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Sahip ve B 
•ımııbarrıri: ETEM İZZET BENİ ,,.. ILIBAFLARI VE BABIRLBRI VEREN ABŞAll GAZETESi Gazeteye eönderilen evr•k iade edilme:ı 

İngilte 'd \ · ·· re en Sovyet Tebliği 
Yukselen sesler R 

1 
.k. • t• us arı ı ıs ı-f g/~/ için bek- kametten ta-

enen taarruz arruza geçmiş 

)' 

--Çör T----~ bulunuyorlar 
h· / 1 ın nutku gunun 
Sa ııeleri ve Alman • 
ıı:"Y~t ~arbi karıuında 

•uaı hır m ana ifade 
~t;nekte ve herıeyin Ruı· 
b ?1an harbinin sonuna 
aglı o lduğunu bir kerre 

daha teb ·· · k ted· aruz ettırme • 
ır. 

Moıllovaya yapılan 

lllcamda 10 Alman 
tayyar&'•ldlılrOldl 

Londra 30 (A.A.)- B.B.C. Röy· 
ter: Bu sabahki Sovyet tebliğine 
göre, Smolensk cephesinde şid· 
detti muharebeler olmaktadır. 

Leningrad'ın 
işgal edildiği 
doğru değil 

Moskova 30 (A.A)- Lo-
20vski matbuat konferansın· 
da, Nişi Nişi japon gazetesinin 
Leningradın Alman kuvvetleri 

tarafından işgal edildiği hak-

i kında verdiği haberıı~ tama

m.ile ı;sılsız olduğunu söyle· 
miştir. 

\, I 

~TEM iZZET BENiCE Sovyet nt'alan jitomir ve Newl Swyet Merkez cephesi kumandanı 

Bulgar başve
kili Peşteye 

gidiyor İli&\!. 
l e ı.; 11 Baş•elı.ili Çörçil, Harici
. •ı.ırı Ed- d"" b. k '"> lttiiı ~ un ınr nutu 

.\lııı er. Harbin So,·yet Rusya • 
"1ı ceph · d -.ıış . esm e en ziyade kııış-

ıit0 ~.e ltat'j neticeyi istihdaf e
lıı~ h •; lrlahiyet üadesi içine gir
\ u nu u Unduğu bir anda söylenen 
'lıııeı..~·· hususi bir mana ifade 

-.... ırler. 
"'Ulllni. 

l'ıllda Yazınnıda İngiliz adala-
4e hi ı:•Pılan manenalar üzerin· 
~ ıu::• durmuş n bu bakım
torrıı· erimizi izah eylemiştik. 
lııaın~ıı ~utku mütalealanmızı ta-

tllri~ •klı çıkarmaktadır. 
lııtili-ı ıı Başvekili; eyliıl ayının 
' · •dalan · · b' · ·ı· t b "llsii ıçııı. ır ıstı a eşe • 
lııttt., arı 0lınasııu muhtemel gör
~~e hu tehlikeyi tebarüz et
~ tlidQ •dal- müdafaa ı için 
lııı.11 "• tedbirin alınmış oldu-
~ekteciir. 

~il ltl§elı ~11z ada~annı is
~lıllliııd ;ıc;. etmelen; flllı: 
~daıı e hartıin kat'! neticesi a
Ba'Yet vaki °'"ruı:r: Almanlar; 

--~ .,a~ 1ı:arp harbeder
~... e btitUıı imkinlıınııı bu 
lttıı, lı ~erber etmiş bulunurlar·' 
~ t~.~~. adalarında değil is· 
~e lı ~uııe, lıatti ııen.iş öl· 'ltr • 'Va faaliyetine dahi girişe
~it b ~una askeri durumları 
~ ~~ gibi, şimdiye 

· İt d -. . harp usulleri de 
..... ~ . ~db-. Aksi halde, Al-
1tıı1ıııı ~ıu iki vaııiyd hadis ola
~,~na ı:ö.e harelı.dlerini 
tlıno1ıt, arını kabul etmek li· 

ıJ:--.\n """İlJ"'i st0s ortL"11la kadar iler· 
~l•tiıı· 11oClalarda Alman lmv· 
lııı~daf 111 t evakkuf etmeleri ve 
~Ye aad··'· aıiyetine reçerek fngil-

ı..... 0ıııııeıen 

hı t~• soııuna kadar Sov
~ fttı:,1 nıde harbi kaybetmeleri 
il. ~~ lllııJcabil Rus taamızUJtU 
~l f ed~reı. İaci.ltere üzerin· 

lııı ~,ı::•tiııe ııeçmeleri .. 
'-1' \;~ Rııs uphesinde bar· 
4;; '-1 •tırı.:" ve kat'i neticeyi is· 
~ llıneı~ . ~ İııgiı tere ile harbe 
\ıı ~·~ııı ıçrıı bir üçün~ü müta· 

\:iıılle 11
_' 0ktur, B u iki şekil is(I 

~il otı111~) &'Uıı dii§mez. Zira; AJ. 
lı ti;; lı.ay:~ Rnayada bozulur vt 
) •~\a t~h:.ı erler ise; esasen bir 
.: ~• lil·aı.ar' .harbetmek kahili
"'1 · llıısya .

1
1111 de kaybetmiş olur. 

~•lı. 'e •ava ,_,f. t l"kk.i 
tıı· l e b ' . ..., ı e a 
~ ıy~•k B ·~ noktada te\'akkuf 
t;;h t'1ehb-1'tla11ya adalannı isti-

.\lr. () h·ldus •ı· lemek ise gülünç-
"' • tg"'·· tı, ~n harh. . 0 tiilüyor ki; Rus . 

\ · •ni al •nııı kat'i , . ., nihai ne 
,, ınak h 
"~""huriv t . er .eı;n başonda 

l· "''ıiı · · e fır. 
..,, •n •ll'td . 
\~~~da bir A 11 e Brıtania ada· 
da lıı·ebuın 1 ~an istila teşebbüsü 
lıa ~ı·l~te ı. •dsı de, hı.-r l'\'in basın· 

tnj ~a ar .. " 
lı ;, n h i t nıi şark cephesinde 
lıa•ın~tice ka ·d"" Alınanlar lehine 

• •d ~ •deb ·ı · l 
ada "· Aksi t . ı mış o masına 

~ •; .\tın •kdırde n o ,·aktP 
• ltar· anların R . 

it ltı · ı >a( us rephe.ın-
'- 'nd er •ld -~ .. a, ' lırit e ""•memeleri 

"' '.uı hekı:;·a •dalarına bir 
'dt N her lii 

1 
.. e.tı:ıcı. llerhalde 

'«lı. r u ihti • 
l;ı ır · Alın nıali mülahaza 
le~ı~~ •1.nı 8 1 ~ıı~ 8 ~'.n şarkta mu· 
\••it 'n ı n Br·"ı dır ın d e böl le bir 
' •lab · 1 •n~·a d ı · ı,,,, . ıı .,.,., ... · a a arı ı~in 
ln~it ·"ı •lnıa ı gdııı ı tebarüz eottirmeb 
i~ •ı il ' •r. A . . 
\ n•kı • ı~•k iliııi ln ı zamanda, 
•lt1t , • lar8 d n bu nutku ile 
ı,••tır: a temas ettiği mu

'->;, ltaıır.. 
ti~ il •a • .,~ı. ••V•-a • . " r•n,meı:ını te. 

Ilı,,.. ııu 
• 3 llııcu S.t;fede ) 

istikametlerinde harekete geçmiş- Mareşal Timoçenko 

!erd ir. 1 FiN. ORDUSU Tebliğde Porko!un 60 mil cenu-
bu garbisinde yeni bir şehir _is-

minden bahsedilmektedir. B una kumandanları 
göre, Almanların daha fazla şarka • 

Budapeşte 30 (AA.) - Sofya • 
dan yan resmi ı.ir mcnbadan bil. 
dirildiğine göre Bulgar Başvekili 
Ağustosta Budape~te)i ziyaret et. 
m esi ihtimal dahilindedir. Bu zi· 
yaret yalnız Macar • Bulgar dost. 
luğunun bir tezahürü olmakta 

(Devamı 3 üncü Salıifede) arasında ihti-
Alman Tebliği 

• 
ileri hareket 
Viyazma civa
rına yaklaştı 

Berlin 30 (Rady<>)- Alır.an baş

kumandanlığının tebliği: Viyazına 
civarında ileri kuvyetlerimiz şi

mendifer hattına vasıl olmuş. bu
rada hattın iki tarafında mühim 
şimendifer levazımı, bir 2ırlılı 

tren, Sovyet kıtaatı buhınDuğunu 
görmÜitür. Derhal yapılan taarruz 
neticesinde 1200 vagon, 1000 tank, 
birçok levazım tahrip edilmiştir. 

Alman hatla-
rının gerileri 

de zorlanıyor 
Londra 30 (A.A.)- B.B.C. Sov" 

yet istihbarat bürosu reis muavini 
Lozovski gazetecilere bu beyanatta 
bulunmuştur: •Harbin altıncı haf
tasında Alman ileri hareke\i dur· 
durulmuştm. Bazı cephelerde mu
kabil taaruzlar yapılarak düşman 
geriye tardedilmiştir. Cephede sa
bit vaziyet yoktur. Bütün cephe 
boyuma, hatta cephe gerisinde 

h arp ediliyor. Bazı Alınan kuvv~ 
l eri muhasara edilmiştir. Siperi& 
harbi sabitleştirmek için değil, fır
lamak içindir. 

---o---
Beden terbiyesi 
mükelleflerine 
merasimle san-

cak verilecek 

Kadın mükellefler 
de askeri 

ta 1 im yapacaklar 
Şehrimizde uzun müddettenberı 

talim ve terbiye görmekte olan 
beden terbiyesi mükelleflerine ya· 
kında merasimle sancak verilme· 
si kararlaştırılmıştır. 

Bunlar 30 Ağustos Zafer Bay· 
ramında yapılacak olan büyük 
resmi geçide yeni sancaklarile iş· 
tirak edecek.lerd ır. Diğer taraftan 
kadınlar da dahil olmak üzere tek· 
mil beden terbiyesi mükellefleri 
askeri talimler yapacaklardır. 

Asker ailelerine 
Temmuz parası 
bugün veriliyor 

Memur maa,ıarın-
dan yardım 

parası lleıllecek 
(Yıw.ı 3 üncü Sahifede) 

1 af varmış 
Almalllar 11 u cep
llede hiç bir llare
llete geçmemı,ıer 

Londra, 30 (A.A.) - Ofi: Fin.Uın. 
diyadald vaziyet hakkında düşmanın 
vermiş olduiu mahimatta ınüphem 
tabirlerle FlıılAndiya tayyarecileri
nin ve askerlerinin kahramanlıkla
ruıdan bahsedilmektedir. Fakat hiç 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Fransız g6a ıııaıerl 
Vişi 29 (A.A.) - D. N. B: 
Bugün Marsilyada bir toplantı 

yapan gönüllü lejyonu merkez 
komitenin idare meclisi taraf•ndan 

bildirildiğine göre ışgal altında 
olan memleketlerden Bolşevik • 
!ere karşı harbetmek üzere ar;ılan 
gönüllü listsinde 1500 isim mu • 
kayyet bulunmaktadır. 

lleri harekiitta Alman kıt'alan 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

HAV ACI OLMAK ISTIYEN GENÇLER 

Oçüncü kafile bugün 
mekteplerine gidiyor 
lıtanltaldan 350 

Gönüllü Ha\•a Okuluna kaydedil
mek için ;chriın!zdekl gençler büyük 

rağbet &östermişlerdir. Ortamektep 
mezunu gençlerden 350 kişi kaydedil
miş ve bwılardan &imdiye kadar 
230 u mektebe gönderilmiştir Bu_ 
gün de 30 kişilik ü('üncü bir kafile 

~ehrimizden hareket edecektir. Genc;
ler bu sabah Ha\ a Kurumu İstanbul 

merkezinde toplannuş1ar \•e son ha
nrlıklannı ikrrı •• J ctrn i:;;lt:rdir. ~1ek_ 
tebc kayıt mtıridtti niha)·et bulmuş
tur. 

Mektepte okuyacak \"e ameli ders-

genç kaydedildi 
Jer gö~k olan bu gençler Gedikli 
Hava Başça' uş~ ol:ı.raklardır. 

--o---

Ordu terfi 
listesi 

Terlfler 30 Ajaı
toıta blldlrllecek 

(Yazun 3 üncu S:..ıhifede) 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
SarayburnuGa- j Milli Şef dün 
zinosunda kıza Başvekilimizi 
saldıran Kedi ! k a bu 1 etti 1 e r 
MelAbat kadaz bas. 
tanesine g6nderlldll 

Ortaköyde Çiftehamam soka
ğında 15 numarada mukim Kazım 

kızı Melahat Sarayburnu gazino
sunda otururken gazinonun kedisi 
hücum ederek bacağından ve bal

dırından dişlemiştir. Kedinin ku
duz olması şüphesi uyandığından 

Melahat kuduz hastanesine götü-

riılmiiştür. j 

Başvekfl •an akşam 
An karaya gl ttl 

Yalovada istirahat etmekte olan 
Başvekil Dr, Refik Saydam dün 
sabah İstanbula gelm iş, doğruca 
Floryaya giderek Reisicumhur ta· 
rafından k abul edilm iştir. 
Başvekil, öğledtn sonra Vilaye

ti, Örfi İdare ve İstanbul Komu
tanlıklarını ziyaret ederek saat 
19 da ek,prc.,Ie Ankaray,. dönmüş-
tür. (AA.\ 

Alman tanklarının 11e zır/ılı tqekkü.llerinin ceptıeye cıogru bir geçişi ,_ ____________ __ 
Alma• • SoyYet 

llABBINE 
BIB BAKii 

SMOLENSK 
meydan mu· 
harebesi ni
hai safhaya 

• • 
gırıyor 

SOVYET 
Or ları ld.· 
detlf bir maka
b 11 t a arruza 

geçti ler 

Almanlar bu mu
harebenin bir kaç 
güne kadar bitiri
leceği iddiasında 

SMOLENSK 
MEYDAN Mt:HARJ::BJ::Sİ 

Amerikan Ajan&larının J.losk.o .. 
'\"adan aldıkları haberlere göre, 
So\·yetler şimdi bütün cephe Ü

zerinde mukabil taarruza geç .. 
mişlerffir. 

Sovyet tebliğine göre, Smo-
1en~k ,.e jitomir J sıikametlenln .. 
de muharebeler şiddetle dev;ıın 
ebnektedir. 

(Deı:amı üçüncü sahifede) 

İSTANBUL
Edirne otobüs 
ücretleri u-
cuzlatıldı 

" 

HA·RP VAZİYET 

Yeni Sovyet ihtiyatlarının 
Smolensk'te yaptıkları mu
kabil taarruzlar sevkulceyşi 
bir mahiyet almak üzeredir l 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

C<>nup cephesinden baş]ıyarak 
şimale doğru gidelim. Bu suretle 
cmühim· den daha mühimme 
geçmiş olacağız. 

