 
ki böyle bir adam benim gibi f • 
kir, sade birile evlenemezdi. Rü 
tüu safiyetile gönlümde yuva ku 
ran sevgi onun yalnız sinirleri 
nı tutuşturmuş, hızını üç ayda a 
lıp geçmişti. Ben bunu göıüm k3 
palı yürüdüğüm aşkımm serabı 
da ne yazık pek geç, ~imd ı anla 
rnıştım ve artık her>ey çoktan lıit 
miş, mazi olmuştu!. 

Günlerdi dayan ltnaz gönül a 
zaplarile kavrulan aı.abım bu m
kayese ile öyle sarsıldı ki. lakay 
fütursuz hali karşll!>ında kalbı 

göğsümü acıtıyordu.. Tam bu 
nad~ yanındaki adamla bcrabe 
yürümeğe başladı, Iztıraplarımı 

hesabını sormak için arkasmde 
atıldım. Kapının önüne gelmişle 
di. Biraz daha yaklaşarak sokul 
dum: 

- Hikmet Bey .. blJ";;· Jakar m1 

&anız? .. 
(Dcvıırnı var) 

~~--~~~~~~~~~~-

İzmir Fuarı 
(1 .ın<..i Sah.itedcıı Devam) 

Yükler üzerinde Demiryolların. 
da ) üzde yetmişe kadar tenzilat 
vardır. Vapurlarda ise bu tenulat 
yalnız İzmırden dönü~te yapıla. 
çak ve yüzde elli miktarında ola· 
caktır. 

Yıik tenzilatından istifade için 
Ticaret Odal.mndan kağıt almak 
lazımdır. Denizyolları İdaresi 10 
ağustostan itibaren İstanbul - İz. 
mir arasına bir iliıve seferi koya
cak, Bandırma postalarını da Faar 
devamınca arttıraraktır, 

askeri icaplarla neşrolunan kısa 
tebliğlere bakııra.k böyle bir hük
me varmak ne kadar dcğru değil
se; içinde t.ulunulan vazi~·~tlcre 

bakarak, kat'l netice haJ<luada 
•imdiden tahmin yapmak da oka
dar doğru değildir. Ancak, bir te.k 
şeye hiikmedebiliri2; o da, harbin, 
ilk kafi neticesine vasıl ola ile
tek bir safha içine girmış bulun
duğu hakikatidir. 

Sovyet Tebliği 
( ı inci Sohlfed<n Ile-.-:ı 

ne ve ü~lerine darbe:ler ındırr:n ly 
devam etmlşlerdır. 

Cuma günil %8 Sovyet tayyar 
sine muk:&bil. ~8 Alman Uı:ıryar 
düşnrülmüşlür. 

Sovyet tayyareleri Romnnyauı 
petrol mıntakalanndakl tast'lye 
hane-leri de atesltr Jrind hıra~ 
mıştır. 

Aıkeri Fabrikalar Satı
nalma Komiıyonu 

ilanları 

llluhtelif eb'adda ceman 19.>SOG 
adet dvatıı ve somun 

Tahmin edilen bedeli 126:!0 

olan yııkanda yazılı civata ve s 
mun Askeri Fabrikalar Umu 
Müdürlüğü merkez satınalma k 
misyonunca 29/7/941 salı giınii 

saat 14,30 da pazarlıkla ihale ed' 

lecektir. Şartname parasızdır 

Kat'i teminat 1893 liradır. 6053 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 73 
Yazan: Francis Machard Çeviren: l•keruhr F. SERTEW 

Hayata atıldıktan sonra en 
defteriniz, hafızanız 

büyük hahra 
olmalıdır 

«- Hayır bir jaopnmu:- > l 
ÖtE-snıi dinlem.yordum. Bana lAzun 

oliln şeyleri Oğ'rt>nmişı..im: 1) Merdi -
venden duşen adam pan;alanmı,,.. 2} 
PaT(·a13nan adam b'r japcnmuş .. 

Jşte ben de bunları ocrenn1ek isti_ 
yorıltım. 

