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• 
lngil teredeki 
nıanevraların ... 
tnanası •• 

• 

ltalga kendisi-
ne bırakıl an 
'llazifeyi 
biliyor 

•• gore-
mu? 

Biiyijk Britanya adala· 
rında Yapılmıya batla
ııaıı manevraların husu
~a bir k~y~eti olduğu 
d dar Sıcılya boğazın-

an lnıiliz kafilesinin 
rçitiııin ve Libyadaki 
talyaıı kumandanının 
değitiıinin de huıuıi bir 

1 
tııanaaı olmak lazımdır .• 

}' ~ 

~E:TE:M iZZET BENiCE 
lııciJ 

lenb .'••ede son kırk sekiz uat-
te\•~~ .nıefruz bir Alınan istila 
P•lııı, Usune kar~ı mane\'ralar ya
rı11 0 )~ baş.~an:rnı~tır. ~lanevrala· 
ded;ı? it~ gun kadar sürtteği kay-
ııara ~ •n; tatbikata muhafız ve 

şuı "l 
llıüd I' çu "'• kar§ı teşkil edilen ı 
bald: ~."'.~'alan da dahil olduğu 
tiğ· , utuıı lıuvvetlcrin iştirak et· 
~ bil~İrilınektedir. 

C•lızler• b · .. 1 .. d k. 
llıan • ıı genq o çu e ı 

l•r ~\'t'ayı ilk defa tatbik ed.İl or
i_ llııtı~ _iki mana'"ı vardır: 

\iJ i til~ız adalanm, herhangi 
tiirlüs a 1"febbıi5iiııe lıarşı her 

tedQ• . 
lıutund ınn tamamile abnmıt 
ı._ uğuııllll iliııJ 

lıaıt,1 Alı~ .. ıı~ sonbabarm ilk 
\ar11 ~ ıçıııde lngı"liz adalarına 
~~•it •arruzi ve ~caviizi bir ha
"''1 ~ ~oluıımalan ihtimaline 
tiırııı~tb•kl mahiyette hanrlık 

.\! . 
büıu ltıa~ • Sovyet bubi; henüz 
•ir. ~1 l•ddeti ile devam etmekte
lıt,ı çi tııanlar; beşinci taarruz haf
lı•ı~1 nde huhuıınalınna rağmen, 

ile~ . 
~ eyı aydınlatacak bir 
llusıa, kavuşınaıdıkları kadar, 
l~. lı:. da ınukavemet kabiliyet
~.; •Ybetmt!lrlişlerdir. Yalnız, 
t'hn "e llınkez bölgelt'riııd .. ce
\iJ hu. ed~n tııuharebeleriıı büyük 
lır. il Usı)·eti olduğu muhakkak· 
birb;,;:..lııısusiYet; her iki tarabn 
liıı4, lı 1 tesbit etıniş olması şek-

"'·ı •but edilemez .,, lıt· . 
'-t 'ıe ~ iki taraf da ayni nokta
''Ya lııt~de, Yekdiğerinin taarruz 
~ i~; u •v-et kabiliyetini kır-

1 ''ller; ~ butüıı imkiınlan ve kud· 
•truı4 e Çarpışrnak'.:ıdırlar. Ta
~bit t' •a:vıı: düşınek n bir mu· 
"Ot • ••n112ıı , .. ~İn ugramaı.; Almaıı-
1tiıı de r~ olıı.c:ağı gib~ Ruslar 

I lıiıel'i lı ~en tutundukları mev-

1 ·~ili Şe:r~1:meı. ve uyıflamak 
••.natııı 'ııı~ Yıkını ola<aktır. Ta
'llıış b' Ucadele6~ mü:ımıinleş· 
til it lıarb' d 
1 •kat" ,1 tl·am ettirmek de-
tr; i . ı netıceli ,.e b .. tü. k d t 1 Çınde d u ıı u re-
ltıha h . erliyttt mütekabil bir 
'h' ••bıd· 
tt 1 şiddet ~ .. "e günlerdenberi 
, 1tt kted· olçusii içinde d .. vam 
'• 1 ır f;· 'hıı · ı:er, 18 temmıızda 
''•ı '• h'I' · 0 •~ıı· it • a suren Alman ta-

1111 ' ll Ord 
t fit k 1 usunu bozmrva \'8 
"-'ıı · • ııııa · " '"&rad ıııu, affak olursa 
"' \e \'e 1110>1. . .• ' 
1. onu . o, anın duşme-
•nıq .. lakıben Ki . . 
~,. d4,ür··1 ) l>f 'e Ode· ••u, ~ u n1t.bi . -i \ınun . \e cenup Rus 
. "'•nd ırrıha •dil . . 
'nıı. a •rk d mesı \e aynı 
lf, '•ıı daı.·1 . a an vunılması da 
._,'•deıı;1 ~ '".; girecek, So, ~et 
'Ilı" P bölge,·• •hık donanmaları, 
'-ı~s:•lıkeııı 1 :~;::ıyi ınerkezleri, .. ıı 
\ 11 h lkatarı k~ '>:c "• sevkulceyt 
lıı •le d" llıden aıuldHJ 58• 
/'nııı a uşecek \'e Alın d 
t 'n• do· ushııııı şu kın an o~ lıı
••ı Cru a ve ıç e

lı~ 'Pl•re ra':l'ayllınası; cerideki 
'f. \i~·ltibarla f,"'•n kolaylaşacaktır. , '~kn h•r ;k; 1 "">et . Alman har-
1 '• "'• "••-•raf halı.kında da bir 

' •n ı. . -•ksıı.u, • 
~ 'ıı\ı 1 tltilt b' • en barareUı 
~ ~.'il~· •!uıetı l~ıdevrioi Yaşadığı.ııı 

'lııu '.18tıh •dal lılldır. Bunun için 
~~ lııaı..ı'' hir '11" arındald manevra 

'· •dır .... ı.., .. ,,,,. lı 1 
• > U\. ' --., U Ull· 

~ ılı; •tıda t 
'"-ııııı ik' . "b•tüı ettirdiğİnıiz 

ısı de b 
(~ u vaziyet kar-

•aııu 3 .. . 
"""" Salıi!ode) 

t 
Sovyet Tebliği 

Sovyet Or
duları mu
kabil taar
ruza geçti 
109 Alman tayya
resi d8şlrlld8 

\ 

Londra, 29 (AA.) - •B. B. C.> !'on 
ne~rt'dılen Sovyet ıeblıgıne göre, Rus 
ıu •\etleri Srnolen~k b.'\lı!cslı1in ba'l.1 
yerlrındP mukabil taarruza ge1..·m)şler
dir Diısman~ ;. 0 .r Z.1.y1 .. i. \erdiriJmPk. 
tedir 
Cephenın dıger kı. ımlarında nlU- 1 

hin1 muharebeler olmnmıştır 
So\ yet hava ktı\ vl·tleri de kara 

kuv\-etleri ile ~rikı n.e::;aı eı.mekte-, 

Alman tayyare meydanlarını ve a!'
ker tabaş~ütlerJni borrıbo;.rdıman e1. 
mektedir. 

2.6 Temmuz.da 26 Sovyet tayyarea.ı
ne mukabil 109 Alman tayyaresi dü
şiırülnıü~tür. 

28 Temmuz. Paıartesi güni.ı Smo.. 
lensk1 jltomtr mıntakalarında harp 
devam etmiştir. Sovyet kuvvetlerinjn 
kat'J mukavemetleri önünde Alman 
taarruzu yıpranıyor. 

Baltı!t Denızlnde ha\·a kuv\·ctıeri 
ve ı:ahJl bataryaları bir AJrnan tor .. 
pido nnıhriblni ve Ucl df'\'tiye g~mı~t 
nl batırınışlardır. Bir Sovyet torpıdo 
muhribi kayıptır. 

Alman Tebliği 

Cenupta da 
STALİN 

hattı yarıldı 

Jllr IOVJ&t lırkası 
imha edildi 

Berlin 29 (Radyo) - Alman 
tebligi; Smolensk civannda mu
harebe bitmek üzeredir. Mohikv
de alınan e&irlerın miktarı bır 
gün içinde 12 binden 35 bine çık. 
mı.ştır. Ganaim Jıcnüz sayıl•m;ı • 
mı.ştır. 

\'iazma civarın<ia bir Alman 
(Devamı 3 tincti Sahifede) 

Amerika Bahri
ye Nazırına göre 
karar vermek 
zamanı ~eldi 

AlbaJ aaoas acele 
etmek IAzım 

geldlllDI ı 6 y ı a yor 
Londra, 29 (A.A..) - ,B. B. C.> A. 

merik.a Bahriye Nazırı dün gece bir 
nutuk söyliyerek memJek.etin karşı
la§tığı tehlike onünde karar vermE'k 
zamanı eeldiğini. bu busu:ta. acele et
mek lazım geldiğini söylem.iş ve de. 
mlştir ki: 

c.Almanya milyonlarca kuvvetleri
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bir kaf ileSov-
9et mümessili 

daha geldi 
Sovyet Rusy.anın, harp halin<le 

bulunduğu memleketlerdeki elçi
lik memurlarile tebaasından mü. 
rekkep bir kafile daha dün şehri. 
mizden trenle Erzurwna hare.ket 
etmişlerdir. 

Bunlar d.ı oradan hududa gi
decekler ve memleketlerine ge • 
çeceklerdir. Mübadele edilecek 
kimseler bitmek üzeredir. 

Deniz yolları 
vapurlarından 
kahve kalktı 
Denizyollan İdittsi vapurla • 

rınd.ı yolculara kahw satışını 
menetmiştir. İdare. hahve kal • 
madığı için bu kararı vermek mec
buriyetinde kaldığını biJdjnnİş • 

(Devımı 3 üncil SaWf,ede) 

A11'1'14n ktt'alıın Rusııtnn yaktığı bir §ehre girerken 

Asker ve yoklama 
kaçağı işçi kullanan 
müessese sahipleri 
Orıı idare 
ekıerlıl 

Mab.kemeıına verllealerla 
altı aya mab.kam edl!dl 

Şehrimizdekı baz1 resnıf, busu~ 
d mtiesşesc ı:ahip ve ~mirlerınin 
talışbrdıkl;·rı memur ve işçilerin 
askerlik vaziyeUerlyle aUk:adar 
olmadlk1arını yazmış ve celp, 
yoklama k:ıçağı müstahdem kul_ 
lanan bazı resm~ hususi. mue~se
seJerJn Ör!! İdare :\.fahkemıeslrıe 

'erildiklcrıni k;.ydetmJştik 

Bu hususta aldı:ımız mtit<'m
mim malfur,;ı•a gbre, bu i.Cvat, 
muhakemeleri eı;nasında bunları 
çalıştıranJa rın ceza görecekleri 
hakkındaki kanundan haberdar 
oıinadlklarını ıddla etmişlerdir. 

ın.,,·amı lküncil •abı!ede) 

Frrncala tevziatı hak
kında yapılan şika

yetler devam ediyor 
e e • A • • 

HINDIÇINIYE (General dö Gol fIN~ANDl'!A Derhaı kontrollü bir teşkilat 
Japon asker- Şamda hararet- lngıltere ıle yapılıp şika.11etler önlenmelidir 
lerinin ihracı- le karşı) andı siyasi müna-
na başlandı Bagaa Suriyelilere sebetleri kesti 

Londra 29 (A.A.) - cB.B.C.• jb tt b l k Lonclıa 29 (AA.) - •B.B.C.• 
japon askerlen Hindiçininin ce • \ eyana 8 U UD8C& Finla,ndiy.a hükumet.• ~ngilter~ ile 
nubunda kara\'a çılonağa ba.şla • Londra 29 (A.A.) - ·B.B.C.. sıyası munasebetlerını kesnııştır. 
mı.şiardır Bu· haber, Hanoi'den Hür Fransızlar Şefi G€n~r~l dö Muhar-;be vaziyeıinin .Finl.andı}a 
resmen bildırılmi.ştir. Gol Şam şehr:ine ilk resmı zıya • ile Jngıltere arasındakı munasc • 

Vişl - Tokyo an!aşmasına göre, retini yapmıştır. Röyter muhabi. batın idamcsınde mückülat ·,.at. 
sekiz tayyare meydanı japon'.ar rinin bildirdiğine göre, bu mü • lığı He1sinkidcki İngiliz sefir ne 
tarafından kullanılacaktır. 1 (Devamı 3 üncü Sahifede) (Dernmı 3 üncü S.h•lede) 

İhra~ hareketi Nahran m~vki -
ind<:n yapılmı.ştır. Siyam hudu • 1 
dundaki Ang<ır cıvarındaki tay • j 
yare meydanı da işgal eifıleceklir. 

Tebliğde askeri nakliyat ıçın 
d<,m,.yollarınııı da kullar.ılac~ğı i 
bıldırılır>ekted:r 

1 

--<>---

Tarlada bulunan 
erkek cesedi 

Bir arabacı da kalb 
sektesinden öldü 

Sarı)"erdc ~kerjya köyü civa
nnda bir tarlada bir erkek cesedi 
bulunmu~tur. İbrahim oğlu Serer 

isminde 65 yaşında bir köylü bak. 
kal aart olan bu ceset Morga kal
dırılmış, tahkıkata geçllıniştir. 

Tophanede Hacunümin roa • 
hallesinde Halıcılar sokağın • 
da 12 numarada oturan Ova • 
diya ısminde biri araba sürer • 
ken kalb sektesinden düşüp öl -
müştür. 

--~o---

Handikap koşuları
na hazırllll 

Önmuzdeki Pazar gi.ınü yapılacak at 
yarışlarının Handikep koşusuna gi_ 
re<:ek hayvanların dun kaydı yapıl_ 
rnıştır Bu koş1:y;, sekı.z hoyvan kay

dedilmi$t1r Bı.ınlar, J;ık, Karakuş, 

Simri, Sevim, Bora, Mıhrican, Çağlar 
\o'e Bozkurttur. Butiın kuvvetli atla. 
nn bir a~da koşması yu·dinden yarı
şın çr,k hPyecan. olaC'agı tzhmın edıl

mekledlr. 

KISACA 

Karşıhtıaı da koy
da ma acaba? 

Ajans haberlerine göre, YunaQis
tanda memur. isçi ve husuı-l müstah
demlerin maaşlarına yüzde ondan yet
mişe kadar zam yapılmasına Atina 
bük.Umetince krar verilınia. Bu zam
lar Yunanistandakl hayat pahalılığı ... 
nın bariz bir itadesidir. 

Mevzuu bizim mahut arkadaşla ko-
nuşuyorduk da: 

_ Tabll bu zamlar p;ıra ile yapılır .. 
Diyerek devam etti: 
_ Acaba, Atina bükfunet.i bu pa. 

ranın altın veya o nisbetıe .. ilam 
karşılıbw da koydu-?. 

Fakat, ben a!'ll ondan runu oordum: 
- Yeni zamlar belki .Hayat palıa. 
~· 1<&rfllamıya .kifayet eder, fa
kat, ayni zamra.nda acaba •~ayat dar
lığını• da gidernüye muktıedır ol~bile .. 
cek mı?. 

A. ŞLKİB 

• -

Al.m4n parıışiitçiüeri paraşütlerle berııber tayııreye girtyorlıır 

( HARP VAZİYETİ ) 
Smolensk'te harbin neticesine 
tesir edecek henüz bir zafer 
vega mağlubiyet olmamıştır! 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Birkaç gün evvel Smolensk 
meydan muharebesinın ne neti • 

"" vereceği hakkında bir yazı • 
mız çıkmıştı. Bugünkü tebliğler. 
de .iJti tarafın da kendi!Prinn '!Ö· 

re iddiabrı var. Almanlar diyor. 
ki· .Smolcnsk mıntakasında harp 

zaferle neticel'l'runek üzered;r .. 
Sovyctler de buna karşılık ola • 

(Devamı 3 ün<ii Sahifede) 

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

Moskovaga 
geni bir hava 
akını daha! 

Moskova 29 (A.A.) - Ofi: 
Resmi bir tebliğde deniliyor ki: 

28-29 temmuz gecesi, takriben yüz 
elli kadar Alınan tayyaresi, Mos. 
ko\'aya karşı kitle halinde bir a. 