Almanlar Bt:sarabyanın bir haf. 
ta evvel Sovyet kıt'alarından 

mizlendığinj yazmışlardı. Bugün 
ayni cümleyi tekrar ediyorlar ve 
Dinyesler ağzında Akkirman mev. 
kimin 4gal edildiğini bildiriyor • 
!ar. Dikkat edelim ki bu şehir 
Dinyesterin garp sahili üzerinde 
dir. Demek Sovyetler Diny-ester 
şark sahilini hala ku\'\·etle tut • 

(Devamı 3 üncll Sahifede) 

Alpullu Şeker 
Fabrikası çalış
m ı ya ha şladı 
Şeker tevziat•nı 

ıslahı için 
tedbir alınıyor 

Al pullu şeker falmkası ycer y .1 
faaliyetine başlamıştır. Falırika

{Devamı 3 üncü · hıfede) 

Bir kadın yan- 1503 lira ihtilas 
lışlıkla kezzap eden tahsildar 
içerek öldü! tevkif edildi 

Aksarayda otc;ran Süleyman kı· 
zı Hayriye isminde 35 yaşlarında 
bir kadın evvelki gece yanlışlıkla 
kezzap içm!ştir. Sancılar içinde 

(Devanu üçürcü sah.ıfede) 

Yardım Sevenler 
Cemiyetinin 

Blylllada ,abeıı 
• Yardıınse\·enler Cemiyeti> Bü

yükadada bir şube açmayı karar
laştırmıştır. Ağustosun 8 inci cuma 
günü açılacak olan bu ~ube için e
saslı bir çalışma programı haz:r
lanmaktadır. 

İbr~him ismınde bir belediye 
tahsildarı asker ailelerine yardım 
paralarından 503 lirayı makbuz
ların dip koçanlarında tahrifat 
yapmak sur~tile ıımmetine ge~i
rertok yemişt4- Şüphe üzerıne ış 

meydana çıkmış ve İbrahim Sul
tanaıimet 3 üncü Sulh Ceza Mah
kemesine n-.ile!"fk · tevkif cılun-
muştur. 

---<>-- -

Oftlanu 6Ul zanne
derek gömen baba! 

Küc:ukp •• ı.a. da gar ;t b ir \ K & ol
l?"U~tur: Kücıikpa.xa"'.'da o1 r11 rı 'e o 

(De\arr.ı 3 unttA ~ah !,'Cle) 

Kırklareli· Edirne l.• =--============= 
ıelerlerlde başladı • ' H A LK FİLOZOFU 

İstanbul . Eciirııe arasında işli
yen otobüsle ·de son zamanlarda 
sebepsiz olarak yükseltilmiş olan 
bilet ücretleri mutroil bir hadde 
indirilmiştir. Yeni tarifeye göre 
tstanbuldan Edirneye ve yahut 
Edirneden İstanbula seyahat için 
beher yolcudan üç lira alınmak
tadır. Diğer taraftan bir müddet
tenberi sebepsiz olarak tatil edil
miş olan Edirne • Alpullu ve E
dirne . Kırklareli arasındaki kar
şılıklı otobüs servisleri yeniden 
ihdas olunmuştur. 

KISACA 

Akıntıya klrek mı? 
Eden, Almanlarla sulh olamaz .• 

diyor. 
B izim mahuUa konuıuyorduk da, 
- O halde .Almanlar Moskova lsti

Jı:amelinde alunllya kUrek mi çeki. 
yorlar dersin'!. 

Sualin i benden cord < Bt'n r-cvep 
ver~nlel.iirn, bJmeı ,1 z ne cif'ı ır.iz.?. 

A. ~EKiıı 

Şark'ta Güneşe hasret ! 

Bir çok ana ve babalar, ço
cuklarının snrarmı~ :yüzü kar
şısında eudişe ve üzüntü du) u· 
yorlar. Yeşile çalan masum ço
cuk yüzleri de vardır. 

B u r engi alan çocııklar, apar· 
t.ın1 an ismini verdiğin1iz, dara· 
cık, karanlık, rütubetli beton 
;ylğınları içinde büyüyenlerdir. 

H akiki apart ımarun in şası 

masraflıdır. Scrınaye ~ah ib i ve 
kalfa böy lesi ni yapmıyor. Ha· 
kiki aparbıuanın kirası pahal ı

dır. Vatandaş, bir, hatt.i iki ma· 
& !t ı n ı yalnız apa r tımana tah~is 

edemiyM. 
Geride, apartıman müs, ·edde

si bir takım binalar kalıyor . İşte, 
İslanbulun mesken tipi budur. 
Ve şehirde hemen hepim izin o
turduğu binalaı-, bu ç~it yer-

REŞAT FEYZi 

lcrdiT. Ailenin içinde çornk da 
\'arsa. ha\'a alnnu) an. guntı~ 

yiizü görmiyen ko,up o~·nıya
nıı)-·an bu çoruk. bithıhi. ~ararıp 
soluyor. 

Her ailey~ her ~az •ayfiyc~·e 
göndcrcnıezsiniz. En nıütc\;azı 
bir !tayf iJe n i,Yeti, aile b ü tçe ... ind 
m üfhi bir fa"I iı.ter. ('ouık, 
doğduğu günden itiharrn, o 
daracık apartın1an boznıa:,ı be .. 
tonlar içinde kalmağa, ciğerle· 

rini, oradaki rütubctli ha,·a ile 
beslen1cğe mecbur \" t nıah L. lım· 
dur. 

Ne yapmalı?. 

Şehir ~. toprak geniş" 
Herhalde. İ~t •nbula has bir 
m esken t ipi bulmak laıınıdır. 
Şarkta giin e>e hasret ç,ekmı* 

cidden hazin!. 
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BAD 1 

Garip dünyanın haline bakınız: 
Biz, burada halis kahve için dua
lar ediyoruz. Cenubi Amttikada, 
Brezilyaıla. harp ılola ihaç 
edilemiy ... fazla kah~clea başb 
macJMler imal etmefe teşeblı
etmişfer_ Kalı ..lru rıU. elistilı:i 
bazı ...W..Lttle. o • ,tan> 
re, ayll;bbı, ellıiM ve · o :rapa.
la biliy_.,._ 

Kahve, &ezilyaia, . .... 
r"nde 1nııı..,1Ian nMilıia lrir _.. 
de olmu iliz 4e _.. 1!aktile fOk 
kullaııntlık: I" · -:ri
lnde_ 
ÇUVAL 
HEYBEYE DAİB 

Eliade çuvalı .ıaa heyuı-•e 
vereeek!. Gazeıeler beyle :ruılı
lar. Çuulı olııuyaa ae ,..apaalı.?. 
Heyheyi bozııp çwnJ yaponk. Çu
val, fimdi, luym~li d<Mr an
sına ,Udi. Çııval deyi ~yila. 
Çuval. der gr<;eri-... Ilal1ıuki, bu
güne bugün ~h olmak, miiloim 
bir hiıdi· ır. Beran-e venar
ğe metbıır tutulmaktadır. Bir çu
val, Boh- itil şajrl • _.,nme
lerinden daha luymclThiir. Öyle 
olmasa, Bo ·til şaiderclea .ı.., be
her şiir ic;in bir beyanname isfer
lerdi Demek ki, ~ok . - iir, şiir ,... 
edelti ......... ok. 
TM"IN 

a;~~ •. ~~ lil 
talanna, tanıı•ııs ~n'aikirla.nn 
hiiıo.tleriai dikttriı.~ n şe
hirleri, bö) le hiiyük adamların 
hey ltel,eri. hü tkri ile siisliioliir. 
Demek, İstanhulumuz do üslene
ceL. 

İ>i fikir_ rakat, hizee, ıehre 
yllln• ı......,. san'atkiırlann 
hiı ilerini dikmekle iktifa etme
,.. li. bir d , 1elırin hususiyetleri-

. ifade ...Un ıslarıA - tleriıü 

d~ dikmdi; me ela: Pazarofa Ha· 
sanbey, Zaroağa gibi._ 

AHMET RAUF 

Yardım 
tevziatı 

Dahiliye Vekaleti as
ker aileleri hakkında 
bir emir gönderdi 
Kaymakamlıklar tarafından as

ker ailelerine yapılan yardmun 
sür'atle icra edilip hiç kimsenin 
bekletilmemesi ve evrak.m tekem
mülünde azami ?buklnlı: gösteril
mesi aJ:U:adarlara bild.irilm.iştir. 

Dahiliye Vekaleti de alüadn
lata. göııı,derdiği bir tam iıwle ev
ftlii hiç kim-.ıi olmıyac çocuklu 
~ çok muhtaç asker ailelerine 
tevria t yapılmas:n.ı ve her zaman. 
be sıranın tak.ip edilmesini bildir4 
miştir. Diğer taraftan bu yatd=ın 
t!5aSh bir şek.ilde icra olunmasını 
temin ıçin Dahiliye Vekiletince 
haz:rlanmakta olan yeni kanun la
yihası pazartesi günü Bü.yük Mil
let Meclisine verilecektir. Uyiha 
müstaceliyet ltararile müzakere 
olunacalı:tır. 

En fazla ihtikar 
kim yapıyormuş 
Ticaret Vekaleti ted
kikler icra ettiriyor 

Ticaret Vekaleti aLlkaciarlara 
giioılediği bir tezkere ile ibt;kar 
işleri üzerinde tetkikler ;apılma
smı ve ihtikann en fx: a pttalr.en
deci !er mi, yoksa top tancılar mı 
tarafından yapılmakta olduğunun 

tesbit ediln,esini biHirmişllr. Elde 
ed.ı"! cek neticeye ı:ür"e yeni ted
birler a!ın:ıeakttr. Fakat iki taraf 
da ü~n birbirine atM.md:lc
dir. 

~v·Poli 
Öpüşen nişanlı· 
lardan rişvet 
alan bir polis 
tevkif edildi 

Eıkl llavazbaşı 

a.ıemıerı 
Haber vaildlğine göre, ş~bircilik 

mııteba=sı Jıl.im&r Prost. Taksimde. 
o.ıo kapalı, b(iyük bir yüzme havuzu 
projesi yapmal:tadır. iııJıuıta da, ilk 
flrsatta başlıınacldır. 

Havuz, deyince, mttlı..m Şdııeminl 
Haydar Beyin Beyazıtt:ıki cHavuzu 
lf.a7dan mı halırlam.amal: mümlrllıı 
müdOr". Val:U,.le bir çot dedllı:odula.. 
n ~olan Beyazıt havuzu, bildiği
niz &lbi. ,._ıara kaqı. bir su depo... 
111 vameslni cıırmeır: mere ~ olun.. 
muşta. O ne'• itihareı. cHavuzu 
lf.a7dan dan yan&ınlardan is'.lfade e
dl.lmlı midir~. Bilm.ıyon.m. 

TlWlmde ~ ~ bcıh
R<!Den havuz,. - ziyade bir .süs, 
bir zf:rt:~ olacak, burada, sporcular 
yüzecelt, a~.. Ben, maalesef 
8-darı aıı!aın>m. Jl'abt, pliba, ,. ... 
aın. spvra:lar daba ziyade, sahil civa ... 
n o n kh.ip.1~ .e yO:J:üyorlar, mQsa .. 
boblar yapoyocbr. Talcimde iaşa_ 
mıd:m baı...--tll..., havuzda. Jcşın da 
yü.."iılttek, p!.l>a.. Yahu! ta. bu ha
vuz. lladyomlardaki matı.an mütea
kip. futbolcôlerin 71kanmas>na tabsia 
e<Wecek. 

thı;ı bpalı :r0zme ba•-uzu, bana, 
eski •ıı der>lz hamamlannı batır. 
btb. \tak:• iyle, deniz hamamlan da 
böyle 6.stil kapalı oluzdu. 

Havuz,.n, Tüatmin nreoine yapı • 
lae:Jı;ım bil~ Uer halde, Be. 
7a71tt;ı ohfulu gihiı me,.dan:.n orta
IU>da yapılını:rııc:ak. daha gerilere, 
arkalara almacwktır 

Merhum ratr Ahmet HaPm, cHa -
TUZ> keHrnesinl pek severdi. Haşi .. 
nıln blrw!ı: mısralarında oN<vun yer 
tut.:ır lla\.'UZU, ben de severim .. Hele, 
fııdri:resi ~ olttrsa .• hlriyeli bir ba
vuz başın~a . ha.<ır koltuklara gömA
lüp bir rıncan yorgualulı: ltalneoi iı:. 
ın<>k az m• keyl!Ur? Yahut, bir at
ıamüstü, hıwtız başıııda buzlu bira 
içmek zevkirıe doyum olur mu?. 

ErenköyJ Kadılt~iy, Çamlıca ve Bo,. 
i•dçirıı!c, eski bf.tri!k köşlrlerin IK'-n 
l>epf!n,n bahçesinde bavuzlar bul"
ıı urdı ı . rra.v1· z bn1ı r afalan yapllLJ"cb. 
Bildiğiniz Cibi. Kadıköy cihetinde 
b ir de Cifte lla\'"l.Rlar Yardır. Havuz 
başı adını taşıyan m~ire yerleri de 
Yardır, galıöa_ 

Havuz lıe41"da yımı n kuzu A~
~ti de pek mP hur1ur. HelP. karpuz 
zamanmria, b:mmın satuk suyuna, 
karpuzl:t::" hınkrhr, karpuz buz 
gibi mı!urdu. El il~rfn anlattığına cö_ 
re, o !tadar sofıık suyıı olan havuz -
Jar vamı ki. karpuz'ar. fazla ıoğufa 
dayanarrıyarak çattnrch. 

Şlrndl. bvuza k:&rpuz bırakan ehil 
keyl! yine var m1, bJlmiyorum .. Hu
lasa, havuz, güzel şeydir ' 'esselAm! .. 

R. SABiT 

Sultanahmet 1.l\iineü. Sulh ~a 
mahkemesiode dün bir rüşvet 
cürmü ~udıma bakılmıştır. Ha
dise şudur: 

Piyanko küreleri Tak
!:im meydanına kondu 

r'--------~---------------- Ta ş n 
tüyleri 

L MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHCET 

''Şeytan kandırdı, aklıma 
getirdi, çantayı kaptım!.,,, 

1 Trakyadaki tek mil 
Tavşan üyleri yük
sek fiatla toplanıyor Asliye 2 incı Ceza Mahkemesi- 1 

nin yanında.ki kanapelerden birin- , 
de bir genç kızla başörtülü, orta 
yaşlı, sevimli yüzlü bir kadıncağız 
oturuyordu. Orta yaşlı kadın, genç 

puk kıyafetli delikanlıyı gördüm. 
Ben salona g;rdiğim zaman. d..ıi
kanlı anlatıyordu: 

- Vallahi ttis bey, hen bu işi 
çoktandır bıraklun. Bir senedir hiç 
geldiğim var mı? Ben.Em astl zana- ) 
atim terlikçiliktir .• B.ir senedir, gü
zel güzel ça~dı.mı. Dün gece 
sinemaya gittim. Orada bu mat.. 

1 mueli gördüm. Çaııta §işkindi .. 
Bana para dolu gibi eeldl. O za
mana kadar Allah inandınm, ak
limda hiç böyle bi:qey yoktu. Şey
tan kandnıh, aklıma getirdi. Ka
fama koydum; Matmazeli gözle
miye baş.la<lım. Sinema bittikten 
sama. çrkıp arkas..ndan yürüdüm. 
Tam blr tenha sokağa saptL. hızlı 
hızlı gittim,. çantayı tutunca el'in
den çektim.. çantan:n sapı koptu, 
onun elinde kaldı .• çanta da benim 
elimde... Oı druı sonra koştum .. 
Matmazel bağırdı. Epey koituktan 
sonra, ya:ıdaki sokaktan bir bekçi 
çıktı.. yakaladı beni... İşte \>öyle 
oldu reis bey.. Bir kere yaki.Jan
mışım .. Yalan m: söyleyim?. Mız
rak çuvala sığar ını?. 

