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Sah· p ve Ba~nuhan'iri: E'f 1'."'M İZZET BENİCE 

- . Et.ı SON TELGRAFLAR! VE RABERLEBl VEREN AKŞAM GAZETESi "Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez _. 

Önümüzdeki RUS CEPHESİNDE 

A L T 1 AY ! 1 SİV ASTOPOL 
Müttefiklerin fena halde 
hesabı yanlış sıkıştırılıyor 

• değildir •• 
Mihver önümüzdeki altı 
ay iç inde harbi Avrupa, 
Asya, Akdenizde ka
zanamazsa hakikaten 
mağlup sayılacak bir 
devrenin 
olur, 

içine girmit 

ETEM iZZET BENiCE 

:ikinci Dünya H arbinin en civ
eivli propagandaları altı haftadır 
yapılıyor. Bu binbir çeşitli propa
gaında faaliyeti içinde gerçek ile 
yalanı ayırmak; iyiyi ve deıiııi 

görmiyeıı, iyi)i v e doğruyu mııha· 
keme edemiyealer için pek güç

tür. 
Bütün bu propagandalar nra· 

mııda en doğrnyu ifade edeD sahih 
d emeçlerden biri de General Ar
n<>ld'un şu sözk ridi:r: 
•- Önümüzdeki altı aş ~inde 

Milıver ya g:ılip gclccd<, ya mağ
lup olacaktır .• 

İngili:ı ve Amerika.n devlet ,.e 
or du teflerinden de sık sık im 
c ümleye yakın ııözler işftilmiştir. 
H akika ten, önümüzdeki altı ay 
Mihverin galebesi veya mağh1bi
yeti balunımdan ilk kat'i 11etice
leri ortaya ç>kara.:ak bir de\'fll 
olacaktır. 

Her vakit söylıediğiıniz gibi At. 
manya bu ilkbahara kadar kazan
dığı zaferleri bu yaz ya topyelı:iın 
k endi.sine maletmek inıJrinını bu
laeak, yahut da b ütün bunlara 
topyekftn veda etmek dCYl"<Sine 
girecektir. 

Japonya için de \•aıiyet bundan 
fnrklı değild i r. 

Ahnanya kendisine kat'I zafer 
yoluıı.u açmak i~n: 

a - Rusya yı mağliıp etmrnr, 
b - Joponya ile beraber Asya

da, Japonyasn Orta ve Yakın 
Şarkta, Akdenide, Şimali ve Gar
bi Afrikada İngiliz - Amerikalı. 
ıb :iokimiyetini tardetmek 
zorundadır. Bunu Y•ll"'bilmek için 
d e zama.n ve imkan, madde YC 

mana bakımından son koxunu an
cak bu ya~ i~de <>yruyııhili'.r. 
Alm"'° hal!J.-ı Sovyet cephesinde 
g eçen yıız ve kışın ağır kayıplara 
nğraınasına nğını!n henüz galebe 
ruJnmnn bürüntüsii içinde<lir. 
' >arpteki tayyare baskınlarına ve 
ülıri<plcrine rağmen yılmamıştır. 

Alman ordusu en son hnzırhkları 
n., ve ıakatinin en yiiksek merte
be si ile cephededir. Balkın maddi 
sıl Jdl 'tılarını hafülcten zafer iimi
di 1eııüz bnkidir. Eğer, Ahnan or
du.ou Sovyet rej imini yı:kuııya, 
o r dusunu imha ey lemiye m u vaf. 
fak olursa Alman halkı bu zafer 
ne ş'esi içinde herşcyi unutabilir 
ve dayanma kabiliyetini b ileye· 
bilir. Yme Alman ordusu, İngilte
reyi Orta • Y"kın Şarktan, Garbi 
ve Şimali Afrlkadan, Akdeniı..den 
atabilirse hem Alına n ba~la, h em 
Avrupa bu müth2ş tahakküm kud
r eti karşısınAla ve zafer k>lıçJar ı· 

nın şıılartısı içinde der i.o ve hay
r et verici bir triikiına dalarak ~
tikbalin tezahiirlerini bckliyebilir. , 
Çiin kü, bundan ateye- harp Okya-

(Dt'Vamı 3 üncU .'iah!fe<le l 

Ruslar şimdiye 
kadar hücum
ları püskürttü 

Bir Çek ku -
veti Ruslara 

iltihak etmiş 
Londra 10 (A.A.) - iB.B,C. 

Moskovada gece yaT!Sl ne;ırolu
n.an tebliğde bildirildiğme glire, 
Alman'larm S>vaı;topola kar<ş; hü· 
cumlarımn siddetl artmaktada-. 
Tebliğe göri R uslar bu mikemadi 
saldwışlar1 ağıır zayı<G. il<> tardct
miışl"1'dir. 

:'v!U!harebe rn~"<ianı yüızlerce ce
setle doh.ıdur, Bazı, kesimlerde 
Afmanlar lbir günde 25-0il telefat 
Y<l'.'mi§lerdir. Bh' kesimde biır 

SCY\-yet cilzütam> geri anhnı'.'51' da 
göğüsgöğse ilıücumdan sonra AI
rnanları. püsk'.irtmeğe muvaffak 
olmu.:tur. 14 tank tahrip olunmuş 
v-e 10 u ilıarp llıarici bırak.ıhrc;ıtır. 
'Mosktıva raıdıyous 5 günde 70 rnillı 
ver taıyyaresiı:ııin. düşüriiklii.ğünü 

bildirmiştir. 
(Devamı s üncü Sahifede) 

Bir çocuk da
ha tramvay 
altında kaldı 

Dün Fatihte bir kızın 
ölümüne sebep olan 
şoför tevkif edildi 
Eı·unköyünde &t Boyunda 6-0 nu

maralı hanede o turan B. Ahınedin ı o 
yaşır..daki oğlu Refik dün Kadıköyim.
den Bortancıya giden Valman Yaku
bun !rnmvaymın aJtın<la lrnlıruş ölüm 
halinde y;ıra.laruırak Nümwıe Hasta
benes:ne lkaldırılmıştıT, 

D;gcr taraftan dün sabah Fatihte vu
kua geldiğini dün yazdığunız feci ka.m
Y'On ku::a.st tahkikatına devam olun
maktadır. Bu kazada ölrn 11 ya§ında 
scn·hanı.n Fatih Paı;Jrn,.;:ın 22 yaşm
d.,, te.}Zt:.ii Z~hra ve YLm.gesi Güler il-e 
dönerlerken k"!myonuTl ö.alet•iııe çık

tıjr anla,şı!ınıstır. Hild'•cde kamyon 
Zehra ve Gül<'re de çarp-:r.ış bunlar 
yere düşerek yaralanmışlardu:. Kam .. 
yıo.n şoförü Mehmet Malıkoınece tev
kif plunınuştul', __ _,,__ 

M~nsucat fişi 
alamı yani ara 
tevziat bu sa-
bah başladı 

ıM'\.llıtelif sebepleı•le meıısucat 

fişi alamam~ olanlar iç;n bugün
d;on fü'baren Fatih merkez, Be
yoğlu merkez, Kasımpaşa, B~ik
taş merkez, :Sııırıyer merlwz, Bey• 
kıoz, Üsküdar ,Kadııköy ve Adar 
lar nahiyelerinde fiş tevziatına 
başlanmıştır. Üsküdar ve Kadı
köyü n<leki Yerli Mallar Pazaı'lan 
mağazası fiş alaıruyan halka nü
fus kağı<laı't mulrnbilinde fiş ver
mekte<fu-. Daha ewer tcvziata 

(Devamı S \J ı .cll Sahifede) 

r===========================~ 

Yeni Edebi Romanımıza 

Cumartesi günü başlıyoruz 

A Ş K ve G Ö Z YA Ş 1 
Yazan : Selimi izzet SEDES 

Bu eseri ı;ok beğenecek ve seveeel<sinPzı. Çolctıınberi bu kııcLar 
heyecanlı biT ede<bi tefrika okumadığııı1zı temin ederj;g, 

,..·-- -
1 
1 LİBYADA 

• 
1 
lngiliz Gene· 

1 

ı· ı· i ra ı tes ım , 

teklifini be-
, şinci· defa 

reddetti 

AK~ENİZDE ı 

ı Bir Italyan , 
: gemi kafilesi-
( ne hücum! , 
1 

1 

1 

Bir muhrip ve üç 
vapur batırlldı 

36 saate ka-
1dar mühim l 
1 hadise/ eri ı 
olacakmış! 

LoHlııa 10 (AA.)- B.B.C. Ku
mandan L. ntomm idaresindeki 
bir İngiliz talııtclbaıhiri Akdcniz<le 
Lib~·aya mühimmat v-e levazı:ın 

ı,•üturcn 'bir gemi kafilcsiınc ta
arrtı'?. ederek bir it.a l;yan cıestro
ye:o. ııi ve kafiledeki orııa hacimde 
üç g-emiyJ. batnmıştı.r. 

P.·üıwi bir destroyer kaçmışt>1-. 
Kurnandan Llnton şimdiye ka

dar 14 Jevazi.ıln gemi;:)ir~i turpille
mişt: r. 

Londra 10 (A.A.)- BJ>.C. Miıh
vercilerin zutlıh ktN\'t:tlerinlıı en 
ağır 'l:ıücuml&ını Biirl Hakcy·me 
çevirdi.Jdeni Llb)·adan lbildirilır~k 
te<lir. :Maamaf:ııı esas muıharebe 
mıntakasmda bir du11gunluk va;r

dır. 

5 hamleyi al<Jm bırakan Bil:ri 
Hakeymdeki Hür Frans11Z ve Hint
lli kull\·etleııin kumandaıu Gene
ral Köylhk 5 gün cçinde 5 inx:i tcs-

CDevamı 3 Cr..cil Salıi:fede) 

Trenlerde a m e
leye yapılacak 

tenzilat ne kadar 
ıoo kilometre ba,ına 

86 kuru, alınacak 
On lbetş hazirandan itibaren de

rni.ryollarında. amelelere y-apıla

cak t"nzi!at hakkında İstasyonla
ra malumat gelmiştir. 

'Euınn. göre-, h-e..iha.~ :iki k~ 

y-0n a=nda fış bıllmak ve~ yer
lerinden dönmek üzere grupl'<ll" 
balinde seyaıhat edecek ameleden 
en az 4-0 ko~i olmak ve yalmt 40 
k~J:ik ücret vermek şartile üçün
cü mevki için b ir kilomett€<len 
1200 kilometreye kadar olan se
y~atlcrdc llıer amele<len 100 kiı-

(Devamı 3 O.ncü Sohliede) 

Dün Prağ'da 
41 kişi daha 
, idam edildi 
Lond:ra 10 (A.A.)- B.B.C. Dün 

Pr~g şellırin d:e yeni.den 41 Çek 
daha idam olunmuştur. 

Harp imalatı 
baş döndürücü 

bir halde! 
Yedi dakikada bir 
uçak, 12 dakikada bir 
tank, bir günde, bir 

harp gemisi 
Vaşin.,aion 10 (AA.)- Ameri

kan haıııp !bütçesi 21){) milyaır do
lara çıkanl:ınıış bulunuyor. 
Şimdi Amerikada her yedi da

kikada bir uçak, her 12 dakikada 
bir tank, her gün ibOr harp gemisi, 
lher iki gün 5 ticaret gemisi inşaı 
ed>lmektedir. 

GENERAL ARNOIIDÜN 
YENİ NUTKU 

Vaşington 10 (AA.)- General 
Aroold t.alıibel.ere hltaben söyle 
diği ıblr nuhffiaı dernislli ki: 

• Yamız Amerikpn uçakları altı 
ay içinde 33 J ~on hal!p ve 44 
ticaret veya ;petrol gemisi batı~
mı.slardı;r • 

Binlerce Japonlu bu taaırruzfa
rm neticesinde denizin d1biui bay 
lamışlardır. Japonyadıa bunYarın 
yerine geçerek kafi n"Lktaııda ilh
tiyat )~UT.> ----.,---

2 Vekil bu sabah geld. 
GümMlk ve İnhisarlar Vekili Rair 

~radeniz ile Sıhhiye Vekili D<>kıtor 
HulU.si Alataş bu sabdh'ki ckısproole 
.Ankaradan şelııim'ze gelml:;lerdir. 

Raif Karadeniıı bilha!!Sa inıı;sarlor 
İdaresine yem bağlanan lm.hıve ve 
1"Y iŞiyle meşgul olcağL anlaşılmak
tadır. 

Bak sız Olarak M a ı iktisap Edenler 

Yeni kanun vila
yete tebliğ edildi 
1Eyliil1939 danberi haksız ola

rak mal kazanan memurların 
emlaki müsadere edilecek 
Fevkaliıde hallerde haksız ol~ 

~ak mal iktisap edenler hak.kında. 
ki ·i237 numaralı kamın Resrnô 
Gazetede neşrolun:ı.rak mer\yet 
me\·kiine gi•rmi'ştir. vaayetimi.ze 
de tebli~ dlunan bu kanuna gö
re deo\•amh veya rn'UVıLkkat s~t
te bir amme vazifesi veya hizmeı,;, 
"Ören devlet ~'eya diğer l:ıer tür-
D • 
lü amme müesseseleri memur ve 

Ki SACA 

ilahi Zekeriye .. 
~keriya S e'J'IJeJ, l>tL sa.balıki 

bcı§'ntakalesinde §Öyle diyor: 

Gecede on 
bin tayyare 
ile hücum 

• 
İngiliz Hava Mare~ 
şalı hazırlıkların 
dehşetini anlatıyor 

Londra 10 (A.A.)- B.B.C. 
ingfüz lıava Jrnvveileri ma
reşa!l1 Almanyamn müılıd3n 

lı-arp sanayi rnıntakaları.na 
yakuı istikbalde en büyük 
tayyare hücumlarının yapı

lacağ;m ve geoode 10 bin tay
vare görnleriJ.eceğio i ~ et
ımştir. 

(Devamı 3 lirıcü SohüedoJ 

ikinci deniz 
muharebesi 
önemli değil 
F e na havalardan 
netice alınamıyor 
Vaşington 10 (A.A.)- Aleooc;... 

ennes adalım oolaylarııııda cere
yan etmekte o!an muhaif€1be ik.inr
ci de-recedir. Bu çat<pışınaya işti
rak eden kuvvetler diğer çarpış
ma<larckıki giilıi ebC'lllmiyetli mik
tarda değildir. 

F'ena hava. devamlı ça!'pışın•ala 
ra mani olmakta ve neticelerın 
tespitiııi güçleştirmekW<lılr 

Sahildeki Fran· 
sızlara bir 

• 
lngiliz ihtarı 
"Dakika kaybetmeden 

içerilere çekiliniz 1,, 
Vaşington 10 (A.A.)- Londra 

radiyıosu, dilıı Fransa halh"!'!la bir 
raıbeıı iıkiııci bir dilekte buJunmuş
tur. Rad)'IO, Fransı;z halkına saJıil 
ıböl<geleı,inden çekilmesini, bunun 
güçlükler yarıatacağını, fakat bu
na katlanmalao icap ettiğini söy 
!emiştir. 

Roo)''Qda şınıl.ar ilave cdilml§Hr: 
Son dakikay• bekılemeyiniz, içe 

r ilere doğru ıhemen çekiliniz. 

Vaşingtcn 10 (A.A.) - Dün 
Rıihr endüstri bölgderi11c taarruz 
eden İngil-iz uçaklarıııın sa<yısı 300 
n..a 400 dü~. - --o---

Avrupa Trenleri 

Bir hey' etimiz 
köprüleri tes
lim almıga 

gidiyor 
15 Q:ıazi.r'aııda işlemeğc b~lıya

cak olan A'Vl'upa hattı trenleri ;. 
çin hazırhklar tamamlan.ınııştır. 
Bu yolla rnuhteliıf memleketlere 
gönderilecek mallar Siıkecide va
gonlara yü kleUlmektedlr. 
Aııkarauan emir gelir gelmez bu 

t re11 ler derhal Sirkeciden hare
ket edeceklerdir. 

miistaıhdemlerle amme menfaat
lerine hadim cemlyetlerde çahşaıı 
larillm, hakim ve müddeiumumi
lerden kcndHerinin, kaırıl<ıınnrn, 
çocuklarımn ve velô.yetl altında 
hnlunanların yaşayış tar:cla•ı veya 
mal durwrllnr. geli.rlerile müte
nasiıp tı lmadı ğı t.akıdil'de birer !be
yanname ~! enabilir. 

cGeçen/erde devlet memurları 
arasında haksız ve gayrinıe§'l"U 
yollardM para kazananlar varsa, 
bunlarm meydana çıkanlması 

için biı· ka.nun projesinin hazırla
narak Büyük MiLJet Meclisine 
verildiği habe-r verilınişti. Aradan 
hayli zaıman geçtiği lw.ld.e bu 
kanun hıilıi çıkmadı. Ne oldtı, vaz
mı geçildi? .. 

Diğer taraftan ~ugün ve yahut 
yarın Ankaradan deıniryu!larr 
müfoha:ssıslarımızdan -mür ekkep 
bir heyet şehrimize gelerek der
h al E<li.rneye hareket edecek ve 
köprüleri teslim alarak yııpılacak 
t.;crubelerde de haz-ır bultl1lacak
tır. Bundan sonra normal &efer-

ı ~:~:;f,::; 3 aylıklar 

Bunlar mal1arile para, esham, 
talw i1at, altın ve m üce'lrherlerini 
beyannamede bi'ldiXeceklerdôr. 