(Devamı üçüncü sa!ı.ifede) 

Vilayet seferberlik 
müdürü değişti 
VekAlet emri.ne alınmı.: olan İstan .. 

bul Villyeti Seferberlik Müdürü Ek· 
rem Gönen'in yerine Eski.şehir Sefer. 
ber1ik Müdürü Kamil tayin olı.ınmuş .. 
tur. Yf'nı St•ft·ı·berlik ;..tut!iirü blıglin. 

lerde fC'hriıniıe gL·l ıt :~ \U..:ıfl' ... ine ba .. 
lıy•caktır. 

Bükreşte 24 
saatte 9 kişi 
kurşuna dizildi 

Bükreş, 29 'A.A.) _ Ofi: İki Jeı
yoner, idama ma~kCm edilmiş \"t. hü
küm derhal infaz edilmiştir. Bu mah ... 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

BİR CASUS 
Vataadaşhtımııdan 
lıkat edildi 

1930 yılında Yugoslav muhaciri 
sıfatile memleketimize iltica eden 
l 2R ki~i arasında vatandaşlJ.~ımı

ıa k~bul o!un ·ak .A..nkara nüfus 
(IJ~, .... 1l 3 ı..;nc-ii Soıhifede) 

Franca1a tc\2Jatır.da go~Arn &K .. 1 
sakhklar hakklnda yapılan ıik.cıyetlC'r 
dl""·am E"tm€"ktf'dır. Ba11 ~mtlerdeki 

fırınlarda tevzıat ıyt bir fekildt? yapı· 

hrkcn, Gn.ln ta ve Fatıh ııe diğer bazı 
:yerlerin tcvzl<ltı ~ikı\ye\.l mucip ol
mak!.1dıı·. 

Ezcı.i.mle Fatıhte Sc~<.ımet apertıma ... 
nında 2 numarada oturan ırııaat mü
teahhidi B .• ~ urı Taner hasta kızına 
franC'ala t<>da ıkJ için raporu olduğu 

balde çok müıkül:\ta maruz kaldığmı 
grıyUyerrk demektedir ki. 

•- Fırmlarda çok bekliyoruz. 
Yahut: •Tevziat bitti, gidiniz, di
yorlar. Halbuki bol un verildiğin· 
den tevziatın bitmesine imkan yok

tur. Basit bir hesap da bunu mey
dana ç:.karrr Bir çuval undan 500 

(Devamı 3 ilncü Sahiiede) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Alman • SoyYet 

BARBINB 

Bla BAlllŞ 

SMOLENSK 
meydanmu
harebesiçok 
şiddetlendi 

Elektrik dire
ğine çıkan bir 
yaramaz çocu
ğun akıbeti 

Cereyan çarptı, bayı
larak kendinden geçti 

Sılivriknpı caddesinde 25 numa
rada oturan Sülcymanın oglu 9 
yaşında Cevat Beyazıt Cami so.. 
kağındaki elektrık direğıne çık • 
mış \'e cereyan çarparak lfadcye 
gayrı muktedir bır halde hasta • 
neye kaldırılmıştır, 

Ber illi 
taraf bftyftk zaft 

1ylata rajmen 
netlce1ı aımıay 

ntraşıyor -

İki tarafın iddiası 

1Dostunun üstüne 
ekmek bıçağile 
saldıran kadın! 

SMOLENSK 
MEYDAN MUHAREBESi 

Alman \ie So\-yet tebti:leri, 
on, on üı; gündenberl d<'vam eden 
Smolensk meydan nuıharebe.ı;i,. 

nın nctice-lenn1Ck üt.ere olduğu
nu bildJriyor1ar, Ancak her iki 
tarafın ıebliğleri bu netice.} 1 ken
di lehlerine olarak. gi5EtermektE> _ 
d:rler. 

(Deı:ıınu ;i.cündi .•ahifede) 

HALK FİLOZUl'U 

Fatihde Kırkçeşme m•>.~,le • 
sınde Kovacılar caddesinde 28 
numarada oturan Mustafa ile met. 
resi Hatice kavı::a etmişlcrdır. 

Hatıce bir araiık ekmek bıçağı
nı alarak dostunun üzerine hü • 
cum edip yaralamak ıstnru<tir. 

Mustafa bıçağı kapma[!a kalkış • 
mış bu esnada parmaklarından 
vara1ar~ıstır. 

İdare adamları köylerde gezmeli 

Sayın Dahili)·c Vekıli Faik 
Öztr:ık, geçenlerde, \'il:iyelle.re 

şayanı dikkat bir tamim gön· 
derdi, Valilerin teftiş vazifeleri 
üzerinde bazı mühim noktalara 

temas eden bu tamimde, bugü· 

ne kadar ifade edilmemiş b1121 
hususiyetler vardı. Vekil, vali- ı 

leriıı billlassa köyler üzerindeki 
tetfişlerini ele almakta ve bir 
takım taniyelerde buloıınuık· 
tadır. 

Vekil valilere şöyle hitap 
edi)or: Köyleri sık sık teftiş e
diniz bütüıı vatandaşlarla te
mas ~diniz, onları tanıyınız, iş.
lerile alikadar olunur, hatta, 
köy !erde geceleri kalınız.. 

Size birşcy söyliyeyim; vali
leri bırakın, kendi mıntakası 
dahilindeki her köyü iyice ıttie 

REŞAT FEYZi 

tanımak fırsatını bulamı ·an 
kaymakamlar vardır. 

Biz, Dahiliye Vekilinin rnn 
tamimini bü)ük bir takdirle 

karşılıyanlar arasındayız. Tür
kiy .. , köyler memleketi demek· 
tir. Yurtta. 41 bin köy \'ardır. 
Bu kö)·lcrdc yaşıJ&D ntandaş
Jarın 1ekUnu on üç mil~·onu ge
c:er. Köy, Türki)e)·e he-rşc~ ive
ren hazinedir. Bu hazinc~·i iyi 
tanımak, bilmek, dertlcrilc ala· 
kadar olmak lazımdır. 

Kö~·de, yatacak konforlu bir 
yer, içecek buzlu ve iyi bir su, 
yiyecek alafranga yemek, iti
nalı bir temizlik briki bulom:ıı
sınız. Fakat, \dare adamlart, 
Türkiyenin ve Türkiiıı kö)'ünil, 

kendi evi kadar yakın hisse~ 
Jidir. 
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İAŞE 
teşki l atı 

=~· (MAHKEMELERDE! 
Yazan: 

SADETTİN IŞIK 
KAÇAK 
Ba l ı kçı l ık 

SAB .~ u. IHF.LİK 

SİGARA 

Gaze teler yazmıştı: İnhisarlar 
İdare i. arlık. hususi e!jhas ve 
m üesseseler için ayrıca sigaralar 
yapnıı)·acak ve herkes u m umi si~ 
garalar kullanacak .. 

Geç bile kalmış hir karar .. Hiç 
olmazsa, belki, bundan sonra, a· 
ğı.z tadile sigara içebiliri:ı. Ben, 
ötedenberi, şu on birlik üzerinde 
dururum. Şimdi, iıatı on üç olan 
birinci nevi .. 

Bunlar, ck&cri) a ne berbat çı· 
kar?. l\lemlekette en fazla sarfe
dilen nevi de galiba budur. 

İdare, bu ciııs üzerinde bitaz 
himmet etse-

Eli LENCE 

VE PAZAR 

Ba:ı.ı muharrir arkadaşlar, fık· 
ralarında, vakit vakit, pazal' gün· 
!erinin sıkın!· ından bahsederler. 
Pazar cünleri nakil vasıtaları hın· 
cahınç, eğlence ~·erleri, plajlar, 
gazinolar kalabalık, bin ayak, bir 
avak üstünde. 

·Böyle olunca, pazar, bir eğlence 
ve istirahat günü değil, bir azap 
ve işkence günü oluyor, demektir. 
Ne yapmalı?. Yoksa, halta orta· 
aında, ayrı bir günü de eğlence 
ırünü olarak mı kabul etmeli?. 

Bir pazar günü, koca istanbula 
ıf:anııyoruz, v~elim!. 

SEVDALI 

BUHRANI 

Şimdiki sevgilere akıl erdiremi· 
yorum. Gazetelerde sık sık oku· 
7orsunuz: Sevgili genç kızı bıçak
lı.yan delikanlı hikfıyeleri.. 

İnsan, sevdi<Yine kıyabilir mi?. 
Eski divan edebiyatı şairleri, o 

ince, zarif n1ısralannda, sevgili
den bahsederken •kıyamıyorum, 
~ üzüne dahi bakauuyornm, belki 
ııazarun değer •• • 

!llealinde sözler sarfetm~lcrdir. 
Bir de şimdiki sevdalılara bakınız. 

AHMET RAUF 

Veremle mtlcadele 
dispanseri 

blr eser meydana getirdi. Beykozda 
blr Veremle }.-Jucadf'1e Dispanseri açıı.. 
bir Vremle Mücac'lelc ~panseri ac;ıl. 
dL İstanbul, ".i'ürl;!yenin en bol ı;ıhbat 
müt~.esinc suhlp şehri olduğu halde, 
hllA

1 
mevcut mü~1er azmış. Ve. 

remle Milcadele Cemiyetinin yeni e
seri. hay r sever vatand~ların yar. 
dım ve bimmetile. büyük bir ihtiyaca 
cevap vermı, bulunmaktadLr. Maale
sef, bu menhus hastalıj;a tutulmuş 
olan vatanda1lanmız vardır. 

Du,.ar, işitinlniz. Hor~ bir aa
natoryomda tedaviye muhtac: olanlar, 
uzun zaman boş yabk bulamazlar. 
AşlarL~ beklen1ek zaruretindedirler. 
Devlet, Belediye, d'~er hayır cemiyet.. 
ıeri. ellerindeki bütün lmkAn ve va.
ııtala .. la bu mevzu ü:r.erinde çalıştı.k

lan halde, İstanb\llun muhtaç bulun_ 
dutu tam vaziyeti temin edememişler
dir. Bu iş, zannedildiği ifibl kolay 
değildir. Bu kabil müesseselerin te
ı;is masrdfın.ian ba~ka, milth~ bir de 
ida.nwt masrafı vardır ki, asıl mesele 
ele bu noktada toplanmaktadır. 
Beykoz~a açıldığı bildirilen Verem. 

le Mücanele Cemiyeti Dispanserinin 
hayırlı ·!er ıörm6inl temenni eder
ken~ bu hususta yardımı olan ha,.ır 
sever zenıinlerlrnizin dij:er vatan -
daşlara örnek olıTUhınl dileriz. 

BURHAN CEVAT 

Tefrika 

İstanbul şubesi 
tamam olarak faa-

1 i y e t e geçti 
Şehrimizde kurulan iaşe müdür

lüğü teşkilıllı tam olarak faaliyete 
geçmiştir. 

Vil.iyet lastik, çimento ve diğer 
maddelerin tevziat işlerini l'l!Üdür
lüğe devretmektedir. Evvelce ~ 
tomobil tastiği için Vilayetten nu
mara almış olanlar bunlarla İaşe 
Müdürlüğüne müracaat edecek
lerdir. Bütün tevziat işleri bun
dan sonra iaşe Müdürlüğü tarafın
dan yapılacaktır. 

Bira sevkiyatı 
Posta t renlerine hu-.. 
susı vagonlar ilave 

o l una c a k 
İnhisar!. r İdaresi tarafından ya-

p. lan teşebbüsler sonunda Ana
doiunun her tarafına bira sevki i
çin vagon temin olunmuştur. Haf· 
tanın muayyen günleri Haydarpa
şadan ve Ankaradan postalara ila
ve edilecek bu vagonlarla bütün 
vilayetlere ve .kazalara bira gön
derilecektir. 

Yeni yıhn ilk çe .. 
kirdeksiz üzümü 

:Şu ııenenin ilk çekirdeksiz üzüm 
mahsulü alakadarlara gelen ma
lumata göre Manisa bağcılan ta
rafından yetiştirilmiştir. Yaln:z 
henüz piyasa açı.Jmadığından bu 
mahsul satılamamıştır. Bugünler
de piyasanın açılması beklenmek
t<'d.ir, 

fıçtB BABERLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
...tr Galalada Knlafatçılar, Ferikö

yUnde Buğuluosman, Bozkurt, Abide! 
Hlirriyet caddelerinin yol inşaatı dün 
müteahhide ihale olunmuştur. 

...tr Belediyenin 1940 ır.ali yılı yol 
pr~aml tamamiyle tatbik edilerek 
muva!laldyetle ikmal olunm!IJıur. YaL 
ruz 1940 ta şoLılr yolları için 1 buçuk 
m.Hyon Ura sarfolunmuştur. 

Ti CARET ve SANAYi : 
+ Fiat MUrakabe Komisyonunun 

dünkü toplantısında et s..ıtışlarında 
k5r haddı konuşulmuş ve neticede top
tancıların per.ı.kendec!lere yüzde on 
kuruı noksaniyle et satmaları karar
la;ı:tın~ıştır 

+ Kadın c:oraplarının pahalılaşma
sı hakkında Fiat :r.1ürakabe Komisyo
nunca tetkiklere geçilmiştir. 

+ Dün Mersinden 13 vagon kesme 
şeker gelmiştir. Ayrıca 80 vagon da_ 
ha yola çıkarılmıştır. 

+ E·ıat Milrakabe Komlc:ycnunea 
ayakkabı sat11larında k t nisbeU dün 
yüzde ıs, 20, '?5 ve 30 olarak tesbit 
olunmuşt\lr. 

MÜTEFERRiK: 

...tr Gümrtlk ve İnhisarlar Vekili 
Raif Kal'adenlz dün Trabzona varmış
tır. + Beyoglunda Beyker mağazası 
~ çift iskarpini yüzde yüz yirmi se
kiz karta aatarzıık lhtik:.iı- yaptığından, 
Taksimde Abide karşıs1nda Cümhuri. 
yet Pastahanesi 26 kuruşluk kakaoyu 
seksen kuruşa sattığından Asliye 2 in
ci Ceza Mahkemesine verilmişlerdir. 

+ Haınköy civarınci:ıki Arnavut~ 
köy onn:ı.nlarına hayvan otlatmak 
için giden İbrahim adında bir çocuk 
yolunu kayı,.,tml,, ve yetmiş bir gün 
ormanda ot yiyerek yaşaıntştır. İbra_ 
himin elb1'e ve paçalarında karınca· 
1ar yuva yapmış, bitap bir halde odun 
cular tarafından bulunarak ha.>tanede 
tedavi edilmi$Ur. 

No: 9 

Dlayada hayat 
deline peşinde 

ko malda geçiyor 
Taksim ile Harbiye arasındaki Er. 

menl mezarhgı saha~mda, bir milyon 
liralık bir define aranması bikAyesi, 
herkesi alil.kadar etti. İddia malfun, 
sözde 93 harbinde, zengin ve meşhur 
bir Ermeni bura,.a bütün aervetini 
gömmüş .• 

Sürpagop mezarlığı adı verilen bu 
saha, esıı.<en Beledlye !çın bÜ)'Ük bir 
define mahiyetindedir. Çünkü, blltr.1-
nlz ki, burası arsa olarak çok kıymet,. 
lidir. Bir iki milyon lira d<!~inde ol
duiunda.n bahsediliyor. Bu arsa, ifraz 
edilerri: parça parça satılacak ve a.. 
!anlar, buraya bahÇ<!li, villl şeklinde 
apartımanlar' yaptıracaklar.. Ve yine 
temin edildiğine göre, burada vücut 
bulacak müstakbel mahalle, şehr'in en 
lüks, en modem mahallesi olacak. 

Define mevzuu ne zaman açılsa, in. 
sana biraı hik:lye, masal, efsane ko
kusu verir. Bizim melekette, neden.
se, sık sık, muhtelif yerlerde deflne. 
Ier aranır. Sonra, bulunur mu'!. Ora
sını bilmem .. Define deyince, insanın 
aklına küpler içinde, san sarı altınlar 
gelir. 

Altın ve servet maddl definedir. 
Bir de manevt det.lne ve servetıer var
dır. 

MeselA, sıhhat, gençlik böyle manevi 
definelerdendir. 