~hriılli.ı:de]Q hım şapka imaLit-
haneleri alakadarlara müracaat e
derek Trakyada y~tirilırıekte <>- 1 

lan tavşanların bütiin tüylerini 
yüksek bir fıatla satın alabilecek
IeriD.i bildirmişlerdir. Trakya U
mum Müfettişüğj. bu yolda vasıta 
olacak ve köylülerden ta.vpn tül""" 
!erini toplıyarak satacaktır. Böyle-

Reis Yilson için malum bil 
ri tekrar etmek laz:m 
•dertli öldü. demek iktıza 
Birleşik Amerikanın IN\·ltl 
dünya sulhu için yüksek kıza sordu: 

- Hanım kızım.. canın sılı:!ldı 
galiba?. Nedir senin işin? Davacı 
mısın?. 

Genç lı:.:z, bir akar su şırıltısına 
. beoziyen berrak, şeffaf, ahenkli 

bir sesle ve tatlı, çetrefil bir Eleı. 
şiv...-..ile cevap verdi: 

- Davacıyım.. davacı değil, ge
tirdiler. Ben çantamı al&ın. 

- Ne çantası kız:m?. Şöyle gelip 
o!ur~ana .. Ayakta yoruldun .. 
- Diin gece; diye anlatmağa baş

ladı; sinemadan çıktım. Tam eve 
geliyorken, yanımdan bir adam 
geçti. Geçerken, eliınde çanta 
vardı. çant~n ~ekti.. kaptı: ko~tu. 

Çantada yokt çok birşey .. On bu
çuk lira para, evin anahtarı, ruj, 
esans, pudra vardı . Arkasından ba
ğırdım: 

- Tutun ,hırsız var!. Hırsız 
var!. diye ... 
Karşıdan bekçi görmüş.. aşağı

da tultu.. çantayı verdiler bana.. 
Sonra yazdılar .. ben de imza at
tıın: Şimdi mahkeme olacak. 
Başörtülü, yaşlıca kadın, 
- O it nerede? dedi. O çantayı 

kapan it .. hangisi?. • 
Genç kız parmağile, karşıda, bir 

polisin yanında duran kopuk kıya
fetli bir genci göstereli: 

- İşte .. şu!. Orada duruyor .. 
Polisin yanında ..• 

Genç kızın davası, bana, pek e
hemmiyeti~ enteresan görünmedi. 
B8*a mahkemelen dolaşmağa 
başlaclın. Hemen bir bir buçuk 
saa ı kadar sonra, yine ayni kori
dordan geçerken, mahkemenin ka
pısından salonda, genç kızla ko-

ViLAYET ve BELEDiYE: 
• TUrıel u,.ı,;mın nizam! ııtladı 

bitmiştir-. Yarından itibaren cer kab
loswıdaki kınltların muayenesi su.. 
retiyle bir kaç gün daha işletilec:el:.
ür. 

... 200 bin Ura aarf!yla Beyazıt 
meydanının ısfa)tl3nma5ına A,iustoa 
bapnda başlanılacaktır. 

• İstanbul ve Be10ğlu tramvayla.. 
nna Üsküdar tnmvaylanrım raylan 

- ~ki.. otur bakalım da, şa
hitleri dinliyelim ... 

Şahitler, sabıkalı yan.kesici ve 
kaptıkaçt.cı Süleyrnanı yakalıyan 
bekçi Yunusla bilfılıare gelen po
lis Niyazi ve zaptı hazırlıyan mı.
J.rnyyit Şerefti. Bwılar dinlea.iL
dikten sonra karar verildi. Süley
man, sabLkası da gözönüne alına
rak sekiz ay hapse mahk.fım edildi. 
Çantası kap:lan genç Elen dil

beri, geldiği eda ve salınışla mah
kemeden çıkıp uzaklaştı. 

Süleyman, yanındaki polisle be
raber, mahkemenin kapıs:nda tev
kif müzekkeresinin kesilmesini 
bekliyordu. Pos bıyıklı, zayıf, orta 
yaşlı bir adam Sükymanm yanın
dan geçerken, 

- A evJ.ad, m, iyi mi oldu sanki 
şimdi? dedi. Gördün mü?. Yokye
re sekiz ay yatacaksın!. 

Süleyman ,yüzü gözü kıpkırnıı.
zı, nadim, 

- Vallahi amıca, dedi; aklımda 
böyle birşey vardıysa Allah beta
mı "11"1.-rsin!.. Şeytana uydum işle .. 
te}'tan kandırdı. 

P.os bıyıklı, orta yaşlı adam: 
- Şeytan adamı lı:andırnıaz .. Bu 

huydur, dedi. Teneşire kadar sü
rer. Can ç.kmayınca huy çıkmaz 
dedi ve yürüdü. 

likle kiiyliiler tavşan yt+.iştimleğe 
de t~t"ik edilmi} olacaklarda-

Halk tipi ayakka· 
hı yapılmıyacak 

Tedkikler sonunda 
bu nelİceye varıldı 

Alakadarlar tarafından yaptlan 
tetkikler sonunda nihayet; halk 
tipi ayakkabı imalinden vazgeçil

~tir!. Çünkü istenildiği kadar u-
cuz ayakkabı imalj için ayni çeşit 
malzemeden her zanııau için bol 

- lzeme bulmanın miimkiin ol
madığı ve her zaman fiat değiştir
menin lüzumlu olacağı ve ceti<!ede 
de halka ucuz ayakkabı temin e
dileıniyeceği anlaş1lmışt.r. 

Trakyadan Kavun, Karpuz 
Sevkiyatı 

Uzunköprü ve Trakyad.an şeh
rimize yapılacak kavun ve karpuz 

sevkiyatı için vagon temin olım
mll."jtur. Yakında demiryolu ile ko
layca sevkiyata başlanaeaktl'l'. 

beslemiş ve bunları 
tirmeğe uğr~mış bir insal' 
şöhret almıŞtır. Amerikalı 
be girdikten ve zaf~ de • 
ve- mii§arik .. devletler t 
kazanıldıktan sonra ıaz 
Vilsıınuıı miiıı.takbel sulhJJ 
ederken. sözü geçsin, sesi 
&in. Uğra§a uğraşa bir C 
Akvam vücude getiriliyoı:d 
kat memleketine- döndüğiİ 
Reis VilSOtı Avrupadan ~I 
bir ittkisan hayal ile gitti. 11• 
türd.ilğü Versay sulh m 
nin ba,.ındaki Cemiyeti 
Dlisak:nın da o muahede ile 
te Amerikada. kabul ve t 
dilmeden kalması Vilsonu!l 
zunu eksillmi§ oluyordu. r
hasta düştü. 917 de Avrups 
ne giren Vilson ile 919 da /. 
sulhtt sözd tanzim ed.i lir 
rupa diploınatlarile uğ 
mecbur kalan ve neticede 
kıntı.sı ile tekrar veni dil 
dönmek. üzere gemiye bine 
rıLın Vilsou: ba:jka başka . 
zaman da geçmemiş: Tam ~ 
tik: bir devir ki Amerikalı! 
rupalıları harp gibi en mu 
işin bayında birl~tinni§, 
müşterek harp gayeierind 
settirmiş, dünyaya yeni bit 
vermek için yeni esaslar 
dü.rmü.ştür. Bir bakıma o 
zun göri.inmiyen bu iki 
devre, dığer bir noktadan 
-wekayi ile dulu <ılınak l, 
hiç de kı.,a değildir. çu.nJ<U 
seneyi dolduran hüdisat 
hlar için unutulur gibi olııı 
artık ondan sonra Avrupa)°' 
alacaklan vaziyette, ver 
kararlarda hep müessir ola 

'U il tir. Vilsona karşı muhalifi 
gösterdiği infial, Reisin bil" 
do•tlao-• arasına da sira~ 
y-0'1"d u: 

- Cemiyeti AkvanL öyle 
Versay mııahedesinin baŞıı' 
rilmiş. bir misak ki o ın 
tasdik ederek mağlüp diiııl' 
ma.nlarla. lı4rı§:rken buıı 
ra& için de diğer kıt'a]ardı< 
her mesı>leye k.ar!!jmalt. 

ekteplerde 
kayıt ve kabul 

şeraiti 

Siyasal lallgiler 
Mülkiy Siyasal bilgiler oku-

lu - Mektebine lise mezunlnnn
dan yapılacak olan imtihanda ka
zananlaı alınırlar. İmtihan iı;in 
20 ağustostan 20 eylüle kadar An
kaadai:i Me!ctep Müdülüğiin-e ftya 
Maarif Müdürlüklerine müraca

atla imti.lum şerait.ini iiğrenızıek i
cap etmektedir. 

Devletla cıbr - ra Tasarruf 
Bomıları WerlııdE,. vat&ndaşla!"llı dik
kat Ye a!Jkası tıııılaım!J akf:>.. 
dır. Satlaın bir mall tsao"a dayanan 
lllu bonolar, bir çol: ııa;re!er bakı.. 
mından m&!ılın n- gi}zeJdır :&.-ve~ 
• .._.r,. dııırvfıe mUdafaa 
ih.tb'aç.ları.m kaqı1;;ımakb.dır .. F,,;ıQdan 

başka, balkı tasıırrufa alı;lırlllMta ve 
Wr bir d!" ta.ıln etmeltled·r. 

Pazar günü Miiıı.ir i.>rr.inde bir 
gençle ~anl.ı.sı, yangın kulesini 
gezerlerken öpüşmüşlerdir. Kule 
hekçilerınden ikisinin ihban üze
rine. ocadaki zabıta memuru Şük
rü Erol bu hareketten dolayı zabıt 
tutmak istem.iştir. Zab.t tutma
mak için peşin peşin üç lira almış
tır. Yanında fazla parası bulun
ıruyan genç, ertesi gün iki buçuk 
lira daha getirmek üzere zabıta 

ı:nemııruııa bir kol saati rehin bı
rakmıştır. Bu genç, S<tflradan işi 

Emntyet Müdürlüğüne haber ver
miş ve evvelki giln getirdıği iki 
buçuk lirayı kulenin önünde ken
disinden alan Şükrü Erol, cürmü 
m~hut halinde yakalanarak , Müd. 
deiumımı.iliğe gönderilmiştir. 

Milli Piyango İdaresi 7 ağustos
ta Taksim meydanında çekilecek 
olan piyango keşidcsl için Ş:ındi
den hazırlılı:lara başlamıştır. Oto
matik küreler meydan:n Şeref tri
bünü yapılan tarafına kcınulmuş
tur. 

a1ınac:a1ttır. ~ol.lan r:ıyları ~e ı~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r:::::::::::::~::::::::::::::::~==ı Üslr.üd3nla i>e yaramaktadır. l ı .. - - · 
TiCARET cıe SANAYi: in.sa •m ozu, aozu bir 

1',tlerin arasında. çıkacal> 
!arda. lıiıkırdı et.mek, icabı 
m.erikanm k.uv tini b~ş!< 

l'alzi derhal &!enen bu bonolar, 
halle taraıl"1dan ı;.;ı tın alınmakla. bu-

iM> P:r<kr elde m~ akta.. 
dır. BonoI:ıra tarıı. vat~ncbşlar bü
JPÜll: bir nD>et glise~ br. 
T~ ~ lıu fA.'Tb de 

şartlan karşısında, kendi 78iı ile kav
rulmalı: ..., lıütiln lhti7adanm karşı. 
lı;rabilmek IıWı:ıerinll g~-tır. Bir 
tara!buı her cÜD artan ordu lhtiyaç
lar.ı.ıruzt t::ımamlaıyoruı.; dıi.er taraf
tan devtetln dl er ~ sa1urra rmda l.izım 
ola ~!eri Y'"Pl)'Onl.L 
V• 1 var l;;kı. Tas&md Bımosu 

almak çok açık bir hesapla khlı bir 
lftir. J!onoda, IBlaa1 men!oatimlz. var
~ır. devletin ment:ıa!I Vıırdı>', yurt 
lldatauınm m"""1oti vardır. 
Bu kadar ıüzel bir ııekılde. ııtr lıaç 

g ıyeyt birden teUt edeblmı Tasar. 
1"u! Bcmoian.. Tildc tlıtvlet sist,p-iam 
ve -~ ne hdar saflara Ye 
*"'il< llaapl&ra ~ ııüıUrtr. 

Taamd Bonolart dm.iz. T.asarmtıı 
allııır .. para kazalunmı&.. ~ a
lllaDd& mlJl1 mfidafaa;,a ...., ... 

*' BORHAN CEVAT 

Tefrika 

Adliyece, iki kule bekçisi aley
hine de, zabıta memurunun rüşvet 
almasında kendi vazifelerinde ih
mal göstermekten takibata başlan
mıştır. Diğer taraftan, kuleyi ge
:redten öpüştükleri bahlı mevzuu 
olan genç niş.anlı! ar al ey hinde a
lenen edebe muhalif hareket~ bu
lımmak an takibat lcr~ geçil
miştir, 

o: 10 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

- Upndım. Ne.lit. dedira. 
- tlıUmed..ıJ:ı mi bari? 
- Hayır' . llern ne tatlı lQ"UDtU • 

fiilli l>Uııenl. 
)1- ıaıu.-oııedli: 
- Yanakların ateş g ı _ JtalıaC u• 

JUd belli... 
Berrak ıcs!nl d!nlerk<n bir ru ıı

rılt!st dOJ'UJ'W ıılbi oluyımını. Clbda 
köy en z1yade »ehlr kız!arınm na • 
Wıb var Buırfın sırtına ına 1li panbe 
çi<;eldl bir p:ueı:ı eni.art ~mlş. ince 
ınce ısreüIO, uzwı ı;.;ıçlarııı.ıı:ı. uçmın
da 1"!:ıeık al!ınlılr baiJamış. 

KendLi!ne minnetle baktı!ımı g6-
rünce. yüzilndc bır pembelik behre. 
nılı:, duclai:lan açıldı. Gw:iint...ıt 

- Ne baktın? 
- Guzelliğlne ve ıllsiln.e! •• 
- Adaroın mlla!lri olıınca, köttl, 

pis ıe>er mi? 
Gulumseyişl, derinleşti • Yamıklan 

kı>ardı. Ve birden arh.._ -..et 
muttata ıılrdl 

ince, derin bir rib&lr aln=w'•kl da • 
tw.ılı: saçları.. oynu10r. Ba."llllal için-

de ka~ rııhllasu, bialer onıdan o
raya kotU:ror. Burada nasıl, nekadar 
yaşıyacalım• Şimdi kocam ne yapı.. 
yor? Annem beni li&lemlftlr mubak
kalı:? 

Gözlerim ajaclanıı. tepelerinde oy
naşan yaprak4r<b; da.lliıiıyorwn. Kal · 
b!mde bir tok vazih his var: Buradan 
hoşfanışım. Yüreğime damla damla 
değil, bir ~ ııtbi senıı., parlat bir 
sWdl,n lkı:Jor. Her şey ,....,ı. H"'Şey 
bana yabancı. Yeniliklere alışmalr, 
yabazu:ılarla dost olmak bana zevk 
verecek. 

Nezilr mutfağın ltapısmda c6nindü: 
- Dllha l:alkmıyac:ık mıı ın? Güneş 

insanı yatajmda bullnna, acWııın 
SÜAÜ kötü. ie<;e<., . Kallı: ıari... Hem 
kah•·altını hazırladım . •• 

- Haklısın Nezllı:.,. 

Diyerek do!nıldum. Sırtıma robdö. 
fllml>rt<fıl alarak ayaja kalltlmı. 

Yllzlimil nerede yıkayacağımı Ne -
:ııilc.e ııorduın. Ellle mu tfagı işaret ettı. 
Onun pql wa mı:ıtfajia cirtl1llL 

NeziJ<, malle>uı;. 