\'e uz~~n olan nokt<1ları odamda o
turduğ-.:m yerde oı:rcnm ı$lim. • O gün Eaat o:ıltıda 1--lada~ janetln 
koşküne e ıCe<:ektim. Saat dörde ıel
miştl. ()(!anıdan yavaşça çıktım ve 
merdivenlerden inerek. kendin1i so ... 
kaga attırrı. 
Oturduğum F.emtten u.uık bJr ga-

2ınoda bir saat kadar oturdum. 
1'tadam j:ınete gidip gitmemekte 

mutcı-edditlı'l1. 

·yil orada da basıma bir te13ket ge
Urse:>!. 

Fa&:ıt bu, z.ayıf bir ihtimCildl. jane
tln beni koruyacağından emindim. 

Mademki bir yolun yolcusuyuz .. 
birbirirr.iıi korumak vazifemizd:r di. 
y<'1·ek yola c;ıktım. 

Bir otoya atladım. 

Yolda duşunüyorum: Acaba. bu sa
bahki hcidlıryj janete bahsetsem doğ
ru oh.:rınu 1 
Kulagımda bl:r es tınladı: 
•- Hayır .• > 
Bu ses. (Nf'vyork Casus Mektebi) 

pro!esörlerindrı !vt ister Hart.sonun se. 
si ıdi. O biıe ders esr~asında d;..ima 
ıunları !'ryh·rdi: 

e--- Hayata a~!1dı.kt<ıtı sonra en 
bu)·uk hatıra detter:niz. hafızanız ol. 
malıdır. En mahrem do.-:ıyalarıntz, en 
mühtm proıeleriruz ha!ızil '"'tıda., kafa
nı ;n içinde kalmalıd1r. En ulak ve 
t-h<'mmiycts1z gordilğunOz bir sırrı 
bile kim ... f'ye aÇ"'.'Damabsınız'.> 

}JU fOLı.i hatırlayınca, jaı:ıete bir sey 
soylcrrıekten vazgeçtjm • 

• .. 
Otomobilden iniyorum. 
Bah(,'e k.apu:ından gırer glrrr.ez ı.ta

d:ım janetin ıılliletinl uzaktan gordüm. 

Güzel İspanyol kadını balkondan 
beni ıelcimlıyordu. Şapkamı çıkar -
dım.. Mukabele ettim. 

Beni bu suretle balkond-1n selan1h .. 
yan madam janet derhal köşkün i ç 
kapısına indi 

\~e güler yfule ben, karşıladı: 
- lloş geld.ınız .. Na~ılsınız? 

- Teşekkür ederim. Çok iyiyim .. 
Acaba geciktim m.ı diye düşünüyor
dum. 

- Hayır. Tam vaktinde &eldiniz. 
Bu ge(·e tama.m:le s.crbe tim. Sizinle 
uzun boylu konu-$mağa vakU:ıı. \'ar 

Etrafa bakındırr. İlk görüştübıüm 
giin köşkte ı:örduğı :n u~:ıri:ların hiç 
birisi n1eydanda yoktu. 

Belli ki, madam bugün kö~ke on-
lardan habersiz gelmişti. 

İlk buluştuğumuz f:a1ona girdik. 
Karşı 'karşıya oturduk .• 
Konuşuyoruz: 

- Bugün pek yalnızsınız, madam? 
- Bilakis. Sizin yanınızda hiç de 

7alnızlık ~etmiyorum. 
janet ıüldu · 
- Onlar, ben haber vermeden gel .. 

mezler. Dün söyledim ya .• Burası sırt 
aW tuzağ:ı di.işürnıek için tutubnoş 
bir yerdir 

- O eünden aonra Ti-Vong'u gör
dünüz mü? 

- Evet.. Veya hayır. Bundan ne 
çıkar? Onlarla ır.e g:ul olan biri var. 
Siz arllk Alman casusu ile mesgul 0-

lunuz. Zit·a, huswol i..,tih.baratımıza 

göre, ta~ibine ır.emur oldugunuz AL 
man casusu çok yakında Pariste bir 
mühinıınat 1ab?"'!"İ\_a.!- berhava ede -
cekrniş. Huna meydan verjrı;cniz, va
zifenİZJ. ihmal etmlıJ olmak!a itham 
ediUrsiniz. 

- Benı ikaz edişi nlze has.saten te
şekkür ederim. Demek ki, Alman ca_ 
susunun Pariste faallye!e ıeçUği ta
hakkuk ediyor-ı! .. 