(De\'antı 3 üncü sahifede) 

İlfıhi Zekeriya .. Ayol, bu kanun 
M eclisten çclctan çiktı., Resmi 
Gazete ile neşredildi ve yü.rürlü· 
ğe girdi. Numamsı da 4237 dir. 
Tanıtı Ankara ve v ilayet istih

ba..atmı biz ıni yapacağız, canca-

• • 
• ? 
gı;,ıın .. 

yarin başlıyor 
Belediy !! miitekaı' t, eytam ve 

eramiiine ü;ç aylıklarımn t6'-zi o
lunmasına yarmki perşembe gü
nfuı.den it ibaren ba~lanı lacakiır. 

Yarın 4-00 k*i~·e te-vziaıt yapıla
caktır. 

/ 
Suikast Davasına Bu 
Sabah Devam Edildi 

Rus maznunlar bu 
gün müdafaaları
na başladılar 

Kornilof dedi ki: "Bu da va bir suikast davası 
değil, tasni edilmiş bir suikast tertibidir" 
Ankara, 10 (Tele!<>ııla) - ıA.ta- mmlar Yoı:>gi l'avlcl üe KmmJkııf 

tiir.k 'bulva."lnda patlıy&n ibomlba ve Ciğer iki ma.zmm Allxhmrai!ı--
had'i:sesinin mııha!kemesine bu sa- man ile Sükyman saat 9,5 da t,....,.. 
balı Ağırcezatla devııım olunımı:ş- !cifhaneder. get;rikliler ve yerle-
tur: !tiıni i.-ıgal et tiler. 
Mulıalıeme ı;alonu yinıe 'brn- za.- Hey'cti haJ<iıne taraiından ge. 

m ruiki gibi k:al~bal.ıktı. Rus maz- (!re»roı 3 ünca Salıife<ıeJ 

Rakı Fabrikalarının Vaziyeti! 

inhisarlarda bir ko
misyon fabrikatörleri 

dinlemiye başladı 
Hususi Rakı amilleri - "E;;er İnhisarlar 
İdaresi harpten evvelki hesapları değiştir-. 

mezsc, hiç rakı yapmıyacağı z,, diyorlar 
Rakı fabrilı.alarmm bıı.,wfrııılı.Ü va- Rakı fabrikat;;rleri ile diin ii~ sa• 

ziyct içinde zar ar ettiklerini ile- a t müzakereler yapılnuştır. Failıri· 

ri sii rerri< yaptık.lan ruüraeaat İn· katörler, luırpten evvele nazaran 

lrlsarlar Unııım llföd ürlüğünde herşeJin ve hntta şişeler ağı:ındaı-

kurulan m uhtelit bir kom~n ki mantarların bile liata teo;i.r eo 
tarafından tedkik edilıınd<tedi:r. (Devamı 3 üncil Sahitedel 

F ACIA İLE BiTEN BiR iÇKi ALEMİ 

Maltepede iki kişi 
rakı içip öldüler! 
Bunların rakıdan mı, mezeden mı zebfr. 
ıendilllerl Morg raporundan anlaşılacak 

Kartal Maltepesirulc Baı;<:"şmclcrde ı lçm'şlerd'r. Bunlar blı-az B011ra fena.. 
otıı?~n ve :a.r.alteı>P<ie Çarşı n1eyd..:ı:run- laşmı~r ve otw-dukları sand.ıly-eler-
da tavukçuluk yapan Te-vt~ dti.n a,yni d<:ıı yere dü!;'Jrı.üşlerdiı. 
çarşıda ıne.yhanpcilik )'3.i'.~Hı ~er ta.- Civar d~laı"Cian ıkü§uşaıı.lar de~ 
rafından dükkfuı.ıaıa ç:ıgt·ıhnt,? ve iki hal valı..'ayı a:akad:"r}ara bildirmiş!er-
arkaGaş bir mü<l<lı·! be :.ıberce rakı (Devamı 3 ıncü Sarb'.Cedel 

A tatü rk e ait Anıt - Kabir ta
sarlamaları iizerinde h ü· 

kUn1etinııizin kararı, b ize, derin 
ve k <;klü bir san'at, cemiyet ve 
nıh idraki.nin b ütün itiqıat ve te
sell i:sini ,·erdi. 

Ger çekten bir idare maka,niz
masında en ince saıı'at, cemiyet 
ve rulı anlayışlarııulaıı birtne şa
h it olm ak insam bahtiyar e<Jjyor 

Babtiyarbk sebl'plerimfatler 
başlıcas ı, bu davada lıerşeydcn ve 
herkesten eV\ el müdafaa c.ttiği 
miz hus usi) etlP.rİ, liiikıimct k ara· 
rmın ruhun a siıımiş gör mektir. 

Atatürkc ait Anıt •Kabir ıaı.ar 
lamaları üze rinde hükıinıcı kaın
rmın ruhu, dört köşeli l>ir Çf'rçeve 
kurnyor: 

1 - Tasarlama1" rdan hiçbiris i 
tatbik kıymetine malik degildir. 

2 - Buııa rağmen birinciliğe la
yık, y~i Atatürkii idrak iıntiya 
zma malik olan an cak b ir Tiirk 
tür. 

3 - Müsa bnkap giren Anupa 
lılar, ancak ikiııcilik zaviyc~i ııdeıı 

takdir ve teşekkiire müstah aktır. 

4 - Atatii rkün k abir ifadesi, 
aralarında birinciliği kazanan 
Tiirkün ıl e bulunacağı bir hey'et 
tarahndan eaıılaııdırılmolıclır. 

NECİP FAZll. l<.lSAK( REK 

Bu dört kö~c li çer~c\ e, l>ıt mev
zuda hcr;eyd e ıı ve lıer kL'Slen ev
vel ileriye at tığımız davanın ya
n dan fazlasıu1 hl!niın.scnıi~t ir. 

Davamızın basi te, lıasi tiıı ba!iiİ · 

tine irca edilmiş ~ekli, ik i n<ık ta 
arasında tek çi;..gi d cıı ihncl6: 

1 - A bideyi mu tl aka bir 'l'iirk 
tasarlıyocak ve yapac k!.. A•-ru • 
palı mütehassı s, kin ı ve ne u~ ursa 
olsun, bu mevwda Türke ait bir 
~absiı et ve heı eeo na erem ez. 

2 - A bideyi tasar lıyocak ola n 
Türk, onu, A\rupanın ucuz ihraç 
ınetaı ve adi seri ma lı (ııroeiıde) · 

Jer>ooen ay ırıp, kolı.lcri Asyada 
ve dalla rı A\•rupacla bir şahsiyet 
ve a~liyet ölçiisiine kavuştura~ak ~. 

İş te hükı'.ımetinıizin giize l kara
rnıda , bu ço-k gir ift sau'at, ce.nı ; . 

yet ve rulı nı e-selcsin i heınen he
m en ab i dd<>ş!i r i l ıni ~ buluyoruz. 

DavaJ111znı biriıu. t ın ad desi ay. 
u ilc benint1'-c nın i ş; ikin ci nıadd~i 

de. son derecede g irift b ir :;an'a t, 
ccıni)· et ve ruh inşasın ı herhan g- i 

müteh assıs bir Tiirk e değil , b irçırk 

ııı ii telıass ıs Türke ha va le etmekle, 
tasavı1 urumuzun iis ti indr ve rn 
mükemın<'I şekil halin<I. kadro
l a~tınlnı ı ştır, 
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HALK FİLOZOFU 

İKİ YOLDAN BiRi 

Yalan, arizin ı;iıl~ııhr Bir 
dairenin, bir mÜC$e,;eı>İn ba
şuııda bulunan bir adam tasav· 
vı:ır edini:ı.. Daha üst lrir ma
ka nıdan işlerin .nasıl giıitiği yo

landa izahat isleniyor , 
O müesseoenin başında bulu

ı:ıaıı adam işleri yağlandırıyor, 
h;;Uandınyor, h<>rşeyi pembe, 
ı,:iil, giilüstan olarak gösteriyor. 

Bu ifade yalanrur. Çüıı.kü 
mekani4< bir t"'}iliiil dünyada 
ne kadar ıı:zdır. Iliııacn-aley!ı, 
yapılan izahların )·iizde doJısaıu 
hakikatin zıdılıd:r. 

Bi:z, bu harekote dallrn.vuiduk 
diyoruz. 

Yahtıt, bir müesses<.'llin ha· 
"ı"llda bulunan adam, medeni 

cfcE 
TAH'L'ELBAJJİRJ..ER 

J•ponların bir •Cüce tahtelha· 
birleri. var. s"" zamanlarda ban 
den.P.. hücumlarını bu~ la rla yap
blar. Bt: t.al>telbahirlere Japonla
:rın hu adı takmaları insana ha~ 
geliy.,r. 

Demek, tayfanın boyu eh kısa, 
deni;z:altıııın _!ıoyu da!~ 

FUKARALIK VE 
HAKSIZLIK 

Bir ajans t-elgralı §Ö)1e dly<Jf'du: 
Hnr,>ten sonra, yeı11ü:<üııde fu. 

kartlık ve haksıı.hk kalıuıyam· 
m.ış ..• Belki, bu hı.bere herkes se· 
virunLştir. Hu1buki, heıı çok iizül
diiın. Çünkii, harpı.en sonra, kı· 
;\'3met lropacek, dünya 9Mluna e· 
recek, de:melrtir, 

Ö.)'le Ya. f.u:karalılı: Te lwılos:ızlık 
<>lımı> ~n yer, yalıı.z ahİ.reül& C<>n· 
neti değil mim? 

KADIN 
PABUCU 

Kadın ayalılı.abılannın neden 
hiı; dttrraadan pahabndığı şim<li : 
anlaşılıyor, Meğer, kııdmlar, ya P· 
tmWdarı her J'Cnİ elbise için bir 
ayrı ayıılıkabı ısıı.rI.,.rlarnuş! 

O halde me<ıel.e basit: BayaDlıı.· 
rın her 011 beş giiJı.de lıir yeni el
biıse yaptırınal&rma mini olmak 
lhttn!. 

TERKOS 

SUYUNA DAİB 

Bir riw.yete göre, 1>.ıtld, terbs 
sularıam Liatı da yülc;e.lecekmiş.. 

oa YJl evvel yapılan bir ı;u Urife· 

smin bugün tatbikine imkan gö
.rüleıniyor. 

Pahalanmıyan bir tedros suyu 

vardı. Kiınhilir, şimıliye kadar ne 
derece üzülmüş, müteessir tiliruış· 

tur, Zavallı su ... ".. Ilaydi, naili 
murıtd oltQ orımn! 

AllMET RAUF 

Dut ağacından düştü 

Kadıköyünde Kutbağahdere 
mahıillesinrle otuT&n 16 yaşlarm· 
da Neeati e~-velk.i gün dut ağa
cından dut toplarken dfrşm.~ ve 
agır surette yaralanmııştı.r. 

REŞAT FEYZi 

cesaret sahibi, te'vil nedir bil
mjşen, ıntisbet iş görmek ar.ıııı· 
ı;unda olan, iİdareı maslahat

tan. hoşlanmıyan ıbir insa.ndn. 
Ak:ıayan luallan sayıp dökii· 

Yor, iyi çalışıruyan elemandan 
şikayet ediyor, iyi netice ver

miyen mevzuattan yaka silki
yor, lyi )"Ürilmil en işten hayır 
gelıniyeceğini ı.öylüyor. 

Birçoğu, b:>yle tiplere de b1!d
Jıin, menfi ruhlu diyor. 

Dalka' W< pay esine erişme

den, menfi roblu damg..sma 

f,edef obı:ıadım çalışabilen in· 

sanlara ne mutlu! Acaba, ara

lm'lda böyle kaç ki:şi var, der· 
•• ? 

ısınız •• 

Un Vermiyen 
FIRI! CILAR ! 
Bunlaı ın isimleri tes• 

bit ediliyor 
Ekmek karneleri mukabilinde 

pazertesi günleri halka un ver· 
m.yen ve yıı.!ıut da: 
•- Sabaıb leyin un da,ğa-\ık bit

ti>, cda!ha tın gel<medi. şeklinde 
yalanlarla baştan savan fı.rınoıla
rın tesb<t olunarak isimlerin.in 
biklirilmesi kaymakrunlıkl.ara teb 
liğ olunmııstur. 

Bu g'biler şiddetle teczİ(\le olu
nacaklardır. 

D:-ğer !"1"&.Han Ankara beledi· 
yesi pazartesi günleri .tek t.po 
ve cekstra. olmak üzere te\'Zi et
töği lki ~şit unl.a~ın miktarlarını 
ve iiatlaruıı yeniden şu şekilde 
tesb:t etmişti.r : 

Aıiır işçilere 9 buçuk k~ mu
kabilinde 420 gram, bü)l'ü.klere 4 
bııçu:k kurı.ış mukabilmde 210 
gram, çocukfara 2 kırrw; 20 para 
muk1'bilinde 105 gram elek tip• 
un ve yahut da ağrı işçilere 11 
k:unıı;ıa MO gr-0.m. b iiyük1ere 5 bu
çuk kuruşa 270 gram, çocuklara 
2 kuruş otU2 paraya 85 gram 
cekstra. un verilecektiT, 

Almanyadnn tramvay teli 
getirtilecek 

'Ekktrik, tramvay idaresile bir 
A.lnıan fabrika&> ıu·asmd:aki mü· 
zakereler müııbet bil şekilde ne
tiıceleı..mek üzeredi.r. Anlaşma ile 
Almanya-dan band&jd.an başka 
tramvay t..ıli ve bazı malzeme de 
getirilecektir. Otobüs gctin'tilmesi 
'hususunda da görüşmeler olmak· 
adır. Yakında bir anlaşma imza· 
laruıcağt umulmaktadır, 

[ifl~lilllll 
Batlyoda konuş a!l 

Her Pazar, Ankara at yarl§ldl"lilJD. 
netice.;ini radyoda. anlatan bir zat var. 
Bu zaıt g.ybcn dahi tanı."r:tyOruz.. is
nt.IDJ. b Je b:tmi}"Cruz. Feik::at, Radyo 
İd.ır~ind€n bir ricamız va.r: Makine 
bı.şında konu;;.a.n. insanlar daha itina 
ile seçilmelidir. Belkı, bu yar.ıs neti.. 
ce,eı-ini anlatan zat bir mü.tchassı.s.. 

tır, ;.t yar~ları ·lın.kkmda der·n vuku
fu vard:r. Fakat, radyoda konuşmak 
y;nc ba;ka şeydir. 

Pazar aksa~ eBylediğimiz; saatte 
Ankara Rcıd,yosunu açan bütün va
tand.aşlar iddiamıza hak verir1 kanaa
tindeyiz 

BURHAN CEVAT 

EDEBi TEFRİKA: 38------... 

Çıngıraklı Yılan l 
Yann: NEZİHE HUIIİTl'İN --1 

l;Ir g<nç erkekle baJb>ıa kalıp eğle· 
n~ınezd ! .• O:ıı..:n da e!brt bir 'kalıbi 
vardı ... M.ağrt:;, bodOin, haince, fa.
kat. bir kadın kalbi! Durdum ve başı
mı., ır.g.ın demir klJçe gii)i a~ırlaşan 
meı. ~n bc~u~ı o duvara çarp:p par
ça ~ i ' lT1 ••• Bı·n yine onun da
irL.s in tır..ı. tyo. m! ... Eı. t ayakla
rı.1 , ın l' n va mis in kc layı yine 
stı ı ~tl "'tn~ o J.n d z e in n listüııde 

a '.a.rr:ak · · ı bur"ya F.ti 1 i. Kapı
yı 111 l . iı 0 ıl111, ı.l!T. tn ı. 'l ğ:nı, ne

It~r otJu~unu I'<ıtırlarnıyoı dum. Kcn
ct.mı onını oda ında, k5ranrk dairenin 
~.ndc tek ı kh CöI"'J.u :.Jm eı :.1n yakı.t 
"'--"'-'ıua. lıuldnın! .. Od ... y.ı.ı hı~ımla. 

g! di in a l•l' nca beyaz ipek kli
p re nziyPn yat 11?1. (.rti'lcr'1lde 
ıd :i i b h'1.ı"fket olarak i.lt.i vücut 

bir t., do ı du! Bu tar, BPyı.a. ile 
b f'.:·~ ice gire'"krn orup kıskanç.. 
L :r:,1 n c.ld.ır<iı m sar o güıcl cc:ne
bn, vi.Jcı.ı<lU İ! i'. Kı 1 ol- bir 
k""'"" ,.11şelyle u.ı( ·Ic.- e atadım. 

Eliıne önce Beyzanın yılan vOcudli 
&eçmi-ıti. Onu di-k ve dolgun göğü.ile
rindl'n y:ıhal;yara.Jc y:\tağa. gömdüm. .. 
Yanına.aki sar4ın genc}ıı yatak .kıya
ıctıyle iı..rladıiıtıı we yarı açık pen

cereye ö.oğru ko,tt..ıunu gördüm. .. 
BirutUı k.ayOOluverd.i. O..ıu k,açrm.ış.. 

tırn! Beyza sesini çıkıı.ramıyordu. Yu
muşak k~tUyü yalağın ~·n.de semiz 

:;adasız boğu1uyorduk. Dana dünyanın 
en leziz haz.lannı vermis olan o gü .. 
u-ı göi,rUı.sl(•rl ona yerinden ayırıp o
nun yJlan kalbini tırnaklarımla sök
mek ist.Qror ve bamurrian;yordum: 

- Sen! Yarı vücudünü hiı; li:.'.mseye 
verm;yen müteassıp l'.'tüslüm~n Mih
race-o.in me1 •ı.ın kuı .S !n! Koynundan 
ç·kan erke-k yine h~ngi kuzenin?. 
Hangi akraban?... Söyle babyıml 
Çıngıraklı yıWı! O bir Çıngıraklı yı
lan g'ıbi k.ıvrılc.ı.rak guğ5finil ayırmıya 

çab Jyan penç<ler'mden k ·t •!orak 
ışi emiş bir çığlık kçpardı: 

- Budal • sersem, se!Ul •. O bcnin:ı. 