Sis düdükleri ve fe
nerlerin tamiri 

Li.ır.anlar İşletmesi Umum Mü
dürlüğü sahillerimizdeki bil.tün 
fenerleri ve sis düdüklerini tami
re karar vermiştir. Eski m<><k-1 o
lan fenerlerin tesisatı modernleş
tirilecektir. Bfr heyet bu iş için 
seyahate çıkmıştır. Bu işler k;şa 
kadar bitirilecektir. 

Muallimlerin izni 
İkmal imtihanlannm ve ders ı.e

nes.inin yaklaşması münasebetile 
Maarif Vekaleti alakadarlara gön
derdiği bir tamimde bundan son
ra muallim1erin bulund.ııklan mm
takalardan diğer yerlere gitmele
rine müsaade edilmerr.esini bildir
miştir. 

- Aman bacım, cleıil. Sitilde su • 
nı-m11 Bir kotu pnıanı.a. alır 
ıı:e lirim . -

Pınar gôderimde canlandı . Ne.ikin 
~ı;mesine mani olarak,, diş patını. 
fırçamı, havlumu. omzuma attım~ 

- Orada ;yıkanınm daha lyt dedim . 
Pınar hGfUYna gidi,.or .•. 

AJ'ı."8mll 1J011wıdaki Iraından, arka 
balw;ellğe çıldım. Oradan pmar yo -
lftna sap!ım. Gülgeliklert!e, yapralr. • 
!ardan aüzgeçlcnen yeşil 4:1kfar tit -
reşiyor. C~uten bir !<ttinllk butün vü_ 

1 

cudumil kapladı. Y--.kların ara!an 
ku; cınltılarUe dolu. Sesler Jı:iime kil_ 
me aşajı döjdilüyor. Çımenlerl ezil -
mlş incec.k patikadan pı1nara geldim. 
,Geceki ma,1 su. fimdl yapmkların 
renginde nktyor, 

Oraya çakıllı yalağın dibme, etPk;. 
!erimi loplıyar11k ı;ömeldim. İci ::ro
sunlanmış tahta oluktan at.an su buz 
g;b! soğuk •. Avuçlanmı doldurar k 
yürüme çarpugım ru biltün ''Ücuchı. 
me d~ gibi beni ürpertti. Alnımı. 
boynumu, ylizümii doya doya yıka -
dun. 

Biraz sonra ayni yoldan eve dön.. 
dilm. Nezık, yataiımı kaldırmış, al
çak a,yaklı bir masa ilılüoe, eümüş 
g;bl k.alay!ı blr lepoiyle .Itahvaltırnı 
bırakmıştı. 
Tereyağ, pekmez. süt, yumurta> es. 

mer köy ekmeği. Biltün bu guzel tar.e 
7.iyecek1ere. gülün1siyerek bakt.un-

• Flat Müral:abe Komlsyonu, E- olmasile dünya bayatı 
Ubba Od:ısından diş tabı;pleri "" eli.$.. yükseleceği günleri bek-
çilerin ne kadar t.ıkma diıı ve kau- l k er en .• 
çuğa ihtıyacı olduğunu sormU1tur. 
Buna göre tevziat yapılacaktır. 

+ Suriyerlen ıehrlmize 90 vagon 
yapağı gelmiştir. 

• Halle Bank:ıaı dünn Ga%;antepte 
biP şube açmışur. Hariçten yeniden 
şehrimize .yedi ton kalay getirilmiş 
ve piya~ya te ... 'Ziine ba~lanmıştrr. 

+ Romanyadan e:elen on ton naf. 
talin kısmen piyasaya arzerlılmişUr. 

• Fasulye ihnıcatına m saade o
lunması Ticaret Veıdletince karar. 
ıa.tı~Ur. 

MÜTEFERRiK: 

• Fiat Mürakabe Kursunu bitiren 
kontrolörler, dün Atatürk'ün muvak
kat Iı:abrinl ziyaret ederelt çelenlı: 
koymuşlar ve Ebedi Setin hatırasını 
thlz eylemislerdir. 

• Berberler CemiyeU merkezinde 
dün 11 l kadın olmalt üzere otuz altı 
qi kadın berberlltl imtilıanı ver
miotlr. Fakat bunlardan yarın bile 
kazanamamıştır. 

istanbulda kalrvaltı etmek Adetlın de.. 
ğlldi. Fakat burada bu itiyadı de
ğ'~emek elde dejil. Kamım öyle 
aç ki ..• 

Kabvaltıdan aonra, üzerime köy 
için dllrtirdll!im bol ve ımm bir köy-

• lü ~tarisi giydim. Her zaman ki.K;ük 
bir ;;lnyonla enseme toplııdlğım saç _ 
lartmı iki örgü yaparak. bırakhm. 

şehir elblselet"lnden, yülı:sek iskar _ 
p.inlerden, şapkalardan kurtularak, 
lıpkl bir köylü gibi rahat gezec:eıım. 
Albisem vı.lcudümil sarmakla beraber, 
güneş ve havadan ma:hrum etmlye .. 
eek :ıekilde, ayajlımdakl dümduz alt. 
lı sandallar ylne öyle. Brışıma çok 
ıentş kenarlı btr şapka giydim. Koyu 
renklı güneş cözlüğilmü taktım. 

Ne/.llt, beni gürünce gilldü: 
- Şapkan ne kocam.an?. O iöz _ 

tükler ne sanki?. 
- Güneşten konımak için. sen de 

ırüneşe bal:arkeıı gözlerini ltısı:ror • 
ıun. 

- Cök gözlü olan güneşe bakamaz . 
Sonra ~plı:anun üstündeki bükete 

baktı : 
- Bunları 1tahici gelıncik, sahici 

başak sandım. Oyse kJ yal.ancı imiş_ 
ler ••. Amma ne güzel!_ 

Birden sözü değio:tirdi: 
- Şimdi çi!tJij:i gezcceijız değil mi' 

(Devamı var) 

. 
içindekini 

lem ek .. 
Eskiden okunmuş, salınt...Ie sey

redilııı~ kah hatırda kaim . kah 
kalmamış çok şeyler oluyor ki 
bunları bir gün vekayi tekrar o
kutturuyor. Yahut eskiden okur· 
kcn pcl< de ehemmiyet verilmemiş 
öyle şeyler oluyor ki sonradan h• 
yatın hazan teyit, hazan tekzip e· 
den kuvveti ile de biiyük birer ma
na alıyor. Meseli Şekspirin sah
neye çıkardığı birbirine benzer 
ikiz kardeşi.er gibi. Bu kardeşler 
o zamanın me buz bir ticaret yeri 
olan bir şehirde yekdjğerinden ha
berdar olmıyarak buluşınuşlardır. 
Bunların yiae iiyle ikiz, hirbir.iao 
benzer uşa.klan da vardır. 

İngiliz şairi bunu pek men ntle 
tertip etmiş, hele bir yanlışlık yü
zünden vak'anın bir aile faciast 
şekline girmemesini o kadar gü· 
zel temine muvaffak olmuştur ki 
erbabının dediiine cöre bunu Şeks· 
pirin emsalsiz inceliklerinden biri 
saymak lazım gelir. Çünkü Anti
iolm lııi.raderlerclea birinin kansı 
hatırlardadır ki kocasını ararken 
diğer kardeşi görüyor. Halbuki o 
da bıı yabancı kadının kendisine 
koca diye hitap etmesine ırıfına 

Tereme-.. Kadın yanlışlıkla kocası 
sandığı erkeğe sitemler eder, ken
disini neden unuttu(unu, ihmal 
ettiğini sorar. Erkek de böyle ilk 
defa gördüğü genç ve güzel bir 
kadının bu ısrar \"e iltifatı karşı· 
sında sonrndan büy·ük bir neda
mete .·ol a~acak bir yanhslığa 
knrbaıa olmamak ıwcile daima ka
dına yanıldığını tekrar eder. F• 
kat burada bıı yaııl~lıldar yüzün· 
den daha acler olduğunu söyle-

ek mevzuuna girİ>jilecek değil. 

Oradaki kadıoın kız karde~i tara· 
fından o e .. rkeğe verilen bir •nasi
hat. vardır: Onu hakikaten eniş· 

lesi zannederek aşağı yakarı dı· 
yor ki: 

- Hem~irenıi belki sevmiyor· 
'llın. Fakat hiç olmaz"" bunu belli 
etme. İçindeki ne olursa tath bir 
ci'il, gUzel blr na:ıarl~ ona görüniir
sün. Kalbindeki nı olursa olsun. 
onu sakla. En fena ~c-y işlenmiş iıir 
kabahatin dil ile de söylenmesi
dir ve saire .. Zavallı Siragüzalı An· 
tifolııs: 

- Hayır, su benim karım değil
siniz!. diye dUJ"Sun; kadın da ak
ıiw.i id.dia eder. KadlDJll kız ku
deşi de Antifolusa öyle nasihat 
eder. 
Zamanın ne türlü değişiklikleri 

var. Karı koca arasında imtizaçı 
deYllDI ettirmek için akla ceı ... bu 
nasihat şüphesiz ki giirıel değil. 

Çünkü bir kocaya kaU.i lıaşka bir 
ltadmla meşgul ik ... keatli k.rwaa 
tatlı bir bakışla bakmayı, güzel 
sözlerle onu aldatmayı ı~ e
diyor. Halbuki değil karı kMJlD.111, 
diğer herkesin bütün işlerinde ne 
kadar doğru, Ö2Ü ve sözü bir in
sanlar olması kadar dünya h )a· 
tını yüksel' ek ne vardır?. LiJı.in 
hu yüksek bir gaye lıalinde yeryiİ· 
züude o gü ü görmek de tath bir 
emel olarak kalhlerde yaşarken 
ortada dönm hakikat daha baş
kadır: Tatlt dil, giilcr yüz gijslft'· 
mck ilk kaiue. İçeride beslenen 
maksat ve niyet ne olursa olsun. 
Şcks irin ti.irlü yanlışlıklardan 

vücudc getirdi~i o komedideki kız 
karde~e sö~·It:ttiginin nıanası İ9e 

bir giin tarihin malı olacak nka· 
yi safhalarından çok iyi anlaşıldL 
Bıı bakıırıd'an görlilünH yukanda 
söze başlarken işaret edilen nokta
ya tekrar avdet etmek lilzını geli
yor: Eskiden okurken, yahut sah· 
nedo seyrederken ilım~l edilnıi:; 

nice sözler, nice temsiller vardır. 
Sonra ha,at bunları lekzİ]ı veya 
teyit ediyor. Bu da teyit edilenler-
den olacak. • • 

hesab;na kullandırmak; .. 
Buna Tazı değiliz; el.edile!· 

919 danberi uğraşmış olJJI 
rik.a nihayet 939 da yine 
rupn harbi daha c • k!lğı , 
beri de kendisi içın is.tkb• 
çok tehlı k · belirdiğini • 
tedir. Daha başlang:çla l> 
Birleşik Devletleri Jl,lılletl• 
nııyetine ~tırak etmi7 ola 
çok ihtilıiflarm önü :ıl: 
caktı ve büyült küçilı: A .;rıJ r 
!eti.erini bir harbe daha sıı 
miş olan kavgalar hakeıl' 
ile adilil.ne bir tesviye çare>ll' 
mı.ş bul\111acaktı. Beliti dil't 
ı:ı.en bir kısım Aınerikalıj31" 
bu vadide derin derin ınıl 
lara varsalar gerek.. 

Bu miiıah.azalara val 
gösteren allinetl.er de e~ 
Reis Vilsonun geçen seJef 
harbe girmeden evvel defe' 
olan beyanatını hatırlatal' 
istikbal için ileri s~ 
dikkat fi.kirlerin ifaMJerı 
!erde de işitilmeğe ba!lt:oııiV 
dünyadan g.ılen bu ~ 
kubbede akisleri ek.sik o .. 

Bic kere- Amerikanın d 
başka yerlerinde başgös b 
seleler karşıs:nda geçen 1 
beri sen~leree seyirci lı.91' 
ması keyfiyeti bugün artı 
kan.nda bir acı uyandırJll 
tırlanaınıyor. AmerikaY• ~ 
bunu ehemmiyetle kayde 
kendilerini alamamaJ."1!ııl1f· 
mesela iki sene evve~ il'fıi 
•imdiki aras:ndaki de~ .,t 
~ ... ,,1>'· 
Amerika eikarındaki bU. 1~ 
şafı gösteren bir keY fi) e 
yarlar. • :Je 

Ancak şuna ilave ed· pıl' 
de vardır: Filiyat sahaS' (~ 
!eşik Amerikanın daha i~,ı 
deceği bı;klenebilir. ~~ ğt1 
mamalı kı Amenka t·F··'..~~ 
duğu gibi tarihin en ıııu~ 
buhranını geçirrnekt~~ 
man A\TUpa harbine iJ' 
mekte biiyük bir tered~~r 
miş, uzun süren bir bt ~ 
küm sürmüştü. 941 5ef1 

böyle oluyor. 



'b yazının 
llı·ı....... ı11~ıı11'erı Anadolu 
·~• buıtenı t lhia d ""inden alınmışttr) 

e en· M 
lngtiiz •. uanuna Alatıu 

Y•o.ııcı l:iarıcıye Nazuı Eden· 
'1) •f<'tte gaze..e ınuhahi.ieri Bırlıgl 
ı.....,. dcı Soyledıgı nulukta bU • 

,. nı~Lır kı· 
«aku . • 

t~ruzu::'.:' Hıtıer bize kar,.a :;ullı 
le"ılii bir gcçecck.U-. llttler'in bu 
Iİl>l<l<:at lllilntık ve ıkı yüzli.lluk 
tıud,ğı Olacaktır. Bu harp kaza -
cııın .,..~. aslı.erlik b.akımın _ 

-....,.,a y •• ;, 
İ• b•- -...emiz Almanyayı 

q Yırın; ' . 
lııııli!Jı.i b sene sonra ıiUnyayı 
te~ hır dır harbe suruklı>-eınıye.. 
lır. ~ruına getırmek olacak. 

11<'1! Y•lu:ııa':::: Almanyayı iktısa. 
llıııteıııacu b &U<4r. Fakat •ulhun 
teı <i"ıtıelr. lıı: '"Yilluz. ve ccsa. 
<lersı tıı.<;b 0 

nugunu ogrcndik. Bu 
Yll.. ır Vaıut unu Lmama1ı • 

•·a1r.aı ; "-
fıltı.ı. ."" defa olarak b. d .-· -. &oru u c gı.. 
\ocııdııu YOruz. Hıtlcr ~ııudi 
e. ı'l;tıer- tutmak içın nevmıdane 
lı..; b4ı. bu lial"ie,ıncktc'<lır. u ua 
ftrıyıe bu sene Almanyarun za • 
~C!Jne <>cegı hakkıoua Alınan 
"aıCliıı.i .~cruıgı vailt.ır. Hıtıcr bu 
eı ı.aJ,i.n llle ı:etlnnek ıçın Sov. 
~.Faka~ at~ bulwunak • 
lluıf!tJ ~lı\ı.ı.:rın Jl"'nları şiın.. 
lq,illıııdan .. u.ştur. Suvyet Rı.ı.>ya 
~ ~ &061.etıien muka~ _ 
1-ı lllııı · . !arın ve diger bıı; çok.. 
~ • ıyı cUnleyınız, buç<>J< • 
k,,!Ut tııyorum • ıaıunmuun tev. 
,~ıştır. Almanya şımdi 
'~'ece~l!ı.ze karşı sulh taarruzuna 
l~ iılıı · ::>on gunlerde bl:ya • 
~t ıı. lüıarak Hıtler e bıçlnr 

r., e~ ıueseıe hakkında mu. 
ı t>ecegız .• 

l:ı~ ty LtHJ; KADAR 
~"'il lr.a Başvekw Çocı;.ıl, dun 
1'-l'alc tnarasında beyanatta bu.. 
1% ~~ t~bbusu nıevlil • 

so ar Yak~ bulundu
•8. Ylı)·ereiı: dPn""''p ki· utun k --.- • 
oı.,ak ı"vvetk:rı.mıze, son vaa-
~ eylüle kad&r en son 

ııı flir h~ buiunmaJarı bıldı. 
.\ıııı.~ ha .. 