- Şüphe.iz.. Bunu geçen cün de 
size söylemiştim. 

(Devamı var) 

e iHay ·v den: ~ 
BİLET ÜCRETLERİNDE TENZILA T ., 

l - 1 Aitı to:- 941 Curna ıabahından jtibaren Üskudar, So.ıüt:ak ve· ~~ 
Harem lskelelerı1drl'l KOpruye ye Köprüden bu ıskelclere yalnız gitı1'!.e 

fkincı mevki bileti 60 p;:ı~a tenz: le 10, birinci mc\ki bilet. 1 kuruş ten~ ~,,. 
• i. le 13.5. kuruşa wtılacaktır ~~ 

2 Üsküdar, Salacak ve Ilarem iskelelerinden Beşiktaş, Kabataş '\."e ~ 
Kopruyc ve Kupruden Harem, Salacak ve Üsküdara gıdı.ş \e don(iş bilet- ~ 
lerl bırer kuruş tenz.iu.i.e ikintl mevki biletin 17, b :rinci rr.evki biletin ~ 
22 kuru.,.a satılacatı sayın yolcula rınnza il;in olunur .._"!. 

~~~~y~ ~~~y~y~~~ ~y~~ y~•~ 

Devlet Oeıniryollırı Ye Limanları lıletme U. i~ıresi İlinlırı 
15 Ağııslo.! 1941 tarihinden itibaren: 
l _ Banliyö yolcu tarifeleriyle zahire tari!esi hariç olmak üzere, demiryol

laı1 ~as tariflerin.in t.6> olan emşali, na kil ücretlerine mtinh.1nr olmak \'e tari· 
fe vat-ıtlcr ile ha~ılı zarbından tıkacak santı.m kesirler; <ı.nt ~e lb~!ığ edilmek 
şartiy ~ fı.,3> ~ çıkarılacaktır 

2 - ıa.r..a t.at L:l!e'cr ıdc D. D. 9, ıcı , 11. 14. 15, lf 17 'R. J'ı 101, 102, 
109, 112 

201, :?04.\ ~03. 204., :?Cı5, :!06. 208, 211, 212, :?lJ, 215, 2li, 2:0. :?2::!, 223., 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

•Maktu ücretlere ait lll. cü kısma> 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 
244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259. 

Mudanya - Bursa tarilelerinden: M. B. 1, s. 4, ~. 
5amsun - Çarşamba tarifelerinden: S. S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Erıurum hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 numaralı hususi ve tenzilll tari

felere &öre her mtsa!e itin tahakkuk edecek nakil ücretlerine % 5 zam yapıla
caktır. 

Fazla ta1sl1At için istııoyonlara müracaat edilmesi. •4280 - 5813> 
.... .... 

20 Ağustos 1941 tarihinde açılarak 20 Eylül 1941 tarihine kadar devam 
edecek olan 194.1 beynelmUel İzmir Fua rma ve 9 Eyl(ıl Kurtuluş Bayramına 1ş
ürak edecek yolcularla Fuarda teşhir veya kullanılmak üzere İzmire gönderile
cek muayyen miktardaki qya nakil üc retıerlnde bu ı;ene de mühim tenzilAt 
7apı1acaktır. 

Tenıl!Atın tatbik tarihleri ile miktar ve şarlları hakkındaki la!siUt için is-
ta~onlara müracaat edilmesi. •628:?> 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 130 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

I ' Yazan: M. SAMİ KARA YEL 

Saçlarım yoluk, yüzüm tırmık içinde .. 
Bu sırada Sultan Süleyman Hürrem 

Sultanı çai:Irtrıuştı. Hürrem, müteessir 
ve lstiğnakllr, padişaha nazlanıyor ya
nına cirmek istemiyordu. 

Haseki Sultan, Hürrem Sultanı iyice 
iepelemişt!. Yüzünü tırnılk !çhıde bı
rakmışti. Kan içinde idi . 

Kurnaz Rus kızı, tesadüfen padişah 
çajiırınca &itmemek ve naza çekmek 
bu suretle zeklsıru kullanarak Haseki 