8@1[i)r:ımı
lhl3ta.r-11 iUI · 
Radyodan halkın 
ııtıcliğl ,eyler 

Radyoya, rad~""O programı.na, alatur
mu.si.lüye dair. f.ıt't:iat d~tü.kçc yazılar 
yazmak.tan kcnd.iın:, al::l.lllaıd.ı.ğun için 
olacak. okuyueular, bana sık s.ık 

mektup y<>llıı.rlOJ". OkııyLıcıı arzu.su, bl.. 
ızi.m için vcllulrr.ı.et emt'i oldugundan,. 
on..:.a.rın her 4teklcl'ini müınkün mer ... 
tebe yer.ne gcUrmlyc çalışırım. 

Son günleı-d<>, \>;r kaç mektup al
dım. Bu mektupların ıhtiva elliği rı.. 
kirleri hulasa olarak aşağıya. yQ2ıyo
rum: 

.Bilhassa ~-ı, r.dyoda alatur
ka musiki noŞI' ;yatı saatleri hiç iyi 
tanZ.:m edi}Jnemiştir Hem el,(} müzik 
Ş<:ıatleri QOk aı.c.u.r. Yaz v~ kış saatleri
ne göre, ı·a.dyo neşriy;:ıt saaUerindıe 

mühim değiş.kilitler yapmak Iazı.rndır. 
Mesela, Radyo Gazetesi yaz. saatine 
nu.araın., cok erken başlıyor. Hava. ka
rarırken evlne dönmpyl itiyat edinmiş 
bir :nsan, Rad)'\) Gazetesini dinlemek
ten mahrum kalıyor. 

Bunlaı-dan başk.a, b r kaç okuyucu 
mektubuudan ç 1 kn.rdıgı.rn su şarkıla

rın da. cDinlryJci İ;:tekl.er'.> saatin
de çalınma.·,ı vP söy!Cnrrıesi. arııu e
dihııektedlt•. Bu şarkıların isim veya 
bii~nci mısralarının başlangıçlar.ını 

yazıyorm: 

FelCık, b34:la nelnr etti?. 
Al; efendim sinci tJICıru görsün 

didomiz, 
Ak.a""}·3lar açarken ... 
1'-lailrım bfr nazlı y&ıre. 
Leman 1'(diyur

1 
vuslatına. can naya. 

nır mı?. 

Çare bulan olmadı l>u yarcye .. . 
Sünnoli gö-r.lii çapkı., A:ırlfoı .. . 
Bugün <!ili <l.\vanWe tüken.di ahü-

zarmı. 

Yme bir gü\U nihai aldı bu gönlümn .. 
Tudı'lerdP. çe.ngl çık.ar, nuik dilber, 

hem iivekft:r .•. 
Sa.kıya camında. nedJr bu eEtar?. 

(Kesı1< Kerem). 
Bir genı.'m ,...,. li ç direkli, tayfası 

Arslnn yürelcli. 
Oğlan kolum.ı sallama, nai'J<ı benim 
;çiıı ağlama. 

Balsmlyor çeşml s'ysh feryada .. 

R. SABiT 

Osküdarda miikii.latlı bir 
amatör ressamlar ıergııı 

açılacak 

Üsküdar Halkevinde 30 aı;rus
tosta ır..aımatör> ressamlar arasın
da .bir cresim sergisi • .!lÇtla.caktl!l'". 

Rcsiınltt 15 a,,üııstooa kadar ter 
lim edilecektir . 

Birincitği kazanana 50, ik'.'llci· 
ye 40, üçüncüye 30, dördüncüye 
20, beşinciye 10 lira mükACa: ve
rilecek ir. 

Sergi eyrnlün on beşine kadar 
aıçM: bulunacaktır. 

160 lira Çtıl'pan meçhul bir 
yankuici 

Cihangirde Güneşli sokakta :ıo 
numa>ral.ı evde oturan Refet &dm 
da bir zat dün tramvaıy1a Gaia
taııa:raydan Kuraköye gelirken 
.içinde 160 Iira bulunan eüzdam 
meÇhul bır yankesici tarorında.n 
aşıı<rlırı.ı~tır. 

Za'bıta Jn:rı;ızl: k err:ııfmda tah
kikata bli§laın,,.,t1T. 

Sinemaların «Halk mctinesi» 
günleri de~i§tirilecek 

S.nemalarm hnftada bir veya 
iki gün ucuz ücretle y<ı<pmağa 

ınechur oldukları ..halk matine
ler» ni hemen ekesriyetle crpazar
tesi> veya csalt• günilne tesadüf 
ett.'rdikleri anl~ılmı]tır. Bu va-
1'>1yet; .:halk matinesi. ter~.lbin· 

deki maksada muhalif olduğun
dan her sin=ı:rıın değişik bir 
,günde 'halk matinesi tertip etme
si için kendilerine toblıgat yapıl
ması kareırlaştırr!mıştır. 

sevailim!. .. .Anlamıyor musun?, H3.klı
k1 sevd.ığim erkek! ..• 

Onu dişlcr!m le boğazından ya.kalı
;rarıık baımı yastığa çaıplmı. Elleri
min yapamadı,ğı korkunç ameliyeyi 
dt"rhal bi!ireceıt kP>k;n bir şey a!'ar
ken edaya b r gürültünün dolduğunu 
duydum.... İlti kuvvetli el beni :ya
kamdan. tuıtnrak onun üstünden çekip 

kaldırdı. Kanla dolmuş '~i gözle· 
rimle odanın bir takım in.san ve po
lislerle dolmuş olduğunu farkcttim ..• 
Son defa Beyzaya baktığtm zaman o-
11n.n göğt;ündrn ve bog~zından kanlar 
akhğuıı, !a:it der:n nc!t~ ll'rlc solu
(!uğunu gördürn: Ölmrmişti!! Betti ya. 
kaJ2yıp ,götürecpkleri!ıe, odada bir 
şeyler .anyor1ardı. Onun güzel göğ
sünden f şkıra.n ka.,lan göstrrerek: 

- Elr doktor! Bir doktor di1e ba
ğırdım, 

Yüksf'k Qniforma1ı bir memur bana 
doğru gelerek ••rt bir sesle sordu: 

_ - San çantayı neı;eye koydunuz?. 
Bir deli g'bi haykırdım: 
- s::..rı çanta mı?!!. .. 

_ E\•ct! ... ].1ısırlı mühim bir d.iplo
ltı.:ltt:"..rl çalınan evrak çantası? ... 

_ Ha evet! Dediın, B:l.m yorum?. 
Bf1T?":.ycrum? Onu br-n çal~m! Diye 
bağırdıın. 

.(Devamı var) 

• 
Iki Tarafın Harp Kudreti 

ve Zaman Meselesi 
Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşe militeri 

İngiltere ve Ameri'kanıu tay· 
Y"re ve gemi !>akımından büyük 
.bir istilısal kudretine eriştiıUeri

ıı.e ve zam&J> geçtikçe bunun arta
cağına şüphe edilemez. Bu istili· 
sal kudreti Pasifik'de, Li:bya'da, 
doğu cephesinde ve nihayet batı 
Avrupada ilk müsbct tesirlerini 
gösfcrmiye başlamıştır: 

1) Japon hava • denEı: kuvvet
leri, Amel'i!kan hava • deniz I..-uv· 

vetlerini baskına uğrnUı.ınıyor ve 
Pasifik'de bir noı.ta bile sayılım· 
yacak Mldvay adasını ele geçire

miyor. Ağır kayıplarla rk'ate 
mecbm oluyor. 

2) Libyııda, General Roınıııel 
ordusu aylarca süren bü)iik ha· 

zrrlığa rağmen, l"ıldınm taarru· 
zunu başııranııyor, İıı.glliz ordu~u 

bu taarruzu ilk mevziler önünde 
krrryor ve :Mihver cordusn•nu ilk 
hareket mevzilerine geri atıy<Jr. 

3) Doğu cephesinde Haziranın 
>kinci haftası başladığı halde, Al· 
manlar yalnız Kmmda ciddi bir 
taarruz hareketi gö.stcrobiliyor-

tcrıl'iklcri harp kudretine, istilısııl 
takati.ne ha!kılırsa artık :ıanıan1J1 

Mihver taraf için değil, müttefik. 
!er içlnı çoJt faydalı olduğuna hük· 
meimek icap ediyor. 

Japonya ve Almanya sonbaha· 
ra kadar Çin ve Rusya ili.erinde 

kat'i netice almak i~in acde el· 
mek vaziyetine diişınüşl<iı:dir. H· 
ğer bu büyük işi yapamayıp da 
Çin ve Rusya s,c»o sonunda ayak

ta knlırlarsa Mihver tarıı!ın harbi 
kazanmak ilitimalle:ri ç<>k zayıflı
yacaktır. İlave edelim .ki, Amerika 
Ja.ponyayı Çine karşı rahat bırak· 
mıyacnkiır . .lugiJtcre ve yine A
ruerik3, batı Avropada Almanya• 

yı daha biiyük ölçüde m~"ııl et
miye çalışacıdı;lardır. Bu şartlar 

içinde acaba Japonya ve Alnı.an· 
ya Çini "" Rusyayı G ay zarfında 
mağlup ederek harp harici bıra
ka.bilcecklcr mi? İşle bizce gü. 
nün meselesi bundan ibarettir. 
Biz Japonyanın ve Alına<1>yan.ın 
bu sene sonuna kadar bu i:şi başa
raca.klnrına ihtimal veremiyoruz. 

lu; bu da Sivastop<>l'a alın.ııktan ı-------------
ibarct. Harkof meydan muhare-

·besi, arazi kazancı bakıırundan 

hiç de büyümsenecek •bir muvaf· 
fakiyet dcğild"ır, Bele Alınan or· 

dusunun uğradığı ka.yıplara ıriıı· 

ıbet edilirse, önemi büshütün aza
lır. 

4) Batı Avrnpada İngiliz ba
va kuvvetleri, garbi Almanyada 
sanayi şehirlerini taılır;be devam 
ediyor, diğer t..raftan Almaclar 
FraMa salıillerini tahkim ve tak· 
viye etmektedirler, 

Ja-ponya bu sene sonuna kadar 
Çini ve Almanya da Rusyayı mağ· 
llıp etıncl<, lngi~tere ve Amerika· 
ya karşı tamanı:ile serbest kalmak 
meeburiyetindcdirler. Şu halde 
ortada altı ııylık bir zııman var
dır. Ac>ıba hu ı<aman daiıa çok 
kiu:in hesabına çalışıyor? iki ta· 
raf da hu altı aym kendi hes&bı
na <şledii;ini iddioı etmektedir. 

Fakat mütte!ikkı:in gerek cep· 
hele.rdfı ve gerekse gerilenle gii5-

Kibril satıdarı klir payının 
arttırılmaııını istiyorlar 

K1arit şirketinin sancı.tara çok 
az kar pay.ı bırakbğmclruı bahisle 
bu payn arttmlınasi ıstenilm!:şti.r. 
1{)0 kutuluk ve 4 liralık bir paket 
sat1e1lara 392 kuruşa vedmPkte 

ve bu suretle 100 kutuda topu
topu 8 kuruş kfu kıal.ın~ktarur. 
Bu yiiozden ·bırı:t bakka~rT para-la
nru !:>öyle cfuı'i bir kara yatır
maktansa d ğer maddelere ver
meyi tercih ederek kibrit satına· 
m:ağa bı>.,."1aıruşlal'd.:ır , ---o---

T opkapı haricinin 
ağaçlanclırdması 

Belediye taTafm<ian Topkapı 
l:uiricindeki salıarun ağııçlandtn.l 
Ill11Sı faali.yetine devam olunmak 

tadtr. Şimdiye kadar 400 ;;am. 600 
çınar ve sair fıdanlar ı:ı;,k;ılmiştir. 
Bunların dörtte 'b1ri tutmuştur. 

Yeniden miiteaddit fidaclıı:r diki· 
le<:ektir. 

11-1 Al!l<EM!!l.E:R: 

Kabahat samur klrll 
oımaş, kimıecmıer 
ıırtına almamış 1 

Kocasını<lan dav&c1y<iı Kendini döv
düğünü iddia eiyo1'd.u, Dah.a matık.e .. 
meye girmoden evvr.1, ka:plınln önü.n
de kon~uyorlardı. Jqui.ı.o.m biri di
yordu ki.: 

- A iki gtraüın 1'\.rer·hacığım. Ben 
seni bi1me.ı miyim?. Senin çenen, cır
cır, cırci.r, vırvır, vırvır, ôıı1t•dı.t dırdır, 
hiç durmaz. :tr~ dcrlrr? «.Bültıillün çek.. 
tiği, dili belası im'ş.> sen.inJci de öyle 
de~l n1i san.ki? Dede söı:lerint, hiç ya.
bana alm'1! 
~aııa senden olur her ne olursa> 
<Başın rahat bulur d lin durursa> 

Dilixı_ dtır~. işte bwılaı·ın hiç biri oı .... 
mazdı. 

- Ben~ ne s(ytüyon.ı ımsanlti, abla· 
cığun? Sen de, boyuna beni paylar. 
aza.rlarsın. 

- Yok kızını .. Bı-ınim seni payladı
ğını )"Ok ... nınıa, k'J.bahtt4n yarısı onda. 
ise, yarısı da sp.nde.diı· mutlaka..u O
na1 yed. giıu ekn.Pk ,gibi İ...'"cu.:ı.nım var. 

- Val;ahi b.!Jaıtıı, hlç benim !mba· 
hati:n yok abla ... Eğpr ağ'Lımı açıp ta 
bir ıaı söylediın~e, Allah belana ver .. 
sin ... 

. - Yok ya vrun1. Bel~ mrla değil 
nmma, bpn bilirira. Kabahat samur 
!<liık olmt, ta, kn ec;k\tr sı.rlım. al
m&ı/J._ş, Ona da sorsan, bende hlç ka
bahat yok -Oı·ı·. İ.it..nizde de yardır el
\.·~tte... Am:na, ne olursa olsur.., lro
mlndır. Dö'"''."1 de, oo··sp dı•, bu kadar 
zema.ndır bir yastığa ba§ koyuyor
sunuz. Karılık kocalıkta, h1!'r şey '"° 
)~. Acılık ıa, tatlılllr. ta ... 

- Een yine alicdC>rVn. AUoderim 
amma, abla01ğım, yine dövecek ... He
rlf son günlerde azıttı. Bir şeyler al .. 
du. Aınlıyanuyorum ki, nedir?. 

Bu sırada, başlro bir Jta<lın, dört be:ı 
kişi.lik bu kadı ngrupuna sokuldu. 

- Hayd; kızLn, Meliha, eledi. Ont111 
da gönlü var baı-ı,':'luya, senin de ge
lin, barışın. da. şu davayı, nizayı bı:ra.. 
kın. 

- Beıı atıederlm, te:Y>ıeclii'\n. Am
ma, b:r daha ciÖ\.·~n1yecegıne şurada, 

Szi:n yarunrada söz versin!. .. 
Orta boylu, zayıf, ps.ıner bir &damı, 

bu yeni gelen k<>dın ilcı "1en alJıp yan
}arına gc-ti.rcli. DÖ\ m~~ek şartını SÖY
iediler. Adam dedi ki: 

- Dövmem, dö\mem aımına., bi:dm 
hamının öyle bir huyu var ki, ya.ngı.
na kÖf'Ükl'2 g·tiiyor. Ben i~i,oim ak
şamlar, vır vır vır, dır .dIT dır, çenesi 
dü:;rti:.-~or. BQnim clamarim.a basıp zıt 
g:·tmiyec?ğfne söz veril'Ue, barışırız. 

Hem, durup dururken neye dl.Jvey\m., 

zaten, oonra.dan da pi~ oldum ya, 
saplıoşlu1< "işle ••• 
Karı kocayı mahkeme kapıs?.nd.a ba

r.ştıl'<lılar. Birnz son.ra mallkemeye 
girince, Jcadın, 

- ruva etrnişti.m .an.na .. vazgeç
tim, dı>il .. . K<ıcaIYWlır. Dövse de ne 
l!};Zl.m gelir?. 

Dava dü;tıl. Karı l\wea, benı!ıer 
mahkrmede-n cıırttlar. 

HÜSEYİN BEHÇET 

LI== 
ı.! 

HDKAVfE 
• .., 

Gözlerinin içi Gülen /(adıneo 
Kırlara gelincik topılamııyn gi

den, :hiçbiri on beşini doldurma
ımş, bir küme genç kıız:ın savur
duğu kahkahaların ·berraklığınıı 

düşününüz, 

Şükran böyle gülerdi. Şükran 
kahka:ha atarl<en, dikkatle, ıgöz
lerinln içine bakt>nı-ı: mı?. 

Ne ya:z:ık?. uçuruma bakan in· 
sarılarda olduğu gibi, bir baı.;d6n· 
mesi hissederclini'z. Eğer Şükran 
güierken, onım gözlerinin için..n 
de nasıl giildii,ğünü görmedilı:iızıse 
çilk yazık. 