M<>şhur fıkradır: Bir ihtiyar adam, 
beli iki büklüm, yolda ağır ağı< gidi. 
yormuş.. Yol üstünde bulunan ço.. 
cuklar ihtiyara sormuşlar: 

c- Ne arıyorsun baba?. Böyle 1kl 
büklüm eğilmipln? .. > 

İhtiyar, e:enç çocuklara bakmlŞ, bak
mış: 

<-- Gençliğiml anyorum, ev!At .. > 
demı, .. 

Fakat, ııençlik öyle bir servet ve 
definedir ki, aranmakla ele geçmez. 
Sıhhat le öyledir. İnsan, bunlan, bir 
kere kaybetmlye görsün .. Fakat, kay. 
bolan madcıl servet yan! para tekrar 
bulunabılir, 

Bazı inDnlara sorarsanız, herşeyin 
üstünde para gelir. Ben, maddiyata bu 
kadar bağlananlardan değilim. Çün
kü, para insana genç ve dinç iken da. 
ha zıyade ıazımdır. İhtiyarhğımızda 
neye ihtiyacunız: var?. Bir lokma ek
mek .. İnsan, o vakit nasıl olsa geçinir, 
gider. 
Bazılan da vardır, gençUgi herşeye 

tercih ederler. Yalnız ne vardır: Genç_ 
ler, gençliğin kadir ve kıymetini pek 
bilmezle .... İhtiyarladıkça mazinin par
lakhğını anlarlar. Fransızların meşhur 
bir darbın1eselı vardır: Gençler bilse, 
jhtlyarlar yapabilse.. Derler. Faknt, 
ne garJptir. Olgun, yaşı kemale ermiş 
insanlann takdir ettikleri bazı hakl. 
katleri gcn('lcre kabul ettirmek müm
kün değildir, 

Huh\sa, bütün dünya, maddi veya 
manevi bir ser\·et veya define pe~ 
de koşar, durur. 

R. SABiT 

Kağıt paketler 
Bazı sigaraların 
kağıt l a satışı 

düşünülüyor 
İnhisarlar İdaı·esi tütün ve si

gara paketlerinden bazılarıru ka
ğıttan yapmayı düşünmekte ve 
tetkikler yapmaktadır. Mukavva 
paketler hem pahalı olmakta ve 
hem de mukavva güç bulunmak
tadır. Sigara veya tütünler içil
dikten sonra paketler atıldığı için 
bunların kağıttan yapılını.ş olına
sının bir mahzur teşkil etmiyeceği 
tahmin olunmaktadır. 

Ada yolları 
Belediye; Adalar Kaymakamlı

ğına emir vererek asfalt yolların 
sulanmasını bildirmiştir. Heybeli 
ve bilhassa Büyükada yollan te
min edilecek bir arazöz vasıtasile 
her gün sık sık sulanacakt.ır. 

Sürü Çıngırakları 
1 

giriyor. Ruhumda bir huzur, derin 

l 
bir sükUn var. Köylüler böyle ise ne 
mutlu onlara .. 

Uğultular, gemi sallanyor, köpüklü 
sular küpt..~te yerine, ayvanın ince 
tahta parnulkhklarına c:arpıyor. Ynp. 
raklar sallanıyor. lferşey, bütün ru
hum bu .. ııanıoların bcııiğlnde Im.ı, 
SibL 

Yazan: CAHİT UÇUK 

Yıldızdan bansederken kalın sesi 
nasll :rum~k bir mana almıs, adeta 
çoquk~mıştı. Kutuyu \·erdiğim za
man tunc: yüzü tutuşmuş, teşekkür 
etmek istediği halde, birdenbire uzak· 
~nuştı. 

Gözlerim dışarlarda esen, rilzg3.nn 
hatif hafif salladığı yeşil yapraklar. 
da .•• Suyun serin sesi biç ıusmuyor. 
·Yorganı omuzlarıma kadar 6rtlüm. 
Alnım sıcak, uçları ıslanan saçlarım 
bana gar'p bir Urpertl veriyor. Re
cebi niçin diı•UndUm. Fakat, ben onu 
kopek havlayınca hatırladım. Koca .. 
mı hatırlamayı ım tuhaf? İçinde gU
mU, teller parlııy;ın basile, kumral 
kadına doğru e ilmiş görüyorum. Be. 
raber çay fçıyorlar. Sonra kocam, benJ 
6peıı renkli dudak 1anle o kumral f<a. 
dını apuyor. 

Ma•! c.!a:.ı yc;il yaprakl•r hep sal· 
!anıyor kimde hiç bir damla keder 
yok. Düşüncelerim, yükııeklenie esen 
bir rüzglr gıb ten' .z, hlıden hisse 
dok:un.:ırak ucup gidiyor." 
Recct.ın CllLl ı uekadar deriwll. 

acaba renkleri yeşil mi? Siyah göz
ler insanın i~ine kasvet veriyor. Hal. 
buki yeşil gözlerde derin suların, 
kırların, içlerinde sazlar titreşen göl
lerin engin ayc',ılığı vardır. Rece
bin goı.lerinden bana ne? Kocamda 
uzun boyludur. Beni öpmek 1ı;ln da
ima eğilirdi. Şimdi , belki o kumral 
kadını öpüyor. Belki de beni unut -
muştur bile... YüreğinHle hiçbir kı • 
pırtı ,.ok. 

Dallan Utreten riJzııAr arttı. AğaÇ., 
ltklardnn kopup gelen bir uğultu var. 
Artık suyun şırıltısını duymuyorum. 
Çocukluğumda fırtınalı blr denizde 
yapUğım yolculuğu hatırUyorum. Dal
galar geminin küpestelerıne tLrma -
narak, tutunamadan denize dü.süyor. 
!ardı. 

Yapraklar dökillecek gibi sallanı -
yorlar. Herşe-y, bütün hayat, ı.şklar, 

renklerle sallanıyor. Recebin gözleri 
yeşil olması. Ondan bana ne? Fakat 
niçın öyle ateş gibi yakıyorlaniı' Sal
lanan dallan ın üstünde tltrcs•n yap· 
raklar bütWı dU.Wıcelerlmin arasına 

il 
Yüzümü ılık bir dokunWJ okşuyor, 

gözk..ıpaklarımdan pembe bir renk 
süztilüyordu. $eı;;ler, d( ğ4l'K, tanıma
dığım ı>esler kulaklarımda çınlıyor. 
neredeyim? Kıpırdanamıyorum. Vü
cudilmün en ulak höcrelerine kadar, 
tatlı. yumuşak bir rehavet tortulan_ 
mış. 

Yavaş yavaş uykunun içinde da .. 
illan şuurum, bir mıknahsa fulüşen 
iğneler gibi, uyanıklığa k~uyor. Yap
rakların rüzgarla hışırdayışlarını, 
ku~ların cıvllblarını, daha sonra ku
zularlJl meleyişleri, ııığırlar"'- böğü(. 
rü~leri ve b11nların hepsinin U.,tünde 
yüzen horoz ötüşlerini, ayn ayrı duy
mata başladım. Temiz. serin blr ha
vayı teneffüs etmenin rahatlığı içinde, 
gö.'1erin1i yan açlım. Karşı uzak a -
ğaçlıklı tepenin ucunda, açık san 
renkl blbdlk gOneş, etrafını saran 
pembe şafak bulutlannı yırtarak yük.. 
•eli,yOl'. Gece. ınavi pırıltılarla yanan 

Zengin bir kadın 
yıktığı fakir 

aşkının 
yuva! 

Asliye llukuk Mahkemelerinin bu- ı arkadaşımdı, İkimiz de bir mahallede, 
lunduğu koridorda kanapelerden biri- be1'ber büyümi.ış, iki komşu çocuğu 
ne büzülmüş genç bir kadın tek başı_ · idile. Kısa yaz gUnlerinde anneJerJmiz 
na oturuyor, belli k1 bir dava için bizi çağtrıncıya kadar çamurlara ba. 
bekliyordu. Daha herıüz, yirmi beş tarak toztoprak içinde başbaşa oynar 
7irml alt.l yaşlarında g~rün~eslne rağ. uzun kış gecelerinde ayni ateşin etra- l 
men halınde ıztırap mıhnetinln va - fında toplanıp beraberce masallar din. 
kitsiz göçtüniüğij talihsizlere malı.sus leniik. 
bir hüzun, durgunluk vardı. İkimiz de çocukluktan gençli&e at.. 

M_eralt~ yanına ilişUm. Biraz sonra ladığııruz ııündenı,.,rı birbır.mizin en ı 
küçük ~~r bahane ile taıuJmamız cb. kıymetll şeyi olmuşluk. Yekditerl _ 
vasıru ögrenmeme vesile verdı. BMia mtzı çılgınca, delice sevmişhk Çün-
adında oldutumı ve Eyilpte Akarç<!şın<! lı:il yıllardır duşurıcelerimizi gözleri.. 
mahallesınde oturduğunu söyle,-en mizden okumıya, müşterek hislerimizi 
genç .m~hatabım k~.ından boşan .. tavırlarımızdan sez.meğe alışrr ~tık. 
mak ıstıyordu. ~bebını sorduğum za.. Nihayet evlendik. İzdivacunızın ilk 
man y~rasına dokunu~n hastaların o senelerinde ç0k meg'ut yaşadık. Ko-
acı sesıle ve et.ra.ttaki kalabalığı gös_ cam gençliğimin, haklarını verecek 
tererek: . . . kadar hisle, heyecanla, dolu bir adam .. 

<-- Nıçın mı buraya geldım. Ne- dı. Tek kusuru fakir olması idi. İşte 

Sahillere 
kontrol memurları 

gön d eri idi 
Boğazda ve Marmara sahillerin

de ava çıkan bazı balıkçılar:ıı ka
çak olarak halka balık sattıkları 
öğrenilmiştir, Bunlardan üç kişi 
suç üstünde yakalanmışlardır. Bu 
kabil balıkçılar sattıkları balıklar 
hakkında balıkhane rüsumu ver
memekte olduklarından haltlann
da takibat yapılacaktır. Balıkhane 
sahillere kontrol memurları gön
dermiştu>. 

Diğ'er taraftan bomba ile balık 
avlanması balıklal'ln nesline za
rar verdiğinden kontrollerde bu
na da bilhassa dikkat olunacakt.r. 

den mi kocamdan ayrılmak istiyorum? bu biricik sebep ve buna inzimam e. 
dedi. Fakat siz. bunu yalnız bana sor- den bir zengin kadın aşkı da onun 
mayınız. yuvasından soğuyup kaçmasına ve -

Bakınız hep boşanmak istiyenler sUe oldu. Bütün her şey~ni banka -
burada ..• Uzun koridorlar, loş mah • da.ki dolgun k:ısasına ve servetine 
keme kapılarının önü genı; ihtiyar, rnedyıın olan bu kadın hiı; de güzel 

Tftccarıara manlla
tara ve kuma, satış 

1 müddeti temdit edildi 
çocuklu, çocuksuz, benim gibilerle do- değl!di. Llıkin çok em pek çok zen .. 

1 lu! Sorsanıza onlara da; niçin bura- gindi. Kocamı sevdi. O da ona karşılık 
ya düştı.ınüz?. Neden evinizi dağıt _ vereli. Esasen bu goz: ; ... amaşuran şey-
mak yuvanızı bozmak istiyorsunuz?. ler karşı~ında hangL 3~ık dayanır, 
diye. Bak göreceksiniz ki hep ayni 1'..angi eski bir aşk üzerine kurulmuş 
cevabı alacaksınız. llepsi sanki söz- fakir yuva çözn1e-zdi ki! .. Ve işte za-
leşmiş gibi tek bir sebep üstünde man geçlikı;e crketim yeni do:;tuna 
duracaklar: Ondan; kocamızdan kur- delice bal!landı. Beni, yuvasını ihma_ 
tulmak istiyoruz; bizleri bir hayal le başladı. Nihay,.t gü:ıler ge(Ukçe 
cennetinden bir cehennem hayatına, artık servet uğruna a~kı tamamen 
bir saadet yuvasından telAket uçu .. çiğneyip temiz rııuşterek nı.ttlyi ve ka. 
rumunadüşüren erkekten ayrılmak ns:ını feda etti. Ben de nuı hkemeye 
istiyoruz diyecekler! baş vurdum. Para uğruna t;lğnenen 

Ve hiç birimiz buraya, mahkemeye saadetim in, t- ... ~ indirilen kadınlık: gu-
istlye istıye gelmiş değiliz. Buna ge. rurumun hcı;abını sordum. Davamız 
liş denmez. Dosdoğru düşüş derler!. devam ediyor. l3uglin şahitler dlnle. 
Evet siz erkeklerin mes'ulü bulun - necek. Fakat biz karar-1 beklemeden 
duğu bir düşüş! ... > ayrıldık. Ben mes'ut eınellerle gelin 

Muztarip kadın burada biraz dur.. oluı; çıktığım annemin evine on.-;uz ve 
du. Sonra daha titrek bir se<>le kendi emelsiz döro<hJm . O iı:te zengin do;jtJle 
dav:ısının sebebini anlatmağa baş - beraber yaşıyor'-· Lfıkin dilerim Al-
ladı: tahtan hiç mes'ut olmasınlar .. Yuvamı 

cKocam, erkeğim dJye ismimi ve perl~an eclen c1lcr de hep pt•rişnn ol-
cismimi bırakUğım adam küçüklük sun e mi? .. 

Fiat Mürakabe teşkilatı tek
mil yurda teşm il ediliyor 
Biti n vlllyet merkezlerlle bazı kazalar
da Flat Mlrakabe Büroları kurulacak 

Fiat Mürakabe ve ihtikt\rla müca .. 
dele işleri Ticaret Vekaletince yeni 
icaplara göre tanzim olunmaktadır. 

Bugün yalnız bazı büyük şehirlerde 

bulunan Fiat Mürakabe Bürolan bil_ 
tün vilayet ve bazı kaza merkezlerine 

Makine yağını 
az veren 

kumpanyalar 
Şehrimizdeki petrol kumpanya

larının ot.obüs ve ot.omobilcilere 
makine yağını pek az vermeğe baş
ladıkları iddia ve şikayet olun
muştur. Bu vaziyet bilhassa oto· 
büsçüleri müşkül vaziyette bırak
mış ve alakadarlara müracaat et
mişlerdir. Vaziyet tetkik edilmek
tedir 

'lzmir Belediye 
reisi şehrimize 

geliyor 
İzmir Belediye Reisi Behçet Uzun 

bugünlerde şehrimize geleceği ha.. 
ber alınmıştır. Behçet Uz bu se
yahatinde İzmir fuarına iştirak 

edeceklerle oraya gezmek için 
gidecekler hakkında temin edilen 
kolaylıkları bildirecek ve İstan
bulluları İzmire davet edecektir. 

...tr Ekmeklerdekl ı,.,yaz, yumuşak 
bufday n iahl'tt arthrıJacaklır. 

yapraklara 5imdi pembe ışık tozu 
serpilmiş gibi. 
Ayvanın geniş aralıklı, ince tahta 

parmaklıkları kehribar gibi sarı . Du
varlar mavi çivit karışık badanayla 
tertemiz. Etrnfımda herşey sıhhatlit 
neş'cli. Uzaklarda görünen. göz ata
bildiğine yeşil tarlalardan dilmana 
benziyen buğular yükseliyor. Tarla· 
Iar1n ortasında, erimiş altın renkli, 
sularile dere belirsiz bir akışla ağır 
ağır süzülüyor. 
Kalın yorgan omuzlarıma kadar 

örtülü. Başımı hafifçe sola çevirerek 
seyrettiğim köy sabahı, vilcudüme 
d·nr;lik, ruhuma taze değişiklik, ya. 
şamak arzuları veriyor. 
Yorganı omuzlarımdan iterek kol

larımı dışan çıkardım. Serin hava 
kollarımı, açık göğsümü. serin doku.. 
nuşlarile sardı. Güne~ yükseldıkçe, 
tepelerdeki aa!ak pembelklerl solu
yor, herşey kendi boyasiyle görün
meğe başlıyor. 

Gece hiç uyanmadan, rUya ıörme.. 
den, ek.siz bir uyku ile doyarak geç_ 
miş. • Dipdiri sıhhatliyim. 

- Uyandın mı? .• 
Başımı çevirdim. Nezik, ayvanın 

merdiveni başında mütereddit bana 
bakıyor. Gözlerinin solgun uçuk mavi, 
saçlarının ipek görünüşlü altın renk
te oldıığuna dikkat ettim. Saz gibi, 
rilzg•rta ııallanacak kadar narin. 