0 va .ustünlügi.inün ıu.. 
a~~ bir emrıva.kidır. ln. 
~ 

111 
YYQreleri en aşağı, in.. 

f"'j~ıı.i· lta~aretıes; kazanıldığı za.. 
~. İngıl :ımanlucia.R ileride. ! 
l1'ateıer ~ bombardıman 
. ~n imali iltı mislıne 

iıııalit ~· Gelecek sene bu.. 
•l' ll<ıtır dört mislıne ve bundan 
~ a d& ııeJtiz. mialine ib-

~ ııı~~!~aktır. Son üç 
k ~t imalatı Dim-
~ebes; zaın&nındakine 

~. Uçte bir n.isbei.inde art • 

illfaa~ . V'e _ticaret gernik!ri.. 
~ ~dı umı.rni harpte 
llftıır varılanuyan raddeyi 

"~ ~\>~ltl'E 19 İNGİLIZ 
' U BATl.RILDI 
~ bildirildigine göre 

u 1 biı- ı~_::-tıları At[anükt.e bü.. 
ı '~ vaııur kafilesi gör. 
10:ııi~ Bu kafilenin mütead. 

· llıll!ırip'-- · · 
ı.ıı lıiıııa "'rınm ve dığer 

' 1, . ~Yes.inde olmasına 
·~ ~ ~ler denızaltıları ağır 
r-J•1ı.ıa·.::-·e V'e sarnıç gemile • 
~·~ ı:lardır. 
. ıı.ıa.ı.....soo tonilatoluk 111 

. l! ~~~·Bundan bqta 
· ile -.at edi!n bir t.ocpido 

bir korvet ba~ 

'"~ ~~yet .. ·· ti} ıçınmu.. 
t&ı 
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==============~=ı.,......_.,.. ...... ~ ..... ~ıftdlllıA---~----..-. 
İngiliz Bqvck\\i Çörçil . 
ve Hariciye Nazın Eden ,. 
birer nutuk aöyliyerek, 
İngilizlerin gittikçe hava ' • • 1 • 

hiıkimiyetini ele almakta • s l c ı l y a da k l 1 
olduklarını, Hitler' in • 

l ngiltereye ta· 
ıı:ıuhtemel bir ıulh tekli- /ta/gan hava 
fıne a sla yanqmıyacak-

larını bild irmi,ıerdir. Üs/erine hücum 
cadele. cemiyetinin umırmi ka -
tıbı L;u:;.ıck, ra..UJ.kıe seyruseıc • 
rin seıbesıısını temın eLmel< mak. 
sadile ıapon gemuerlJlln baLırıJ -
mas.ı içın nwuuneıçc l:lu~ A. 
merika donanmasına la'un gelen 
emır1enn verum~ ııuep eun+ 
tir. 

Amerikan sahilleri açı.lr.laruıda 
bekıiyen ıapon gemııerı, ııırıeşık 
Arnerıka ıımanıanna gınnede 

müceredditıırıer. Bu gemuerden 
bazııarına ve bu arada c'latuma. 
ru• t.ransatlantıgınc de bamuleıe. 
rinin Bırlcşık Amenka huklımeti 
tarafından mi.lsadere edilemiye • 
ceğine dair temınat verilmışur. 
ŞARK CEPH.t:Sl.NE GlDl!.C.:EK 

İTALYANLAR 
Musolini di.ln, 1.alyada Mantu 

şehrinde şark cephesıne giımek 

üzere toplanan ordu ve milise 
men•up teşekkülleri teftiş eımış. 
tir. 

Mu.solini bunlara hitaben kısa 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

Karagömlekliler, 
Bugün aranızda bulunuşum size 

uğur getirsin. Sarsıhnaz sadakat 
ve hcyecanıruzda milletimizin ve 
Virjil'in cidalci ruhunu taruyo • 
rurn. Şanlı İtalyan milletile bera. 
her olmak zaferin bize ait olaca. 
ğınm muhakkak bulunduğuna ka
naat getirmek için kafidir. 

Alman - Sovyet 
Harbine b ir bakış 

(! inci Sahifeden Devam) 
Bu lslHtametlerde Atman taarruzu, 

Sovyetlerlıı muka \·emeli karşısında 
kırılmıştır. Il.lzı nuntakalarda muka. 
bil taarruza geçilmiş ve Almanlan 
ai:ır zayiat verdirilm~Ur. 

Röytcrin askert muh~rriri şunl:ın 
söylüyor: 

• Şimdiden siperlerden bahsediliyor. 
Bu, Atman atratejislnln mUtbiş se • 
kilde korktuğu siper harbine doğru 
ilk adımdır. Rus mukabil taarruzları
nın gittikçe ~iddcUendii,j anlaşılıyor. 

Rus Genel Kurm.ıyı .. rerber\iği ik
mal için ~ haftaya ihtiyacı olduğu. 
nu oöylemlftJr. Çok bü)'ÜI< Rus Jruy. 
vetleıi imcak timdi temerküz nokta
larına muvasalata başbıntş bulun.. 
maktadırlar. Alman ordusu ne kadar 
büyük olursa olsun, hiç bir zaman 
Rus ordusu kadar büyük olmamı~tır. 
Rus ordusunun ve Rus hava kuvvet
lerinin Almanlarınki kadar iyi tec
hiz edilmiş olduıu ııörüıımektedlr, 
Rusların şimdiye kadar yapUklan 
mukabil taarruz.tar mevıit ve m,1h ... 
dul idi. Rus Genel Kurmayının mu
kabil taarruzlarını yapması i in bir 
ay, belki de daha fazla zaman geçe
cektir.• 

Alman teblığine &ıjre, Rumpn kıt'a
a1arı Di.niyester nehrinin maıuap 
mıntak.:ısına varmışlardır. Bu suretle 
Besarabya tarnamiyle düşmandan te
mizlenmiştir. 

Gene al Ant.onesko'nun kuv,·et!eri 
27 Temmuzda Karadeniz sahilindeki 
Akkerman şehrine &irınl:jlerdir. Al .. 
rnanla.r Smolensk meydan muharebe
sin.in bir kaç e;üne kiildar biteceğini 
süylemektedirter. 

Ukranyada harekAt durmadan de
vam ebnektedir. Stalin hattının 
SmoleDJk istikametinde yarılması es.. 
na.smda tecrit edilmiş ol.an Rus kıta
lan simdi umumiyet llib&riyle imho 
edilm~ bulurunalrladır. Smolensk'in 
Şarkında ihata altında bulunan Sov
yet kuvvetl~rinin &eri kalan kısmı 
1aJwıda imha edilecektir. 

Bu muazzam imha muharebesJ. es.. 
namıda alınan harp esirltti ve tğti. 
nam ed.ilm harp malzemesin.in mllı:
tan bir kaç gün sonra bildirilecek.. 
lir. 

Londra 30 (A.A.)- Orta Şark 
hava karargahının tebliği: İngiliz 
tayyareleri pazartesi günü Sicil
yadaki di.lşınan tayyare meydan· 
Jar;na çok muvaffakiyetli hücwn· 
!ar yapını~lardı.r. 34 düşman tay· 
yaresi tahrip edilınişür. Ölenler 
vardır. 

Katanya ve Siragüza tayyarr 
meydanları da muvaffakiyetl.
bcmbardıman edilmiştir. Trapani 
ci\'arındaki iniş sahalan da mü· 
essir surette bombalanmıştır. 

Harp vaziyeti 
( 1 inci Sahl.!eaeıı Devam) 

maktadırlar. Ukranyadaki Alman 
ve llıtacar ileri hareketınden ce • 
nuba doğru bir ihata endişesi duy. 
mamak.adırlar. 

Ukranyada Almanlar iki hatta. 
danberi ctakip• tabirıni kullanı. 
yorlar. Fakat hakikat şudur ki 
Sovyetlcr iki haftadar.i.Jeri jito • 
mir bölgesinde anudane ınukave. 
met etmekte ve Alman taarruzla. 
nnı mukabil taarruzlarla kırmak. 

tadır. Böyle bir ctakip• yani bir 
Sovyet ric'ati olsaydı, Sovyct or
duları Dinyester boyundan rırka 
çekilir ve Kiyef de şimdiye kadar 
belki de Almanların eline geçmiş 
bulunurdu. Bizim görüşümüze 
göre Ukranyada şimdilik bir Sov. 
yet ric'ati ve bir Alman takibi 
yoktur. Ancak :::: ·.ıyesıer boyun • 
da ve jitomir etrafında iki hafta. 
danberi devam eden taarruz \>e 

müdafaa muharebleri vardır. Bun. 
lar da henüz sevkülceyşi bir vüs'at 
ve mahiyet almamıştır. 

Srnolensk'le bu harbin en bü.. 
yük olan ilk meydan muhare • 
besi bütün şiddetile devam etmek. 
tedir. Bu muharebe tabiye saha • 
sından çıkmış, sevkülceyşi bir 
vüs'at almıştır. Bitmiş olan Sov • 
yet seferberliği ilk bi.lyii.k tesirini 
burada göstermiştir. Eğer SoV)°i!t.. 
ler, seferberliğini bitirmiş taze 
ihtiyat kuvvetlerini bu meydan 
muharebesine yetiştiremesek!rdt 

Almanlar belki Moslı:ovaya doiru 
daha 100 kilometre ilerlem~ ola
caklardı. Mühim bir nokta daha 
var: Sovyetler muharebeye yetiş. 
tirdi:kleri yeni kuvvetleri müda • 
faada değil taarruzda kullanıyor. 
!ar; böyle devam· ederse Sovyet 
mukabil taarruzları aa sev1<ülceyşi 

bir mahiyet alacaktır. F.u, Sovyet 
ordularının şimdiye !<•dar yapa. 
madığı bir işti. Mubar be lıitı:İle
diği için mevzii muva!fakiyetlere 
kapılıp hüküm vermiyelim; tesir 
aJ.ında yanılım~ oluruz. 

Finlandiya cephesinde Alman -
Fın kıt'alarının Karelı berzahın • 
dan ilerliyerek Leningrad varoş.. 
!arına varmış oldukları hakkındaki 
haber vaziyete uygun değildir. 
Kareli beı->:ahında Sovyet cephesi 
henüz yarılmam~tır. 

Bir kadın 
(1 inci Sahifeden Devam) 

kıvranan Hayriyenin feryatlarına 
koşanlar zavallıyı Hasekl hastane
sine kaldınniflarsa da kurtarıl• 
nuyarak ölmüştür. Adliye tabibi 
Hikmet Tüıner cesedin defnine 
izin vermiştir. 

arruz ih t imal 
da .~ilinae ..• 

Londra 30 (A.A.)- B.B.C. İn· 
giltere Başvekili Çörçil dünk~ 
nutkunda dem.işlir ki: 

- Allantik harbini kazaııı)"Oruz. 
Harp imadatı DörıUrkten sonraya 
nisbetle yüzde 33 artmıştır. İstila 
teşebbüsüne karşı hazıı;Jık l'apil
ınaktadır. Tayyare fabrikaları mem 
leketin muhtelif mıntakalarına d,!l
ğıtılmış, bu s~Ue tehlike azal
tılmıştır. 1941 avocı tayyareleti tes
limatı tayyarecilere emniyet ver
mektedir, 

Ruslar, Almanlara mükemmel 
kuvvet ve cesaretle mukabele 
ediyorlar, Nazilere ilk defa, 
şimdiye kadar verdikleri za • 
yiatın fazlasile ödetürildiği mu
hakkaktır. 
Amerikanın yardıma devam etti

ği ve harp kanaatine yaklaştığı 
hakikattir. Alman hava kufrctle
rinin tesirlerinin azaldığı hakikat
tir, Atlantik harbinin lehimize 
döndüğü hakikattir. 
Fakat bütün bu hakikatlerin har

bin en zor günlerile karşılaşabile
ceğimiz hakikatini ortadan kaldı
ramaz. Adalara taarruz edilebile
ceği de bir hakikattir. 

Alman hatlarının 
gerilerinde 

Londra 30 (A.A.)- Ofi: Berlin 
radyosu, dün akşam Sovyet kıta
atının Alınan hatlaının gerisinde
ki birçok mukavemet noktalarıni 
zorlamış olduklarını kabul etm~ 
tir. Radyo, Almanların Ukranya
daki ileri hareketlerinin betaetini 
bavaların fonalığı ile izah etmek
tedir. 

Peten yarın bir 
. nutuk söyliyecek 

Vi.şi 30 (A.A.) - Mareşal Pe
ten 31 temmuzda mühim bir nu. 
tuk söyliyccektir. 

Fin ordusu 
(1 ine! Salılfeden Deftml 

bir hidioe zikredilmemektedir. Fiil.. 
lftndl,1'3 seferleri, beı ha[tadan !ıiOnra 
b~te banll DOlı.lacla bulunu10r 
idcyse hemen hemen ayni o noktada
dır. Yalıılz keşlf kollan ban ıssız a. 
raxiye girmişler ve Hancoe'de cok 
pahalıya mal olan bir kaç hücum 
yapm.ışJardır. Almanlar. nerede? Za
hir hale bakılacak otursa onların biz
%81 ı.a..,Jrete geçm~erlne kAfi ~-" 
miktarda malzeme getirmem~ olduk.. 
lan anlaşılmaktadır. 

Bazı şayialanı göre kumandanlar 
he;reUeri arasında tam bir an lajma 
mevcut değildir. Almanlar, Fin or .. 
dusunu delicesine ve tehlikell bir ta
kım harekata atmak istiyorlardı. 

Flnlflndiya n1ahatiJinde resmi a
ğızlar, •ükut etmektedirler. Fakat Fin
lAndtyalılann müstakil herhangi bir 
harekette bulunn1aları mfimkün de
ğildir. 

Bu şayL.ılar, hakikate mutabık mı.
dır'! Bazı mnhaCil, böyle olduğu lddi .. 
asındadır~ Almanlar. F'lnlindiya. ile 
İngiltere arasındaki diplomasi mi.l
na.sebetlerini k.esnıcge Finlerl icbar 
e•.mck suretiyle hem münferit sulh, 
hem de vaziyetlerini hali hazırda ol
duğundan daha ziyade mU.külle~tire. 
cek bir itıllıl imkanına nihayet ver. 
mck ı:ırzu ediyorlardı. 

şeker fabrikası 

Cinayet Davası 
- Müsaade ederseniz bu suali· 

llİze ılalıa - ra cevap vereyim.. 
Dedi ve .. ilave etti: 

- Esasen hu yoldaki sözlerim 
aon sözlt'rim olacaktır. 

(1 inci Sahifeden Devam) 
nın çalışmıya geçmesile beraber 
çiftçiler tarlalarındaki yetişmiş 
pancarları sökme~ w fabrikaya 
sevk için istasyonlara taşıınağa 
başlamıştır. Trakyadaki pancar 
mahsulünün bu yıl bol olduğu da 
öğrenilmişti!'. Fabrikanın pancar 
mübayaa fiatlanna zam yapması 
çiftçıyi sevindirmiştir. 