* 'Bu, bikiıyenin başlangıcı. veya 
Mka>yenm ön sözü.dür. Şimdi, hi.
lkaye Jbaşlryoı: 
Sıcak t>.r yaz günıüıııi,in akşam! 

idi. Veli Tahsin, Köprüden bir 
vapura aUadı. Biraız den.iz lbavas:> 
ıilinak lhtiya.cında idi, 

Mod'1ya ksdar gidecekti. Gü· 
vertenin ta, en arkasında, boş 
lbir koltuk buldu. Oraya oturuıveı
di. Rıı.ıiat bir nefes ald1. Etrafına 
bakınacaktı. Fakat etrafına de
ğil, yalnız karı;ısında otuıran gerıç 
bir karana 'bakaıbild:. Gözleri, 
sanki, oarya bağlanmıştı. 

Bu kadın Şükraudı. Şül:•an 
Modaya çıktı. Arkasından Veli 
Ta-hsin de ... Şükran yü"•idü. Ve
li Tah~in de ... 
Şükran yıorulmuşt~. Bir an dur 

du. Arkasına baktı. !ki adım öte

de Veli Tafusin de durmu~tu. Genç 
kadının gözlerinın içi _gülüyordu. 
O meşhur gülü•ü ... 

- Ben yoruldum beyefendi. .. 
De<li. Yo, siz ... 
Veli Tahsin gayet tabii b:r eda 

i~e: 
- Vallahi ben de yoruldum, 

hanımefendi, dedi. Daha ne ka
dar ve nereye kadar g:decc-ğimizi 
öyle n-.erak ed·yorum ki ... 

Gene k~dın b r kahkaha attı: 

yazan: ite at re) zl 

- O halde özür d:Jerim, siziı 
yordum. .. 

Veli Ta'.lısin alnım kırıştırdı: 

- Zannederim. Çünkü, müte
mr.ıdlyen yürüdünüz.. Baksanıza 
nereye geldik. 

- O halde, ne yapayım, iırt~ 

yı:ırsun ıız?. 

- Bir yerde oturup dinlenme-
Mi ... 

- Nerede mesela?. 
- Bi.r plaj gazinosunda filan .. 
- Çok uzağa gidemem. 
- Yakın ... 
- Neresi, meseliı?. 
- Bizim sahildediı. Önü kµm-

salchr, bahçesi güzeldir ve bu ev· 
de bir 'ben, bir de ilılzmetçiın var
dır. Eğer, lbir de siz gelirsen.iz 
asla kalabalık olmaıı: ve ~aılı.atsız 
etmezsiniz. 

Genç kadın, yine bir kahkaha 
attı: 

- Mükemmel fikir. dedi, iske
ledenberi neden bu fikrin.izi s-Oy· 
leınedmiz?. 

- SomıadJJ1Uz, konu.~madıne 
ki ... 

- Demek, yine kabıılhat \bende. 
- Taıbii ... 
- :Meğer, ben ne kadar kaıba-

hat 'işlemişim. Hiç haberim yok. 
- Fnkai, bütün !kabahatin bü· 

yüğü gülen gözlerinizde ..• 
· - Ö;Jc mi efendim?. 

- Tabi! ... 
Oradan bir talika geçiyordu. 

Veli Tahsin, arabayı çevi.rdi. Ka.
dına: 

- Buyurun, dedi. 
B'ndiler. araba gitti, gitti, Veli 

Tahsinin Caddebostanmdaki ev~ 
nin önünde durdu. 

İndiler. İçeri. girdiler 
Veli TaıMin, gene k..">dmı kur 

cak:ladı, öpmek istedi: 
- Sizi çılgınca seviyıorum, de

d.L 
Şükran mani oldu, bir adım 

geri çekilm: 
- Siz de beni yormayın, dedi, 

1 sonra, bu seter kabahat sizin üı;
tüniiızde kalı.r. Durun baılı.alıın 
biraz dinlenelim. 

* Bahçeye ,.,ktılar. Den.iız kena:r:ın. 
da hasır koltuklara oturdular. 
Hizmetçi lbı.rzlu su, kahve getinli. 

Bundan sonııa .•• 
Bundan sonrasını yırz:ınıyorum. 

Iiı.kayerıin mabadi mıdfrm.. yaz. 
mağadeğınez .. Hik~e burada bi
tiyu.r .şiı:ndiı. 'hik5.yenin coon SÖ

ZÜ• nü yazacağım: 
Veli Tahsin ,Şükranın gözleri

nin iıçi.ndeki o harikulade gülüş
lere bayılımıştı. Aştlc oldu, dene
bilir. Genç kacb.n, bir tılsım gih;. 
onun gönlünü büyülemlşti. 

O, ne taze, ne berrak kalıkahaı
lar .. ve bu gilli.iş anında. Şükra,. 
nın gözler;nin içi. .. Bu iiÇ'teki T<>nk 
rşık, parlaklık, derinlik. .. 

Fakat, siz, sanacaksı.nız ki, 
mes'ut oldular, penıbe bir hayat 
geçirdiler, hayı·r ... Veli Tııhsinin 
yüri"ğindelti aşk ateşin.in bütün 
sıtmasına rağmen, genç adam 
mes'ut değildi. Kalbinde dalma 
bir acı, bir burkulma hissediyor
du. Siz buna, Joskançlık adıru ta
lbyıorsunuız .. Mes'ut değildi. Haıf 
tanın hemen her akşamı. bu gü· 
zel kadın masanın başında, kar· 
ş:ısında idi. Yine Ö:V le nefL• kah· 
kabalar atıyOI', gözlerinin içi yinA 
öyle billur güli41er sakhyordu. 

Fakat, Şükran Veli Ta:h<ıini sev 
miyardu. 

Çünkü gii'zel kahkaha atan ka
dın sevemez. Bunu ur.utmayınl 

Bir llallar tf alıa geçti 
Ya.sa.a: Ali Kemal SUNMAl't 

939 Jıaxiranmın bugünlerinde 
kim iddia edebilirdi ki: - Bir se
ne sonra Avrupada Fransarun 
dörtte üçü Alman işgali aJ.t.ına g.>

r-ecektir?. 940 haziranında dünya 
ıbunu. da gördü. Bu harpte şJmı. 

diye kadar gö:rii.ldü ki H:ıül<iimleT 
çabuk verili~or, çabuk değişiyor. 
FevkaJ.ade zamanlarda bir günde 
bir çok hadisenin yekdiğerini lro
valadı:ğı dilijiinülürse o h.idiselerır 
dair yürütülmüş fikirler1n de ÖID' 

rü pek uzuın olaınıyacrığ1 -0.nlaşı• 
lır. 

Daıha unutulacak kadar zaman 
geçmect;;. 939 senesinin bu mev· 
siminde dünyanın siyaset alemim 
meşgul eden mevzu şu olmuştUJ: 

Almanya çember iıçine giriyı>t 

mu, glrm.iyor mu?. Almanya tar 
rafı kendı.s;n:n İngilteıe tarafın· 
dan çember ·içİ.11<! alındıı,,ıım ileri 
sürü~vrdu. Halbuki İngi.lızl€,,. de 
böyle bir şey düşünmediklerini, 
yalnız Avruıpada b:r sulh cephesi 
tesis ed<o•-ek haııbi.n önüne geç

mek istediklerini söylüyorlardı. 
Da!lıa evvel Avusturya gitmiş, 

daha sonra da Çekoslwakya par• 
çalanmıştı. Ondam sonra sır.ı Al• 
manyanın 'hangi kıorrışularma ge
lecek diye ımerak edilirken İnıgil· 

1 

tere de Avrupada böyle bir cephe 
kurmak suretile tehlikeyi önle
mek istem>ştir. 

Bununla hmftıin önüne geçil~ 
med.i. Çünkü 939 ilkbaıhar a_vlan 
Almanyanın kendini çenlbet iç'n• 
d<ı görmesi ve İngilterenin de Av
ruparla bir sulh cephesi kuırmak 
;çın çal!§ması. ile geçerkı=n ~arp 
de gitgide yaklaşxy>ordu. Nihayet 
939 eylül iindt> haırp çıkmış oldu. 

O zamıı.ndanberi geçen baılıa~ 
mevsimleri göz önüne gel;yor. 
93'9 baha:r> Avrupada lbu siyasi 
münakaşalarla geçerken bir ta• 

raftan da >ha·rbe hazır! anmak 
ml!'>simi olmuştur. Sırasüe sayıo
lailıilir: 940 ooharı Alınanyanın 

taarruza geçmesi ve niıhayet Av· 
rupada Fransamn yukılm.asııu 
gördü. 941 bahan da .Al!ınanyıınıas 
&!kanlarda harek~te geçtiğini, 

nfuayet Yunanistam ~nerek AV 
denize kadar indiğini gömıiloıtür. 
942 senesinin baharı mıııhttip Al· 
manya iç.in geçen senelerdeki ka
dar neş'e verici olmadan geldi ge
çey"or. Evvel:ki senenin lbaha111 
Fraosay> yemniş, Avrupa .kıt'a· 
sı:mn pek büyük bir kısmını işgali 
altına almıış olmanın neı' esile 
geçınişti. Geçen seneıı.n'ki de Akı
denize kadar i.runiış olmanın se
vi:ncini !attırımştrr. Llldin bun• 
dan da büyük lıir sevinç vardv: 
AimanlaT giderek az zamanda 
Rusyayı da mağlup etın~ğe ha· 
zırlanıyorlar, buna büyük bir 
neş'e ile hazırlanmışla.dır. 

İşte İngilizleoo göre geçen se
nenin ilkbalhannda Almanların 
Balkanlarda harekete geçmeleri 
Rusya üzer:iine hareket kararını 
altı l:ıafta gecikti!rmişti.1". Eğer Bal 
kanlarda, S<>nra da adalarda Al· 
man1ar uğraşmağa nıcdbur kal• 
masaydılar Rusya üzerine hare
kete altı hafta evvel geçm<.i ola· 
caklardı. İngütere ve müttef k· 
!erinin davası için bu alln hafta 
a'Z ehemmiyetli görülmüyor. Al· 
tı Jıafta yı Almaııy a yeni bir mu· 
harı:ihe ile geçirmiş, ha<Zır!anaıı 
Rw.ya vakit kazanmış, İngiliz 'ta· 
rafı da alh hafta düşmanını oya• 
byarak ona lo>ymetli bir zaman 
kayıbetfuıniştiır. Şimdi bir bahar 
daha harp içinde geçıni.ş o!uyor. 

r Biri!'1i.zi."DEQDİ · 
fiepumzın. 1. 
Bir mahalle halkını 
bizar eden sinernal 

Bu sabah Be.siktaı;tan g zctemi
ze telefon C'den bazı okuyucı·Jarı
mız. dedi.ler ki: 

- cBeşlk~ta Köy çlnMkl yaz· 
lık sinemada geceleri Mla.t 11,5 n 
kadar sesli filmin se--.J'ndeu ve si
nen1adan evvı>l dr plAlk ntii'riya
tından şik:lyctçi bulun·r .. n.kL.":tyız. 
Bu yüzden müc.:ıvir evlıırd.P uyu
mak i:.t~ra.hat etmPk krbil olam"'l
maıctndır. Belediyenin n:lZ:lrL dik.
kat:ni crlbr\Tr.efl 'zi rica e} l~riz..> 

SON TELGRAF - Bu ;J;öyc ti 
halkın ist:rahat.iııi teminle n.ü
keUc! olun B~lediyenin ch···nm·
yetie n 7.J.rı dikıkat~1·-ı ~Y' yo 



(Bu sütundaki b;.;b~·rıer Aııadolu A· 
jnn~ı Bültpnlerinden alınmı..ştır .} 

Telhis eden: ~luamnıcr ALATU:S 

Mid<vaydan sonra, J ~pon vr:: 
Ameı»J,an il!olan arasında, Alas
ka açı·klannda yeni bir deııiız har
binin baışladlg,nı Vlşi kaynaklan 
<lün bildirmişti. 

Bu muharı>be hakkında bugün 
de tatsüat gclmemi1Lr. 

l\li.dvay muharebesi !hakkında 
d<J. Japonlar lbeııüz hiç bir şey 
söy!emcmiı;lerdlr. Muhaxebeye iş
tiıak erlcn kuvvetlerin üslerine 
dö uşlerin; beklemekte olmaları 
mtlhtemeldir. 

MACAR BAŞVEKİLİ PEŞTEYE 
DÖNDÜ 

flitler tarafından urnumi ka
ra,·g;chta k. bul edilen MM!Jr Baş
vekili Koll:ıy Budape~teye dön
mü~liir. 

;-,ı-,.car Ba<'.Vekilinin, İtalyayı; 
g' l re, Musol'ni ile de görü.şece,';i 
b> 'r l'l1ektedir. 

tN,,;i.Liz HARP İSTİHSAf.AT 
NAZIRI AMERİKADA 

lı:giliz HıiI'j) İ tiihsalfü Nazırı 
L}t!elton Detı oit harp -e>ıdüstrisi 
rnıntakas?nı <lo aşnıış ve ~u söz
leri söy1cmitştir: 

<Bii\ün hayatrnıda asla unuta

mıy;;..c:ığım bir gün geçird'm. E
ğer Hitlerle Göt"ing bizimle bera

ber .ge1abi1ın'.., o\say.dılaT, 'heme-n 
ellerini hz..vaya kaldırı-r, teslim 
olurlar eh.> 

HEYDHİCH İÇİN BÜYÜK 
CE 'AZE MERASİMİ 

'bır suikasta 

Midvay deniz muharebe 1 
' ıinden sonra - Macar 

Başvekili Musolini ile de 
görü§ecek - Heydrich 
in cenazesi Berlinde -
Rus ve Libya cephelerin 
de en son vaziyet. 

kurban giden Çekya vali muavini 
Heydr>chin cenazesi Bcrline naL
ledilmiş bıılumnaktadır. Heyd'l"idlı 
için büyük cenaze me,·asimi ha
zırl.anm ıştır. Bu merasimde hazır 
bulunmak üzere Çek devi.et reisi 
Berline gitmiştir. 

Bu suikast yüzünıden şimdiye 
kadar idam edilenlerin 400 ü bu1-
duğu da bildirilmektedi:r . 

RUS Cfil'RESİ1>JIDE 

Rus cephesinde, Almanların 
şimdi bifu~a s;vastopol mfus
tankem mev1<iine yüklerdikleri 
anlaş.ılm~tır. Almanlar üstün ka
ra ve hava kııvvetler'\e beş gün
deriberi <aarruzlarma devam e
diyoı•lar. Gelen :haberler-c göre, 
bir çok müsta.\.ıkem mevkiler a
ğır topçu ateş:le tahrip edilm:~tir. 

A!n1tlnlar Leningrad müstah
kem mevl<iine de ş'ddetll hücuım• 
!arda bulunmakta iseler de bu 
taarruzların S>vastopoldakl ka
dar çetin olmadığı zaırned ;tmek
ted.r. 

LİBYA CEPHESİNDE 
Önemll değişiklik yokısa d"' 

te~EJbbüsün Almaulann eline geç
tiği zaıınedil.lyor. Alınanlar buse

fer BiiTi Hakeyın bölgesindeki 
İngfüzlere ve Hür Fransıı;llara 

yül:i!eniyarlar. Bu oo€e mü<la• 
faa cephes:ni.n en cenubudur. Al

manlaı:ın bu kanadı kırarak İngi
liz müdafaasını sarsmak istedôk
ler: zannedilebilir. 

• 

Italyanın harbe 
• • • • 

gırışının 

2 nci yıldönümü 
Londra 10 (A.A.) - Dolaşan 

'bir şayiaya göre, İlalyaıılar haı~e 
girişlerinin ikinci yıldönü-mü olan 
10 ha-ziran iarihini Fransadan is
tooikleri toprakların awması za
manı ol.arak tesbit etmk;:lerdir. Fa 
kat İtalyada hazırlık ~tametleri 
görülmediği i-çin /hedef tutulan 
bötgeleroe duyulan k.cırku azal• 
m-şrtır. 
Sıwoicnin İtalyanlar tarafuı'<ian 

işgali taktlirinde Fransa<la vazi
yetin ne kadar nazikleşeceğini. b' 
len L:wal bu mesele hakkında 
müzakereye .girmek bile isteme
miştir . 

Laıvalin bu hareketi, görfmüşe 
göre, R<ımada büıyük lbir te<Sir 
bı.rakmıştır. ı. _,, __ 
2 Alman habill ıevk 

balonu ça.rıtıştı 
Buenos - A'•res, ıo (A.A.) - Vaşing

tondan alınan btr habere göre Lake
hurst ı;,·:ı.nnda yaptian ~ece talimleri 
esns.sında Jki Amerik:arı kabi.liscVk bQ
Jonu b'ribirine ça.rpırruşlır. ilt: balorıun 
rrriirottebaluvlan bil' iluı;t kurtulabil
!D~ı:tir. __ ,,___ 

Bitler, eydrlil'hı 
tabetur.ıa nişan koyau 

Berlin, 10 (A.A.) - Rl!idrilıin isti
rahati ruhu için bir dini tıyln yapıl

mlŞtır. Bu &yi:nde Ritler ile Hômler de 
bulunm~loı-d•ı'. 

Ifü.ler Alın~ en bü,ırük nişa.. 
wru He:ıckihi.n tabutuna kv)nıl.14 ve: 

- e.Heidritı de ölü.lcrı.m.i:ı ara"Sına 
katldı.> doınişt".r. 

·---<>---

!!'!!: 

; ~ 
•· ~~~<; 

Siberyaya bir 
Japon taarruzu 
hazırlanmış! .. 

Va..•'ngton 10 (AA.)- Ban a
J.akalı mahfillerde Jıasıl olan ka
naoate göre, Midvaıya japon taar
ruzu Sfüeryaya taarrw; etmeden 
evvel japon sağ ceıwhını korumak 
maks~dilc y"pı:!mııştır. Mid'Vay ö
nünde japonların uğradıkları mu 
vaffokiyetsizlik, Siberyaya taar
arrıız vukuunda .Birleş'k Ameri
k~a j:ıponyanın canalacak nok
tasım durmadan bombalamak im
kanını verecektit>. 

