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jf -EN SON TIL&aAFL.&81 VE BABEBLBBI VEBEN AKŞAll GAZETESi ETDI İZZET BENİCE 

NE GARİP 
ŞEY BU! 

Şimafi Fransa· 1' ;,.;;· :,.911 .,~~-~ .. l/"'~I"' .. 

1'iirkige hak
kında tatsız-la
§a n şayialar 

Alman ordusunun Tür
hİyeye hücum edeceği v• 
lıu yolla Kal kasyaya sıi· 
deceği, Trabulustaki kıl· 
alarm bu maksatla Bul
llari.tana getirildiği hak· 
kındaki havadisler ne 
lıizj f"fUfır ,ne J. yolu• 
muu/an çevirir •• 

~:ETEM iZZET BENiCE! 

ileOr~ ve Yakın Şark menulan 

da 100 AlmaB
tayyaresi ile f 
bir karşılaşma 

iissburı ve Klyeı 
flddeOe bobalaadl 

Londra, 10 (A.A., - Dün, Şimali 
Fransaya yapılan hava hücumların

da, İngiliz teyyare1eri Alman ~a.. 
relerinin Diddetli bir muk.avemed:ne 
maruz kalmıştır. Bir ldlç(l]ı; .inıillz ha
va filosu tek baııına 100 Alman la7· 
yaresiyle uğraşmıya mttbuz ı.aım,.. 

br. 
(Devamı 3 illlcO Sahlfede) 

Moskova dün 
gece tekrar 
bombalandı 'rurkiye bok.kında i.§aa olunan 

~'§İtli kaynaklardan ıelen çeşitli 
b~~tr . ve mütalealar; yine günün 
~ır;•ı pli.oda·ki merak ,e tecessüs Sekiz Alman tay-
~o.şı:_eri arasında ler al01Jya yaresi düşürüldü 
ili Sovyeı . Alman harbinin haşla- Moskova 10 (A.A.)- Resmi teb-
,_asıııı takiben çıkan ve bilhassa lığ: Bu gece bir çok Alınan tay. 
••ti l"k 1 .... lıJı a a alandıran haber er; ç..... yare teşekkülleri, Moskova üze-
<\ı ları kaynaklara adeta Sovyet • rine bir akın yapmağa teşebbüs 
ı. ~an mücadelesini unutturmuş etmişlerdir. Münferit birkaç tay-
a dedir. yare şehrin üzerine gelmeğe mu. 
~akikatte, Orta H Yakın Şar- vaffak olmll§, diğerleri gece avcı-
likb tııaruz kalacağ• hadiselerin is. !arı ve hava dafi toplan tarafın-
,. •lı Alman • Rus harbinin in- dan dağıtılmıştır. Şehrin ü.zerine 
r'~f •afaba-tıııa ve halta neti<e. yüksek infilaklı ve yangın bom. 
,

111
' bağl•dır. Bu netice taanün baları atılmışt.r. Hususi ikamet-

\~•den veya neticeyi kuvvetli gablarda bir çok yangınlar çıkmış 
ı:• tarzda tahmin ettirecek sebep- ve sür'atle söndürülmüştür. Ölen-l: ortaya çıkmadan, gerek Orta ler vardır. İlk haberlere göre 8 Al. 
r ~alon Şark ve.gerek memleke- man tayyaresi düşürülmüştür. 
.;:ıı hakkında işaa olunan müs. ı------------
h· t ve ınenfi havadislerin nasıl 

1~ tııaksatıa yayıldı&ı aşikardır. 
\e n •on mütalea, şay.ia, tahmin 
~ lıa, adi ler arasında şunlar 
ardır. 

•I "'-TrablnsgarptUi Alınan kıt
-~, çekilmiş ve Bulıu • Türk 

a'.'._duna getirilmişlir. 
~ Almanlar Türkiyeye hücıqn 
lt~kler ve bu yolla İran ve 

c_'.'SYaya ı:ideceklerdir. 
l~ Bulgar limanlarında, üs 
ı.uıııll&lı:erl mevkilerinde Almanlar 
tlr ~alı faaliyettedir; Türk • Bul
lluı ud~~unda en çok İtalyan -

lı "Car tumenleri vardır. 
~I u esaslara istinat eden müta
tuld~ da ayrıdır ve bir bayii meb. 

lı r. 
''u u havadisleri ve mütalealan 

Yup da insanın 
..... 1'l ' 
~e &arip şey bu?!~ 

Bir habere göre 
• 
lngiltere 
kıt' aya asker 
çıkarmağa 
hazı rlanıgor 

Nevyork, 10 (A.A.) - Busines 
Vcek adındaki mevkut risalede 
~ık.an b:X makalede deniliyor k.1: 

İngilterenln kıt'ayı lsillA husu
sunda plilnl<ır hazır1adığının son 
alAmeU, İngiliz hi.ıklımetinin is
tih.5alftt mildiiriyeU bürosuna mü
racaat edettk tank imalAtının 

bombardıman tayyaresi imala. • 
una tercih edilmesini talep et
mesincie mündemiçtir. 

Son zammılard4 

SOVYBT TEBLIÖI 

Dün de ayni 
istikametlerde 
harp edildi 
Bir Almaa torpldoıa 
'batırıldı, 111111 

hasara uıratıldı 
Moskova, 10 (A.A.) - Resmt 

Sovyet Tebliği: 9 Agustosta muhare
beler Kehsholın, Smolensk, Korosten 
ve Byala - Çerkof istikametinde de
vam etmiştir. 