Diğer taraftan şeker stoku hak
kında şeker fabrikaları İstanbul 
bürOGU nezdinde yaptığım;z tah
kikata göre piyasada kafi miktar
da şeker vardır. Ancak; bütün 
memleket ;eker ihtiyacının ayni 
zamanda Mersinden t.evziinde ba
zı müşkülata uğrandığından şeker 
şirketi bu müşkülatı önlemek ü
zere tedbir almaktadır. Şeker fab- ' 
rikalarımızın faaliyete geçmesi de 
stoku büsbütLin bollaştıracaktır. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Ferdinin belki de vurcmııı idi. 
Bu cöaül bailılıiı onwı ıö:ıüne 
INışka lüçlııirteY 1öaıermiyordu. 
Bötüa tehlikrlere karşı ıöalerini 
yumm~tu. Yahııt da lııu gÖ21tte 
bağlandı&ı sevıi ve aşkın peMlrsi 
itullİ§ti. 

- Sizin evdeıa çıkmanıza sebep 
bu mudur?. 

- Sebep yaala bu dei)ldir. Da· 
ha mühim sebepler vardır. Bu 
sebepleria en başıada Ferdin.in 
itana kıırp olan haltı hareketi l&

tir. 
- Nasıl bir hattı hareketti hu? 

Güzin bir saaiye durdu. Etrafı.. 
aa lıakııı4ı, sanki lı:alabalıkla ko
aupnaklaa f"kiniyormıq gil>i lti:r 
miiterff4it hareket ıösterii. Soa-
n : 

Hıikim itiraz ebnedi. 

- Peki" 
Diyenk bir yeni soru y•pfı: 
- Vedat &DDıtni.:ıi tehdit ediyor 

m u itli!. 
- Hayır. 

Diyen Güsia tereddüt etmeaea 
ılevam etti: 

- Babam annemle topu tnpu üç 
defa konuştıı. İlk geldiğinia ertesi 
ıünü. ve daha sonra da bir iki 

kere. Bu mülıikatlar babamın bü
tün nez•ket ve İyilik ıösterişleri 
içinde yapılmıştır. Babam tek nok
ta üzerinde ısrar etmek isti:.·ordu. 

Bu noktayı nazan ıize şöyle hu
lasa edebilirim: 
•Şükriye lıen elimıle olııııyaa bir 

sebeple senden a,rnldam. Bu her 
valaodafl 70 .... mclaa ayına !tir 
sebepti. Bu sebep lçiaff lıeıt de 

(DeVUlı Y ... ) 

Oğlunu ölü zanne
d erek g ömen baba 

(1 IDd Salılfedeo J>evam) 
civarda hamallık yapan I\olehnıet 11. 
mlnde bir ihtiyarın oğlu Zeki on iki 
tün evvel kaybo1muştur. Gerenterde 
Küçül<pzar sahilinde miileaftln bir 
ceset bulunmu, ve lYiehmet bunu 
Morgla görüp coğlwnl> diye, Eyüp 
mezarhğına a:ömdünnilştür. Fakat 
dün sabah kapı çalınm.ı1, Zeki çıJuı. 
gelmiştir. Zekinin on iki &ündür bir 
ark.adaşında olduğu \.'e Mehmedtn 
7ıuı1ıf teşb.is etUjl öÇenilmlşlir, 

3 --so TELC.RAP - 38 nıDRJZ ıNı ........ 
lngiltere'den Mudangaga Eski Romanya 
yükselen sesler vapur seferle- . Kralı 

(B_.ııaled.-n ~-) • ld I M 
2- .~alk ve ordıınun mane,;ya- r l arttırı l eksikoya gitti 

tını yu_ksellmek D . . . 
3- lngilterlO n Amerikanın evkt Dem:) ollan ldare.sı 8 '!'°· Meksika, 30 (AA.> - O!ı · Eski 

harp durumunu tebarüz ettirmek.. saya fazla ragbet karşısında Is- Romanya Kralı Kar»l ıle Madam ı.u-
İngiliz Başvelı.ili halkı, halkta t~nbul • Muda.ııya \~apur s7ferleri- pest;;a .saat 13 !<! \'e:-acru• ve Peran.. 

• · · 1 k ıl nı arttrrmı~trr Bugunden ıtibaren lo tarıkıyle Ha vanadan buraya gel. 
suıır ve n1anevt\'a ıa ı amç a r- İ · · 1 · it 
k . .U tarafı t T lı k b. stanbuldan Mudanyaya her hatta mı.şerdir. B çok polis hariycd, Kü-
_e.ı., an n«r n: arp a ı- perşembe cumartesi ve salı .. balı ilç hiımt.•{çi, dört köpek \'e blr 
lıyet ve hazırlıklarının her bakım-

1 
. t 9 d ....,__ gun- tok eıJ'a da ••bık kral ile birl·kte 

dan 1939 a nazaran iki misline çrk- erı saa 8 =.,.· vapur hareket ıı:elmlştlr. Turizm ıeflerl ile Meksika 
bğııu, daha üç ay soa.ra mev~u4ün edecek, ayr:ca pazar günleri de bilkfunetinin ınilme •illeri, payit:ıJıta 
.L, . 

1
. .. k 1 •• • ,_..,. hır tenezzüh seferi yapılacaktır &irecekler! sırada yolda sev;vahlaro 

ıa.ı mıs me Y•- • cesmı ..,..... - .. e- B .. . · '""-..,.- · · 
d

. 
1 

k .. ı.· u tenezzüh sefen pazar sabahı ....,.....,edf beJan ebnJ'1erdlr. Sabık 
ıyo~ ve .ı:e. ece - ~ ır saat 8 d~ istımbuldaıı blluıcalt Kral gazetecilere bey•rıaıta bulıın-

mahıyrl ıktısap edeceiiai luıyde- .bunun] B . .dcc " maktan imtina ""'1iştir. ScLık Kralın 
derek; Ameriba 7ar4mıı ile lııir a ursa~ a gı ekler ak- pasaportunda ~oy le y&ıJlıyor: Yaş 41 
arada nilıai zaferin lıebemehal tn- şam Mudanyadan saat 17 de ha· me.Je.iı: Kral, iktıs>ıli ,meuabii a~ 
-''t 1 r.· t m d--ıoı . r eket edecek vapurla ayni güıı ŞQO Plastc. 
,;uuheref e 1~~' ett ..._. talUlllll İstanbula dönebileceklerdir ---<>----
m a aza ~yor. · S 

Bu itibarla, Çörçilin nutku; lı.er· Felemenk Hindis- ovyet Tebl;:Sji 
şeyin başında ve sünün badisekri tanındaki (J inci S.'lhl!t'den Dc\'am) 

doğru ilerliyenıedikleri anlaşıl
maktadır. 

ve Alınan • Sovyet harbi karşısw· 
da hususi bir miaa ifade etmekte p e t r o 1 k u y u l a r 1 

Sovyet hava kun·efü'ti kara 
lruvvetlerile teşriki me,aiye de
vam etır.ekteclirler. 

ve berşeyin Rus _ Almnn harbinın Batavya 30 (A.A..) - İyi haber 
sonuna ... ğh olduğunu bir kere alan mahfillerde bildirildiğine gö.. 
daha tebarüz ettirmektedir. re, son derece mübrem bir hal ha. 

N"vyork 30 (A.A.) - Amerikaıı 
ajanslarının MoskCJvadan aldıklarr 

haberlere göre, Sovyctler şimdi 

bütün cephe üzerinde mukabil 
hücumlara geçmiş bulunmaktlı • 
dırlar. 

ETEM i Z ZET BENiCE sıl olduğu takdirde, Felemenk 
Hindıstarundaki ~trol kuyulan 

Bulhar Başvekili 
il inci Salılf..mı Devam) 

kalmıyacaktır. Bu ziyarete büyük 
bir siyasi ehemmiyet atfetmek da. 
ha doğrudur. Çünkü Macaris' anla 
Bulgaristan cenubu şarki Avru • 
pasında yeni kıt'a nizamına dahil 
bulunan memleketler meyanında 
bulunmaktadır. 

Orda eril Uıteıı 
Ankara 30 (Telefonla)- Ordu 

terfi listesinin ihzarına ba.şlarul
mışt:r. Terfi edecek olan subay ve 

kumandanlanmızın isimlerini 
muhtevi Jıste her yıl olduğu gı1ıi 
bu yıl da 30 Ağustos Zafer ve 
Tayyare Bayramı günü ilan olu
nacaktır. 

Askek ailelerine 
yardım 

Muhtelif kazalardaki asker aile. 
lerine bugünden itibaren yardım 
parası tevziiıre başlanmıştır • 

Bek!diye Kaymakamlıklara bu 
iş için para göndermiştir, Ağustos 

ayından itibaren bütün asker aile. 
!erine tam istihkakları muntaza. 
man ver~cektir. 

Hazırlanan yeni kanun ile me • 
mur ve müstahdemlerin maaş • 
Iarından yü.zde muayyen bir yar. 
dun parası kesilecek ve serbest 
meslek erbabından da kazanç veı . 
giı;inin bir kısın: derecesitıde tah
silat yapılacaktır. 

sür'atle tahrip edilecektir. 

Fatih Reşadiye otelinde seneler
den beri mıisterilere ait terltedil
miş eşy:mın sahipleri tarnfından 
bir aya kadar al nmadığı takdİI'" 
de sahipsiz teliıkki <'dilerek ziya
ından hiçbir me:;'uliytt kahır! e
dilmiyeceği ilan olunur. 

•·atma Erka1• 
Fatih Re~adiye oteli 

sabık müsteciri 

27 - 28 lı<-mnr.ııda 51 SovJd 
tayyaresine mukabil, 74 Al:ma 
tayaresi düşürülmüştür. 

Sovyeı tebliğinde ilk defa ia • 
mlnden bahsedilen. ~ Nowr • 
jev'dir ve bu şehir Pork°'•"vn .. 
mil cenubu garbisindedir. 

Yükse k Mühendis mek tebi 
Satınalma Komisyonundan: 

lllelt!<!blmiı!ıı 80000 parça -ır 7ıkama Qi kapalı zarf usulile-eksiltm.,._ 
konulmuştur. Beher parç:ısınm muhammen bedeli 7 kunJi ve ilk teminat utı 
Jıradır. Eksiltme 31.7.941 soat 11.45 de yapılacaktır. <5810> 

İnşaat ·ı .... ı anı 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
1 - K•Y"'ride in a elUrilecelt işçi pavyanlan '"' evleri ile bunlara ait 

yol, kanallza!l)'Oll, harld su tesısa.tı ili bi inşaat kapalı zarf usullle eksillııı~ 
ye ııtonulmuştur. 

İşbu inş:ıatın muhammen keşif bedeli 481892,0S llnıdır. 
2 - Eksiltme evrakı 2t lira mukabilinde Ankarada Sümer BruıJı: Mu .. 

ıne!.at Şubesinden alınacaktır. 

S - ~ütme !U.941 tarihine müaadif l'eqembe &flnil 1&at 18 da A-., 
karada Si.ımer Bank Umınn Müdürlüi ünde ;rapılacaktır. 

4 - l\1u\-akkat teminat 23100 lira dır. 
5 - İ ·!ekliler teklif evrakı meya nJnda şlmdl1e kadar yapnlll oldukları 

bu gibi işlere \'e bunların bedellerine, firmanın tel9ıik teşkilitınuı kimler
den terekküp ettiğine ve baıı&i banka! ala muamelede bul~ dair 
vesılı:alar ko;racaldardır. 

1 - Tekli! mektuplarını havi zarf !ar kapalı olanlı: liıale gilnil 1&at ıs e 
kadıır makbın: mukab~ .Aı>tarada Sllmer - u-ı !UtiP'ill""' '
lim olunacaktır. 

7 - PoAa ile ılinderilecek teklifler~ U... blr - e-r. 
\.·ehne kadar celmls ve zarfın bmuıl eekilde ltapatllmq olmaa ••nmct•r. 
Postad3 v.3ki elabllecl'k gecıkmeler naan itibara ~-

8 - Banka ıhal•yl lcruda serbest tir. (4821) (11339) 

Hazinenin ke!aleti altında saLşa çıkarılan ~ Banıılan atıp ı:ıka. 
rılmı~tır. Bunlar her keseye elvcri.;lidı r. 5, 25, 180., IOO ve lOOI liralık bonolar 

,il. 
FAiZ 
GEri~iR 

~ed~- • 
Bir 1'asarru! Bonosu almak hem paranıza 1"1 bir faiz temin etmek, bent 

de millt müdafaanın artan lhtiya~lannı kaıştla- için deride para ııa.. ~ 
mek demek.lir. 

Bonolar Hazint>nin kefaleti altında dlr. Hamiline mahsustur. Bonolan bi.. 
tün bankalarla !l\lbe ve ajansl>nndan, ll4illt Pjyanp İdaresinin reamt aalış 
&ifelerinden. banka olmıyan yerJ~rde M•lsandıkJarmdan alabil.inina 

BONOLA RIN FIZI PEŞiNDiR. 
3 
6 

12 

ay vadeliler bir senede 

" " 
,, 

" 
" " " " 

0/ 0 4 faiz getirir. 
O/o 5 
O/o 6 " 

" 
" ,, 

Falzler bono satın ahntrlten bono Ju:ırmeUnclıen !emil ..wmeıı: suretiyle p ewln ödenir. Yanı bir ,ene vadeli 
liralık bb bono !çın 94 lira vert'Cf!lı: ve buna mukabil bir ııene oonra ıoo lira a1aca1csıııız. 

ı a7 \-adeli ıoo ı:ralık bir bono için 97,5. Ura verecek buna mukahll &Ilı ay aonnı 100 lira elde edecekslrıia. 
3 ay vadeli 100 liralık btr bono ıçın 99 lira verece~ buna mukabil ÜC ay soora ıoo l1ra aıecak•••z 

PAR AN iZ D A iMA PARADIR. 

100 

Bono almak için verdi,ğinlz para bağlanmış deiildir. Yatma adi ııeııı.mı. ve ııize ayn bir fayda temin etınlştlr. 
Vade dolmadan paraya ihtiyacınız olursa Jı.erhangl bir bankaya müracaat ederek bono faizinden yüzde yarım ı._ 
dllkirlık yapmak suretiyle bonoyu der hal W<.onto ettirebilirsiniz. 

Paranızın en emin k a-sa Devlet kasasıdır. 
Devletin kasası hem eizln paranızı, hem toprak bü 

tünlüğünü ve latiklAll korur. 
Elinizdekini israf etmeyiniz. Para arttırınız. 
Bununla bir T.aı.aaaur •••oıu alınaz. 



4 - SON TELGRAF - 30 TEMMUZ 19H 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralık!arın tedavülden 

kaldırılma sı hakkında ilan 
F.: 'ki ~!kel 5, 10 ve 20 paralıkların yerlne danttlli bir kuruş1uklarla bronz 

cın r·a:-a!ıklar dnrp \.'e piyasa~·a k~r; ınik•;ı:rda rıkarılm1ş olduJ:undan e~ki nikel 
S, JO \'C 20 paralık kırın 31 .6.942 tarihinden sonra tedavülden kaldırılııla~ı ka

nr~aştırıimı,-ur. Meı:kür ufok paral;ır ı TemıaUL 9-12 Uırih.inden itibaren artık 
l('(f:ıvtil etmiyecck ,;e bu tariht_.rn itibaren ancak bir sene müddetle yalnız ma1 
s:inct:k?arlylE; C. l\ferkcz Baek .... ·ı şubcler;ne ,,-e C . .!\ferkez: Banka~ı Şui:>Csi ol
mıy;tn yerlerde Zıraat Bank&"l Şubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralard.:ın bulWlanların bunlan mal sandıklariyle 
Merkez. Bankası ve Ziraat Bankası Şube!eiren tebdil ettirmeleri ilAn olunur. 

•4129 - 5605• ---------
lstanbul Kız Öğretmen Okulu 

Satınalma Komisyonundan: 

c. 