Gecede on bin 
tayyare 
(1 inci Sahiledoo Devamı 

iMareşal; ııığtr hava boıın
bardımanhırı ile lba~bin kazamla
mıyaca.ğını söyliyıeıılere k:arşı da 
deını1ştir ki: 

<- Henüz bu ;ıckilde bombal'
dıman tecrübe edi!memi.ştiı. T ec 
rübeye kalkışıldığı zaman halti
kat görülecek1ir. Bu hi,!cumbır 
Japonya Ü'Zerinde de tatbik o•ıJ
nacaktır.> 

Libyada 
(! inci Sahifeden Devam) 

!im olma teklifini de re<idetmiş
tir. 

Bu salba!h Röyıte.>r ajaınsımn bir 
muhaıbirinin bildi.dı.€ine göm yuz
leroe İtalyaın askel'i kli<çfrk bi!' 
İngiliz kuırvetine teslim olmuş

lardır. 
24 tLA 3a SAATE KADAR 
Vaşington 10 (AA.) - O<iia 

Şarktaki inıg:ıliz umumi kararg§.
'hmm sözcüsü, 24 illı 36 saat içi'!l
de önemli vak'aların o1alblcceğini 
söylemiştir. ---o---

•• 
On~imüzdeki 
ALTIAY! 

(B:·.şııı~knleden Dı~·:ttın) 

nuslara süriilıniiş olur "e tek lıe
d.Ji .lngiliı. adalarını bti!a gay
reti teşkil erler. Hem bu devre 
içinde Almanya gcr<:k askerlik, 
gerek iktısat, gerek siyaset bakı
nımdan çok kunctleo.ıniş olur. 
Çi.inkü, A\nıııa kara!ilnda Rus or· 
dusu ayarında blr ordu kalına
mış bulunacağı için hem ı..,ndi 

(,_;S_E_H_I _R_D_E_N __ ııe __ M..;;.E.,;;M.;..;;L~E;..;;,;K;.:E;..:T • ..;'f~E::..:,N;_) 
VİLAYET ve BELEDİYE: * ~vekalet Anıt - Kabir proje

leri hakkın.da b'r tebliğ' nt.şrctnıiştir. 

Tob l iğde mülcıAfa ta layık görülen üÇ 

eserden Profesör Emin onat ve Do
çent Ql1han1n projeler~ ıbi~ir..c:Hği 

k:ı.zandığ; bildirilmektedir. Fakat pt'O
je talıbika. elverifli olmadığ1ndao, b'.r 
rnlitc'ha..:sı.9 hey'ct 70lli bir ır.oje ha.zır-
11,yacaktır. 

Rakı fabrikalarının 
vaz;yeti Trenf erde ameleye 

vapllacak tenzif at 

1 ordusu ser bestlenıi~ olacak, hem 
de Fransa ve L,pıuıya gibi Alınan
yanın iıkıbeüne mtizarcn ı.a:rafsız 
vaz!yet muhafaza edem bazı dev
fotleı·in ordu \'C donanmaları da 
Almanya ile işbi.rliğine katılacak
tır. Siyaset bakımından da Al
manya A\'l'l;pa biTliğiui lkurınuş 
huluaduğunu iddia eylemelcle 
dalıa haklı göriiruniyo çalışacak· 
tır. Bu takdirde, Alnıanyayı AV· 
rupa, Asya, Afrika ve Akdenizde 
gelip nınğlup etmek ancak İngil· 
tere ve Amerikarun göste:roccği 
kudret ve imkana bağlı ka!a.calı::
tır ki, Anglo - Saksc>ıı.\arm bunu 
yapıp yapannyacakları, ne zaman 
,.e ne şat'1.larLı yapa!>ileceklcri de 
ayrı bir bahistjr. Fakat, biitün 
bunların aksine olarak Almanya 
hu ya, sonuna kadar bütiin im· 
ıkanlarıru ftarfetnıesine ra~1llleD 

Rus ordusunu inıh• etnıiye mıık· 
tedir olamazsa, 0-rta. Yakın Şark· 
ta, Akdeniz ve Şinıali Afrikada 
İngitter~yi ycııemeıse, Japonya 
İııgillereyi Hindistaııdan, A111eri· 
kayı Avustralyadan al.ııınazsa ve 
194.3 yılı bıı şnrtlarla dünyamın 

karşısına çrkıırsa Mihver topye
kfuı mağlup sayılacak hiT dene· 
nüı i!;ine girnıi~ olacaktır, Çilıııkü, 
bu deVl'cde Almanya ve Japonya 
müttefiklerİ.ı> havadan, ıkaradan, 
den.izden gelecek saldımnlaruıa 
karşı mukavemet edebilmek hu· 
susunda gerçekten müşkülata dü
şecekler ,-e 1942 yazındaki ıniiea· 
dele Slmunda edemi muvafiakiyet 
yüzünden belki mai°(! üp sa:ı--ıl,..,,,k 
}.adar bitkin hale diişmiiş olacak
ları için lıattii. hiç mukavemet bi· 
le edeıniyecekleııdir. Zira, 1943 de 
1311 • 150 lıin tayyare, 90 • 120 bin 
tank, 16,000,000 asker, şu ve bu gi
bi kıorkunç ve baş dündüriieü ra
ıkamlaı: Jı;onuşnuya b;şlıyacaktır. 

* El .• '11.nhrdc tevv ,,dilecek Dnğlt.. 
ı-na Blr .l.cleri beyannAl11eluı.i için Vi
ıas t!t b l' tebHğ :neşr,..dcceıuth-, Tem
rot ·:.u.a tevz:atı bir)i.klE!r yapocaktır. 

+ mckıere Jtd.ğıt et.i.k.-ct yerlne sO

ğıık darnga. basıl:r..ası d~UntUmekte

d'.r. 
+ Me.;>lıur tuz!Muıc• Bay Nuri ev

"eUci gece sahip buloodugu Sanyerde 
Rünk~r suyı.mdalti k~ kallı sek-
4·.sin.ctrın vefat t•iımiştir... Y-O~l."~ce va .. 
-~ yıllarca 1J v•rml§ ol•n bu ;yi 

!kal!>li zatın cenaı~ıi !ıustin J<aldırı
lJı.cakt;r. 

MEMJ:,.EKE'n'EN: . " 
+ Anıaoy.ada ijlddetll ~i!<nurlar

dan hu.oule gelen seller 20 den iaıla. 
l;V götürıı.ü,tilr. Bir Jı:İJil l)\miiş, bir ÇO

Cllk yaralan..,,ış!n'. Sellerin gellrdiğl 
l.a!;.J<lrdaıt ~Q\lU kapanımıı;tır. 

+ İzmirde cYeni .AmrJo gazeteGinde 
~angın .çlıkrrnş, ktlkıt deyoı:.-.""U yanmış
tır. Zarar on bin lira :ka.doordır. Refiki
mize getm·, olsuı:ı dedı::. 

* Mahir isminde b;. talebe 250996 

11umaralı bijetıe Piyaıngo İdaresine 
müracaat ederek: hiss0941e çıkan 5GO 
liranıl!n verilmes.iıni ist("lTI.igttr. Fakatı' 
bilet numaralarında tahr'.fıııt Y"Pıldtğı 
görülmüş, Mahir poltse verilm'stir. 

Şose ve Kf-prüler lstanbul Mıntaka 
iV. üdürf üğünden: 

25 '6,'942 Perşemhc günü saat 15 de Karaköyde Zül!üarus sıokağında k~in 
Ce'rraat Harundaık..i Şose ve Köprült'r İstanbul Mm.taka Müdürlüğü eksiltme 
k ·r, ~·-01 u odasında nwhan1nıea. bedeli 7150 rra olan bir adet büyü.ık pompall 
ve !ıc-t.eli torna tc...zgat...ı satın altnması açık ek;si:lmrye k.<>nulınuştur. h1\~ave
le, ek:Sıltmc, e hususi şartın.a"!nrleri dairesinde görüleceklir. t.1uvalak~t teıni
n.at 536 lira 2~ kuru~tur. Şa:-t:namesini göı-nı.f>.k :stlyenler MüdürlÜk ka.lem!.ne 
her gün, ek· llkncye gireceklerin de yukarıda yazılı gün ve saatte cl1'5i1tn1ede 
bJlunmak ere Mü.diirliiilc gelmeleri. >6333> 

( IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI ) 

llclediye ve Husııd İdare Tekaüt ve Yetimlerinin 
Üç Ayhklnr1111n Tediye Günleri 

Belediye Tı•diye 
s.ra Nuınarı:ı.sı 

1 _ 400 11 l!a:z'.ran 042 P~rşemhe 
4oı - 600 12 Haziran 942 CU!l'-" 

Hu;;usl İdare Tedl70 
ıı S:ra Numarası 

1 - 200 
200 - 400...-
401 - 498 
gün.ünde gclmiyeni;.r. 

aoı - 950 13 Hazlian 9-12 cumartesi 
!15i -ız.ıs ıs Jfa•ôran 942 P\ı:l-artai 
g~'ii.i.nde gelmi:y...:nler 16 Haziran 942 salı 

Bt.lı..>diye ve H~u.!:I İdare tek'.lüt ve öksiizlerinin ııaziraıı M2 1Jç aylıklan yu
ka r1da gö.stcrilen gi.iJllerde cüzdan sıra nı.ımaralarına göre ~diye edilecc-ktir. 
:rı,.q:,.;,ı. ve nüfus cilııdanlar·yıc birlikte Ziı-aat Bankasına müı>acaatla.n ve gününde 
ıel 1.1yenll!l'in aylıklan tediyatm sonunda vcrilec~ği ilf\ın olunur. f'63341' 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden 

-r:ı vede y n,gın, nakl'.:y~t, hcı:yat ye !kaza s!gorta i=leriyle meşgul olmak 
ilzere kanunl hükUmler daire.:~inde tesc·ı adilerrk bugün faaliyet halinde bu~ 
ıu u gaıı S.g: • ta A.non·.ın ŞirCc.eti bu k~r:-c ml'Lrcıcaatla. İınn.ir, Manisa ve Ay
dın \"il' ye 1er yl rr.u11ıak.::ıtı ac~nteliğine şirket namına ya.ngın1 n&.k.liyat, hayat 

.,.1 r yle meşgul o!:rrı.ak ve bu işJc!'dım. doğacak davalarda bü
'TI'l"ddei; müddea!!leyh ve ü:·Uncü şnhıs sı!atl:ıriyle haz.ıı• bu

•·. tay n i'.'/lt~ıgini bild.:rmişl'r. Keyfiyet Sig .. ~ Şİ"!'ket-
.1 ı..;..: a<bC"Si haJ...kn<la.ki 25 H.az. ı an 19~7 tarihli kanunun hil-
k gU"O}!l:ı,;ş olınX:la il~\n olunur, 

E • 
1 

(1 inci Sahl!edcn r>evaml 
dettk kadar pahalılandığuıı söy
lemişler ve sunta fU.tlarınuı in
dirilerek kendilerine biraz fazla 
ıkazıı.nç bırakıllDMlnı istenııişler· 

dir. inhisarlar idaresi ise bu.nlara 
keıı.di şişelerinde olduğu gibi tah
tadan kapak kullanmalarını tek· 
lif etmiştir. llu hususta bir rakı 
fabrik,..türii bu sabah bi:l.e demiş· 
tir lci: 
•- İnhisarlar mantar yerine 

talıta kullandığı i~in şişelerindeki 
rakılar az hlr zamanda bozulmak
ta ve akmaktadır. Tahta, manta
rın yerini kat'ôy.en tutamaz. Bis 
kendi malımrıı halka beğendir· 
mel< meclJuriyctinde olduğumuz. 
dan man<tar kn!lanınak mecburi· 
yctinıleyiz. İnhisarlar hala lıarp
ten c\'•clki hesaplarla iş gijrmek
tcdir. Bu h esaplann değistirilııııe· 
sini lıekliy<ırın. Eğer .kğ~tiril· 
mezse maalesef zararu: :ı çahşa

mıyacağımızdan rakı yapıuaktaa 

vazgeçccc;;-iz.> 
---o---

Fac~a i~e biten 
içki alemi 
li inci Sahlfed.,n Dewnn 

dlr. lier lki.>l de Haydarpaşa. Nümu
ne Hıı.>tahl'lne.siıle nakiıolunurken Tev
f"k yolda ölrnüştü.1'. Seft•r do Nü:mu
ne lla.'tuh.anı'D'l'Lde ölmüştür. Rakıyı 
A\: ~minde bir arkadasın g6ndcrdiği 

anlaşılınışt:.r. Bunların ya mezeden ve
Ya rakıy~ kanştırıl.ır.tş olaın bir zehir
den zor.irlenerek ö.dCkleri kuvvetle 

llihmln o!urıanaktadır. Cesetleri o!x>psl 
yapJmak üzere M-0rga kaldırılmışt.ı.r. 
Rakının kaçak olup olmadığ ela tabkı'ık 
oluınına-Ji..tmır. 

Rus cephes inde 
(l inci Sahıteden Devamı 

BİR ÇEK KIT' ASI RUSLARA 
İLTİ.HAK ETTİ 

Londra 10 (A.A.)- B.B.C. Bu 
sabırlı Moskovadan bildirilldiğine 
göre cenup cephesinin ismi tas
rih olunmıyan bir k€siminde ku
mandanı da dahil o'ınak ürze.>re bir 
Çekodovak grupu Rusla;ra llti!l:ıak 
eın~tir. 

_]-1oskovanın cenubu gaııbisin
deki füryansl:da Ruslar bir tepe 

s'lsil<esir>a karşı bir hamle yapmııı 
lar ve 2 köyü Alman!;uıian istir
dat cylerıı:<le~dcr • 

GI 
Güneşin. ve deniz.in saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temiu 
ile sıhhat ·e hayat fıtkıran tunç gibi esmer ve caz'bi ruh bir renge tahvil ettirir. 

Hasan De posu ve Şubelerinde şişesi 75 kuruş. 

(! inci Sahifeden Devam) 
1onretre başına 86 kllruş 3{) para. 
ücret ahnacaktı.r. Bu suı·etle yüz
de yetmişe ya.kın bir tenız>tat ya
pııacak.tır. 

Seyalhat 1200 kilometreyi ~eç
llği tıakdirde amele bı~şına 'fıao 
yü.ı kilometre için 26 kuruş 10 
paıl'a ücret alınacakhr • 

Mensucat fişi 
(1 inci Sahifeden Devam) 

ba§hıyan Emimiinü, Babrköy ve 
Galata nırhiyelerinde fiış almıyan 
'!ara tevzi·ata devam olunmakta-
rur. Yerli Mallar Paızarlal'ı me
murlaın nahiyelerin gösterdiklen 
yer lede otu arak mü raıcaat ed12n 
lhalka fiş vermektedirler. Bir ild 
.güne kadaır d•ğer yerlerde de lbu 
şekilde tevziat b::ıŞ!ıyacaktır. 

---O~--

Bakııı oıa~aıı mal 
Uıtl12p eat~nıer 

(l inci Sah1feden Dev~mı 
Sa!Mıiyettar mercner tarafın

dan iısteni1ebilecek olan b'lJ. beyan 
namelerin 15 gün içinde vcr:Imesi 
mecıburldir. Beyannam ler alın
dıktan sonra lüzum görü:ürse b.r 
tııllıkik memuru tayin olunur. 

Bu talh~ik memuru soTigu haki
minin tekmil! saliı.hiyetl~rcni ha
izdi'!'. İcabında tahkikat sırasında 
mallara nac:.z keyabilir. İşten el 
çelııtirip tevkif ettircıbillr. Tahki
kat e-vrak> ile haksız olarak mal 
i.ktiııap edildiği anlaşılırsa evrak: 
ımüddeiumumiliğe vedlcr ve o 
t31hkikat yapmadan iddianame 
il<! evrakı derlıal ma.'1kem<;ye Se'V

keder. 
Bu tahkikat ve muhakeme sıı

rasmda suıçlumm muayyen bir 
suçu işleme.>k suretile haksıız ola
rak mal iktisap e"'.dği anlaşılırsa 
'bu suıçundan dolayı ıı)'<IC,. umumi 
lıl\.kümlere .göre td<ibat yapılıJ:'. 

1 eylf.ıl 1939 tar-lhinden itlba
ren he.r ne suretle oiursa -olsun 
vazi.felerinden ayrılmış olanlar 
hakkında dahi bu kanun hükilın
leri caridir . .B<u kanun fevkalade 
hallerin sonıa ermesinden sonra 
gE.'\,'C..eel< 5 vıl içincl:e, fovkall"ıde 
hallerde haksız olarak ma.l i.kti
sap etmiş olanlara da uıtbi.'.~ olu
n:ıcaktır. 

1 eylf.ıl 1939 d.ın bu kanuntın 
neşr ne kadar olan zamane.~ hak
sız iktisap edi'rniş mallar müsade
re edilir ve müobbcdcn memuri
yetten ın<lhrumiyct kararı verilir. 

Bu kanunun no:;ri tar:!,indcn 
&nra :enen suçlarda ise mai 
müsadere olunup müebbeden !im 
me h'vnet!erinden ve tekaüt hak 
kı<r.dan mahrum edilir. 

Hilafı hakikat beyanname ve
rerler 6 aydan 2 yıla kadar hap- 1 
solun urlar. 

Ötedeırberi miidafua ettiğimiz 
no!otai nazard3 bizi teyid eden Ge
neral Amold haksız konuşmu)'M. 
Haki.kalen, M hver önünHbıdeki 
altı ay içiude ya galip geleıbilir, 
ya mağlübiyet.! ndmı allrbilir. 