Sultana bir cazap tevcih etmek isti • 
;yordu. 

Hurrem Sultan, pad19aha JU yolda 
haber yollamıı;tı: 

- Huzurlarına çıkacak yüzüm yok. 
Ne yapacak benim ıibi haini! Saçla • 
rım yoluk, yüzüm ıozUm brmık itinde. 
nazarlarını rencide etmiyeyim. 

Diyordu. 
Nihayet Sultan Süleyrnanın irade 

ve ısrarı üz.erine Hürrem Sultan bitap 
ve mecalsiz bir halde huzura 1irmJşt1. 

Fettan ıazJerinl Padişaha dikiyor, 
sözlerinden yaşlar dökülüyor, ıiJdyet
ler, feryatlar ediyordu. 
Şehzade Mustatanın val!desi Hür • 

remin bu sik.Ayetlerinden biç müte • 
esslr olmuyordu. Kabahatin! örtmek 
aklına bile ıelmiyordu . Rak.Jbinden 
llırsını alamıyan kıskanç haseki: 

- Bu daha az, ona daha beteri ister. 
Bu kız bütün baremi kendine r§met
mcği kurmuş! diyordu. 

Sultan Sıileymanı hiddetlendirmek 
istiyordu. Fakat, Hürrem Sultan, yal
nız barem erkanını raınetmeyi kurma. 

Bir Pudra 
Tecrübesi karşısında 

1 000 
KADININ 

it Hayreti 

Daha 
cenç \:e 
daha sevimli 
&örünmeniz.e 
yarıyan kat'! 

BİR TECRÜBE 
pudra !.ılemlnde • Bugün bu 

TECRÜBE-
yeni, cazıp ve on yi yapınız. 
bir keşif ..• CİLDİ GÜZEY I ESTİREN 
şayanı hayret \"e yeni bir unsur, 5imdi 
ipekli e1ekt<'n geçirilmiş en ince bir 
pudr.:ı ile mtıdckkikane bir tarzda ka
rı.ştın1mıı:tır ki bu Eayede cilde bir 
parlaklık ve )·eni bir h.ayat \·erir. Es
mer ve ("irkin bir ten, gençliğin tabi! 
renltleriyie guzelleşlr. Fazla olarak 
terkıbindeki sayanı hayret bir unsur 
olan cKrema kOpüğil> imtiyazlı usu1ü 
sayesinde iki mfsU fazla zaman sabit 
durur. 
HAKİKA TE."I FEVKALADE BİR 

TEKLİF: \~fizün'Uzün bir tarafını 

cKrema köpüğü> havi Toka1on pud
rasile ve diğer tarafını da herhangi 
~lr pudra ile pudralayınız. Şayet 

«Krema köpüğü> havi pudra ile pud
t"aladığınıı. taraf diğer t<:trafa nazaran 
dah:l taze1 daha genç \:e daha cazip gö
rünmü)·orsa aldığınız Toka1on pud

rasının parasını iade ederiz. 

Doktor Aranıyor 
l: !anbı. ld .ı Büytikada Sanatoryo_ 

:l-:.ın.,.. ı.ıUracaaL Tel 36 - 75 • 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İuet 

Benice - Neşriyat Direktörü 
Cevd-et Karabılı;fo 

Baııld ığı Yer : 
SON TELGRAF Matbaaıı 

BORSA 
26 Temmuız 941 

~ ... il&_ 
1 Sterlin 5.22 

ı~o Do!ar 12~.69 

100 Frank -
100 Liret -
100 isv Fr -
100 Florin. -
100 R 3yiam&l'll -
100 Belca -
100 Drahmi -
100 Leva -
100 Çek ICroau -
100 Peçe ta '289 
100 Zloti -
100 Penıö -
100 L'"7 -
100 D lnar -
100 Yen ~l.0175 

100 İsv Kr. 30.98 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHVtı..J.T 
~ruamele olmarn4tır 

JIU>lı. Padiıahı da, erkilnını da, dev
leti de nil1uuJe .idare eylemeğe karar 
vennişt.ı.. 

Hurrem Sultanda yalmz blr bl.s, bir 
eme! b.ükilm .stin;ıyordu: 

- ll~lt.m!yct .• 
O, nutuzun inkı~am ettiğini istemi

yordu. Padişahı guzeUiğiic teshir et -
mek, sarayın ve dcvletın yegAne Sul. 
tanı olmak arzu ediyordu. 

Bı.: arzusunu yerine getirmek için 
de ~ey , ihar.eti, cu·ı0ı~·cti , her şeyi gö