(Devanu var) 

teşmil olunacaktır. 

İstanbul ve Ankara Fiat IVIiirakabe 
kunlarınl ikınal eden v~ iıntihanda 
muva!Cak olan kontrolıJrlf'r tayin edL 
lecek1eri mahallerde icra ve tatbikat 
organları olarak va:r.ife gr:ıreccklerdir. 
Komisyonlar ise, mahalli eşya ve em
tianın fiatlerlni tesb:\ edecek ve bu 
fiatıerin ınuayyen bir zaman ve ma .. 
halde muhik olup olmadıkları hakkın .. 
da rey beyan edeceklerdir. 

AVRUPA '·HARBİNİN 
YENİ MES.fi.ELERİ 

Dinlenmek 
bahsi .• 

Yazan: Ali Kemi! ! SUNMAN 
En büyük ninıe t şi.;phesiz vücut 

sağlığı ise &ağlığın da en büyük 
nimeti emni~ ct ve h.ıwı içinde 
dinlenehilmektir. Tarihin en gö· 
rülmemiş bir harbi içinde bugün 
milyonlarca insanın bu emniyet ve 
huzurdan rnahrnm bulunduğunu 
düşünınek o ninıetin ne kadar kıy· 
met biçilemez olduğunu batırlat
mağa ki.f i. 

Dinlenmekte de uykwı.un ehem
m iyeti aşikar. fyi bir uyku hem 
vücut sağlığının, hem vicdan ra· 
batının alameti sayılır. Onun için 
Makbet misafir g'elen kralı uyur· 
ken öldürdükten sonra artık ra
hat uyku nimetinden mahrum kal
mıştır. Vicdan azabı onu uyutma
dı. Makbetin müracaat e ttiği he
kim bu derde çare bulaın ıyacağını 

söyliyecek kadar insaf sahibi imiş: 
- Böyle hallerde hasta kendi 

kendini tedavi etmell . demekle 
ikt ifa ediyor. 

Fakat vicdanı rahat olup da yal
nız vücudünü ve giinün fşlerinden 
sonra zihnini dinlendirmek mari
fetini öğrenmek i~tiyenler için bu 
imkan mevcut. Ancak kabul et
mek laz ım ki dinlenebilmek haki· 
kalen bir marifet sayılacak gibi 
biraz da karışık bir keyfil·ettir. 
Dinlenmc~·i öğrcnmektcı Ame

rikalılar eski dünya h•lluııdan da
ha ileri gitmişler. ÇalışMayı çok 
iyi bildikleri kadar lıtirahati de 
tanıdıklarını söylemekle il!ihar et· 
selcr gerek. Vücut nasıl yorulur, 
hususile yorulduktan soı.ra en iyi 
nasıl dinlenebilir?. Bu b;r mesele
dir. Bununla iyid"n iyiye meşgul 
olmayı kendilerine iş edinmiş A· 
merikalılar var. Bö~·lolerin yaz. 
dıklarını okurken lrnkikaten din
Jcnı11rnin zannedi!diği kadar ko
lay olmadığı anlaşılıyor. E&er 

Yerli Mallar Pazarlarının tüc
carlara yapacağı toptan manifa
tura ve kumaş satışları için konu
lan mühlet uzatılmıştır. 31 tem
muz tarihine kadar bu hususta 
Yerli Mallar Pazarları.na müracaat 
edilebilecektir. Bundan sonra mü
racaat kabul olunmıyacaktır. 

Adliye ve Polis 
Sabahtan ak
şama kadar 
rakı içi 1 irse ••• 

Şehremininde Melekhatun mahalle. 
slnde Seliı.m sokağında 15 nwnarada 
oturan Vey.sel Yüzler Pazar günü Çu
kurbostandaki mesire yerinde sabah
tan akşama kadar rakı lçml:ıı ve saat 
23 te Sard.y n1eydanından a:eçerken 
fayton süri.cüsü SaliıhatUnin arabası. 
nın hayvan .. ·ına musallat olmuştur!.. 

Oradan gel·en komiser muavini 
Mustafa bağırıp çağıran sarhoşu yola 
getirın<:k i<ıtemiş, 15kin Veysel din, a .. 
na, avret kU!ür etmlştir. Asliye Z in.. 
ci Ceza Mahkemesine verilen Veysel 
dün iki ay hap~ ve 25 lira para ceza
.sına mahktim edilip tevkif edilmiştir. 

BİR SARHOŞLUıt DAHA!. 
Yeşildirekte BE'zciler sokağındaki 

kahveye sorho~ olarak gelen ve kal\. 
veciye h•kemle He hücum eden Meh. 
met Akkuş lsmlnde bir sarhoş dün üç 
gün hap~e ve 2!i0 kuruş cezaya mah_ 
k(ım oh,.ınmuştur. 

Huzur ve Emniyet için
de uyku en büyük n imet
tir. Fakat dinlenmeyi ve 
uykudan i ı itfadeyi bil
mek lizım, 

dinlenmek kolay olsaydı yorgun
luktan şikayet de belki az olurdu. 
Halhuki görülen bunun aksidir. 
Yalnız kollarile ~alışan, beden fa
aliyeti ile yorulanlar dinlenmeyi 
daha ili biliyorlar. 

Fakat zihni yorgun olanlar için 
dinlenmek daha zor bir iş halini 
almaktadır, Böylelerde u yku kaç· 
mak var, saatlerce gözünü kırp· 
nııyarak sağdan sola, soldan snğa 
yatağın içinde dönilştürnıek var. 

Biraz da hayvanlara bakmak Hl· 
zun geliyor. Bir kedinin uyuma
sına, uyandıktan sonra cerilmesi
- dikkat edilince şekiller verl:ror , 
tuhaf tuhaf biçimler alıyor, llrlını 
yükseltiyor, ağzını açıyor ve tır• 
naklarını uutıyor ve daha neler 
yapacaksa; hepsini yapyor. Yani 
hepsini birden yapıyor. Vücudü
nün bu her parçası arasındaki 
müvazcneyi temin ederelı: her 
birine lazım gelen bir hareket ve· 
r iyor. O halde dinlenmekte ilk 
düşünüleeek bu rnüvazeueyi t&o 
min etmektir . Vücudün yalnız bir 
tarafı dinlensin, diğer başka bir 
t arah raha tsız kalsın; bu olma
malı. Dinlenmekte en b irinci şart 
olar ak şuna dikkat etmek elıem: 
Arkaüstü yatmak ve vücudün bii
tön ağırlığını dinlemek. Amerika
lılar diyor ki: 
_ Yattığınız yerde arkaiis tü gin

ler inizi kapayınız. Karanlıkta ya
tınız. Vücudünüzün ağır, çok ağır 
olduğunu düşününüz. Bütün ağır
lığınızla yattığınızı diişüniirseni:z 
hem zihniniz b ir takım g-el ip ge
çici. fakat yorucu olan düşünce· 
!erden kurtulacak, hem de uyku· 
nun yavaş yava~ geldiğini anhya
caksıruz. Vücud un ağırlığını dü
~iinerck bütün bu ağırlıkla ken· 
, i dinlendirdikten sonra uya n
dıjhııız zaman uykudan beklenen 
azami verim eld., edilmiş olacak· 
tar. Tecrübe ediniz, alışınız. 

Jaııonya•u11ı 
yenl ad1111ı 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
Rusya ile Almanya ar~ 

başlıyan muharebenin haZ•d 
fırsattan japonlann ô;tifa e 
meğe kalkışacaklarına şüphe, 
tu. Fakat kendilerine açık cıl3~ 
!ardan hangisile meşgul oıac t 
belli değildi. japonyanın, /\ 
ya ile bir hayat memat müc•

1 
sine girişmiş bulunan Rus! , 
meşgul olması ilk akla geleJI 
mal olmuştur. Gerçi jap0nY~ 
ha birkaç ay evvel, RusY,• ~ 
dostluk ve ademi tecavuz 
imzalamıştı. Fakat MatsuolCJ 
fından imzalanan bu pal<t, l~ 

· ı 
askerleri tarafından tenk\.,, 
miştir. Ve Matsuokanın JıU 

tıi~ 
dışında kalmas:nın en mu 
bebini de şüphesiz bu paktı!' 
zası teşkil etmiştir. Matsu0~ 
yeni teşkil edilen kabine içı. 
lınmaması, Sovyet paktın·0ıı 
nevi reddi mahiyetinde tela 
dilebilir. 

Fakat japonlar Rusya ;!el' 
rudan karşılaşmayı henüz rıı 
siz telB.kki etmiş olacaklardı! 

·a hakika Rusyanın Alman) 
,şıs.ndaki mukavemeti, jaı"' 
ihtiraza sevketmiştir. Biit·Uf 
rupayı bir hamlede yıkıp ı; 
istilası altına alan AlmaııY" 
tün skeri kuvvetile Rusyaıı~ 
rine atıld:ğı halde, beş ııaf 
beri belli başlı bir netice 
edememiştir. ...ıı 
Rusyanın Uzak Şarktan s· 

bir taarruz için de ayni JıB 
yaptığına ~üphe yoktur. lli9 
aleyh japonya, Rusyan.n ııf 
!ini bekliyerck, şimdilik ceılij 
meşgul olmıya karar verıı' 
görünüyor. Bu mıntaka il~ pı 
olurken de ilk adımda lng1\ı; 
bilhassa _Amerika .. ile ka~~ı~ 
istemediginden, gozlerını . 0· 
Hindistanından Fransız ~1d; 
sine çevirmiştir. Mallıll' ( 
Fransız Hindiçinisi Frans•~. 
kılı~ı üzerine müdafaasız 
ziyette kalmıştır'. . ı/ 

Vişi, geçen hazı:randa ıfll .ıf 
mütareke ile kendisini mıh~ 
kının dişleri arasına kaptı 
lunuyor. Filhakika Vişi d~; 
doğruya Almanya ve d ·.:!ı 
diğer mihver devletlerile " 0 
yapmayı taahhüt etmiş bu!

0 

Bu i1jbirliğinin Fransız ınU· ı 
keleriııde üsler vermeğ• ~ 
vard .ğı Suriye örneğinde11.;;ı 
mıştır. Vişi bu mihver p0l~ 
da ric'at edemiyecek der~ 
gitmiştir. Bundan sonra .\ 
ğiştirerek demokrat d•~ 
dönmesi bahis mevzuu ola . 

·ıc ı 
naenaleyh mihver taZ)'1ııt~-
sında boyun eğmek mecb 
dedir. -~ 

Fakat bu meselede roütıı 
nokta, İngilterenin ve billı; 
merikanın takip edecekl• 
ket hattıdır. ~~ 

Gerçi Amerika Uzak şat~ 
tükonun değişmesine raZ· 
cağını bildirmiş bulunuY0

'' 

Uzak Şarktaki politikan1ıı 
bir ifadesi olan bu söz'.cvı'.' 
merikanın, Hindiçiniyi sol i/ 
dafaa edeceği manası çıkl.~ 
F ilhakika Amerikanın ıı:;· 
vaziyette harekete ge<;fll'· 
anlatan bir söz de söy ıeıı 111 ııı! 
Fakat kabul edilmek ıaz' 
Hindiçini etrafında birk•çr' 
beri ileri atılan şayialB ,ır' 
Amerikanın reaksiyonu ,r". , 
Binaenaleyh japonya ~ ,,. 
ihdas edilecek olan cron" ~,/ 
şı Amerikalıların bir lı •_'.e ~r 
çecekleri bugün için şur, , ~ 
rünüyor. Bununla berab• 0. 

japonya için bir gaye oJl 
Fransız, Holanda, tngili:,J 
rikan alakalarının tasfı . ;\ 
sadını istihdaf eden dalı • b/ 
gayeve varmakta ~~alCe , 
hale olduğuna da şuplı ı f 
Eğer japonya bu adı~ & 
muvaffak olursa, ikincı :ı 
rak Siyam gelecektir. . ııiıl 
devlet Uzak Şark .yen;!" ~ 
tanıdığından bir veya -~·· ı 
de japonya ile işb ir lı ;

1
, ' 

mecburiyrtinde kalacak r~ 
sonra da Singapur ~e ;.~ 
landa Hindistanı geıır. ıı ı· 
dilik bu ~niş progrsJ11\/ 
ni i~ini takip eden sn~~fııı' 
biki hil.diselerin inkıS\ ~ 
dır Esasen hiçbir fırs~ ıe ti 
yarak sabrr ve teenni;_,,; 
şafı beklemek ötpden rıı 
harici pt>Mikasm•n bB 
y etin teşkil etmiştir. 

1 



=======ı __..,__.,..~Ntıı.-.~~~~~~~~!'llngllteredekl maa V· 
Fransa ile japonya ara· 
aında yapılan anlatma 
mucibince, japon kuv • 
vetleri dünden itibaren 
Hindiçininiu müd&faa 

ı..u J' azının meı.nıerı Anadolu üslerini, kara sularını ve 
T rlhiı AJ;ı..,., büıtenıerındcn alınmı$tır) tayyare meydanlarını it· 

eden: Muammer Alatur gale başlamışlardır. 
TllSö . . :::::::::::::::::::::::: J\l a;ansı ,i.nıha edilen bir -;\tan alayının dosyalan içınden, ederek, japonyaya karşı Han edi-

ar illan yanın Türkiyeye kar<ı ta- len iktısadi ablukanın tatbikatı et-ruıa ge k . ., 
nu .. Çme nıyetinde olduğu- rafında görüşmüştür, 
rın go,teren bazı plan ve vesika.la- Amerika limanlarında bulunan 
rtt~~~leviyatını geçen gün neş- japon gemilerine japonyaya dön-

llerliıı Sal'h· melerine müsaade edilmiştir. 
de b • a ıyettar mahfillerin- GENERAL DÖ GOL BEYRUT 

· u habe · b nıa oldu· rı~ aştan aşağı uydur- VE ŞAMDA 
tııahfille gu ~ylenmektedir. Bu Beyruta geldiğini yazdığıın~ 
cut oJnı r, ?oy le vesikaların mev- Hür Fransızlar Şefi General do 
d ·kı adıgını ve Sovyetlerin say- Gol Lübnanın dini, içtimai ve ' arı idd· 
tıınhs 1.. >al~rın tama mile hayal iktısadi mümessillerinin iştirakile 

lf~ u Old.ugunu bildirmektedir. yap:lan bir toplantıda, yalnız. Lifu.. 
· DIÇINlNıN iŞGALiNE nının değil, Fransanın da selameti 

F BAŞLANDI için Lübnana istiklal verilme~inin ransaı! · l - 1 sule 1 e Japonya arasında hu- doğru ve adilane o acagını soy e-
l!ind· ~e. en anlaşma mucibince, miştir. . 
!arın •Çını lopraklar.nın, kara su- Şayet İngilizler sevkulceyş ıc~-
8.Ske~ Ye tayyare üslerinin japon bı Suriyeye gelmişlerse, yardım ı-
lanıt> ~rı tarafından i şgaline baş- ç!n geİmişlerdir. Nitekim Hür 
dtJrrru'tar. İşgaUn daha içerilere Fransızlar da onlara yard•m et-
t.J 1 . tııan:lanması için Hindıçi- mektedir. 
leceğm 'ryol!arından ist ifade edi- General dö Gql, Beyruttan son-

Ja 'de anlaşılmaktad.r ra Şama gitmiştir. Orada rady°".1a 
kaır; imparatoru, Hind için! hak- bir hitabede bulunacağı zannedil-
suıe a el 

0~Yo ile Vişi arasında hu- mektedir. 
etııı ~ mış olan anlaşmayı ta!idik MALTAYA DENİZDEN 

r. YAPILAN TAARRUZ 
ş Şı\, 'GHAYDA L~DİŞE İtalyanlann geçen gün Maltada 

ta•anghayda enternasyonel mın- Lavalet limanına denizden taarruz 
"'Ya da · lı.orı.ıııa. . ıa.ponlar tarafından el- ettikl<'rini yazmıştık . 