Da.va bu iki kutup ara51.ll" gel
~ srkışıruştır. 

ETEM 17ZET BENiCE 

TEŞEKK-ÜR 

7/6/942 aikşamı saat 7.45 de Be
şiktaş Köy:içi caddesi 12 Nolu Ha
sanpaıa fırınında okmek alır"ı<en 

içerisinde (100) Hm para vıe iki 
yüz liralık senedim ve daha Ilı~ 
m.askıbuzlarım I(levcut olon cii2da
nırnı unuLtuan. Cfuıdanı gören tez
gahtar Kamil Çetin ve muıaWıii 
Mehm,;t alıp muhafaza etı\jler. 
Erte9i gün saat 11,20 de cii2rlanı 
lkaybetiğiınin farkına varmca fı

rına gittim ve cü.z<lam sordum. 
Tezgalıtar Kamil içerisindeki pa
raların miktar ve ciıııshı.i. ve lbaŞka 
neler olduğunu sordu. Ben de 
bütün mevcudunu söyledim. Fınn 
sahibi Bay Ahmet senet ve mak
buzl.arile 'beraber paralan tama
men teslim etti. Bu vicdanlı ve fıe
miz ikalbli Bay Ahıınetle dı>ğer fı
rın arkada{llanna candan tEşek
lk.üı: erlerim. 

Bcşlktaş Köyiçi 37 N<ı.lu 
dülüclin<lıı kahveci 

Sadettin Karayakan 

1 
Denix. Leoa:ı;ım Satınalma 

Komuyomı lli'inları 

5 ton sabun <komisy<ında mev
cut evs'lf daıhilind _, 

2000 adet abdestlhane kağıdı 
.looı:nJsyonda mevcut nümunesi.ne 
göre• 

4 adet göderi 40X40 db'adında 

.komisyonda. mevcut nü.'l1unesi
ne göre• 

200 ad~t götleri 2!3X25 Eh'adın

da .komisy-0nda mevcut niiınune
sine göre .. 

Yuk::.rıda ciıns ve miktarı ya
zılı 4 kalPm malzemenin 12/6/942 
cu.ma günü sr.at 14 de Kasımpa

şada bUı!unan Deniz Levazım sa

tınalma komlsyonun<la pazarlığı 

yapılaca~ ndan isteklilerin belli 

gün ve saatte mezkl'ır kom"•;yona 
müra.cıı<aılan ilan olunur. <6306. 

3 - SON TELGRAF - 10 HAZIRAN 1942 

Sui as 
(1 ln<"i &ır.if~"" D<" .. ·<ım\ 

çen celSbde ver ili j~ olo.ı. ki.ı.2.r 
mucibince her ilci. Ru~ ma..znt n da 
rnüdaf&<?larıru tilrkıçeye tahvil 
etmişleroi. Bu tercii me işinde tev
kifiıanede 12 kişi bir hey'et halin
de çalışnuşlar ve a~ nca m=un
lar da - aralarında Çin ~ef P.reti 
daktilosu Ba<yan Ritarutı da da:hi[ 
olduğu - birk2ç tercümanla d.ak.
tilodan· is1ı.ifade ey}e'lı~lerxi;r. 

Cebe tam saat 9.50 de açıldı. 
Reis evv~~a Rus mazııu 1!:1rdan 
KornilOfa "Öz verE.'Tek: 

<- Müdafa.anıııı ycıpınıız. Ha
zır mısnz?. dedi. 

Korni!nf ı lirkçe olarak bazrla
d>ğı müdafaasına hı> la.dt ve ez
cilinle dedi ki: 

<-Hakikat; kend' i g'ıbi dürüst 
ve açık yolu sever. B.ı. yoJıı. çıka
rak ve ;alnız hak'kate istinat e
derek önümüııde ıı;tinabt k•biJ. ot 
mıyr."ak bir §ekilde ~u hakikat 
tezahür edecektir ki ben ve Paıv
laf masumuz ve bir k~·\ dcl'a mü• 
.dafaa hakl.ar,nuztn fb_~ı edilmesi
ne rağm"n ,.e lürkıçeye b'hakkıın 
vfr.!cıf olmadığım lı:ılde duruşma 

sıralannda masuıniyctiın.izi isbat 
etmiş bulunuyorm.> 
BEN MİLLET.İMİN OGLUYUlM 

Kornil<>f bu cümlesinden sonra 
maznunlardan Abduııralhmanın 

geçen celselerde kendisi iıçin .blr 
Rus gibi hareket ediyordu• deme
sine temas· ve işarE.'1: ederek §'UI>

lan söyledi·: 
c- Evet ben milletimin oğlu 

yum. Bizi doğurmuş, okutmıı;ş ve 
msaniyete çııkarınıış olan vatanı
mın çocuğuyum .Sovyet ıpaııapor
i'llnu ılı.iimil 'Olmakla iftlhar ooe
rim!.• 

Albdurrahman:.n ı;vllkahnın nut 
ku karşıı;ında ise bh· ke~:me söy
lemek bile benim ş<>Tcfime uygun 
değildir . 

Bu a<vu<ka.t sadece Tü:rk maıhloo
meleri.nfa mü<l1illi sandaly.asmdan 
~stifade ederek fnsist .pı-opaga11r 
dası yapmış ve mahiyetini ı:r.<>y

d:ına çııkal"l'Ili!<ft>r. Esa•':ln bu zat 
ş!mdlyc kadar avulcafük: yapına
mıştır. Ve hbduı:ralııınaınn müda
faasını da bedava deruhte eyle
miıştir. 

BU DAVA BİR SUiKAST 
DAVASI DEGİLDİR! 

Bu dava bir suikasL davası de
ğil, tasni edünı:iş bi" S' i'kast ter
t.bidi.r. Borrıba denen •bagetin ma
hiyeti de açığa vurulmuştur. 

•Sınl<aste uğradı. uen· en. he
defe gelince; bu 'baget; ölıne'line 
deği~ yaralanmasına bile iıınltln 
olımı:yan bir me5afede patla;ınıştıı:. 
Bcımiba denilen bu Brıget küf ..k: 
ve büyük misket taneleri.nıi. de 
iıhtlva etmiyordu. Bu Mtix:eyi ben 
değil, Tü.ıfa; mütehassısları çı:kar

mı.şlwrdır. 
Bundan sonra Komilcf, Ab

durraihman ve Süleymanın ifade
lerini, bunların birbirini tutma
d>klaırını, fakat her ikisin;n sui
kast yapbğı söylenen aıdamla bi
zi bir ,.rada &oiirdüklermi söyleme 
diklerini kaydettikten sonra, 
müooeiunıııı.'l1il\ğin vakay, yalnız 
b:r ta.canı muıhak<>me e<tiğ>ni ve 
kendi lehelr:ne obn kısımluı sü
küt ile geÇiştiTdiğini, Süleyman 
ile görüışltlğü ve bulu§'tl'ğu iddia
larıııın tamamen hayali olduğunu, 
zira eylıil a,yında. İstarlbuldan hiç 
bir yere g!tmediğini, İstaııbulda 
buhwduğunun zalb>ta talhkikatlle 
sabit olduğunu siiyledi. ve biM.
hare sözlerine şöyle devam etti: 

<- İddia makamı, benhn o sıı
rada Bursırya kayıtsı..z gıtmekllıği
mi ele alarak, Anka.aya da gide
bileceğimi ileri sfı.rdü. Bursaya 
kayımız gittiğimi ve pan cezası 
verd~iml tahkikat sırasında ben 
söylem:Ştim .. 

B1R SUıAL 
Şahit Roma.nski Sovyet sefaretile 

Ilı>. bir temasta bulunmad.ğınıı, 
Süleymaının sö>Jeti yalQn oldu

ğunu lk.at'i "larak söyled.ijii lı~lde 
rnüddei'lll!Ilumi ~unu sükı1 Lla 
geç!ştirmiştlr. Bay Mıü.ddeilımuml
den sorar;m: 

- Yalancı berber Süleyma.na 
i'nanıyıor da lekesiz ve namuslu bir 
şahit olan Roma!l>lkin.in sözlerine 
neden inannny<Jr? ... 

e Mayısta mahkeme hey'etine 
verdiği isbdada berber Süleyman 
masum olduğunu, suikaot!en ha
·beri olma>dıi(ını b'ldiınıedi mi? 
Bcı istida berber S:ileyrr.aıım ilk 
ahldkat smıs,nda d~ ha ııonra ver
diği ifadelerdcıı bizzat vırzgeçtiği
ni ele göstermez mi? Bu sın 'h va
ziyell eri de iddia ımakamı 1<a:le al
ımam~t;r. 

Bu sarillı vaıfryetleri ve zıdill
yetleri görüş iddia makamm:n 
işLne gelımemiştir. İddia '!l1a3rnırnı 
sadece •Süleyınana itimadım var• 

av as 
lhMatile harekette devan-n fa!Y· 
d;:.iı bll!l.muştur. İ<ldıa makwmı SU• 

çu ya dclitlNle isbat etmeli ve
:'! «lı ut da buna muk\edir olmarlı.ğ\ 
za-rnan ela !ddeabrır.daııı ...-~ 

mtli itli. İddia ıı. ak::m.nm vaıı:ife 
si budur!. 

BiR BARDAK SU TAI..EBİ! 
Bu Sll'Qc\a Kornilof yorgun biı 

halde idi. Durdu ve: 
•-Reis bey bana hlr bardak sa 

vem 1misi.ni2?. droi. 
Reis m;'bn;ı:re bir baı'rlalc >OJ getir. 

m.esi.ni eom.Tetli. Kortı1l<.ıf burıu i._.:li..-ten 
f()lll'.a mü.Q.;.tö.&slıina de-\., ın etti ve Sü
lr-ymanın 011.J:ıtf'lit ·radclcrini k:ırşı• 
ıa~r&ratı;: tr-nB.Ocuzlar k'.ı.:la etti ve SlL
leyr.ıanın evvel~ SO\') et SC'farettnda 
kr•ndisi il{• görüştüği.i.nü söyledigini f:a.
kat ayni gün bila}ln.rı~ bunu tey:t e.._ 
m~ğii.1· beya.n edorPJt dod1 kı: 

- 1\.1.uhadteme l>~i.n ~.h..itlerirr.ia 
celbolunmasrna lüzum göımedj, Ka.
naatin1ce bu lüzum göwr).r-;"'1ş s&Ier" .... 
min d<ığru oiduğurıa del:ilet etmekte-. 
dir. Zira eğer sö:zleri.1ne inanı1ma.SQ1'

dı ~ hlt.ler celbolu.nurdu. 
Süleyman bazı evrakı Mar.rel 

ibe~ber salonunda bana verdiğini 
söylüy-0r. Halbuki Abdul'rahman 
ifr ·ksin<le menuu b. '::S evrakın 
kendis:nin gözi: önünde baışka bir 
yerde verilcl:ğini iddia ediyor. 

Hakikat şudur ki ortada ne bir 
evrak vardır, ne de bunlırrın tes
limi '~· Eğer iddia makamı bu 
noktaian tetkik et.seyd; bizim suç 
sı.ı.z olduğumın: anlaşı1""11.. Hal
buki iddia makamı böyle bir şey 
yapmadı ve bizi suç! u olarak giia 
teroi. Bu had:şclerle bizim suçlu 
olduğumuz nasıl t9bat ediliır? BJ. 
zim bu işle nıakamız olmadığını 
anlamak için bir hukukçu olma
ğa lüzum yoktc:ı-, Aklı se!iJn sa
'hilbi olmak bunu ::ihata kıafidir. 
Ben. hayatımda ne 111arsel berber 
saloll'Una g'ıı!hn, ne evrak filıı.n 
aldım. Bunlar i!ydurmadıT. Aynl. 
lıad\se ile alakıısı ofarak dinlenen 
çu-a k Muiz benim Süleymanla 
dükkanda türkçedenı baŞka bil' 
dille lronuştuğmnuzu söylüyor. 
'Ha!lruk; Sül~yman türkçeden 
:başka !bir dil ibı;Jımi:yw. Ben ise 
rll.<~a, türkçe ve biraz frans11c.ı. 
bilirim. Şu halde SüleymarJa an
l~ai:>ileceğlmlz tek lisaıı ve mü;
terek lisan türkçedi-r. Bu mE.'S~le 
hakkında da da.ha bir çok tena
kuzları ifade edebilirim .. dedı. 

.Abdurrahman ve Siileymruı sa
dece müttıclri.m olmr.kla kalm.aırıuıt 
lar ve i.ddia makamı.rn.n ba§hca 
yalancı şahi<H de ohmışla'l'dır. İd
dia makamı on.l~ın mi.idôfili ol
muş, fakat birim letı.iırıi7.de tek 
bir şey sarMmemiştir. Hall>uki 
vaziieı:i yalnız aleyUıômi21e olan 
şeyleri bulmak değil, lelııimize o
lanlaı·ı da l>ul.maktı. 

Berber Süleymanın tbaştan !!<>

nuna kadar uydummmş ifaıcJ.ele
d S&Y'SlZ yalanlardan ilbaı:ıet.ti<r. 
Planlarını iyi işlememiş obn.

Iar benim hakkımda yanlış nı.alfi, 
mat vesımi:ş obna kla <hcsa. 1 ar "ır 
boşa çıkmasına sebl-p olm~laııuır. 

EŞK.ALi:llrt ÖGRENMİŞJ.ER 
Bcn'm ~"hsiyetim hakkuti ı !s

taıibulda ıbir çok nakliyat şi,·ke
tinde çalıı;an memurlardan ve 
Aiman hı:.stanes:nde 3,5 ı;y yat
tığını zaman e~kalimi öğr~!1-.•ck 
imkanı yok mu; du? NıteJ, ın Ab
dunalımanla Sülayman:ı b:· un 
eşkalimiz öğretilmiştir. 

Abdurrahman ifades'nde ben-
den bahsederken: •- Otur<lu~~u 
zamanlarda ııyakk&bı ıis1 üne o
turur• dem~tir. Halbuki Abctu• 
ralhman ifaı:lesiııde beni hi<; bir 
yerde otururken görmediğlıtl süy 
lemiştlr. 

Sonra yme Abdiirrahman sa~lar>
mın .koyu kestane rt.'tlgi oldıuiı.ınu Sfly
lemiştlr. Fakat c1tdıa ilk b.li:.:.ı~..; görü.. 
len saçlarımın <idtllğin<len. ni;in oo.b.. 
setmeın!ı;tir? .. Bunlar beni hiç g;;r ne. 
miş.lerd:ir. Bu yalıml.a.r neden ileri ge.. 
liycr?. Bu htıSLl~la.r onlara· ba.;Jk.alan 
tarafından anlatı:"'~ır. Yine A'bdür
rahıı.-nan beni-:n bir parmaj1ınıın sakat 
olc:uğunu söyle..miş1.ir. Fuk9t y;ılnız bit' 
parrnağ:mda. değil iki parmağınlıda da 
sa.kı::.tlık vardır. B1 1; uz::ıklan da görü
lebilir» 

Burada Korn'lof parnıaklaıını Rei
(e UZ'b.rak gös!•r<li: 

_ cBay Rr.is işte siz de g(r~·bif~r .. 
sUır.uz ki iki p~rm,;ığırr. rla sak;;ttı.r!. .• > 

iKbıct CELSE 
Dunu mütC''.lkip celse ist.lrah:;.t için 

ş dakka tatil ch.ındu. 
2 inci celse a.çtl.dığı r:!tnan Kornilot 

mMafaaı::ına de"\.·:ını edc.rek m~ umi
y-e~!r.d.e de israr {'}l('Cli. 
Bundaın sıJnra Pavlof mürlofarunnı 

yapara.klır. Ş mdi s ..,,t y rımdır mu .. 
h"-k:eme d<'I m eylrmektrdir. 

ADİL AKBAY 

Dr. İbrahim Den ·er 
Balıkh Iia.st n~i D ~i ve ~ilte
:ıa.s.;1sı. Her gil..'1 saat 15 den f:''.)nra 
BeyoJ1,lu - Alr.ıcar."'i 1, S:: kız.a acı 
caddesi Çöplükçeşme ı;.;kak No. 13 
Tc1e.fı>ıı.: ~4.~8. 
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okulunıın 194: Eall ilı:iyacı olan yukarda dııs ve 
ırııct&r.larilıı bede!leri yaıliı el'.noek Ye•;i.re i4) l.J'rl ,artna:T.ek:1ne göre 1/7/ 
9~2 l"'JO.mba cQnü ekme1< saat 14 de, seb;e sanı 14,30 da k:ı.palı UJr1, odun 
ııaot 15, süt .'J'Oituı't oaat 15.30 da. açık <ksl:t::-e ı.e ihaıelcrl yl>lcsek mühend-11 
mok:tebi muha.ebHiııde loplan•cak k<ml<yonda yıı ıılmak Oz•re tbiltrney>e 

ltonu 1.muştur. 
Deneğin il< ~tı (457), odtııun (~~). ı~t ve yo~ !un (334), sebze 

nllı (978) liradır. 