züne cıllyr rdu. 

Şeh.ı.adc Seli di.ııı:>·uya geldiği za-
man (H. 930) Hurrem Sultan m!lhim 
bir mevki ~gal etmişti. 

Sarayda doğum cümbüşler! yapılır
ken, Sultanahmet meydanında İbrahim 
paşa sarayında da Padi~ahın bemşiresl 
Hatice Sultanla Vezirtazmın düğün • 
!eri yapılıyordu. O CUn bıiıün İ$1anbul 
ayaga kalkınuştı. 

Her tarata taklar kuruluyor, cadde
lere ipekli kumaşlar ve balılar seri. 
llyor. atlaslar ve kadileler dösenlyor· 
du. 

Sultan Süleymanın muhteşem bir a. 
layla duğiln yerine ıeld!ği görüh!yor
du. \~liksek mecuzeler, muhtelit ser
puşlar, rengarenk hıl'atler arasında, 

}.'[\Jfti Kemal pa'-a zade de ağalar ve 
· (De\ •mı var) 

celeb!ler tarkedlliyord.ı. 

~-~Pfo' 11 SANİN 
27 Temmuz 1941 DİŞ MACUNU 

18.00 Program 
18.03 Caz Orkes .. 

trası 

19.00 Fasıl hey'eti 
19,30 Haberler 

19.45 Müzik (Pi.) 
20.00 Yurt Saati 

20.15 Solo Şarkı-
lar 

21.10 İnce Saz 
21.40 At yarışları 
21.50 Müzik (Pi.) 

22.30 Haberler 
22.45 Spor Servisi 
22.55 Kapanış. 

lstanbul Komutanlığı Sa
tmalma Komisyonu 

ll&nlaTı 

Beher kilosuna 9 kuruş fiat 
tahmin edilen 2900 ton kuru ot 
29 temmuz 941 günü saat 16 da 
kapalı zarf usulile satın alına -
caktır, Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. Otların hep
si birden '""' yahut teslim yerle -
rine göre ayrı ayrı da ihale ya -

pılabilir. Muhammen bedeli 
261,000 lira olup ilk teminatı 

14,190 liradır. İsteklilerin belli 
günde ihale saatinden en az bir 
saat önceye kadar teklif mck -
tuplarını kanuni vesiklarile bir
likte Fındıklıda satınalma komis.. 
yonuna makbuz kar~ılığı \"erme- : 

O i şıere hayat verir. , ANCAK:-'\ 

!eri. 5651 • 
1720 ton kuru ot 29/7 /941 gü-

nü saat 11,30 da kapalı zarf usulü 
ebiltme ile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 173600 lira ilk 
tem.nalı 8130 liradır. Şartname_ 

Her sabah, öğle ve ak
ıam, he~ yemekten sonra 
mutlaka lırçalamalı şart
tır. Bu usulü ıaımaclan, 
muntazam bir metodla 
talıib edenlerin diıleri 
mikroblardan, hastalık
lardan muhalaza edilmiı 
olur, pa•lanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak ı •e 
güzel olarak kalır. 

si her gi;n komısyonda görülebi
lir. Otlar şarınam~sındeki kayıt -
lara göre ayrı ayrı da ihale edi _ j 
lebilir. isteklilerin bellı günde il 
muayyen saatten en az bir saat 
önceye kadar teklif mektuplarını 
kanuni yesikalarile birlikte mak
buz kar~ılığı Fındıklıda satına! -
ma komisyonuna vermeleri. 

ile sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 

1 3 dela 
Eczahanelerlt' bUyük itrisat ma

ğazalarında bulunur. 

' c5600• ' 
İstanbul Deniz Komutanlığından 

1 
Deniz Lisesi ve gedikli erbaş mekte- i 

bine talebe allnacak 
Aşğıdaki şartları haiz olanlar Den:.z Lıse ı ile Gedikli Erbaş Mektebine 

talebe olarak alınacaktır. 
Deniz Li<;esine girecek Taliplerin: 
ı - Ya~ları birinci sınıf için 15-18 