Yutan sı ıhtımali hususunda du- İtalyanlar resmi tebliğlerinde 
<lah; •n;ıi~lcre karşı Şanghay- Maltaya karşı yapılan hücumda 
hiç 01nıes uı ecnebi kaynaklarda, kullan . lmış olan motörlü sandal-
le bir~azsa Yakın bir ati i~ i n böy- lan hamil iki torpitoyu zayi etmiş 
söyıe htımalin mev~ut olmadığı olduklarını itiraf etmektedirler. 

nıı:ıektedir. Maltaya karşı yapılan hücumda İ-
~ l\flJICABiL TEDBİRLER talyanlar, tıorpito ve tayyarelerle 

•· anç~ko hükürneti dı> Ameri- birlikte harp gemileri de kullan-""ll Ye 1 T 
tıı~tır . ng, ıı k~dilerini bloke et- mışlardır. 
•ı·n; t~aj>onya Kanadaya karşı da Stefani ajansı, muharebenin de
di:. • hırı almıştır. Hol anda Hin- vam etmekte olduğunu bildinnek-
tnı;8~1 ,da . iaponya ile kambiyo tedir. Bu ajansa göre, motörlü bir 
~lan~ ~ını_ tatil etmiş, japonya, sandal n atm ış olduğu bir torpil 
Pılaea~ th Çın ve Hindiçiniye ya- bir İngiliz harp gemisine isabet et-
ınu t 

1 racatı lisanse tabi tut- miş ve bu gemi derhal batmıştır. 
!(,~:da Londranın resmi tebliği motörlü 

Prny ve Yeni Zelimda da ja- sandalları hamil olan ve Maltaya 
k.~ııı~ ,'1e ticari münasebetleri hücum eden sekiz İtalyan torpi-

'''•erdir tosu ile bunlara refakat eden do-Cenub· · 
ie la 

1 ~merika devletlerinin kuz geminin tahrip edilmiş oldu-
!' ite Ponya ıle ticari müna-t·betle- ğunu bildirmektedir. 
ır.~kı:~ek!e~ine dair deliller belir- LONDRA TEKRAR 
~~.... ır. Nıtekim Kostarika hü- BOMBALANDI 
·~d . . 

lla.~b t e, Japonya ile ticari mü- Londradan bildirildiğine göre, 
1,_.:_ 

1 kesmiştir, Alman şehirlerinin İngilizler tara-
" "'"rı.<a u . • M.. f d ta bo b rd ve4 b "arıcıye usteşarı ın an mun zaman m a ıman 
Cuıııı- u. harekete diğ·er Amerika edilmesine bir mukabele olmak ü-
1),•r Ul'ıyetJerinin de iştırakinin zere evvelki gece Londra da Al-

·"onıy tl 
Yan et . e e karşılanacağını be- man tayyareleri tarafından esaslı 

Va .nı•,tır. surette bombard:man edilmiştir. 
ltalif!~;t"n~aki İngiliz sefiri Loru \ Hasar ve insanca zayiatın mühim 

' Musteşar Velsi ziyaret olduğu tahmin edilmektedir 

ı: ---~--
"~"caıa tevziatı 

il"arııı k (l inci Sahifedc.1 Devam) 
"e )e\'ııı.1 72 francala yap : ldığına 
ile g() •

1Ye 30 çuval un verild iği-
" re her ·· 
'"ll ediı · . gun 5160 francala i-
~· rı ı·ı '> 0 r demektir, Halbuki 
"• ı er 2'n r,lıii , • "" şer gram francala 
lo .ıın g.ntlen bu imalatın hı!r gün 

~tıı::•~te~? kıuneliye tevzıi icap 
lllıı:ı,,, r kı bu kadar karneli 

Qı L, '"Bdtğı uh 
'l u~ _ m akkaktır ve kal-

~"•lctarı ~ktannın her gün otuz 
nilınişt a çıkanldığı da öğ-
ll ır. 

1.1 •n•en l 
•t k. a "Yh tevz ttak' .. k .. -•- <ıntroıs.. .. ıa ı muş u 
,"'dir l'l Uzlukten ileri gelmek
~ıı· Unun· · ra at >:aııum •çın de kontrollü teş-
• ilortarı b· •lıdır. Yani hastaların 
~eğ· ır h 
i ~tiliUııeı. eyetçe karnelerle 
. " 1nta 1 Ve her francala alan 'tıı tda an 
le~. •tıııeud\ acak deftere her gün 
"e;ıat göı;;l r.· Kontrolde imzasız 
ııı ılıııeudir Utse fırınc:ya ceza 
ı . •h•IJina b'. Her francala tevzi 
q~ lı , •r ·u er gij şı Yet kutusu a.:;ı-
~ Soı--ı 'rE't);tkik olunmalıdır •• 
t •t:ıı<la f\;\F_ Francala tev-
·~ J n leva!' 
İsJ;ı;~Yan1 dikk 1 eden şikayetlerle 
lr.,t:'n:ıı ehe at.fikrı Belediye Re-

<ne ltrı~ nırnıyetle nazan dilr.
, uyoruz -:::---:.:: 

air ca_s_u_s_ 
ltUt <ı. incı Sa 
li uıı.% ! . hlfe<1en Devam) 
ı,,~tııınde ~.c~ı ediJ,.n Hasan Bas. 

-<k h ırıstnde .. h 
tına ~relt~tı n şup e edi _ 
tank alınnıı§ sıkı b:r tarassut al
hi, İltat, bu "a~ hakltınd yapılan ı 
\ltııicasııs olduğu at?ı~n. beyll'Clmilel 
11aıı.: llcyhin<1e gıbı, ın<mlleke - ' 
lııı h ~·ltarrıuşt çalış.ığını da mey. 
ı:.~. a:ıı ad ır. Vekiller Heyeti 
""~ arnı vat -etnıiştir. andaşlıgımızdan 

Y~ l' I ~AR 
C'>ı ~~n '-l 
0 . '«ııeı Da ço., Uğıında>t cB~ 
'•ıı lr ı.>a..,. r 

~i~. o'l.<ı1ncı oır~?nımız bu
~ "'~tır, Ozü.r ekle • 

HARP VAZiYETi 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

rak: cSmolensk'de Alınanları mağ
lup ediyoruz• diyorlar, 

Bize kalırsa Alman tebliğinin 

başında g<'len o cümlede harp ke. 
lirnesi yerine muharebe kelimesi 
olacak, ihtimal yanlış tercüme e. 
dilmiş. •Smolensk mıntakasında 
muharebe zaferle neticelenmek 
üzeredir• cümlesindeki mana ak
la bir parça daha yakındır. Zira 

Alman - Sovyet harbinin Smolensk 
mıntakasındaki bir zafer veya 
mağlubiyetle neti~lenmiyece -
ğini, Almanlar da bilir, Sovy~tler
de bilir, bütün dünya da bilir. 

O cümleyi böyle düzelttik.en 
sonra şimdi sorabiliriz: Hangi ta.. 
rafın iddiasına inanalıın? 

Smolensk meydan muharebesi 
Alman taarruzları ve Sovyet mu
kabil taarruzlarile kahve değir -
meni ııa'line gelmiş, iki taraf da 
tümen büyüklüğünde kıt'alar ve 
bırçok malzeme kaybctmıştir. 

Almanlar Stalin tahkimat hat -
tına bu mın akada 150 - 200 kilo-

t metre girmişler ve girdikleri mm. 
takada sıkı tutunmuşlardır. Bu 
Almanlar hesabına bir muvaffa
kiyettır. Fakat Sovye•ler de bu 
mıntakada bir yıldırım taarruzu
na mfuıi olmuşlar, Alman zırhh 
ve motörlü tümenleri dehşetlı 
taarruzlarına mukavemet etmiş -
Jer, bir kısım arazi terketmekle 
beraber büyük bir imha muha • 
rebeslne sürüklenip mağlup ol. 
mamışlardır. İşte bitaraf müşa -
hidin söylemeğe mecbur olduğu 
hakikat bundan ibarettir, 

Hulasa. Smolensk meydan mu· 
harebesı, ne Almanlar ~e _ne de 
Sovyctler hesabına buyuk bır 
imha muharebesi olmamış\ır. Bu 

muharebe hala devam ediyor. ~e
ni malumat geldikçe daha dogru 
neticeler çıkarnt.ı.k mümkün o. 
lacktır. 

Japon Meclisi- 1 Vo/g~da an~ak 
hassı itilaf l ıskerı naklıgat 

tasdik etti yapılıyor 
Tokyo 29 (A.A.) - O!i: 
Meclisihô.s, Hindicini hakkın.. 

da Fransa ile japonya arasında, 
aktedilmiş olan itilafı tasdik et -
miştir. Meclisihasın ilk umumi iç
timaı dün İmparator da hazır ol.. 
duğu halde İmparator sar~yı'1:ın 
sağ kısmındaki odada aktedılmış. 
tir. 

Tokyo 29 (A.A.) - Ofi: 
Yarı resmi bir membadan bil

diıildiğine göre, japon hükümeti, 
İngiliz matlubatını bloke etmek 
tedbirini 29 temmuzdan itibaren 
japonyada ve japonyaya tab~ mem. 
leketlerde filen ıatbık etmege ka.. 
rar vermşitir. 

- • 'ff> -· ... ' 1 •• • • ,.., .-+ ' . 

Alman - Sovyet 
Harbine bir baku; 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Almanlara göre, Moh.ilel'te muha

sara edilen iki Rus fırkası tamamen 
imha. edilmiş, 23 bin esir alınnllş, 161 
top, 89 tank, dafi topları,. 750 kamyon 
Almanlann eline geçm-~tır-

25 ve 26 Temmuz günleri 342 Sov-
yet tayyaresi tahrip edilmiştir. . 

Alman Velt Pres Ajansı diyor kı: 
«Alman Başkumandanlığının hede_ 

fi şehirlerin işgali gil>i muvaf!akıyet
ler araştırmak değil, fakat SO\'Y_et 
ordusunu inlha etmektir. Bu hedcfın 
tahakkuku iyi tetkik edilmiş Alınan 
planlarının tahakkukuna bt.ıı;:h<lır. 
Şimdiye kadar Alman Başkumandan. 
lığı Sovyetlerln anudane mukavemeti, 
toprak arızaları ve gayrimüsait hava 
e:artları yüzünden müşkül~ta uğra
mıştır. Fakat bu şerait ric'at et.ınek
te olan Ruq ordusunu daha zıyade 
mütessir eder.> . 

Bazler N::ıb.rihten gazetesinin Berlın 
muhabiri Smolensk'teki çetin muh~ .. 
rebenln mevzileştiğini ve Alman pı
yadesinln Sovyct muk'1bi1 taarruzla... 
rına karşı kolaylıkla müdafaada. ~a. 
lunmak için siperler k.lzdığını bild ı r
mlştir. 

ŞİMAL 
CEPHESİNDE 

I-Ielsinki'dl"n gelen ma10mata gö
re, Şimal kısmında muhasara •.ltına 
alınını;, olan Sovyet kuvvetleri ımha 

edilmi~tir. Bir çok ganaim alınmıştır. 
Harekht müsait şeklide devam ediyor. 
Başka kaynaklardan verilen haber .. 

ler, Fin ve Alnıan kuv\'etlerinln bal
ta girmedik ormanlarda, çamurlu yol
larda, bataklıklarda son derece muş. 
küifı.tla karşllaştıklarını Qildirmekte
dir. Ekseriya klms~iz zannettikleri 
ormanlarda birdenbire Rus çetelerinin 
ateşiyle karşılaşmaktadırlar. 

SOVYETLERE 
GÖRE 

So\.7et tebliği, Nevel, Smolensk ve 
jitomir h;tlkaıneUerinde şiddetli mu
harebelerin devam ettiğini, diğer bö1-
gelenle bir degi,iklik olmadığını bil
dirmektedir. 

Tcblig cepheye yeni gelen bir Al
man flrkasuun imhasından şu suretle 
bahsetmektedir: 

c:Cepheye gelen yeni bir Alman fır .. 
kası kıtalarımıza taarruz etmi..;tir. Cep
he kumandanımız fırkayı tutmıya ve 
ihata ederek imhaya karar vermiştir. 
İlk günün sonunda Almanlar k.ltalan
mız1n şiddetli taarruzlarına ancak za .. 
yıf bir mukavemet gösterebiliyorlar
dı. Almanlar mtidaf'aa tabivesi tatbi. 
kine ve sıperlenmiye mecbur kalm11. 
!ardır. Bu esnada, Sovyet tankları ve 
motörlü piyade kuvvetleri dü~manın 
ihatasını tamamlamışlardır, 

Almanlar fırkayı bekllyen muhak
kak fikıbetten kurtarmak için pek bü
yük: zayiatla tardedilm4tir. 

İlk malOmata göre, 4.000 Alman as
keri ve subayı muharebe meyd:ınında 
öhnüşlür. Hastabaklctlar da 3.000 den 
fazJa yaralı toplanuşlardır. Pek çok e
sir alınmıştır. ~fütt'addit tank, bir çok 
kamyon \'c motosiklet, 40 tank dafl 
topu, 12 ağır ve 8 hafif top, 20 torpil 
makin~i iğtinain olunnluştur. İmha 
edilen fırkanın geri kalanı bozgun ha. 
linde ka~mıştır.• 

Deniz Yolları 
(1 ine' Sahl!~ Df-n.m) 

tir. Halbuki bugün şehrimize ve 
memleketimize mühim miktar<)a 
kahve gelmiş ve bunlardan De _ 
nizyolları İdaresi de dahil olduğ u 
halde bütün resmi dairelere tev
ziat yapılmıştır. 

Ha:ta serbestçe de hor tarafta 
satışa bru;lanmL<tır. Eskiden he _ 
nüz memlekete kahve gelm,.miş 
olduğu zamanda »apurlarıncla 

kahve satarken şimdi bu madde. 
nin bollastığı bugünl rde kahve 
satl!Şını durduran İdarenin bu ha· 
reketi garip görülmt·klcdir, Bil -
hassa Adalara, Ya'ovaya giden 

· .. ı lar bu uzun seyahatlerinde 
kahve içmcğe alıştıklarından bu 
karardan memnun olınaml!Şlardır. 
Tekrar kahve satışına müsaade 
edilmesini istemektedirler. 

Budapeşte 29 (A.A.) - Ofi: 
Askeri maksatlara hadim ol -

nuyan bütün nakJiyatın Volga 
nehn üzerinden kesilmiş olduğu. 
nu Moskovadan aldığı bir telgrafa 
atfen Uj Nemzed.et gazetesi yaz. 
maktadır. 

Karşllıkll hava 
akınları 

Londra 29 ((A.A.) - cB.B.C.• 
İngiliz tayyarelerinin fena hava 
şartlarından dolayı evvelki ge~
ki faaliyeti mahdut olmuş· ur. Yal
nız ufak ku.veılcr Dönkcı·k rıh
tımlarına hücum etmişler, sahile 
maynler dökmüşlerdir. Bir İngL 
liz lxlmbardıınan tayyaresi ka -
yıptır. . 

Ayni gece Almanların İngıltere 
üzerine ~ aptıkları akında üç Al.
man bomlıardıınan tayyaresi du
~ürmü~lerdir. 

PZöşti petrol mın
takası harap oldu 

Londra 29 (A.A.) - B.B;~· Sov. 
yet ta\ \ .tr-cleri Romci..nJ adattl pe t
rol h~deflerini tekrar bombardı
man etmişlerdir. Sovyet irtihba
rat dairesi reis muavini Plöşhnin 1 
yalnız ısminin kaldığını söylcmış

tir. 
Moskıova 29 (A.A.)- Sovyet ha

va kuvvetleri evvelki gece Kiis
tenceyi bombardıman etmiştir. 

Alman Tebliği 
(1 lnd sulleclen Devam) 

fırkası yeni gelen bir Sovyet mo
ıörize fırkasını tamamen imha et
miştir. 

Burada düşmanın 33 tankı ve 
8 bataryası tahrip edilmiştir. 

Besarabvadan ilerleyen Alman 
kuvvetleri. Stalin ha ' tına vasıl ol. 
muşlar Ye Sovyetlerin gösterdik -
!eri şidde• li mukavemetten sonra 
hattı delerek 21 istihkam zaptet.. 
mişl'Crdir. 

Alman askerlerinin Macarlarla 
birlikte ileri hareketi sür'atle de
vam ediyor. 27 temmuz g~nü_ l~G 
Sovyet tayyaresi imha edılmıştır. 