İstek:U'!erlrı eıarlnarn~le:i cOm:ck '--e ilk ~ı.Jr.:ı.~ı yr.t.rmak üzere eksiltme 
den b.-r gün. oe••J'\·el:!:n~ kadar yıldızdaki okJ~nuza ve ek.3ilt.--r.c ıü,nü Gümü.$ 

suyunda Y- MiiheT.W.. me!"el>i mu'>asebeslı:e cclmclerl. 
Teklilf m•ktupları et-.sltmed.en biz "3..l\ evveline tadar m:ıltbuz mukabi 

llnde wrllml.:ı b11huı:rıı.ası Uzım~ -. Po•'.•<lak:I vaki geclkme!er ksbul eililnı<!z. 
(6115) 

fstanbul saraçfar cemiyetinden : 
Mesleıiln ilerleyisi:nc medar o:acak bilC:;lerl esna!a. öğret:r."k, es:!l:ı.!dan 

acze, muwyak&;ra düşenl.P,.ri, bastallk:, maluller' tor"" :r.ak ve P.sna:t arasın

da e.snaMan mütevellit iht.ila:tları halletrn~ ;c: ma:t~ad:Ie ır.iles.Jsieri aşağ.ıda 

,.:ızılı zevat tarafından tt!'is ('dilen (Saı·aclar Cemlyctl) n'n 3512 ı;:ıyılı ce

nııyetler k.anLnuna eöre umt:nı1 beyetce tadil olunan n~zamname t..'Udik ola 

naraıc İ<tanbul ~~tinin 83 numara ve' 6/5/9~~ taı'hli ilmühaberiyle tcs
ci.! edildığı ve eem yetin Fa ~de Refah ıok;;ığında üı. nlah pl;jn mahald.c:: .. 

k.i binada Jaaliyet-ıııı bul~dlığo.,ı ilan olunur. 

MOeS5is'eri: 
Tayy;p Fikri Yoru~az T. C. Sa:zç Fatıh Mı.laflar 16/; 

Htıl l Saraçoğlu T. C. 3araç Uzu:ı çar:ı 103 

Yakup Ttr...can T. c. Saraç Uzun.. çar~ı. 7 
Abdulvahit Gavan:ız T. c. Saraç Fatih T"7.giıhcılar 3!1 

i. Hakkı Ö2ıb~ra::ı T. C. Saraç y,t;h Refahiye 61 

H. Avni Beı.nıez 
Ilayret!in çetlz 

Hüseyin Kupc'J 

Kadri Ulusaraç 
-----

T. C. sar:ç Fatin Tezgöhrılar 58 
T. C. Melal Fa!ih Mota!lnl' 13 
T. C. Mutaf Fatih Mutaflar il 
T. C. Saraç Fat h Mutaflar 18 

1 Utvlet remiryolları ve l1n:anları foletn:e U. Maresi ilanları 
Mı;hammen bedPH 5000 (~bin) ı;,.. olan 2000 (iki bhı) adet yüz ha·ılusu 

(24 llao.'ran 11112) Çarşamba günü saat (H,30) on dö ·~ otuzda Haydarpaşoda 

Gar binası datıihndr.ki komi.-;yon tara.tın ·an taah.hJ,liinil ifıı- edrmiyen mUteah
bit nam \'C he~bına açik ek.sit!me ı..::>uliy'e satı:: alınacaktır. 

Bu i;I} gi::-:r.ck: )stiyPnlerin 375 (üç Yüz yetl'P.it; ıbı•ş) H:-al:k rnuvakitat teminat 

ve kanunun tayin et~~ vesaik!P birlikte rık ... ttnlt" glin~ :ıatine kadar komhsyo
na müracaatları. lA.ı.ımdr. 

B11 işe aol şarlnt.meler Jrom.Fy<lndanparaa.z olarak da~ıtılmaJ<ladır. (6248) 

Şclıire en yakın ve \Csaiti nakli>e•i b-01 olan. 

SALACAK - KIZKULESİ 
PLAJ ve GAZİNOSU 

lstanl: ul Levazım Amirliğinden verilen Askeri kıtaat İlanları 

l :o ton kuru ot lo.apau :.&.d.rfl• ı-iJ.- ~ .~a:,.-rıda cinbi .ve mı:kta.rları Y'Lılı t::ız., .. cbzeler 12;6,942 Cıınıa günü hi- • 
~ :lt.1tye kon:ı-.u;~ ... ı'. 4 ... 0 tondan oı(,a- ,z.alı.ırınria ıö.,tmilen uatlerde puzarhk.la satın alin:.~t.la!"dır. Şa1.ı-..nan1eJcri 
.,:t ol nams-k. li4Clt! 1.yıı ayr1 t.e:.c~i!~rr ... hı·: !,i'.J.n korn!.s,Tonda cörüJebilir. iste.killerin bc}Ji g11.D ve NatJc:-do Ji"lndıkl•da 

lzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan· 
c""' 
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nl.! ıı..·1'$1.S1nt.ıa ıUı-l~c.:i ~0!1u Alıı.a Ko- Ton 

&nıya 
ll~·hanin·.en B• d. Kat'l Ti'. İiıale zıvr.aru T"-'c 1;ı.,;u\yt 

Lira Kur~: Lira Kuru' Saat DJ.k.:ka 

12.000 
21.0hO 
:ı:ı 000 
H.400 
:.!3.00•J 
g~ ~00 

H8tı0 

46»00 
4 600 

u.~oo 

8000 
3 000 
6 000 

!7 
20 
15 
25 
~o 

15 
16 
:ıo 
12 

2100 
421!0 
6040 
3600 

l.'~00 

l"sno 
24Ui 
ı•040 

6000 
1440 
640 
640 

1600 

n:~--yonund~ ~ p;,!al.!ak~1" Taiıplcrin 
k ~Ll.!ıi Vt•3ikah:rly1e te-,d.lif •1.ı~k .. 
t...ıp1~:ını ihale sua•irdcn bir s<.~41: ev .. 
Yı·l ~omi~yona vcrrn.t.•!p:i . Evsat ve 
~;hı& ne.~i Anka~·:!, i t::ın.tıl.ll Lv. A
n ı: Jı:<lcri Sat.on .Alnıa ı.;..,m~~nla;r.-.... 
d., u ... gürüluı'. 

ip l~aly ~ ı 
F: Hı Tt-.ınlı • .ı·.: 

Ku.rı.ş Lir~ 

G,5 ... 

Tel D;ıly:ılı 
ı:· .ıt. Tcrr.i. Jtı 

K .. rı.ş L'r.ı. 

7 63CO 

120,000 k'lo süt Kopalı zarfla 
ek..-j tnıc:;e k1..,nt!luşt..:r. Tahn ··1. 

.beu_il 42,0-00 Lra ilk lcmir.«tı 3150 
lirnd r. !Jıale<i 24/G/9{~ gün:i saat 
l 5 de Ankarada Lv. AnıirJ.iği hıi'n -
sın<la bır No.lu M. M. V. Satın 
n1!11n 1romkj'I()!- uı~.Jr. YDll!Trtcrı.kt:r. 

Taliplerin k:ınuni vosi~.;.o.ıaı·il=e tek
lif m.1ktttp1arını ilıo.~c sı-atindcn 

b;r sa«t e';vcl venr.eleri. 
(39 - 6157) 

180,000 kilo yoğuı t alın:rca;ktır. 

Kapalı za:f!a eksiltmc..,,i 22161942 
ı;iiııü saat 15 de Anbrada Lv. A
mirliği binasında M. M. V. bir 
No.lu satın alına ko:nisıyonunda 

yapı.1acaktır. Tahmin bedeli 6.'i,000 
lira ilk teminatı 4WO kradır. Ta
liplerin kant•ni ve>ikalaıilc teldi:! 
:mektuplarıı:ı ihale s::atindc:ı bir 
saat evvel k~mi9jr-ono. vermeleri. 

(40 - 6158) 
+ · 

1 ı),000 kılo tercya:T almaca<ktır. 
Kapalı zarila eksil!.nı<si 2;J/6/942 
gunti saat 15 de Ankar:ıda Lv. A
mirlği binasında ::\I. 1\1. V. Bir 
HoJa ootın alma l<:omlsyonu,ıda 

yap:lııcaktır. TahnJn b..'<leli 40,000 
lira ;Jk teminatı 3000 liradır. Ta
lipl ~!in kanuni ve~kalarile V~lii 
:mektuplarını ihale saııtinden bir 
saat evvd komis;·cn:ı veı·m-:lcri. 

\41- Gi50) 

45,677 lira 50 kwuı; keşif :bı?<folli 
4 metre uzunluk ve muhtelif ge
ni;;lik ve kalınlıkta 365,!2 ım.eire 
m~kfıbı l:~rcste palarlıkla sat1n 
almacaıktır. Tal.ipleıin 15/6;942 
Pazartesi günü saat 11 de Ank:ı
rada M. M. V. 4 No.l,ı satın alma 
ıkıam.i.>yonuna 6851 lira 63 kuru§ 
.kat'i temi:. tlörilc ).meleri. 

(71 - 6266) 
+ . 

_____ , 
Ta;.,. kabak 80 8700 00 1305 00 ıo 

> ~ 30 4350 00 652 50 JO 
Taze ıaımlyo oo ı 1400 oo ı; 10 oo ıı 

• • 30 5700 (),) 853 00 11 
.Toze •oğan 20 3000 00 450 00 11,30 

> • 10 1500 00 225 00 11,30 

1 
(79) (6294) 

+ + 
1. _ lJr.ıy~~~prışa ~!asyonun~n v<'ya Üs'ltti.:Iar İ~elE-s:nden $:.le ara<bü.<la iic .yere 

ıs: ... ,.yon L.t' , .. <! gunde en az .llJ kın 'tc.sınm:ı.i< şa ti.Yle 30';0 torı. m~k ve balya 
hCliPde ot ve saman 'kl,}ltl.'Tlln~sın:..., ps~a!l'!l 13/6/912 Cuır..Jıtes~ günil ı;aat 
11 dP pa7.arh'kl0. ~kliıi.r.e ihale e<lilErekt!:r. Ş;:.rtn.Jm(~i her Jt1ln loofı.i::.""Yunda. 

görj·<:ıbifu. P<a.Jrl:.k. bir ~nun rnt"r;..;.ür ır.:.ı.hailerc gO~li:ul.a.\!si ~ı~:lr.d.-:n h;,,.~a-
1ell \"C havalıesi.z yUklt>:-c ayı-ı ayrı f;yat ve-r11n-.c...'c 5"'JNtjy1e y pılacalr!.ır :r.rı: .. 
!~" lD"r; b~d.cll ~2920 li,ra ollıp :la .. t'l ~mi:,,..~ 77:)· tradı_ .. İs~k.!:JC"'i:n brl1i i'İ.!n 
.e ~a r ~ ıo..ıık,ıda &;,ıu Alma Kon:ı"Yo~ı;no go :m~1"':. (46-62•!3) ...... 

A-ı:ı~rda yazılı me\"adın kapalı z::ırt:a ciLl:.4.ır.eJıeri niaıl<.ırın<ia ya.zıh Z'(L1. ve 
saa;..erde Geb"~ Mtıerı Salın Alına Ko·1: ·~ ··l,.:ndR. }".apı~ae<:ıktır. Tu\ripbcr'ın ka.
nı~ıJ \;esika-lariy!e teklif nreıktuplarını !iı.;l .e ~~.ot!nd~ b.:ı· saa~ C"Q"C'l Jroıırlryona. 
ve:..r:.c1e:!. 

S;.dç Y<lİll 

Sığı; ct.l. 
Koyı.ın eti. 

M'ktarı 

Kilo --60,000 
1ao,ooo 
180,000 

Tııtan 

L!:-a 

l 2ıl,OO? 
162.000 
21G,OOO 

... 

Tem'natı 
Lira 

90•10 
ı:ıso 

16200 

lhale gün, 
Saati 

24/Gi94~ 15 
22/6/9~2 15 
22/6/9'42 15 

(24 - 6142) 

A~gı<ia yaııl. nıe\.-adın paztırJı.kla eko:..iltmı•l~"":"i "'~a!'O;- ."--skc.,.lik Ş·Jbf'.~tndrJti 
Sat!n Alma Konl.'syonunda hlzularıııda yazılı gün Vl~ ~aLli"rdı~ ) rıpılaca~tl!', 
Talip!<'rin belli vaktıte k.O..'l'ıicyona. gclmeleı·i. 

CJJsi. ~kktarı Tutarı 

Koyun PU 
Koyun eti 
Kuru ot 
Sarr~a!l 

K:ıru tt 
Kı:çi eti 

Kilo Lira 

150,00() 
60,000 

e5o,ooo 
630.000 

1,000,000 
150,000 

112,500 
45,000 
63,?50 
31,500 
75,tJOO 
90,000 

Tonlinah 
Lira 

8137,50 
3375 
4781,25 
23tl2M 
5fJ:.?;j 
H75•) 

ihale eün ve 
saat; 

29101042 lO 
27 /6/942 10 
2s161n.ı2 ıo 
25/6/912 10 
2ff/ll/1142 10 
29/6/942 10 

(9!-6322) 

.A~aı;ıda cin.-; ve mik'brları y.,ı.lı en~ ... 12/61 94::? C ırr" g' lfı "'ıı:alr.rı!"'d:t ya. 
zı'!ı S<,tatlerde pazarlıkla satın alınacakl1r:iır. Şaıtnarıı •ri hcı• gLın Jı:.onı~y011-
da g6ı·U!r-bi::.1r. İ!t(•klilerin belli g...:n ve sa...ıtlı.: de l'!l~l.oi.·kl ~a 5;111n .<\ln~ l KQ
rr.i.ry-onuna gc].r,E:lCr;. 

Cin.si 

Koyun eti 
veya 

Sıi;ır eti 
Koyun eti 

\·eya 
S!illl' eti 
KOj"'U'!l eti 

vcyu 
s . .;ır eti 
J{rı.ırı eti 

vey:ı 

Sı~u· eti 
K .> n l!ti 

"Ç' .y:ı 

Sığ:.r eti. 

J\I.:,;~ tarı 

Torı 

10 

10 
10 

lo 
10 

10 
8 

8 
9 

9 

?o.-Iuh. Bech·li Katı 'l"ı•. l'a..-ariık Z::ı. 
Ura Kury~ Lira Kuruş Saat DJkl:"a 

15000 

!JJlh) 

ı.Jtıuo 

t:50ıJ 

15000 

!i50!) 
12100 

8001) 

13950 

9000 .. ...,.. 

nso 

1425 
2250 

14:3 
1861 

1200 
209:? 

1?.:ı6 

H 

H 
14.,Jl.l 

H,30 
ıs 

15 
15 ,30 

15,30 
16 

16 
.(87 - b315J 

Aşağ.<la miktarları yazılı etler koyun •CF• ;ığır eti olarak ci<ı;llt
rneyc k.orunuıtur. l.ııa!cleri 16/6/942 salı günü hizalarında yazılı saat
ieıdc Çanakkalede a~lkeri sntın alma komis,coııunda yapılacaktır. 

Tal!p!-Orin belli vaki11P.rdc :komisyona gelmeler.. (90 - 6.318) 
Miktarı Tutarı Tenıhıntı İhale saati 

lk.ilo Lira Lira 

Dıyrb•ktrda elektrik tcF&atı y.ptı
rılac•ktır. Kc# bedeli 10,364 lira 37 
kuru.ıı ılk tentnatı '177 lir• 35 kuruş
tur. İbal~lorl 22/0/94~ Pnarte. · fi(inil 
saat 15 de Aııkarucla :ı,ı, .r.ı. V, 3 No. lu 
Satın Alma Kom!:;:}"Onu!lda. kap1lı za."1-
la yapıJaca.ktıı- Tal plcr'.n kanuni ve-
6İk.alarly!e 1ı:l<l.'1 rr.aktuplarını .hole 
aaatnden btr saat evv("l k.omi::y('n;ı 

vennelerl. (36-615~) 75,000 
+ 4.9,000 

78,750 
51,430 
39,900 
31.500 

i0,37f 
7,645 
5,985 
4,725 
;;,:5u7150 
2,28;J,/5 

H 
H,15 
14,30 
15 
15,30 
16 
16,15 
16,30 

30,000 r.ıo k<>yı:n vrya sığır e'.i alı- 30,COO 
na<tı:·tı:. P:u.arlıkla cks Umesi 1516/ 30,000 
942 Pazarle<ı! g(inü sı:at 16 da Öm~"l'-

1 
21 000 2?,050 

de A!!<eri Satın Alr,.a Kcmi•yonun<la ' 
yapıl:ı.caktır. Tal'plc.:n beıll! nıJd!!e 14,500 15.225 
ko..-n .... ;>on::ı. gc1melıeri. Takan-ar cd~ci!;;; 1 2,5CO 21625 
!.at üzerrı<len % 15 trnrlrı•t a'.ııacJk, 6 000 6,300 

* 

393,75 
945 

t:r. (45--6201) 

1 

' * * A"":-;ğı<la nuktarları ya:ı.ılı etlerin p lı;.c:a ek.::ıilt..ını·le1i hiZJlarında. yaZ1lı 
-42,000 .ıdlo koyun eti ve 42,000 kJo giı•ı vı.! na1le:rd~ GeiıOoluda Mı• ktz g_ 

sığ:r etı aın:aroıt.tır. Tc:ı~p!.e:-..n 19. 6/942 'ı'ai.plı· ·~n k J)\J!l eli .r •ı.l1 Uı.crI.r.~en itti' ·i 

" hJıy,;;,. K=~mı.;;)"'JrıuwJ:ı ynpı}acakt.ır, 
L_ "!i..~.··nı·ı,:ılc ';omü.}OnJ gelın"1cri. 