2 - Yaşları ikinci sınıf ic:tn 16--19 olacaktır, 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçük olanlar da kabul edilecektir. 
4. - Lise birlrci sınıfa orta mektep mezunları c..1ınac:ığı gıbi li!:enin bJrincl 

sınıfında ikrrale kal:-'tış '>tanlar da alınacaktır. 
Deniz Geo klı Frbaş Hazırlama Oku•·ma girrılye taliplerin: 
l _ \'aşları 11 - 17 olııcaktır. 

2 - Bu mektebe ilk mektep mez11n!.1 alınacağı gibi orta olt:ulun muhteHf sı
nıllarında ikmale kalmış olanlar da alJncaktır. 

3 - Tah~ilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır 

Bu şartları haiı ohıp Deniz Lisesi ile Deniz Gedikli Erbaş Ha.ıırlama O
kuluna girmek istiyen taliplerin 15 Ağuston 941 tarihine kadar istanbulda bu
lunanların Ka.~:ımpa~da Deniz Komutan!ığına , harlçte bulunanların da nıahalll 

AskerHk Şubelerine müracaatları. •5708> 

- ı 

Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğüdden: 

Keşif bedeli 3554 lira 43 kuruştan ibaret Kunı<;eşmedekı idarcını;.e a ı t 
muhavvile merkezinin muhtelif demir i~ leri ac:ık ek.siltmC'ye çıkarılnu~tır_ İha
lesi 7.8.941 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Galata rıhtımındaki U. 
mum MüdürlUk binasında toplanacak: s atınalma komi~onunda yapılacaktır. 
J.fuvakkat teminatı 266 lira 58 kuruştur. Şartname '\'e teferrüatı her güu, sözü 
geçen komisyonda görülebilir. •6179> 

Bahkesir Memleket Hastahanesi 
Baş Tababetinden 

ı - Eksiltmeye konulan is: BaJıke sir 11cmleket HastaneEinin 3700 lira 
muhammen bedelli ve 143 kalerrr tıbbi ecza, al3t ve pansuman malzemesidir. 

2 - Eksiltme 12.8.941 tattihine rast lıyan Sah günü Faal 15 de Vilc\yet ma
kamında müteşekkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Ek~lltcmeye glrn1ek istiyenler 3 7,5 ni.sbetinde mu\·akk<.ıt teminatla
rını yatırdıklarına dair banka mektuplar lyle Vilityet Daim! Encümenine \'e şe
raiti anlamak listesini görnıek istiyenlerin de Bahkcsirde l\1:emleket Hastanesi 
ile İzmir ve İstanbul Sıhhat ~iüdürlükle rine müracaatları il~n olunur. 6280> 

Yazan: RAil:\'Iİ YAClZ 

İstanbuida - bundan evvelki bahis
lerde zikrett1ftimiz • l\'teclisi Meb"u -
s<ında gürülhihi l·elseler cereyan ettik
ten ~o:ırJ Ar.·lkadakl Osmanlı eyalet
lerinin meb\ısları birer, bir(•r intihap 
mıntakalarına hareket etmi:>ler, bun -
lar da si lfiha sarılarak milla k uvvetle. 
rlnin başına geçınlı;lerd!. 

Bigatlde Mansur Bey kumandasında 
toplanan milisler, gerek silı\h gerekse 

nefer itibarHe mühim bir kuvvet mey
dana getirmişti. İtalyanlar; daha ilk 
teslim şartını ileri sürdükleri zaman 
mutasarnt Rlfat Bey bunu reddeder
burada mühim bir askeri kuvvet bu
lundurmı.yan Osmanlı hükfunetini.n 
mahalli teşkilata dayanarak İlalyan 
mutalebatına menfi cevap \'ereceğini 
kestirmişti . 

Zaten Bingazide, harpten evvel ce. 
reyan eden bazı hi\diseler, mutassrıt 
Rifat Beyin payıtahta verdiği telgraf· 
larla Blngaziye pek yakında bir İtal-
1an harekeli yapılacağını bildiriyordu. 

Bunlardan birisi ve en sonu bir sil3.h 