Muhammcı Bedeli ilk Teminatı 

F.nakm Cinsi Alıkları Li. K. Li. K. 

Ekmek 3800 4655 349 12 -----------El 11200 5 782 433 65 - ----- -
Tavuk ve Hmd eti 1900 1187 50 89 06 

Toz ve K•sme Şeker 3900 1884 141 30 

Kuru Erzak 6930 2235 50 167 66 --·------
lky"z ve Kd;Cr Peynir; 1950 1820 136 60 

_ ,.;,.,.. __ ~ __ :..._..,:_ _ _:._ - - ---------- -
Sade ve Tereyağ 1300 2300 172 50 

Yumurla 19500 487 50 36 56 - ----------------.:....-----~~· 
ZeyUııyag 

7.ey\in tane.'i 
5abıın 

8ılivri Yoğurdu 

Sut 
Ka•e Yocurdu 

700 
1700 
500 

1700 
2300 
2300 

595 
680 
250 

476 
460 
184 

1120 

31 

.. 
Kur·ı ve Yat Meyva 22465 4277 25 320 VO ______ ...;.. ________ . -------· ---

Ya$ Sebze: 22 Kalem, 30850 kllo, 2925Q 
Adet 

Jdulıaınmen Bcdell 
IJ. K. 

5186 50 

1 - İstanbul Kız Öğretmen Okulun un Muallim ve Pansiyon 

İlk Teminab 
Ll. K. 

388 99 

yukarda miktar ve adet ve tahmin bedelleriyle ilk teminah yazılı yfyecek~erden 
yalnız Et •e Yaş gebze kapalı zar! ve diğerler! açık eksiltmeye konmlJitur. 

2 _ Eksiltme 13/Vlll/1941 Çarsam ba gtinil saat 11 de İstanbul Kız ÖI:ret
-rıen Okulunda toplanan Komisyonda yapılacakbr. İsteklilerin ilk teminatlarını 
belli gün ve saatten bir cün evvel Beyo~lu İstiklll caddesinde Liseler Muhase
beciliği veznesine yatırarak teminat makbuzbrnı ve 1941 senesine alt Ticaret 
Oda!l \'eslkalan ile birlikte rnezkür Öğretmen Okulundaki Komisyona gelmeleri 
ve teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel tevdi etmeleri. 

3 - İsteklilerin pı1nameyi Olcul İdreo.inden &örüp okuyabllccekler! 
olunur. (6159) 

1. İSTANBUL 
~luke1!efırı aı..;. ı ~ ıy; Öl 

l Sere~ Yıldırım K4$.hveci 
2 EJ <.ıı. 1 BO)':'!Cı 

3 H~., ShinJl: •=ra\·atc;ı 
4 Raol \'~!--;! Avi1t'ri 
5 > > , 
6 Nazıf Şekerci 

7 llristo 06hı Süt~iJ. 
8 Cevdet Sülü~ oğlu !\1uakki.f 
9 Şükriı Terzi 

l O Emanoel 1'crz.ı 

11 Nu,:ard Gömlek·~i 
12 l\.1ehmet Anda,. S:ıat 

11 Pana,,.ot l\faı·angoz 

11 jozPf Ten: 
l S Deınostrk~ Terzi 
16 Ali ME'ti K11:hve"i 

tamJri 

17 ca,·r.' Kö e ot:,'11 Pa•·tacı 

18 İvar. Nonif lt~d~·o ta~iri 

19 Haralamlro Berber 
20 Ağ;;ıvrı~ P:ın!:iyoncu 

21 > > 
22 > > 
23 Riza Tun!'ay Fotoğrafçı 

<' 

24 Kemal Bayer Dil?ls dershan~ı 
25 )Orj Elektrik tamircisi 

26 Mahmut Emin Kahveci 
27 Riıa Tuncay Fotoğra!ı;ı 
28 Yani TavukÇlı 
.29 ~lelıne ve Rifat lfu'.Lk tamirhanesı 
30 jorj Elektrik le ·aı:ımah 

31 Anna Levi \·e Koço Tütün ve Ku
"U Kah\.ecı 

• -luri ?lıfanav 

33 Mari Pansiyoncu 
34 
35 
38 

• • • • 
Koı;o Pasta Fırını 

37 ı.tari Antonya Pan~iyone1.1 
38 Yorgi Kunduracı 
39 Hermine BoyPcı ve Lekeci 
40 isak Tuhafi~eci 
41 N~ko Kaı:t Ka!'.ap St'bzec1 

Şakir Garaj f2 
43 Fazıl Sezer tütl.m \."e 

44 Kirkor Nacak Sobacı 
45 Sureyya Ataman Dr. 

müslı:il1ıı. t 

46 
47 
48 
49 

50 

J.lar!lta Zafiryadis 
Siı.eyman Sını TerzJ 
hıın Ball Dans Dershanesi 
Silleyman Sırrı Terzı 

Öjeni Pansiyon 
fil Yaşar Bakkal 
52 Dimitraki Dı~çi 
53 Ali Aklan Kundura Boya..., 
54 Muhran kızı Aruzyan pamlyon 
55 
56 

• • 
1.fuamıner Kasap 

• > 

---- ---
Tonltorr: 

• 
• 
• 
• 

Boğazk~en 123 
Nuri Ziya 41 
Kumbaracı 52-3 
S<l<'r Bostan 1 

• • 
> Boı,:azkeJ.en 125 
> Yeniçarşı 80/1 
• İ•t. 421 /1-1 
> Bol:azkeı-;en 139 

• Çiçekci 10/1 
> Nuri Ziya 5/4. 1 
> Bo~azkesen 137 
> Kumbaracı 124 
• İ>I. 251/453/2 

135 
72 

120 
120 
120 

135 
144 
168 
90 
60 

135 
67,50 

135 
120 

• > 451/20 
l'llri~ar~ı q 

... ~:. \49 
K3tim Jw.f. Hamıın Galip 

120 
504/ 
1020 

14 540 
> Çukur Ç. 18 
> T•lgraf 16 
> 

• 
• 

• > 
• • 

İstıklal 117-1/l 
• 63/l 

&>~1 Ukparmak 
K. 13 

> Ahududu 5 
• ist. 1111111 
> Sehl! Muhtar 27 
• • • 28/1 
> Büyükpannak 

• 
• • • 
> 

• 
• 
> 
> 

• 
• 
• 

• 

K. 13 

İst. 145 
Ahududu 5 
Hocazade 17/4 

• • 
• > 

Bursa So. 7 
Hoeazade 10 
Çukur Ç. 30 
Büyük P. K. 5-1 
ist. lll 
Büyük parmak 
K. 12 
K. Parmak K, 14 

> 21 
ıraserviler 109 

ist. 121. 112 
Asmalımesclt Haçoplo 44-1 

> Tütün Ç. 4-1 
> Tütün "ç. 4-1: 
> Tütün Ç. 4-1: 

Kuloğlu Oliva P. 13 

• 
> 
• 
• 
• 
• 

Ağahamam 38 
Ağa Külhan 7 
Tomacıba~ı 1/2 
Tornacıbaşı ~7 

• > 
Yeniçaı;ı 35/l 

135 
570 
570 
570 

380 

84 
135 
180 
360 
420 

84 

632 
135 
240 
240 
240 

280 
120 
165 

1260 

540 
234 
108 
780 
200 
375 
480 
480 
480 
960 

90 
472,50 

90 
450 
450 
120 

11,65 
20,77 
13,12 
31,7 
54 
11,87 
32,31 
55,9 

5,70 
17.21 
51,30 
14,5 
16,75 

1,38 
29,19 

102.48 
223,68 

44, 
7,77 

142,50 
142,50 
178,12 

50,75 

26,25 

25,9 
35,17 
88,75 
80;79 

21 

2,33 
4.15 
2,10 
6.21 

I0,80 
2.37 
6.46 
8.81 
l,14 

3.44 
10,26 
2.81 
3,35 

28 
5.84 

20,41 
44.74 
8.80 
1,55 

28,80 
28,50 
28,50 

8,12 

4.20 
4,1 
7,3 

17,75 
16,16 

4,20 

83,59 10,72 
16,88 3,37 
60 12 
60 12 
75 12 

2.91 

5,59 

2,14 
5,62 

1,3 

4,24 
2.53 
3,1 

40,26 

171 
171 
206,50 
8,32 

12,60 - 2,80 H.K 15,40 
37,28 
32,88 
38,71 

403,89 

135 
46,80 
14,22 

158,35 
183,23 
63.48 

120,33 
188,65 
144 
240,00 

?,46 
6,58 
7,74 

80,78 

27 
9,36 
2,84 

31,67 
36.65 
12.70 
24.7 
30,18 
28.80 
48.00 

11,90 %,38 
133,12 26.62 

8,32 1,66 
28,35 ,,67 

140,62 22,50 
30,20 4,83 -

6,71 
5,20 
6.97 
72,70 

2.56 
17,31 
S2,98 

11,43 

2,14 

34,02 

939 
939 
940 
939 
939 
939 
939 
940 
939 
939 
939 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
940 
939 
938 
939 
940 
938 
940 

940 
940 
938 
939 
938 

939 

937 
938 
938 
939 
940 
938 
938 
938 
938 
938 

938 
938 
938 
931 

938 
939 
939 
940 
939 
938 
938 
938 
940 
939 
940 
940 

4Q/7 
35/14 
3-l,4.\ 
33/47 
33/46 
33/44 
3'.'{ı4ı 

34/22 
33/45 
35/11 
4/24 
8/11 
8/14 
7/33 
7/29 

12 '41 
6/1 

34/Y 

35/29 
35 '43 
35/44 
35/45 
33/19 
37/16 

37/18 
34/8 
4/38 
4/18 
5/2B 

2/24 

5/22 
1/43 

39/50 
41/l 
41/2 
21/41 
7/16 
7/14 
7/1 
6/38 

7/5 

6/50 
3/21 
7.18 

6/41 
42/24 
42/19 
42/20 
42/18 

J,34 

1.40 
4/26 

35/26 
30/45 
32/12 
39/33 

: Galatasa'"?y .. Maliye. ~ubesi .mü.ke~cf Jerinden olup yukarıda adı, işi \'e tica retgfıh adresleri yazılı şahıslar terki 
1~caretle YC'nı .. dreslerını bildirme~ ve tebliğe .. sa1f!hiyetli bir kimse de göstermemiş o1duklarından yapılan ara:s
tırmad:ı .bulunamamaıa:ı dolyısiyle hlz aJarında gosterilen yıllara ait kazanc, buhran, muvazene, ha.va K. ve zamla
rını havı. Jhbarnamelerıyle komisyon kararların bJzı.at tebliği mümkün ola 1namıştır. 

Keyfıyet 3692 1'ayılı kanunun 10 ve 11 incf maddelerine tevfikaq tebliğ yerine geçmek üzere iliin olunur. 
(6384) 

--=..--

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 1 ·- ------1 
KİQALIK E V 

' J l_'_.t-an_b_u_I -K-om-ut-an_l_ığ_ı. Sa- ı tınalma Komiayonu 
ilanları -

Siyasal Bilgiler Okuluna "Mülkiye'ye,, 
girmek isteyen lise mezunlarına 

Siyasal Bilgiler Okuluna girebihnek için lise mezunu olınak, olı:unluk lm
tlbanını vermiı bulunmak. ve yapılacak ı;eçme sınavını kazanmak lAzımdır. 
Seçme sınavına girmek istiyenlerin namzet kaydı Ankara mües:-;cse binasında 
ve İstanbulda Yüksek Öğretmen Okulunda 20 Ağustostan 20 Eylüle kadar ya
pılacak ve seçme sınavı 25 EylU.l Perşembe sabahı başlıyac:ıkhr. seçme sına.
Tının günlerini. han&i derslerden yapılacağını \'e kayıt için 10.;.."ım gelen e\"Ta
kın nl'ltt olduğt;.nu öğrenmek istiyenle r bulunrtuı:'a:·.:. ~ e~Jerin :hlaarif ?wlil
dürlerine \o'eya li<>e müdürler:ne ve Anka-:ada S.yas:ıl H!lgiler Okul':~a ve İ.-. 
tanbulda Yi.ik!'•k ÖÇetı<en Okuluna müracaat etmdidlrler. .4625 - 6155 

Ballkesir memleket hastahanesi 
baş tababetinden 

ı - E)ısiltmeye konulan iş: Balık• sir l\!emlel\et Hastanednln 3700 lira 
muhammen bedelli ve 143 kalem tıbbi e eza, aı~t ve pansuman malzemesidir. 

2 - Eksiltme 12.8.941 tarihine rast lıyan Salı günü saat 15 de Vil!yet ma
kamında mütesekkil Dain'ıt Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Ekslltemeye girmek lstiyenler % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatla
nm yatırdıklarına dalr banka mektuplar lyle Vilayet Dalın! Encümenine ve :;e
r.ıifr •nlamak U.teslni görmek lstiyenle rin de Balıkesirde Memleket Hastanesi 
ile İzmir ve İstanbul Sıhbat Müdürlüklerine müracaatlan ilıin olunur. <6280> 

!;AllİP VE BAŞMUBARRiRi 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF 

ETE:ll İZZET BENİCE 
CEVDET KARABiLGİN 

MATBAASI 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 132 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMi KARAYEL J 

Hürrem Sultan sarayda, turuncu ve 
l~c!veri tinllerle süslü odalarda bu 
ıniJl~hazalarJa me;gul olurken. İstan
bul sokaklarında zafer alayları ge -
çıyor, halk sokaklara doluyordu. 

Payıtahtta sünnet cemiyetleri ya. 
pılıyor, Atmeydanında İbrahim paşa 
sarayı devletin en mühim erkinile 
doluyordu. 

Civar hıi.kümetlerden elciler aell -
yor, zıya!etler veriliyordu. Eğlence -
ler günlerce de\·am ediyordu. 

Artık Yawz Sultan Selimin deh • 
debesiz, etlencesiz, zevksiz t;arayın

dan nUmwıe kalmamıştı. 

Yavuzun sadeliği, ve Yavuz z.ama
nmdaki sarayın aeuizliğl kaybolmuştu. 
OClu Silleymanın sarayı debdebe, 
haşmet, Ze'\'k ve f.afa yeri olmuştu.. 

Tuna llıtün• do,ru a n, taşan " ' 

merkezi Avrupayı lstil;i eden Osmanlı 
Türkleri tamamHe kendilerini kap • 
tınnışla•dl. 1 

Hokkabazlar, atcambazlan, binbir 
türlü marifetler İstanbulu eilendir • 
mek için dolmuştu. 

Düğünlerde Sultan Süleyman bü
tün debde~ini gö~teriyordu. Sara
yının penceresinden halka &ümüş teP
sile'rle altınlar, akçeler ..erpiyordu. 

İçeride kırmızı mecuzeleri, beyaz 
örflerlle ulema ve paşalar, uzun sa ... 
kallaı-Ue vak.urane oturuyorlardı. 

Padişah misafirlerin llml mübaha. 
seferle işgal ediyor, sualine ~vap ve... 
nmiyenl.,rin korkl<ıkları gclrü)tıpor

du. 
Sultan SQ,ryman, '"adet.in en yük. 

sek mertebesinde bulunuyordu. Yaıi.ı 

ııeo· e itinde idi. 