Cur1:t günü saat 15,30 da. Çorlu'ia A.,,,_ 
'h..""t'ri SJ.tın Abn:ı. J{omL~onuna gf'ln1c- Cinsi 1\-l~ktı.u·ı 

Kilo 
F.ati İlıulr gLn ve ~a:ıti 
Ku.us 

lerl. (34-.6152) 
+ 

60,000 kilo sığır di alınaca\tır. , 
Pazarlıkla eksiltmesi !G/6/942 ,;::lı 

günü saal 15 de Terkos'da as.l<eri 

satın alma komisyonunda ynpı.la
caktır. B,.her kilosunun tahmin 
!iatı 102 kuruş ko.t'i teminatı iha
le bedeli üzerinden ~" 15 alına, 
calktır. hteklileı in l.ıelli ''akitte 
komisyona gelmeleri. (74 - 6239) 

+ 
Yenice civarındaki c1heti aslıe

riycye ait ormaııd&n 5000 nwtre 
mikabı tomruk kesmp Çaruıkka
le ve Gdfooluyn naklettidı:rek

tir. Pazarlııkla cks:ltmesi 28/ti/942 
S•lı günü saat 15 de Çanakkaledc 
a~keri ::;.:ıtııı alma k·;):ı.,.isy'Onunda 

~ o•pılac-a.Mır. 500 ::\13 den aş:lıgı ol
n.a:mak üzere ayrı üyrı tal~lerc 
de i1ıale tililcl>"lir. Tahmin bedeli 
350,000 lira ilk \emin:: tı 18 250 lira
dır. Ankara, İstanbul ve İmnir Lv. 
Amirlfüleri satın abw k•:>mkıyon
liırmda da görülebilir. (91 - 0319) 

..,.. 
37,700 kiln koyı:.n Vt'ya. sı)(ir eti alı

nacn'·:tır. Ay:ı ayrı talipl•·re de ihale 
ı·dilı·bi.ir. I\...··yoo. etinin t .. h..T.in fatı 

120 k:...rı.ış !:>iğ:: t:tnin 90 kUl'U.)lı.r. 

KC'}'ıln eti.-ıın t1, n1lna•ı 87&8 lira bir 

K ':Y..ı, \:e.,a 
Kı·~·ı V•'Y"l 

8Iğ.if Cfi 

Ktr~· l vıya 

Kı•f \CS 

Sığ.: c' 
Küy ın ve.}a 
K··<;i Vl'Y•l 

S·bır etl 

K0Jtın .. ·cra 
Kı·t.:i vr:y.ı 

Sığır eli 

Koyun YPY3.'. 
Kı.•ı;l vcy:..ı. 

S!j;ıı- eti 
Kııyı.ıa \·eya 
Kı·:;i vcy.:ı 

s~~ı!' tti 

25,000 
25,UIJO 
~~.fJOO 

ı u,ooo 
lo,oon 
10,000 

10,000 
10,000 
10,UOt) 

10 000 
10.000 
10.000 
10,000 
lu,uoo 
10,000 
10,00() 
ıo.noo 

10.000 

lco 
45 

100 

100 
45 

J(JO 

100 
43 

IOJ 
100 

45 
ıuo 

ıoo 
45 

100 
]\Ji} 

45 
10-0 

1616/942 15,30 

l3/ll/9l2 16 

!7/Li/943 16 

16/6/942 lG 

20, 6/942 16 

19/6/942 16 
(95 - 6323) 

A$ıgl.t11 c.ns ve ırı/klarhıı·ı yazJ1 etl : 11 1 o.'9~2 °Pf'"Ş("ınbe g: . .ı•ii h'z~.l:ıı·ııı<Ia 
g&tc-:·Eı;n 6<latlerde paL:ırli..'.da ;.ılın a.Jı::ı:?."a:t:!a!·jı:-. Şar~namf'l<'o:-ı Jıcr gı.Jn k:o
miS)'oı11a ıürülebilir. i::teklilı.•rı:ı b~'.li gJn Vl? saatlt?rde Fındı1tlıdi.\ Satın Al-
m:ı Koıni~yonu:-ıa ~hn lı.~:i. CJJ.5 - G314) 

Ci::-•... l\iikkın )lltıh. Bedrli Kn.•·ı Tı~. PUL.arlık Za. 
'l.'0:1 J. .. irn KU.."'l.i.Ş Li 1'4'. J{uruş Sııot Daki!Q. 

8 !2400 
8 8000 
9 13950 
9 9000 
o 1~950 

9 9000 
v ı ·ıo;o 

9 9VOO 
8 1,40'1 

lsuo 
1200 
2092 50 
l 'HiO 
2092 50 
1~50 

~092 60 
1350 

11 
11 
ll ,30 
11 ,30 
14 
14 
J-1 :iO 

14,30 
15 

Doma~e<:' 

K. SOİ(3n 
Pat ·ı·te-s 
tspz.noic. 
Pır:ıı<a 

Kavun 
Karpl'.Z 
·r· .;.~e ü ,.'Üıın 
S.::;-ı. 

L.:r: an:s 
ı;nr 

4.800 

ıs 

8 
ff 

80 
ıo 

4f O 
4ö0 

6744.4 4122 ~() 

1 - Yuk;rrıu.a ci.r:ııs \ıe n.=:\ ,,·:c:.ıı yaz.h 15 ~ .. :ı..!ern sc.b::e .. ,.:ılı ~r!la e-ks:ı..."'1 
n·.e-;;e konulmuştur. Dci!tır...c-.,. lG lfa · 13.n 9-.~:! S·J1ı ,w.~1 Sl.at 113 ~a J.1.alitt.ıe 'J"('t". 

sanc kapi.!;.ruJaidı kon~on bbtı..sırd.::. y3p1J ... ca5'tır. 

2 -- Bu il)~ ıı:~t şartnan1e 338 kur1.-s m ıic hilh"lt.~.c- k•laTfF.;, r. ldan r.l1nab•Jdr. 

3 - İs1.ekM1eı·:.n bu i;;Jt-rdt' ,gili c.ı · kt ı '1~ o.<.ı:;r '.ı.' roret veos.k:ılar:nı 
ve 2190 .,ayılı kanunun tar:!a1ı ve.~h!l.e tan: ·rf'I ('(f~cl~:~-c-r.i> :"kUt mdt1.uplor1n:1ı 
ve yı>ka.raia yazılı t.e!l1]uatwr:ylc blrbJJ.e hell: gtl,n \"'e ::a;ı;MC"l1 t<ı~n bjT saat e\'• 
vc·liı1e k&dAT koo-.l..~na vt·"l'm~:cr:. <59!2~ 

İzmit Deniz Satınalma KomisytJnundan: 
Cinsi 

Koyun Et; 
S:ğ!r > 

ltJ:losu. 

55.000 
~.000 

T::..hınin Fi.a.ıti 
l<;.ır..;.~ 

122 
92 

Teminatı 
!.!ra 

4605 
3780 

1 - Yuk~ orc:ı ve ~tarı y:ızılı ik\ kJl-em e1. <·rtı i.k ıı:aı·b1arr.ı0dc ·ve ay. 
rı ay:ı taYulere lliale olı.ın-mak 8'Jl'CtiyJe k.apı."lb Lil'f u.suliy'.e eJnsiıtmel.eri 11 
Ha:dron 1942 Per~nıbe günü saat 16 da. izın ·n: Tc:ç,ne ık.ı.pısın(:d.1: i koml<:;yo.nda 
yo..pı ıacaktır. 

2 - Ş.1rtn•..rr;elc:i 33G ve 2:;3 kuru.:. 111 .,;k.1'J_ı·"l<le ku.-nlq.Joı~l· n aJır.~bUi.r. 
3 - İstekliler·.n ilgili o~luklar.ı Tjı:ar.f"t \.t'S ;<ak:u·1~'li. ve :ı:,.;90 s:ı,.yıh Stanunu.."I 

tar·:ratı veçıhile t.ınzin1 E:d('('(k1eri ~f mekt·:pJarmı ve yuknrdn 1ıizalaru1da 
yaz.lı ten:1'.inat.ıarişl.e birl Jc.te ~i &ün ve ~'13• ;(1a ı.ar.ı b. ı:;,."la, cv;.L"lillc kad,:ir kıo-
m~syona vP~e1e-ri. •5803> 

.k-.. ~.~:1? ... ı.-:: ~0.~ .. 1 ! [ lstan~;~ ı;:::::~n:mir-
)::'i' ~ -!"· h. o Ln e J o 11 u ffiiuları 

,.· •. 1 --- -

10f'&ziran 1942 1 

ıt. OJ P~·ogr •• ı ve !\rcmlı!kct Sa~. A-

yarı. 
0 

.,.-t;·• 1 
lS.UJ ).-!uz •c !!- .;; 1J n~... ... "' u. 

sı. ·ı 
13~!l J\.I:izik· inc-oı Saz F·sh. 
19.;•,0 r..1enılekct sa~\t Ayarı ve Ajıuıs 

H:•bE- Jcıri. 

19 . .J; 
19.55 

20.1:; 
20 45 

:ı.oo 

Serlıl·~· 10 D..ı~t:.a. 

1\Ti.izi.k: l!'.c.::.z J,1ak::.n:uıdan 
Şarkıl;:ır. 

Il<ıdy.1 G:v.•·tesi. 
Mii-t~;\:~ Bi: I.Jalk TürkUsü Öğ-
reniy'iruz - ıı~tt:ınuı 

küsü. 
zi_-..,,_: ·rakı·frı:i. 

Tür .. 

21.10 ?ı.llizik: şı..-~ı '\il' Tlir'~;i}Pr, 

21.30 Konu.,. a. (SağlıX Saat:). 
2H3 M~"zik: Riya,cticurcJıw• Baz • 

ıl.ısu. tŞcf İn'lln Rünı;er). 
2:?.30 Mf'n;teket Sa:.t Ayan ~e AJans 

liab•·rlı•r:. 

22.45;2:?.50 ı·a-~nkı Prgra:n 'le Ka.. 
panı~. 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan 

941/497 
Eneke Bakırkö)·iindc Menek

şe çiftliği suhiplcriııdeıı ihcn ha
len adrnsi bulunaııııyaıı Anna'ya. 
Haııind maliye tarafında:ı ls

tanbul Asliye Bir±nci Hukuk 3_,ai1-
keıı;esiııin 936/1026 sayılı ;Jfıımma 

müsteniden 17 lira 90 kunış mah
kcın<:> masraf'le 20 lira ücret: ve
kfli~t "VC icra mn'Srafının tahsili 
talC'oile tanzim ediHp yukarıdaki 
a<lrc-ünize gvnderilcn icra e:mri 
~dre;ıinizin bulunamaması yüzün
den bil:ıtc>l;tğ iıde edilınL~ ve za
b.ta.::a da yaptırılaın tahl<ilkat ne-

llfhc · ı.;1,"u ;-,.ı k.n u' ta}·•' ·n 
cnilcn .'1r00 k1lo... 1ç: lınac._ , tır .. 
P.:ız~rlı~:J\l c1

• '"ırı.f• ı '?/6/9.ı.·1 c..:.· 
m~ l'Ü:'ıi saat 15 d<' Top!•an.,,J.e 
Lv .t\rnh .. liQi !'l"'L n 1nıa 'korr · -y.:ı

nu'1 ia }L:..pı: .. • • \t.r. K.at'i tcnıina .. 
tı 405 liraJır. N .. r Jnc•i k."C"niS
yıon<la görülür. Taliplerin •belll 
'~l.{ tte kontsyon;ı grlm-clcri. 

\3 ,_ 63'0) 

Ifay<iarpaş.ıln Ay' ansar:ıy ve 
B~ikUı§a 30,t-OO t.>m buğd'"y n:ık 
letıirilecektir. Paıar!ı.kla eksilt 
mesi 12jll/942 cwna gunıı saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliğı sa 
tın alana J<r>misyonuııdıı yapıla

caktır. Tahmin 1ıedcH 13,500 lirli 
ilk teminatı 1012 lira 50 kuru§'tur. 
Şar!nru:ııesi ·kumL~ylQn<la görülür. 
Taliplerin belli \iakittekomb-:ı•m<' 
gclmcleri. (4 - ı;;Jll) 

ticc~~ndc ~Jrcsiniz bulunanı.~m1ş 
ol.'cığundan icra cmı.iııin b:r ay 
n1 i..ıudıe:Ie iLlnen tL•Oıligı ne i. tan.
bı;l İcra Hiildmliğiııcı kara.~ vc
rilın~ o!.dugundan meııkılı· müd
det iç·rı<le bc..ı~ ö<lemenJz vt'ya 
icrnnı11 geri oır.kıklığıı1a <la.r ait 

oldl1'!,l\.l mt"!"Ciirdt-v b.;r X.ır.ır gt"-' 
ti4""Jl;en.ız Llzım<lı~· _:\ksi h.:ıldc y .. ;,.. 

ne bu m...ı..Jrlet i~ınd-e ırLJl beya
nıııda bu lınnw~ •.! , l:alw1r..;:ı &-

lliZ h·ilI isle taz,~;.k Mi1ecc>{ıiniz, 

lıakiktac mu~alif bcynnda buıun
<lugunuz takctird h~ı,pL'>le i;t"Z'l lan" 
d1rılacağ1n12 li.izunılt icra l'rnri 
!ebliti ~;akan~ı'l<? t_ahn olmak Ü· 

zere ilan olunur. ll/6/042 

==================================~~========:=-c'='==" 
yazılı mevadın pazarlıkla eksihme !eri hL:a!arırı.da yazılı ı,<iin V<; saat
lerrie a.;l;.cri pos!a 760 sat.n alına lh•.rı,-yoııun<la yaıı.Jr.c i<tır, T-.up
:lcrı'l belli ''akitlerde komisıyona g<dnıdeıi. 

Cinsi l\f'ktarı Tutarı Temmatı ihale gün Y 

saati 

Zeytir.ıyağı 

Zeytinyağı. 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Ayaktan sıı;ır. 

·kilo Li ra Lira 

5000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
42,105 

6,600 
2,500 
ıo , ı;oo 

10, 000 
10,000 
10, 000 
24, 00-0 

* .. 

495 
375 
750i 
750) 
750) 
7:;rıı 

3600 

lfi/6/942 
15 • > 

15/6/942 
15 • • 

(88 

14 
14 

16 
15 

6316) 

Aşağıda ciııs ve miktar}an )':ttılı eller ıı.e 9tz I'er,ı•r\IJe günü h zalorında 
gö • :len saatlerde pazınrlıkla satın a}1n1c .. k]a··C1r. Şa•·tn:ır:~···cı·i ht·r g\b1 kO" 
ır.i yonda ;:öıiılc.biJ•r. j t liJ~rin bclF ;fiin \'C saatl••"rl:e tP.k!it cdeecklrıi tı~ıtC 
gciı·c Ke.t"j ~ı-n--i•ıJt!nrı !le b:r~.ıkto Fı..'1dık t.l 5,1t;n • .\.lrr;a J<.on;-.şyonuoa gt•hn CJI' 
}eri. •8!5> 4.6313• 

Cinsi 

Koyun ,-ıyn sığır ~ti 
Koyun veya sıgır eti 
Koyun veya !$!ğır eti 

+ 

3 
3 
~ 

Pa;:.;.ırJık Zı.ıı~ar. 

Saat Daht!,n. 

10 
10 
10 

15 
3G 

14 Haziran Pazar günü açılıyor. 
_. 1 p.ı ı;a~ııur. tc, :n"Jtı 522. li.!ad~r. Sığır ••1!11•••• ct::--in tc:r_i•1ul: 51).)0 ı.~a b-r J>3.·\.""a.'SL.1~n 

Küylın tt.1 
Sıgır eti 
Kuyun eti 
S:ğ; ::- l'ti 
K·ı.)·,ın ctL 
R·gır eti 
KôyttD rı~t 

s.~'lr eti 
Ko) un ı·ti 

S:~ır et· 
l'\.•)ytın ı•t" 

Sı~;r 4:': 

» 8Qll') 
1:?ii0 
1200 
11!60 
ı:::r.o 

15 
15 ,30 
15,Ji.> 

21,000 kilo koyun veya sığır rti pa

z.arlıkla satuı ;d}ınacakhr. Tal:plcrin 

25/6/942 Pen;enibe gU:nü "saat l O da 
Tr:;:hztn A.f'kf'U'i s--t:..91 Alına KflnlisyO

nun:ı gı)lmelcri. Koyun e~nin t.Jhn1in 

bc-t~ı>li 16.80() l'ra Lk tnn,inatı 1260 

li raciH'. S·ğn· t•'i.mi 1~ t~lı.n1in b <l"'!i 

13,0jO lir:ıı, ilk tcn~~nntı 1023 lifa '75 

Pıu.Jı !ıkla ~o ton ya tallı< o• 
13/6/942 cumartı,si giınu saat 11.3~ 
da SJtın alınacaktır. Şartnam~ 
heı:gün 'kl)n;i.yonda ı;öriilı·Dilif• 
İ:ıt.cklilerin belli gün ve snatt'1 

teklif edec,.[;i !fala göre kat'i ıe
mfoatları ile b'"l.i:kte Fırnlıkhd 9 

sıı.tın alıma kmııisyoT'llına ,,.,.1,,..1"' 
----- ıenı:!'atı 392 l~dn'. ·r. !iplı•;in 12/G/ 

IABİP Vll llAŞllllJDAllRtıll ETt;M İZZET BENİCE 
11ı:ıan.ıı.r Diıı.DtTÖRÜ: CEVDET KJl.B.AJllL<ıbf 

IO:N TELOUJ' llATBAAS& 

942 Cı.;_~-.a günü saat 16 da Gcl).t.cde ' 
A~ı-ıi SJtrn ı\ 1 ma Kı11ı-.ı;4y•)Ol·na gcl-

melerı.. (~317), 

8 12~00 

8 80C-O 
++ 

IIadımi<öy Uia!~ talıyc a!ilwri s:;L.ıı o.hı:a JwrnJS}on.unWı aşağıda Xu1·u~tur. 192 - 6.~0l leri. (8' - 6312) 