bildisesi,.dJ.. a·ngaıi limanı.na iielen 

orusu 
Tefrika N'o : 85 

İtalyan bandıralı Sanla Mikelo gemi
sinden mavnalara indirilmiş denkler, 
kayıkçıların oazn dikkatini celbetmiş, 
bunlar denkleri yoklamak istemişler, 
fakat orada bulunan İ talyan konso .. 
losluğu memurları bu tecessüse mAııi 
olmuşlar \·e: 

- Bunlar konsolosluğa ait eşyalar
dır. Niçin kar~hrmak istiyorsunuz? 

Diye sandalcıları koğmuştu. 
Böylece şüpheleri fazlalaşan bu a 

damlar doğru liman ve mutasrrdhğa 
koşup meseleyi anlatmışlar, kendi ka
naaUerini de: 

- Bu denklerde slllıh ve cephane 
var gibi geliyor blz.e .. 

Şeklinde ileri sUnnüşlerdi. 
Mutasamf Ri!at Bey bu ihbara rn_ 

kayt kalmamıı;tı. Derhal yanına aldığı 
mııt~arrlfllk erkını ve mahall1 jan -
darma kumandanı ile birUkte Senmi
kelo vapuruna giderek denkleri mu -
ayene etmek iıtemlşti .. Evvelce Jan. 
dalcıJarı azarlıyan İtalyan konsolos
luğu meı:nurlan mutasarrı!ın geldigini 
a;Orünre oradan ıavu&muşlardı. İlk 

TÜRKiYE 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi : 18R!l 

Sermayeej: 100,000,000 Türk LiraJt s.; 

Şube ve Ajaos adedi: 265 ~ 

Zir"'a,..i""v""e•ticariher nevi banka muameiefe z
4 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriy 
Ziraat Bankıısmda kumbaralı H ihbarsız tuarrur hesapl11rı.Pıll 
az 50 lııası bulunanlara ıeneda ~ defa cekilecek kw' ı. iie at" 

plana göre ikramiye dağıhlacaktır. 

4 adet 1.000 I.iralılr 4.000 
41 • $00 • 2.000 
41 • 250 • LCOO 

(0 • 180 • 4.000 
100 • !5tl • 5.000 
120 • 40 • 4.tlOO 
ıso • 20 • 1200 

DİKKAT: Hesaoları.ndaki i)aralar bir sene lç:nde ~O J;J'8 

•şai!ı d~ıııivenlerc '!-ramiye çı.ktıF,ı takd'rde % W fazlasile v •'J 
ce!-.tir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylul 1 Bir;ncıklinun. 1 P' 

ve 1 Haz:ran tarihler.inde çekilecektir . 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünd 
Fatih Jo.;.azasının Saı ıatya nahlyesfn e bağlı Kasap İlyas mah.aJl('!ll 

dastro tesbiti ameliyesi hitam bu!mu.ştu r. 2613 No. lu kada ... tro kanıı11' 
inci madde!iil mucibince sureti tesbiti gösterir cetvel 23/7 /941 tnrJhirıdt"t 
ren dairemiz salonuna iki ay müddetle t Alik olunmuştur. Bu müddet 
te.sbitc karşı itira.ı iddiasında bulunanların Sultanahmet Tapu Daire~i ilSf 
da İstanbul Kadastro Müdürlüi;:iıne mi.it acaatlerl ilmt olunur. 46296> / 

Toprak Mah~ulleri Ofisi lstanba.11 
Şubesinden 

Anadolu Cihet •. 
l\.tıktarı Tutarı 

Kılo Lira 

12.000 1200 
2.r.no 375 
7,lillO 490 
3,!HıO 350 

700 Den:et 7 

Cin Fi 

Pathcan. 
Taze barr.ye. 
Kırmızı Domates. 
Dolmalık biber. 

hlayd.anoz.. 

Beher Kilosu 
Ku. Sa. 

10 
15 
7 

10 
1 

Rurrıell 
Mikt:ır 

Kil O 

------3ı.ooO 
ıo.ooo 
24.000 
4,800 
4700 d 

2422 
Yukarıda yazılı bcı kalem $ebzenin kapalı zarfla eksiltme~inde t~ 

rnadıı.,rından pazarlıkla eksiltmesi 29/7/9 41 Salı günü saat 11 de TophB 
Amirliği satın alma komiFyo.nun_da yaptı.caktır. Ana.dolu cihetinın ilk P 