27 ve 28 temmuzda imha edilen Eo_':'
yet tayyarelernin miktarı 323 u 
bulmaktadır. 
liya isminde biri araba ------ -

Bükreşte 
(1 inci S:ılılleden Devam) 

kQ.mlar, gayri kan:.ı · ıi olarak rot ,.~~,: er 
b lunduran ve memleketin menaiıme 

u · ; .. 1cr görmüş olan lejyoner. 
mugayır ... · 'd 

d Geor«es Na:,de ve Boresıo ur. 
leren • hk 
Bunların. yapmı.ş olduklan iller a ... 
klnd izahat verilmektedir. 

B a idamlar, son yirmi dört saat 
için~e Bükre:jle kurşuna dizilenlerin 

·kt rını dokuza çıkarmıştır. Bundan 
mı a . · d n 
b k lejyonerlcrın i1eflerın en o 
aş a . · · · le 

dört kişi, hiyanetı vatanıye ~urmıy 

b '
·dama mahk:Um edilmişler .. gıy-a en 

~rd~ 1 l " 
Bunların ara:;ında eski ame e e_JYO-
leri •eti Dimitri Groza ve HorıasL. 

ner • ini · d b.rl 
ma'nın başlıca muav erın en ı o ... 
lan Traian Bouru bulunmaktadır. 

Aıker ve yoklama 
kaçakları 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Kanunu bilmemek bir maze~t sa
ılmıyacağında~ m~~uubahs . n:ıuesse. 

Y hip ve Amırlerının ekserısı 6 şar 
se sbaa se ınahklım ed11mişlerdir. Bu a7 p. 
·ı·barla nşagıdaki husu::ları okuyucu
~ımııln naı;.ırı dikkatine koymayı 
faydalı görily.)ruz: .. 

1 _ Örfi idare n1ıntakas~ dahıhn
deki )'Crli "e yrıb:ınc.· 1 a..;kerl ı k tu.bele ... 
rine kayıth b\.ıh . .: nup ta emsall~rı cel-

dil i(' ol:ınlıırJa, <lav.ete he"luz ica-be m, 
1 

. ı . 
bet elmiyenlt"rle şC\"ked Idık crı ma. · 
tı.allrrden sn\' .ıs:ınları. i_1inli geHp te 

Yeti b itti.>! halde kıt'alarına 
mezunı -. t 
avdet ctnl i ycnlcrı her ne sur.~ le olur

' n •Jzltvt'n)e-r veya mues-;e.:;ele_ S3C' Sllb •'. 

rinde c:alıştıranlDr: . . 
., lar lt a c:; J...erlık şubelerınde ka-

yı~ı~up ta ne m~.k atla olursa ol: un 
örri İdare mın t.~ka"'iın.da buhınanlar_ 
dan kend i a!kcrl~k şubelerince c~sa11 
celbcdild i ğl halde icabet ctmeınıs o· 
ı~nl·lrl:ıı gene b'lnlard~n ~alen bulu~. 
dukl<'trı uı ::ıh llcrin a :c ker ·lk şubelerı .. 
ne (:yabancı) kayıtlarını yrptırmı_ 
. nl arı vahut g~ne bu vaı.1yette bu ... , .. . .. . 1 d 
lwı l•n l.:\ IC\tkediid kleri kıta ar an 
Örfi. İdare mın 1 ::ıka ına kaçan \ eya 
iz.inli gt•lerek -'lvdet etn1iyenler i müe~ .. 
sesclerinde veya iş yerierinde ça~tı .. 
ranlar, 

3 - nu maddC'lcrde mev~uubnhs 
hallere u.rı::..ın p,..k az klm:::e bulun .. 
ınalo;la bernb~r hic bir vatand aşı.., ka
nLınt mahkUnlırc-tlere uğramaması 
nı"'ı ·: p oldıtiı'ndan yuk;:,rıkt sc :·ait'c 
e\~t"t y:ızı'ı e"'1..."lsı gizledıkleri veya 
çatış•ırdıklan k ~uscH"'·l :.'lit olduktan 
m:::ık a rrılara ihbar etmPdlklerl anlaş1. 
!,nl:ır h:ıkkında Örf'i İdare Kn nut;ı n 
h~ınC"a takibat y:ıpılar3k kendıJcri ÖT". 
fl İd:1tC !\lahkcınelerine seı,;koluna
caklaıdır. 

raıarm minaıı., 
(~aleden Devam, 

şısın 1, yerinoooir. lt..;bin ikinci 
yılını tamamlamasına bir ay kal· 
mışlır. 23 ay zarfında İngilizler; 
Britanya adalarını her ti;tlü teh
like .-e baskın ihtimaline karşı iyi
den iyiye tahkim etmiş ve hazırla· 
mışlardır. Bu hazırlıkların sonu
na gelmiş bulunmasının böyle bir 
manevra ile ilan edilmesi İngiliz
ler için bir emniyet ifadesi olduğu 
kadar, Almanlar için de bir düşün
ce mevzuudur. 

İkinci !araziye de, yani, Alman
ların Britanya adalarını istilaya 
teşebbüs etmeleri ihtimali karşı
sında tatbiki mahiyette tecrübe· 
)er y~pılmıya başlanDU1st farazi: 
:vesi ise; yine Rus _ Alman barbı 
ile alakalıdır. İngilizler için Britan· 
va a<!alarına karşı taarruz ve isti 
İa teşebbüsü daimi bir endişe mev
zııudur n 1939 danberi beklenen 
bir Alman teşebbüs hamlesidir. E
ğe•-, Almanlar; ~ark ce~besind~ 
C> Jul sonuna kadar barbı kendı 

J;hlerine bitirmek imkanını elde 
edrrler ise, İn~ilizler için teşrini· 
sani ortasına kadar Britanya ada
larında Alman taarruz hamlesini 
beklemek tekrar günün merakı ve 
endisesi olacaktır. Filhakika, Al· 
mauİarm Britanya adalarına isti· 
liı ruaksadile taarruz etmeleri çok 
zayıf bir ihtimaldir. Deni2den 
mümkün olan.ıyacak bu teşebbü
si'n havadan asker nakletmek ve 
parasütçü indirmek snrctile ta· 
hhkkuk ettirilmiye çalışılmas.ı ve 
hi. kiiıırübaşı edinilmesi de çok 
gür tür. Ru• <<"phesinde muvaffa· 
kivet takdirinde; Almanların bu 
so~bahar ve kış ayları zarfınd~ 
daha ziyade Rusyayı tensik ve nı
zamlaınak, ayni zamanda Irak, 

İran p trollerine kavuşmak ~e 
Hindistanı, :vı:sm, Süvev~i tehdıt 
eylemek işkri ile meşıı:ul olmas~ 
A\'rupa sanayiini organ12e ctn1esı, 

ınun mukavemet buhine hazır
lanırası ve İngiltere üzerinde sa
dec~ kuvvetli hava harpleri yap
makla iktifa etmesi galip ihtimal 
dahiJ:ndedir. Yine, Almanyanın 
sonbahar ve kıs aylan zarfında 
İngili•leri Akdenizden çıkarmak 

gayesi ile ve ;vedcğine die-er müt
tefiklerini ve ispanyayı alarak ya· 

nda bıraktığı (Akdeniz - Şimali 
Afrika) mücadelesine dönınesi ih· 
timali de kuvvetlidir. Ancak, bu 
ihtimallere rağmen, İngilizler ken
di adalarına taarruz olunmasını bir 

endişe n1evzuu telikl;.i ederek ha
zırlanmakta ve her türlü tttcrübe 
yapmakta elbette ki haklı n ma
zurdurlar. İşto Uritanya adalJ1rın
daki umumi ve ı;eniş ölçücleki ma• 
nevralar bu manayı ta,ırken, Ak· 
denizde de son günlerde mühim 
hadiseler cereyan etmiye başla· 

mıştır. Bunun başın:la, en ın?h.im 
sayılabilecek iki ınW.ıalı hadıse 
vardır. Birincisi, Sicilya boğ~zı~~ 
dan geçen İngiliz deniz J..afılesı. 
İldncisi de l,ibyadaki İtalyan baş
kumandanının bir başka hizmete 

naklolunması. 

Sicil~ ada ki geçiş; İngiliz bava 
ve deniz iistünlüğü bakımından 
İtalyadara karşı kazanılmış ha
kiki bir zafer ve verilmiş birders· 
tir. 
Almanların Sovyet Rusvaya 

karşı taarruza hazırlanır ve bütün 
kuvvetlerini sark bölgesine ~eker· 
)erken, Akdcnizde ve Afrikadn İn· 
ı:ilizleri meşgul etmek ve rahat bı
rakmanıak vazifesi ı'e h<>rhalde 
Brenner mülakatı ile italyaya bı
rakı!mıştı. İtalyanın keodisme bı
rakılan bu vazifeyi Akdenizdc ve 
Afriknda hü•nüifa etmekte bulun
masının Almanlar tarafından biraz 

şüpheli karşılanmakta oldu~nu 
ihtimal dahilinde görmek mum· 
kündiir. Ru.' cephesinde hareket 

baslıyalıberi; Akdeniz. \e Tobruk 
ce~lıesinde ciddi bir ltalyan ha
reketi görülmediği gibi, ~icilya bo
ğuzını İnı:ifülerin tam bır zaferle 
gcçmi~ ohuaları da, her~ald~ Al· 
morı\arı Italvan\arın (aalıvchnden 
ıueınnuıı bırakmıyacak bir duru
ma se\ krtmiş olmalıdır. Aj\lebi 
ihtimal, Libpdaki İtalyan başku
mandanının deği~tirilmesi de bu
nıı>ıla alckalııhr. 

Filha!( ka, mc,sim Afrikada lıa· 
rekat ~apmıy:ı müsait değildir. 
l\ncak. Almanlar Ceb.eliitt~nk. 
Siivcyş, Kıbns, Hayfa, l\lalta Ü>e
rinde n eivarında da İtalyan ha
va ku'\"'\.·etlerinin; garbi Alman)'&· 
daki İngiliz hava taz\·ikini azalta
rnk nisbettP bir faaJi~_.et arzetme-
lerinj .. .,, -1 1111 '·:ık li bek)emi~lcrdir 
ve beklen• ~tedirler. 

ETEfl-1 lZZET BENiCE 

S - S01' TELCRAP - 2'1 TKMMUz un 

IONUN 

Hızla geri döndı.. lo:esım onu 
mahvetmişti. Yuzü s2psarı olmuş
tu. Şaşkın şa,<Jon bakıyordu. Son
ra; ciddileşmek, tanımamazlıktan 
gelmek istP.di. Lakin; bir intikam 
heyulasile karşısına dikilen var
lığımdan ürkmüş gibi caydı. Yap
macık bir hayretle: 

<- A .. siz misiniz? dedi. Ve tit
ri yen hır sesle yanındakinden izin 
istedi: c- Affedersiniz Fuat Bey 
yann görüşürüz art•k! .• 
Köşe başında ikimiz kalmıştık. 

Eliyle Küçükçiftlik yokuşunu gös
tererek, ilk söz olarak: 

•- Aşağıya inelim .. tenhadır• 
dedi. 

Kaibim, haftalardır hasret kal
d1ğ: bu sesle kanatlarından yaka
lanmış bir kelebek gibi çırpınır
ken bütün arzuma rağmen red
dettim: 

•- Hayır!. Doğru yoldan gide
ceğiz, konuşacağız!.• ve nereden 
bulduğum çılg:n bir cesaretle ız
tırabımn ilk serzenişi dudaklarıın
dan döküldü: 
•- Beni.-nle kalabalıkta görül

mekten korkuyor, sıkılıyor musu
nuz yoksa? .. 

- Hayır .• LAkin., 
Hayat ne garip, ne anlaşılmaz 

tezatlarla dolu!. Eskiden hep bu 
sualı o bana sorardı. Dedikoducu, 
tanıdık gözlerden sakınmak için 
her defasında tenha yerleri ben 
arardım. Şimdi bet} hiçbir şeyden 
çekinmezken o korkuyordu'. 
Ağaçh :dı caddede yavaş yavaş 

yürüyorduk. İkimiz de birşey ko
nuşmuyorduk. O bir mermer ka
dar soğuk, durgundu. Ben heye
candan, hiddetten bir lav gibi k z
gındım. Gözlerini yüzüme çevir
meğe bile tenezzül etmiyerek ö
nüne bakıvor, arasıra kaşlarını a
sabiyetle ~ynatıyordu. Halbuki bu 
ilk karşılaşma sahnesinin tahay
yülü ile gf'Ce neler düşünmüştü'll: 
Öyle zannediyordum ki beni uysal 
bir kedi yavrusu gibi davetkar ha· 
k'~larına takıp sıcak bir sevginin 
saadet ufuklarına sürükliyen bu 
gözler şimdi beni görünce biraz 
bulanacak, sıkılacak .. İki buçuk ay 
nes'e ve emel dolu istikbal viıd
lerİ veren, kuracağımız yuvadan 
S10vinçle bahsı•den nankör dudak
lar yaptığından utanarak benden 
merhamet, af diliyecck!. 

Barit muamc-lesi, isteksiz tavır· 
lar~ güııJerdir CAn çekisen gururu
mu birden şahlandır( · O dudak
ların başka kızların \'Ücudünde 
gezindiğini hatırlıyarak buz gibi 
halini nefretle seyrettim V'C o an
da; şapkamın siVri iğnesini kap·p 
üzerine at ı larak bu hain gözleri e
bediyen çJ<armak, didik didik 
yapmak ibti,·acile kı\Tandım 1 • 

Elim mihan.ki bır hareketle ba
şıma doı'\ru gıttı. Fakat bu esnada 

Moskovaya bava 
akını 

(1 inci Sahifeden DeVllal) 

kın yapmağa teşebbüs etmişlerse 
de tayyare diı!ü bataryalarıını -
zın mania ateşi ile karşılaşmış • 
!ar, avcı ve himaye tayyareleri -
miz, bu düşman tayyarelerinin 
payıtahta yaklaşınalarına müsa -
ade etmiyerek bunları dağıtm1§ -
!ardır. 

Henüz natemam olan mahima.. 
ta nazaran Almanların dokuz bom
barclunan tayyaresi düşürülmüş -
tür. Tayyarel'Crimizin zayiatı yok

tur. Almanların gelişigüzel atın11 
oldukları bombalar, birçok biııa
lara düşmüş V'C bu yüzden yan -
gınlar çıkmışsa da gönüllü ekip. 
!er tarafından derhal bastırılmış
tır. Bir kişi öbnüştür. 

Amerika Bahriye 
Nazırı 

(Devamı üçüncü sahifede) 
nl Rusyaya atarak tahakküm ve kan 
dökmek hırsının aon misalini göster
miıtir. Orada galip gelince Avrupanın 
her k::ırış toprağında istediği. idare 
tarzını kuracağını ilmit ediyor. Ayni 
esasa müsteniden Asyada bir devleUe 
(japonya ile) ittifak etmiştir. Asyada 
kan dökmek istiyen bir otokrasi ile 
karşıla.J17oruz.• 

se.:,i; her ne olursa olsurı ıliklcrime 
ka.dar titreten mıitehakkim .esi 
zihnimden geçenlerin intikamını 
alan bir sertlikle tiı beynımin için 
de öttü: 

- Mektubumu almad nız mı' 
- Ne mektubu?. Bana mektup 

mu yazdınız?. 
•-Evet. Geçen gün göndermiş

tim .. 
Bu cümlesi tekitten ziyade te

vile benziyordu. Zaten yazmış, yol
lamı, olsa almamama imkan mı 
vardı. Gece, gündüz evden bir 
yere çıkmamışt.m ki!. 