Paıarlık!a 6 tare nakliye ko -
§Wll hayvanı •beygir veya katır• 
pazarlıkla satın alınacaktır. Hay. 
vanı olup satmak istiyenlerin her 
iş günii saat 14 ile ı 7 arasında 
Fındıklıda satın alma komisyo-
nuna getirmeleri. .5960• 

* Beher kılosuna 43 kuruş fiat 
tahmin edilen 1029 ton sığır eti 
1/8/941 günü saat 16 da kapalı zarf 
usulile oatın alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görü
lebiLr Muhammen bedeli 442470 
lira olup ilk temina'· 21438 lira 
seksen kuruştur. B u el R umeli ve 
Anadolu cihetlerindeki gruplara 
ve şartnamedeki kayıtlara göre ay
n ayrı taliplere de ihale edilebilir .. 
İsteklilerin belli günde en geç sa
at 15 e kadar teklif mektuplarını 
kanuni vesikaları ile birlikte mak
buz karşılığı Fmd,klıda satınal

ma komısyonuna ,·ermeleri. 5707 

Sun't diş takımları Rida diş suyu 
malılülünde bırakılmakla mikropları
nı öJdUrilr ve hem de bunlara güzel 
bir koku verir 

Bazan Ver.rUızamı ibrah.-ıı paşaya 
dönüyor· 

- Stn1n duğunı:inle beniın düğü -
nilm nicedir? Ksngisi (hangi.si) mü
kellefth·, nice anlarsın" 

Diye soruyordu. İbrahim paşa W .. 
yük b.r frtanctlc: 

- Benin düğünüm kadar devri 
fi.demden bu deme gelınciye değin 
gbri.PtnGş değildir. 

Cev~bını \·rr·yordu. 
~ah. t..ayretltı e babır
kf \"CZ • 

O za-nan padı.. 
1 ed:yvr Ze-

- Çünku ben n <lü~ ... nt n;..ı Halifei 
Bü!endi as:itan teşrif buyurdular. Fa .. 
kat Flzin dügtinünilze bu mertebede 
bir ıat ıe!dığl görOlmedl. 
cevabını veriyordu. Sultan Sü1eyman 
bu cevaba pek memnun oluyor: 

- İbrahim. gana hezaı tahsin \•e 

Merin ki bizi bu !"'·ilin lle ilzam 
ettin. 

Diyor- muazıez eni§tesini taltlf e.. 
diyordu. 

\'"alde &ultanın vefatından sonra 
(H. 940) Sultan Süleyman ile Veziri. 
izamı beynindeki •amtmiyet de çok 
stirmemt~ti. 

İbrahim paıa, gördüğü itimadı, ka
z.andığı nüfuzu &ittikçe suiistimal e. 
d iyor. kendjsini Seraskeri sultan diye 
çağırtıyordu.. 

Semti h-J11.ha1lısl il o kak 

Galata Şohkulu Erk5.nıharp 

Nuırıarası 

11/1 

Cın~I 

Ev 

Ay:ıgı 

Lıra K. 

6 00 
Yukarıda yazılı ev 31/5/942 günü sonuna kadar kiraya verilecekUr. İha

lesi 4/8/941 günü saat 14 de yapılacag ından btek!ilerln Beyoğ.u \"akıllar 
Müdürlüğü Akarat Miimeyyizlii!lne mti racaatleri. (6027) 

,- IST ANBUL BELEDiYESİ iLANLARI 1 
--------·------KeııI Bede lı 

2217,56 

998,14 

İlk Teminatı 

166,32 

75,00 

Beyko2da Abra.ham Pa§a korıJsu ya .. 
nında yapılacak istinat du\'aı-ı. 

Silivri Sıfat isatsyonu ile dan11ı.lık bo ... 
ğa dt'posunun ikmal inşaatı. 

Keşi~ bedcllerile ilk teminat mikta rlan yukarıda yazılı ışler ayrı a7rı 
açık eksıltnıeye konulmuştur. l_{eşlf ve şartnameleri Zabıt \.'e J\ıfuamel3t ?wiil
dürlügu kaleminde görülebilir. ihale il /8/941 Paı.arlesi günü saat 14 de DaL 
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin Hk teminat makbuz \·eya rnektUpları 
ihale tarihinden sekiz gün evvel Vilfıy et Nafia Müdilrlüğüne müracaatla ala~ 
cakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odaf'ı 'ves1ka1at1yle ihale günü 
muayyen saatte Daim! Encümende bulunmaları. •6274> 

İstanbul Bakkallar ve Müstahdemini Cemiyetinden: 

Cemiyette Bakkal esnafına un tevzii şimdilik kesilmiştir. Bundan 
istifade etmek istiyen bazı açıkgöz] erin Kadıköy ve Üsküdar cihetlerin
deki esnafımıza müracaat ederek kendilerine Cemiyetten un gönderile
ceğini beyan ile dolandırmağa teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır. Cemiyetin 
bu gibi hususatta hariçte hiç bir memuru yoktur Esnafımıza böyle bir 
müracaat olursa aldanmamaları bi !dirilir. 

Devlet Uemiryolları ıe l imanları isletme U. İdaresi İ linlırı 
Muhammen bedeli (1320) lira olan 800 kilo kaynamış İngiliz beziri 

(15.8.1941) Cuma günü .Baat (10,45) onu kırk be~te Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komi~on tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (99) lir alık muvakkat teminat ve kanunun ta. 
yin ettiği \'e.stükle birlikte eksiltıne günü saatine kadar komi~yona mür.ıcaat
Jan 1.izımdırı 

B.ı rtnaml'le komısyonda n paraşız olarak dağıtılmaktadır. 

(6387) 

Sultanahmet 5 nci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Akıl hastalığına müptela oldu
ğu tabip raporile anlaşılan halen 

Bakırköy Emrazı akliye ve asabi
ye hastanesinde tedavi altında 
bulunan Nafizpaşa oğlu Hasan 

Nafizin hacrile kendisine vesayet

te ehil olduğu anlaşılan oğlu Ak
saray Cerrahp~a caddesi 44 No. 

da ikamet eden eczacı Adil Şey

hületibbanın vasi tayin edildiğ i 

itizar ve itiraz kabil olmak üzere 
karar verildiği ilan olunur. 

941/ 395 

30 Temmuz 1941 
18.00 Program 
18.03 Caz (Pi.) 
18.15 Serbest za. 

man 
18.25 D>i Politika 
l8.4S Çocuk Saati 
19.30 Haberler 
19.45 Fasıl beyeti 
20.15 llad. Gaze. 

20.45 Halk Tür. 
küsil 

2l00 Ziraat Tak, 
21.10 Şarkılar 
21.25 Bando 
22.10 Şarkılar 
22.3() Haberler 
22.45 Dans Mü. 

(Pi.) 
23.00 Ka1>an ıs. 

İstan~ul levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ir~ 
Aşağıda yazılı kırpıntılar ı;:atılacaktı r Pt.ı.z.arhkla arttırn1a.c; 5/Sı 941 

günü saat 14,30 da Tophanede Lv, Amir~:gi satın alma koı.ıl~yl)nunc1 9 · 
caktır. isteklileri kırpıntıları Tophancdec Sar-.. c;evindc her gün ı:urebtl ~ 
liplerjn belJi vakitte komisyona gelmeleri. ( ı2a--
Behcr Kilosunun Fiati Miktarı Kafi teminatı Cin!=ı 

Kuruş Sa. Kilo Lira 

35 
1 
5 

50 
12,400 
42,300 
15,500 _ .. .,.. 

2,000 adet Siyah bobin. 
14,000 • Haki bobin. 
6,000 • Gri bobin. 
3,000 Mt. Şapka için hiıki 

de la. 
kur 

50,000 

70.000 

adet Büyük parlak sarı 

düğme. 

• Küçük parlak sarı 

düğme. 

10,000 • 
200 Mt. 

Ay yıldız. 

Şapka tepe muşam 
bası. 

4,000 

2,000 

adet Şapka için haki sa. 
kandırak kayışı. 

• Şapka için liıcivert 

sakandırak kaıy~ı. 

200 Mt. Kırmızı çuha. 

Yukar.da yazılı 11 kalem mal
zemenin pazarlıkla eksiltmesi 1/8/ 

941 cuma günü saat 15 de Tophane 

de İsi. Lv. Amirliği satınalma ko

misyonunda yapılacaktır. Nümune 

!eri komisyonda görülür. İsteklile
rin teklif edecekleri fiat üzerinden 

ilk teminatlarile belli vakitte ko
misyona gelmeleri. Toptan \•eya 
p arti parti ve her kalemi küçük 
partiler halinde ayrı ayrı taliplere 
ihale edilebilir. (106-5999) 

Adet 

417.000 
100.000 

.. 
Sakandırak dügmesi. 
Pantalon tokası. 

Yukarıda yazılı malzemeler sa
tın alınacaktır. Pazarlıkla ek<ilt. 
mesi 1/8/941 cuma günü saat 15 
de Tophanede Lv .. Amirlıği sa -
tınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin teklif ede -
cekleri fiat üzerinden ilk temi • 
natlarile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. Ayrı ayrı taliplerden 
ve küçük partiler halinde de alı-
nabilir (107--6000) • A'keri evsa!ta 25,000 kilo kuru 
ot alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi l/8/Y41 Cuma günü saat 16 
da Tophanede. Lv. amirliği satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin teklif edecekleri fiat 
üzerinden kanuni kat'! teminat
larile belli vakitte komisyona gel-
meleri. (119-6219) 

• Un fabrikası için aşağıda yazılı mal
zemeler a1ınacakhr. Pazarlıkla eksilt
me,; 5/8/94 ! Salı günü saat 14 te Top
h.ancde Lv. Amirliği satın alma ko· 
mi:-;yonunda yapılacaktır. Kati temina
tı 485 lira 78 kuruştur. İ~teklilerin bel
li ya.kitte komir.yona gelmeleri. 
Mefr(' 

50 6 Nuınara elekler için ipek. 
50 7 Numara elekler içln ipek. 
50 8 Numara elekler için ipek. 
50 9 numara elekler için ipek. 
20 10 Numara elekler için ipek. 
SO 5 Numara elekler için ipek. 
50 12 Santim genişliğinde kayış. 
30 18 Santim genişliğinde kayıı. 
30 15 SnnUm genişliğinde kayış. 
30 10 Santim genişliğinde kayış. 
30 7 Santim geni~\'. tinde kayı~. 
30 8 Santim gen!ıllğinde kayış. 
20 6 Santim genişllğinde kayış. 
30 5 Santim genişliğinde kayış. 

2 Paket çivl 1,~k elekler için. 
(12~220) .. 

Beher tonuna 17 lira tahmin 
edilen 400 ton lavemarin kömiirii 
alınacaktır. Kapalı zar!la eksilt
mesi 11/8/941 pazartesi günii saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla. 

caktır. İlk teminatı 510 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. Taliplerin kanuni vesi
kalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (121-6221) .. 

1000 adet soba borusu ve 150 adet a
lafranga dirsek alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 1/8/941 Cuma güııil saat 
15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin getirecekleri nilmunelerden 
beğenilmek suretiyle alınacağından 
taliplerin nümune ve temlnatlariyle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(115 - 8109) 

• Beher adedine 70 san tim f ia t 
t ahmin edilen ı2 milyon beş yüz 
ılı in adet alüminyum çadır düğmesi 
mü teahhit nam ve hesabına alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7 / 
8/941 Perşembe günü saat 15 d e 
T ophanede İst. Lv. Amirl iği sa
tınalına komisyonund a yapılacak
tır. İlk teminatı 5625 liradır. Nü
mune ve şartnamesi komisyonda 
görülür. T aliplerin belli vakitte 
k omisyona gelmele ri. (131-6395) 

651 Kunduroıh~ ~;;le ~ 
476 Sarı :sabunlu köı-rlt 
116,25 Vaketc kırpıntı''· ... 

9000 kilo kaşar pey~~ 
caktır. Pazarlıkla eksiJtrıı 4 
941 Perşembe günii ı;aat 1 

Tophanede Lv. Am rJiği 
ma komisnmunda vapıl• 
Tahmin bedeli J0.8~)(J ıırC 
minatı 810 liradır Ta1iplrr 
vakit!!' kcmisvona get:r.' 

(13} 

• 
9000 kilo bey az pc y •' ~ 

tır. Pazarlıkla ek,iJlmcsı 1 
Perşembe günü •nat 14 de 
nede L\'. AmirJ,[!i satııı•~ 
misyonunda yapılacakU 
bedeli 5850 lira ilk t<min•~ 
ra 75 kuruştur T;ı !ipleri~ 
vakitte komi•yona grimi'.~; 

( ı:ı.r .. 
Beherine 2 kuru; 75 ,ar~ 

at tahmin edilen 184.900 B 

murta alınacaktır Knpah 
eksiltmesi 14/8/941 PN~,ıt'~ 
nü saat 15 de Tophane<•f 
mirliği satınalma k-0mıs) '!ı 
yapılacaktır. ilk teminat 

1 
36 kuruştur. Taliplerin 
vesikalarile tekli[ mel<I~ 
ibal" saatinden bir saate• 
'nisyona vermeleri. E,·saf ' 

tıamcsi komi nd a ~~:ı6J 

lf 
Opel marka kamvor ınıııi! 

rileccktir. Pazarlıkla, r~· 
5/8/941 Salı giinü •aat 1 s' 
Tophanede L\". AnıırLgı 
ma komisyonunda JapılB 
K~if bedeli 500 lir kat"ı ıe 
75 liradır. Keşfi komisyo~~ 
rülür. Taliplerin belli ,·ak• 
misyona gelmeleri. l 

lf v 
Beher kila1>una 370 kur'.ıŞ~ 

edilen 10 ton kadar sı) a ı# 
kösele alınacaktır. Pazar! 
siltmesi 6/8/941 Çariamb

9 

saat 14 de Tophanede J.,V· 

!iği satınalma komisyonııı'; 
pılacaktır. Kari teminatı 
radrı. İstekl;!erin belli ,·a;• 
misyona gelmeleri. V 

Fatih, Sullh İkinci Hukııl<ı:ı" 
liğlnden: Esas. No. !941 .. 
~fchmet evlatları K!'ımıl 'rf" 
Ak~aray, Cerrahpaşa cadd . 
!'eklibakkal Nıımora 46 d•;.,ı 
Jştirnk halinde his~cdttr b & 

ğunuz Fatih, İnetey mahBU 
çük La.nga sokak eski 67, 69·~ 
numara ile murakkam arftı.JJ,, 
un izalesi hakkında diğ:el" j 
Baba Haoan Alemi mahalle'~ 
Bostanı ~okak 3/41 numaı-A11 

ff 
turan Sülı.?yman Türk.ay'ın )'ı ~ 
aleyhine açtığı davanın i!At' rıl 
lan davetiye ve gıyap kararı 1" 
men bulunmadığınız ı:on ,..,J 
günlü duruşmasında· ıa)t.SIJ-'j 
kabil olan ve 650 lira kı~~ 
olunan gayri menkulün bl tıf 
satılarak bedelinin his.c;edar 
sında taksim! suretiyle şuul""t" 
sine temyizi kabil olmak uı ..r: 
rar verildiğinden tebliğ .. ~~ 
kaim olmak üzere işbu. htı~ 1~ · 
sası on beş cün ınüddetle J 

Bir MGhaıe , 
~ Frnnsıı.ca \'e .ı\r<tp ·' tJ 41'. 
~ icabı!1da idari işleri c\ · 
, eqebilecek kabiliyette p 
:.. bir muha:-ebeel iş nratıt1 
{'ekliflerln Cl!UHASEJ36(: ~ 
~ n1uzu ile İst. 176 Postll 
'4 adresine göndermelcrı. 

K-1 U51 
TEMMUZ 

17 
Yıl Hl M 1 

Hııı:ır 

86 
Vıbatı 

T[MMuz~
8

5-=-5~ 1 -G..,.. 
13 20 öl'' 

30 1716 ~~ı· 
2028 !Ur 

~arşam~a 2i ;~ 