181 lira 65 kuruş. Run1eh cıhetinin ilk teminatı 510 Ura 53 kuru~tur· ,~ 
şartnamesi komiı-yonda görülı.ir. Talipler in belli vakitte komi~yona gelt116' ı 

(128 -... 
Beher metresine 40 kuruş !.ah.. \ 

min edilen 12,825 metre 80 mili.. 
metrelik örme şerit kolan müte
ahhit nam ve hesabına alınacak
tır. Açık eksiltmesi 1/8/941 cuma 
günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 31!4 
lira 75 kuruştur. Nümunesi lı:o -
misyonda görüiür. İsteklilerin bel-

muayenede denklerin sil5.bla ,..Uklü 
olduğu görülünce Rifat Beyin verdiği 
bir enıhJe bütün bu eşyalar müsadere 
edilmiş, mutasarrıflık dair<'•-'ne gc -
tirilmi~tl. 

A('Jlan denk.lerden en J eni İtalyan 
tüfenkleri, bombalaı·ı. \'e cephanesı 

çıkmıştı. ıtalyan konscılosu derhal mu
tasarrıflığa ko~tu. Rifat Beyi buldu. 
Denklerin vapura iadesini, bunların 
yanlışlıkla bu .. aya geldiğini, Cezayire 
gönderildiklerini, hatanın tamiri jca. 
bettiğini söyledi. Rifat Beyin yerinde 
bir omuz silkişile: 

- Bu hatalar tekerrür edebilir .. 
Ben de burada Osmanlı hükümeti -
nln bir memuruyum. Denkleri ladeye 
vazifem manidir. Bingazı limanına in
dirilen sil~h denklerin müsadere et.. 
Um. Hükümetime ve hükümetlnize 
fil<ayet edebilirsiniz. 

Cevabile mukabele eöstermişti. 
İşte, İtalyanların Blngaziyedek! yer_ 

Jilerl ve kendi kolonilerini sillhlan
dırmak maksadile getirttikleri bu si
lahlar Bingazi mildafaasındakl kuv
vetlerin ve bilhassa Mansur paşa mi
lislerinin işine yaramıştı. \'e .. ital -
yanlar kendi siltüılarile maruz kal -
dıltları mukaveme · . kır:-r'..Ş.k: itin sar
fettiklerl gayret! düşiindukçe bu ha. 
tanın eheın:~:ıiyetini aitlamı~lardı. 

Bingazlyi !stil! eden İtalyan bah· 
r iyeJ.Uerlo .in kar~ı.unda donartma tcıP

ıı:ıcv.amı var) 

... 
li vakitte komisyona geJ1ı1;, * 101...-5 • 

Beher ldlosuna 10 lira te. l1fl
1 

len 300 k!lo pasa ipliği aiJJ' 
P azarlk la ek•iltmc•i 4/8/941 / 
lesi g!inü saat 15,30 da Toph• # 
Amirliği satın ahna komıs) ıı 
yapılacaktır. İlle ternınatı 2~ 
Nümunesi komisyonda. göriiJ~, 
llplerin be11i vakitte kon11n'0 

meleri. ( 122 - 6222) 

:f ı 
600,000 adet büyük J<op a ,e 

adet küc;ük kopça ahnacaJ>.Ur ıJ 
nin tahmin bedeli 7230 lir<! ı 
natı 542 lira 25 kuruştur. S 
komisyonda ıörülOr. PaıarU~ 
mel 4/8/941 Pazart'"' ıruıu 
da Tophanede L\· Amlr!iill ~ 
komi,yonunda :> ap1lacaktır. ; 
belli \"akitle kombı:yuı~a gelııt * .ıı3--, 

Beher k!losuna c57• kurı.1S tJI 
edilen 4.8000> kilo koyun etı; f 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 28 1 

zartesi gilnü saat 15.30 da r• 
Levazım Amirllğl wtın alo1• ıl 
7onunda yapılacaktır. ıce.t'i 
• 6~4> liradır. ~· 

isteklilerin belli vakitte ): 
gelmeleri. c126 - 6272> ' 
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TEMMUZ s; 5~ 

27 
PAZAR 

13 20 ÖJI• 
17 17 tı.ııo4' ,; 
~ 20 31 

22 24 
3 46 
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