Nankörlükten sonra bir de ya
lancılığa kalkışması isyanlanıru 
artt:rdı. İçimde biriken kin ve in
fialleri zaptetmeğe muvaffak ola
madım: 

<- Niçin yalan söylüyorsunuz 
Hikmet Bey?. Benim gibi zavallı 
bir kızın önünde neden bu derece 
küçülüyorsunuz?. Mü•terih olun. 
Ben bugün sizden hesap sormağa 
gelmedim. Yalnız; istiyorum ki 
alil ömrünü her gün ümit ve azap 
buhranları içinde sürüklcttiğiniz 
şu biçareye son sözünüzü söyleyi-

. ' ntz ..• 
Şimdiye kadar hiç görmediği bu 

halim onu ürkütmüştü. Çabucacık 
değişti. Yüzü tabii halini aldı. Ka
bahatli bir çocuk sükunetile önü
ne bak:yor, aradabir; 

,_ Lakin Müjgan... d~ord1L 

Fakat devam etmesine meydan bı
rakmadan hemen sôzünü kestim. 
Daha acı, daha içlı bülün 2ehrimi 
döktüm: 

•- Herşeyi açıkça anlatınız, sak
lamay.n artık .. Benden bir gecede 
bıkt ı ğınızı giirüyurum. Eğer iste
mezseniz şimdi giderim. Bir daha 
sizi hiç rahatsız etmem. Emin olun 
ki hayatınıza neş'e vermek, bıraz 
evvel apartımanınızın önünd<'ki 
kayg sız, düşüncesiz halinizi size 
iade etmek için her fedakarlığa kat 
lanırım. Ye o fedakarlı k ha • ı 
pahasına olsa da talihsiz Miııı ·n 
bunu yapar Hikmet Bey .. Bunu 
yapar ... Saadetinız u~runa ölü'TlU 
bile seve seve çağırır ! • 

Ah mevcudiyetim nefretlerle 
dolanırken aşkım hala aci- kalı
y.Jr, sesim 1-.ıçkırrklarla tit r· nMlL 
o nıütemadiyen tekrar di· r ı 'u: 

<-Sakin ol Mııjgan bak , r.lc 
anlatacağım! •• 

- Rica ederim ffkmet Bey. 
tık hiçbir şey anlatman..zJ isteml
yoı um. Çünku öyle şeyler gurr m 
ve o kadar ıyi 1nl~d1m ki . 

Daha yanm.ı sok ldu. Bırıkn 
elimi tutmak isted Her vaki• te
.r11as1nda s1t "1k bir okşa vış \t.• re
havet bulan el E:r~rni, VÜ(U .. trü 
i tikrahla gl'ri çekt. TLk ,,ıJ hır
sım oazarlarımda topl•v ~k bak
t.m. Sordu: 

(De\.a :ı ı vnr) 

General dö Gol 
( ı 1: cı S«l hifooeu ~ ,ur) 

naselıetle bütun şclc r dona ı lmış, 
General dö Gol<' bü yük bi L>t k
bal merasimi yııpılm ı ,tır . 

Askeri kuvvetler de bir geçit 
resmi yapacaklardır 

General dö Gol'ün bugün Su • 
riye!ilere mühim beyanatta b~ 
lunması muhtemeldir. 

FiNLANDiYA 
Ct '""' S:s.hlft'den Devam) 

izah edilmişıir. 
Şimdiye kadar Brilanyanın E'inlfan ... 

diyaya karıı miınasebetl~rini Udil et... 
memesi dostluğundan ileri gel:yordu.. 
Siya.st münasebetl"r kesilmekte bera• 
ber arada lıarp hdli yoktur. 

Press Assocition'a edre Bttlgari t.:ın. 
Alacarlsl3n, Rof"lanyaya karşı yapıldı
ğı gibi icabında Fin kredi!:i de r:üsa.
dere edllebilecek:tlr. 

-<>----
Panora a babçeııa. 

de b'r yaralama 
Şişli nahiyesinde Panaroma bah• 

çesinde çalışan sabıkalılardan 
mezeci Hikmetle garson Dim'tri 
oğlu Yorgi kavga 'etmişler ve Hile. 
met Yorgiyi ekmek bıçağile ya • 
ralıyar ak kaçınl!Ştır. Firari Hik· 
met biraz sonra yakalanml!Ş ya • 
ralı Beyoğlu hastanesine kaldı • 
rılmıştır. 

- - ----
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan 
LeyU Tıp Talebe Yurdu müstahdem ini için 420 metre şayak açılı: eksilim.,.• 

l<onu;".'.'.'.•~;;Utme 3o.7.941 Çarpmba gü r.iı saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimat Muavenet Mıldfirlüğü binasın da kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 _ Muhamemn fiyat beher metre için 334 kuruştur 
3 - ~ıuvnkkat teminat 120 lira 98 kuruştur. ... . 
4 _ istekli1er şaı-tnan1csini çalışma gi.ınlerinde komisyonda gorebıllrl,r. 
5 _ İstekliler 941 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 ıayıl~ kanunda. yut

h vesikalar ve bu ışe yeter teminat n1ak buz veya banka mektubıle belli gun ve 
oaatte komi;yona gelmelerL •SUll• 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 75 
Yaıan: Fnıncis Muclıard Çeviren: lskender F. SERTELLl 

on yedi yaşında iken Ben hemen hemen 
siyasetle uğraşmıya başlamıştım 

Siı. daha çok gen~ en, hL bh 
erkek sevmedin ı. nü? Hiç bir deli
kunh ile flör-ı. yo:ıpnadınız mı~. 

- Hayır 

Entellieens &orvisle küt,;ükten
bcrı mi nıuka\'ele ile bağhsını.t'? 

J::ı.rıct kahkaha ile ıülmiye başladı: 
- Ben hemen hemen on yedi yil. 

s: 11tla iken siyasetle uğraşmıya baş
ICJnu tım. Kral Alfons'un tacının 

de\Tiln1(' lndc, Madridin ikinci ihtila
lınde pannagım \tardı. Gi:>züınu fiiya
ıet sahasında açtığJru iı,·in, gonül o .. 
yunlaJi,1e me~gul olmak fırsatını bu
lamadım. Halbuki •iz, (Nevyork Ca
sus Mektebj) ne girmeden önC'e, bll 
ışleı· lf' çok meşgul otmuş, çok gönül 
ej:l dirmiş göriınüyorsunıız! 

- )·~ntış bir gorOş degıl. SOz~ri
nızde belki biraz mi..ıbaliığa var .. İ•. 
te o kadar. Gençligimi itiraf edeyim 
ki çok saf ve temiz aşk maceraları 
Jle geçirdim. Çok sevdim ve çcık se
vildim. Fakat. onların bep$i -timdi 
anlıyorum ki- çocukcasına ~e·vgiler

mil .• Gecici gönül oyımlarından iba ... 
retmiş. B(>nce hakiki ~evıi otuzun
dzı sonra ba hyor. Hakiki hayatın 

da kıxkt..-ın ınnra başladığı glbi .. 
]laya (uktan kararmıştı. 
Köşkte )anetlt• baş başa yemek yer

kPn, tatlı aşk ıohbet1erı bir hayli de. 
rıırlf'Şm!ştt 

lki gün sonra onunla nişanlanacak
tık. Tı - Vong'un bôyle istediğini \;e 
nih.::ıyet on beş J!un içınde beni mühim 
t-ıı:r h3diseJe lC't olarak ku1Janacağ1nı 
( renmi~· m. 

janet: 
- - Aşk hıkUyelerinr mt,.rzu of t:.ılk 

v:ı.-:ıyctte değiliz, dostum, dl·dı. Vakit 
çok ge olmu . Hemen buradan uıak
ıa ~. lJm. \"ofda bırıb•rımiulen uyrıJr .. 
n, 
Kalklık .. Hazırlandık. 
jant't yüzüme baku: 
- AJman casusunun lz:ni ,.e yap

m k hi:terl ği isi keşfedebilmek için. 
Parısın $ark mahallelerinde cB. U > 
mul'immat fabr kasırun etrafında do
Ja.şmaıı.~ınız. Casusun bu fabrikayı 
kundaklaması JK>k muhtemeldir Bu
nun Onune ıeçebllirseniz, herşey yo., 
luna gıret. 

-- Her ~ey yoI·ına girer mi?. Yani 
bununla ne demek istiyorsunuz • !a
dam'?. 

- Vaz.iyetlnfz \·e \·az.Jft>Jcr5nU ko-

layla; ıı, demek ı. tiyoı uın. 

Köşktt>n konu Jrrık çıkıyorduk. 

• KOşkün önunc1f"kı geniş ağaçU cad
deden yürüyordwk. Bi.raı ileride birJ. 
birinlizden a~·n1acaktık. 

ıanet bOyle istıyordu. 
ŞOphe yok ki, jdpon casuslarından 

~ek iniyordu. 
Epey<'e yurüm~tük.. Benjm mak

sadım, janet1 ılk rasthyacağlmız tak
siye bindinr.t"kti. Ondan sonra da ben, 
bi.r tııksıye atl~} ıp ~ehre inecektim. 

Caddenin ortasında \"C bir sokak 
bali;ında birdeonlJtre garip bir h:tdlse He 
kar~l~şuk .• Caddedt.•ki elektrikler bir 
anda .sönmu.,ıü. 

janet. 
Ne fena te::ıadi.ıi! dedi. Ortalık karar
dı. Tak ..,j bu1amazsak, ne yapacağız? 

janetlo koluna &irdim: 

- Korkmayın .. Yanınızda cesur bir 
l'rkek \•ar. 

Cadde Oyle kararmı~tı ki .. 
Göz gö:.:ü görmüyordu. 
Birdenbire koluma şıddetıi blr 7UJil .. 

ruk darbe:-.i ındL Bun1.: janet vurdu 
sandım: 

- Karanlıkta sizi kaybetmemek 
için kolunuza girm4tim. Emin olunuz 
ld, ben tehlikeli bir insan değilm. Ne
den koluma yunırukla vurdunuz?. 

janetn korkan se-sini duydum: 
- Hayır. Ben ıize yumruk vurma

dım Bil3ki.,, koluma &irişinize teşek
kur ederım. Fukat ... 

(Devamı var) 

29 Temmuz 1941 
18.00 Program 
18.03 Orkestra 
18.30 SerOest za_ 

nıan 

18.40 Oı·~eatra 
19.00 \·uva Saati 
19.15 Orke~tra 
19.30 Haber~er 
19..15 Şarkıld" 
20.ı5 Rad. Gaze. 

20.45 Müzik: 
(Pi). 

21.00 Zıraat Tak, 
21.10 Saz eserleri 
21 .30 Koııuşma 
21.45 Büyi.ık Fa-

sıl 

22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pi). 
23.00 Kapanış. 

oamrlkler muhafaza 
misyonundan: 

satan alma ko-

Cins ve Mlktan llluhammen Eedel İlk Teminat Eksiltme Vaktl 
Lira Ura Kuruş 

60 Kaptan kaputu 
50 Kaptan kışlık elbise:i 
60 Ka.plan yazlık elbisesi 
30 Murellebat kaputu 
90 Sandalcı kaputu 
50 Murettebat ve sandalcı yaz-

1800 
1200 
600 
300 
700 

135 00 
90 00 
45 00 
22 50 
52 50 

30 Tem. 941 Saat 

• 
• , 
, 

• , 
, 
• 

, 
> 
> 
• 

10 
10.30 
11 
15 
15.30 

Lk elb1>esi 400 30 00 > > , 18 
Yukanrla yazıJı 8 kalem me1busat hizalarında yaıılı gün \·e saatlerde ayn 

ayr1 pazarlıkla alınacaktır. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda her gün görtılebilir. isteklilerin belli 
vaktınd~ teminat matbuzlarlyle Galata Mumhane caddesinde 52 numaralı d.:ı.-
lı'ede bulunn satın alma komisyonuna müracaatıerL •6251> · 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörli: ğü ilanları 1 
Semti Mahalesl Sokağı 

Numara!J Cin.si Aylık K. 
L. K. 

KadıkOy 

Kadı koy 
Göz.tepe 
Üıı.küdar 
Üsküdar 
Boğaziçi 

Cafer ağa 
Zuhtü Paşa 
Göz.tepe 

Kuzguncuk 

Bademalh 45 Ev 
Dükkfın 
Dükk~n 

18 00 
2 00 
2 00 
2 50 
3 00 

Bagdat 45 
Haı boyu 12 

Uryani 2 , , 
Otel 

> 
Paşa bahçe 

icadiye 17 
Erguvan 3 30 00 

Yukanda cins '\."e mevkileri yazılı yerler 31.5.942 sonuna kadar kiraya ve
rilmf'k üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 6.8.941 Çarşamba günü saat 14 
dedir. isteklilerin Müdürlük Akarat Kalemine mliraca:ıtları 6238> 

Hava Gedikli Namzet lerine 
Gedikli namzetlerinden 837 doguml u olup !vraklarını tamamlamış olanlar 

80 Temmuz 941 t.Arihinde sevkedilc .. .?kJerinden bunların Çarşamba tünü saat 8 
sekizde kunımda bulunmaJarı ilan olun ur. c63!!2> 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 132 

ricaliJı.Jn fikirlerini~ en ince noktala
nna varıncıya kadar anlamak için 
ona bu malümat kifayet ediyordu. Rica 
li devlet ve bendegan İbrah.i.m Paşanın 
sıyaseti önünde sertür1l ediyordu. Ka_ 
p.toUı.!>yonları ilk defa olarak mem -
leketimize tatbik etmek gibi bata -
ı.trdan da nelsint menedemiyordu. 

Ekseriya, sefirleri parlak elbise ile 
rr.urassa tahtlar üzerinde kabul edi
yor, a;Ozlerinl mağrurane süzerek ik_ 
tıdar ve saltanatını ıösterecek :sözler 
ı:C>yt\.ı~·ordu: 

- Bu vasi mem1ekeUeri hep ben 
idare ediyorum. Benim icraatım ka
nun dernektir. 

Vez1riAzamın yalnız tahslsah üç 
milyon akı;eye baliğ oluyor. Atının 
t. .:-ışası yüz elli bin altın kıymetini 

buluyordu. 

llwrom S.Utan bu taııtaıııı71 çeke-

miyordu. Hele, İbrahim paşanın ha
remi hümayuna destursuz istediği 
&ibi girmesini, her vakit Sultan Sü
leymanın yanında bulunmasıru1 sonra 
Va1Je sultanla ve Padişahın ilk zev
ce~! sultan ile muari!esi Hürrem sul
tanı dc!J divane ediyordu. 

Çünkü, Rus kızı bütün saraya ve 
Osmanlı İmparaotrh.ığuna hAkim ol
mak istıyordu. O, kadınlar saltanatını. 
kurmk azminde iW. 

Hele Mihrimah sultanJ bareme 
aaltanat ıerlki olarak dünyaya gel • 
miştt. O ıaman Hürrem iiultan kal -
blnde başka emellerin de canlandı -
lını görüyor. İbrahim paşayı rakip 
addediyordu. 

\"alnız kendisine n1eshur, yalnız 
kendi arzularına rnünkad olacak bir 
kalbin İbrahim pa,aya da tabi ol .. 
due,wıu ıslemı.>oı·ci u.. 

-. ' -~ .. i~ .... ~ .,: ( ...... !" • ""':', • ... ... · ~ • ~ • ... • ,. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 

i LE 
fırçala yınız 

Çünkü: 
Blr de!a fırçalarr.~k-

18 di~lt>r teıniı:leıırııiş 
olmaz. Ağız guddele
rinin ve dJhili U2U'-'1C'i
rın miıtern.oıdiyen ah ... 
nan ecnebi maddeler, 
mikroplar, yemek, iç
ki, sigara vesaire dişle
re, die etlerine binbir 
mikrop a~ılar. arızalar 
husu1e getirir. Bunlar 
birike birike nihayet 
di~lerde çürilme, e~lt.·r
de iltihaplar ba~lar 
Artık !eltlket1 önlemek 
ve tlurdurnı;ık fmkfın

ıudl'r. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak 
dişlerinizi Sabah, Öğle ve Akşam 

her yemekten sonra .. s 1 N 
DIŞ MACUN}LE lIRÇALAYlNIZ. 

Ecunelerle büyük ıtriyat depolarında bulunur. 

'' ' .. "' . (.' .. ' . . "'-

Eksiltme 
• 
ilanı 

Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünden 
8/8/1941 tarih Cuma giınü saat il de Yük;ek Mektepler Muhasebeciliği 

Eksiltıne KonJsyon .. odasında 1852 Lira 12 Kuruş keşif bedelli Süleymaniye 
Kütüphaneıi hela tamiratı açık eksiltmeye konulmUŞtur. 

Mukavele Nafia İşleri Umumt, Husu~-t ve fenni şartnameleri proje keşif 
hul:isa~lyJe buna müteferr1 diğer evrak İ~tanbul Süleymantye Kütüphanesinde 
&öriı1ecektir. 

Muvakkat teminat 139 Llradır. 

İsteklilerin en az bir taahbıütte 1000 Liralık: bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine müracaatla 
ekf.iltme tarihinder .. ut gün evvel alınmıa ehliyet ve 941 yılına a.lt Ticaret Odası 
vesikalarlyle gelmeleri. (6008) 

GAUTHIER VIDAL 
ANiLiN VE &LIZAalN BOYALARI 

HOROZ 
MARK A 

PAKET 

BOYALARI 

Umumi satış 
deposu : 

İstanbul Çiçekpa• 
zarı sokağı Altı

parmak han 
No. 3 - .ı 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Gedikli Erbaş mek

tebine talebe ahnacak 
Aığ,dakı şartian hal ...!anlar Denlı Lisesi ile Gedikli Frbaş lll•klelliııe 

talebe olarak alınacaktır. 
Deniz Ll.se<:lne girecelf Taliplerin: 
J - Yaşları birjncl sınıt i('in 15--18 
2 - Yaşları ikinl:i sınıf için 16--19 olacaktır. 
3 - Bu yaşl•rdan altı ay büyük v~~· kütük olanlar da knbul edilecektir. 
4 - Li~e birır.ci .sınıfa orta mektep mezunlan alınacağı a:ibi lisenin birincl 

sınıfında i.krr.ale k;:.1mış ol "'1ar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli Erbaş Fblzırlama Okuluna a;irntlye taliplerin: 
ı _ Yaşları 11 - 11 olacaktır. 

2 - Bu mektebe ılk mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun muhtelll sı
nı!larmda ikmale kalmış olanlar da .a.1ıncaktır. 

3 - Tahsihni yalnız bir fene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 

Bu şartları haız o1up P..ız Llseş.l ile Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama O
kuluna girmek istiycn talıp.. 1n 15 A.1u stos 941 tarihine kadar İstanbulda bu
lunanların Ka.-::ımpaşada Deniz Komutanlığına, hariçte bulunanların da mahalli 
Askerlik Şubelerine mı1rucaatlan. «5708> 

BORSA 
28Temmuz1941 

l Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
ıoo Llret 
100 isv Fr. 

A.W. n lla-
5.22 

129.20 

100 FloriA -
100 Raylam- -
100 Belca -
100 Drahmi -
100 Len -
100 Cek ıtronu -
ı 00 Peçe ta l 2 89 
100 Zlotı -
100 Penıo -
100 Le7 -
ıoo Dinar -
100 Yen 31 Oı75 
ıoo İFv Kr. 30.8875 
ıoo Rubl• -

ESHAM VE TAHV1ı..A.T 
İkramiyeli % 5 938 19.60 
ikramiyelj % :S 933 
Ergani A. B. C. 20.-
3 7 934 Sıvc:ıs - Er-
zurum 2 - '1 20.22 
Anadolu Dem!ryolu 
J ve ı 47.50 
Anadolu Mümessil 43.75 
Anadolu Demiryo1u 
% 60 27.50 

İstanbul Levazım Amir• 
liği Satınalma 

Komi ı yon u Jlıioları 

Behcı kilosuna 10 lira. 1ntunin rdi
len 300 kilo pa~a ipJiğl alın:-ı<·akUr. 
Pazarlkla eksiltmesi 4/Si941 Pazar .. 
tesi günü saat 15,30 da Toph<ınede Lv. 
Amirligi ıatın alma kon1i5yonıında 
yapılacoıkUr. İlk tenlinatı 225 llr;ıdır. 
Nümunea;i 'komisyonda görülür. Ta
liplerin belli vakitte komh-yona ge:l-
meıcrJ. (122 - 622:?) .. 

800.000 adet 27 mılimetrelik ve 
600.000 adet 20 milinıetrt'l:k köp
rülü sürgü müteahhit nam ve he. 
sabına alınacaktır. Açık eksilt -
mesi 30/7/941 çarşamba günü sa
at 14 de Tophanede ist. Lv. Amir. 
lıği san1ınalma konıısyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 42,500 
lira ilk t'Cmina\ı 3187 lira 50 ku
ruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmelerı. (84-5785) 

* Beher kilosW1a 550 klıruş tahmın e-
dilen 5800 kilo 46/12 No. Balı< ağı !p_ 
Uici a1ınacaktır. Pazarlıkla eksiJtme~ü 

8/R/941 Cuma gilnü saat 14 de Top · 
hanede İ~. Lv. Amirlll!ı E::ıtın alma ko_ 
mü;yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
2392 llra 50 kuruştur. Nümunesi ko
misyondu gôrUlür. Taliplcı-in bellJ v~ .. 
kitte .kumll.ypna gelmeleri. 

(12~347) 

Kilo 

800 50/12 Balık ağı ,pliğ". 
800 60/12 Balık ai;ı ipliği. 
Yukarıda No. tarı yazı}ı 1600 kılo 

balık ağı ipllgi pazarbkla satın alına
caktır. İhale•i 8/8/941 Cuma günü sa.. 
at 14 de Topl'..anede Lv. Amirliği satın 
alnıa komisyonunda yapılacaktır. Ta
Uplerin belli vakitte komıc:yona gel
meleri. Tahmin bedeli 9040 1irn ilk te-
minatı 678 hradır. (13~6348) 

e TAKVi M e 
• - 1 1117 Hızır 

TEJ\IMUZ 

16 85 
Ulcrl U H 

RECTP 

4 
Yıl 141 !&, 7 Vasati ~ 

TEMMUZ 
S. D. Vakii S. D 

S S3 GU.... 9 24 

2 9 
13 20 ötı• <4 SJ 
17 16 bı..ıı 8 47 
2029 ~ ! 2 00 

S A L 1 22 21 r.... ı s1 
3 49 lmoik 7 20 

Sahip ve Başmuharriri: E tem İzni 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 

Basıldığı Yer: 
SON TELGRAF Matbaası 

Padişahın mu~evherli soıgucu ile 
daima padişah4ı beraber bulunması 

HLı..:.rem sultanı dU$"fbıtlllruyordu. 

Bu esn:ıda t1-acar1standa payıtaht

lar alınıyor İsta bul .. akın akın ga
nımetlrr gel;)·or. kli clerln buhurl:ırı 
Ye ilfı ı7r.:-t anı tnda Tılrk ıstU~ından 
kurtulmak iç1n d1,1ay,a. grlenlerin so .. 
luk, umlu iz yUzieı·inı aydtMlntan şam
danlar Ayu.s( \'a m.hrapl:'.lrına ko -
nu)·or üzerler ne ~ ı·lrr yazılıyordu. 

Hücum Borusu 

C 1 an ipkıt:.rı ı "l SLlc·y an 
Kl dc,·rur:ı. f.r.m'e ı ~e eyı.ı ve 

pjjen 
Şu deniiı kırdı çey 1 en~ruıı 
Gôril1lmeı. oldu &uhra keştelerde 
Hel~k etti Kralı ns.bekarı 
Yerin ot eyl~di tahk!k bil sen 
Kiliı;.esin yıkıp yaktı Buduni 
Çıkardı bu iki mü• kAtı atısen 
Getirip Aya..:;of~'a.va çırap 

Adu\-·vünün cismı.l canını kıldı 

ruge.r:ı. 

Tarzındilk~ kasideler müslüman • 
lık.1a müftehir muı.arrerıyetle yuğu
rulmuş Türkleı in göğü~lerini kabar
Uyordu. 

Hürrem s1.1ltan buh.ln bu muzaf ... 
feriyetleri 13ks.ydane nazarlarla takip 
ediyordu İbrahım paşanın parladı .. 
ğına bir tilrlü _gbnl;.ı razı olmuyordu. 
Paşadan bi" hala çıkmadıkca bu te
vecı:Uhün kol<ıy kol~y kayboJmıya _ 
ciiiını biliyordtı. (Devamı ~.) 

Yazan: RAJI:IIİ YA<ilZ 

Birkaç dakıka sonra da şehrin ö
nüne gelip denıirledi. Arkasından işa., 

rf"ilP chMn te n olma 1111, bir saat 
nıuhıt•t ve1YiıciııH, ıı1ühletın -aonunda 
şchrı topa tutacağnı bildirdi. 

Derne kaymakamı Mukbil Bey, ıün
le-rdenberi Trablllsta başhyan ve Bin
gazide inkışat eden İtalyan istllAsı -

nın Derneye teşmil edileceğini kes .. 
tirmiş, ona göre haı;ırlıklara ba~la .. 
mıştı. İşte o sabah Piyemonte zırhlısı 
Deme ufu!Uarına gellp de işarelle 

şehrin teslimini istediği zaman Muk
bil Bey red cevabı vermekle beraber 
limana bakan sırtlarda es.kiden kal -
mıs topların hazırlanmasını milis ku _ 
mandanı yüzbatı Şükrü Beye emret- ~ 
mlş, sonra da_ k:ı:zadaki bütün ıilahlı 
teşekküUer!o ltalyan ihracına müma_ 
nE'at içın sahıl boyunda mevzi alma
larını temin eyleınl.ştı. 

Piyemento zırhlısı bir saaUik müh· 
Je!il'\ bittiğini görünce ikinci bjr Jia .. 
.... ~ sordu· 

- Sebir tt:.lim oluyor mu1 

Tefrika No ı 8 7 

Sahilde'Jl bu tııaret de karşılıksız 
bırakıhnca İtalyan harp gemisi der
hal Demeyi bombardımana başladı .. 

İlk mermiler, körün attığı taı gibi 
Demenin dışına, kırlara düştü. Bu a
rada zırhlıdan indirilen içi asker dolu 
filikaların da sahile doğru çalakürek 
ileı•ledikleri eörüli.(yordu. Düşman 

gem sinin ilk sD.1voları nihayet bulur
ken Türk toplarının ateşe başladığı 

ve bu ateşin düşman zırhlısı Ut.erinde 
teksi! edildiği farkolundu. 

Sahilde mevzi alan milislerle jan_ 
darına ve nizam.iye klt'alan yaylım 

ateşlerle gemiden sahile indirılen· 
filikaları bir cehennem yağmuruna 

tuttular .. 

Mağrur bir jestle boyundan büyük 
bir iş başarmağa e:elen İtalyan zırhlısı 
bu anı ve şiddetli mukabele ve mu
ka\i emet kc.ı.rşısında bocaladı .. 

İlk •· teşJ('r ilk filikayı batırmı!J, bir 
f·"ık3" da ~çindeki askerlerin teli\şt 
yıiıünden alabora olmuştu. Piyemon
te ı.u·hhsı. ütıitündıR intllAk eden mer. 

~ 
! 
ı• 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 18RB 

Serınayeııi: 100,000,000 Türk Liruı 

~ ulıe ve Ajaos adedi: 265 , 

ve ticari her nevi banka muamele~'' 

• ,. . 
• 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banka.•ında lmmbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl.ı.nP~' 
az 50 lirası bulunanlara senede ~ defa ~ekilecek k•~• ile aŞBi' 

plana göre ikramiye dağı tılacaktır. 

4 adet LOGO l.iraW. 
' • 509 • 
' • 250 • <o • ıeo • 

100 • '° . 
120 • 40 • 
160 • 20 • 

4.000 
2.0(18 
LOOO 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

, 

l 
~ DİKKAT: Hesaplarındaki ı:ııralar bir sene iç:nde M 

!< •s~ilı diişMıvenlere ikramiye çı.k1 ı?,ı takd:rde % 2~ fazlasile v~ 
!~ cektir Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylül 1 Birincıkanun, l 

tı 

d 

' ç· 
Ilı 

! . ve 1 Haz ran tariblennde çekilecektir. 

"~~IO'Dlracı~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~ ~ . , .. 
Eksiltme ilanı " 

Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünd~ •' 
8/8/J94ı tarih Cuma ıünü ,:aat il de İstanbulda YW< .. ek Mektepler (: 

aebeciliğı Eksiltme Koıuisyonu odasında 768 Llra kejif bedelli KOpri;. ı 

hanc.ı tamiraU açık ek.~iltmeye konulmUitut. _ ~ 
Muka\·cle Nafja İşleri Umumf1 Hususi, \•e tennt şartnameleri proJC ~ 

bulilıa.siyle buna müteleni diğer evrak İstanbul Sülcyn1aniye Kütiiptl 

e:öru lecektir. 
Muvakkat teminat SS Liradır. 

1 
Jsteklilerin en az bir taahhutte .:SOO Liralık bu f~e benzer i~ yaptığıı1 

idarelerinden Almış oldu.t.ı vesikalara istinaden İstanbı.ıl Vilayetine _n1ii~ 
eksiltme tarihinden üç gtin evvel alınmış ehliyet ve 1941 yılma ait Tı"' 
~ı vesika1ariyle gehr.elerL (6011) 

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

Yüksek Mühendis Mektebi Satınsl 
Komisyonundan 

Mektebimize k.Dpalı zart usnliyle 48000 kilo ekmek alın~ıcakUf p 
k!loırunun muhammen bedeli 12.25 kuruştur. İlk teminat 441 liradır 
11.8.9~1 saat 11,30 Meklepte yapılacaktır. •6107> 

Deniz Levazım Satınalma l J 

K omisyonu lliinları 

J - Tzhmin edilen bedeli 52.700 

!ıra olan 100 ton sabunun 30 t em

muz. 941 çarşamba günü saat 15 

de kapalı zarfla eksiltmesi yapı -
!araktır. 

2 - İlk teminatı 3885 lira olup 

şartnamesi her gün 264 kuruş 

ımukabil'nde komisyondan alına

bilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka. 

nunda yazılı vesikaları muhtevi 
tanzim edecekleri kapalı teklif 
mektuplarını belli gün ve saatten 

bir saıU evveline kadar Kasımpa. 

sad.a bulunan !komisyon başkan
hğma makbuz mukabilinde ver-
meleri. 5656 

mılerle bir iki i~bet aldı. Pabucun 
pahalı olduğunu ıörtince denize dö -
killmi.ış olan mürettebatını kısmen 

toplamağa zaman buldu. Bir kısmını 
denizde talıhlerine terkederek demi
rhu aldı. geldğl istikamete sa\·uştu, 
gözdl'n kayboldu. 

Bu ulak ve mevz1t mın·affakiyet, 
Dcrne müdafilerinin maneviyatını 
yükseltmeğe kl>.!1 gelnıi1;ti.. Şehir o 
gün bayraklarla donatıldı .. Herkes 
memnuniyetle birbirini ve elbirllğile 
müdatleri tebrık ediyordu. Bütün bu 
sevinç tezahüratına rağmen Dernede 
yüzü gülmiyen, zoraki tebessilmlerle 
halkın neş'esini gelistirmete ıayret 
eden birkaç kişi vardı. Bunlar da baş_ .. 
ta kaymakam Mukbil Bez olmak ıı

ıere muvakkaten oraya &elmiş bu -
lunan Bingazidek~ Enver Bey kuV' .. 
vetlerlnln Erkiinıharbiye reisi bin .. 
ba~ ı Enver Bey .. Enver paşa • v• 
Üandarma kumandanı ile milli ku
mandanı yüzbaşı Şükrü Beylercil .. 

Demeyi istilAya karar veren ve 
bunun tatbik.ine girişen İta1yanlaı·ın, 
ilk gönderdlklen zuüılzyı sahildetı 
Jı:açırmakla kararlarından dönecek • 
leri yerde büsb()!On bu ite ehemmi
yet vereceklerini ~k31A kestiren bu 
Osmanlı memurları müteakip tstllA 
safhalarının nasıl ve ne ıek.ilde lnki
taf ed..,•iini keşfe u&raşıyor!Jl rdı. 

( I)eıyamı var) 

• 
Soldan Sağa: 

•• 1 - D11 işlere bakan ~· ıJ: 
Büyüklük, le!, 3 - :ı,!addı d~ 
Tekit, bi.ıyük1 muvafakat 
5 - Nota. slit ·,,.eren hayr;.lf1tlo 
Tavır, uzun ağaç, 7 - »01· 
8 - San'nt, italyada bir~ 
Sema'\ i ~!ere ait, ıo - V 
nirli. 