Cephenin diğer böl~elerlnde lı:e
(Devamı S ünctl Sahlfede) 

Amerikada ça
lışmaıan tezga
ha el konacak 

Kearny •Yeni jersey. l!I (A. 
A.)- Buradaki deniz inşaat tez.. 
gahlannda grev devam etmekte
dir Deniz inşaat tezgahlan işçileri 
endüstri federasyonu reisi jogreen 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 
tidd •mesine iınkin yoktur ve 
1-t :n, bu yolda çlkanlan pyia· 
la.hın~ İleriye sürülen mütaleıı ve 
lııl§t llller taduzlaşıruya başla, 

ır. 

\!;.•ıılıltıı propaıandanuı da bir 
4ıt 1 ve tutar yeri olmak li:ı.ım.. 

• 

•lt. lltvi havadisler; ya hakikat 
)~:n için verilir, ya böyle bir 
~'til·et §ayanı arzu olduğu için 
~i~ :• hbut da akla ge-tirilınek 
ltı; ı:~il~. Halbuki, sayılıp dökü· 
~illa Dıin ve haberler o kadar 
~ı.ı.uı:e koftur ki; her üç esasa da 
~ Ycılt ve tnafulr. etınesiae im-

Harp mültecilerine 
yapılacak yardımlar 

» tur. 
"ilkik l,t· .,. at olamaz çünkü Alman. 

ı. ' "-afkas ' ' 
•p lf d" Y_aya Türkiyeden aşı-
~\lı;ı .ı _ileınıyeceğini herkesten 
d· ıyı lakd" k · ltl~ ır edece vazıyette-

l4~s:1a"e hu imkanı gfümüş bu. 
~4~4 -~dı, Türk • Alınan dostlu
ı:_ddu.~ Ya eden muahedeye te. 
i"" ı, eden bulanlk ve Balkan-
' lıu :'1> -~hll6ı oldnğu züıtler

~ltıı•ıl ""•ubeyi yapmaktan &eri 
<\ı'ı.:;dı. 

•ntn Türldyeye saldır. 

~Devamı Qçtınctı zahifede) 

1!cı.tır İçin 
Otdiirdüler / 

Biiyük edip Aka• 
gliodüz'iia S O N 

l'ELGR AF için 
baıırladığı roman 

Subay ve askeri memurlara maaş 
verilecek, erler iaşe, ilbas edilecek 
3 moyar dolarbk 
muazam vergi 
Vaşngton 10 (A.A.) - 3 mil • 

yar 200 milyon dolarlık vergıiye 

ait kanun projesinin kabulü, A.. 
merika vergi sisteminde yapılan 
değişıkliğin ilk merhalesini te~ 
kil etmektedfr. Bu kabil vergiler, 
iş verenler tarafından, işçilerin 

gündelklerinden kesilecek ve doğ. 
rudan doğruya maliye şıııbelerine 
yatırılaca.ktır. 

Ki SACA 

Dile llolaf 
Bizim mahutla konuıuyorduk da: 
- Hiç Alman ve Rus tebliğlerlnde

ki zayiat rakamlarını takip ediyor 
musun?. 

Dedim. 
- Dıle kolay Ustad: 
Diyerek devam etti: 
- 25 fırka birden imha ediliyor, 

milyonca Z..'lyialtan bahsolunUJ'or. U
tın kısası binler hanesinden aşağı ko
nuşulan hiç bir rakanı yok! 

Allah b:ldiğ! gibi yap ın amma, ba
klk.aten müthiş rakamlar .. 

A. llEK.İB 

1 Büyük Millet Meclisine verilen 
yeni bir kanun Jayihas.ile yurdu. 
muza iltka eden yabancılar olur. 
sa yapılacak yardımlar tesbit O

lunmuştur. 

Layihada , mültecilerin esliha, 
mühimmat ve sair harp vasıta • 
lanndan tecridi, beraber getir • 
dikleri esliha mühimmat, eşya 
gemi, tayY"lre vesair harp vasıta. 
Jannın muhafazası ve bunun için 
icabeden masrafların yapılması, 

(Devamı ü,;üncil salı.itede) 

Sovyetlerin 
Berline yap
tıkları akın 

Londra 10 (AA.)- Almanlar, 
Sovyet tayyarelerinin Ber !ine 
bombalar attklarını tasdik etmek
tedirler. 

Sovyet pilotları iki defa Alman 
pa' ·taht•na hücum etmişlerdir. 
Yalnız bir Rus tayyaresi kayıptır. 
Berlinde b~~ ük yan gın ar çıK'lllŞ 
ve infilaklar olır. U§t L<r. 

• 
lngilizlerin 
karaya ordu 
çıkarmaları 
beklenmiyor 
Ceaabl Afrika Baf
v e 11 illa la ı6zlerl 

Germlstou <Transval> 10 (A.A.) -
Cenubi Afrika Blrllll Basveklli Ge
ııeral Smuts büyük bir havacılık mi-
tiııglnde 50.000 kili önünde bir nutuk 
IJÖ1ll;ı>erek demiı;tlr lı:l: 

Alma.ııyayı mağlQp etmelt içiıı Av
nıpa;ı-ı kara kuvvetleriyle isti.il et. 
mek icap edecett muhakkak deliJ.. 

(Dnamı 3 ünctı Sahifede) 

Abllu • IOYJlt 
BABBINB 

•ı• BAKIŞ 

Nikolayef ve 
ODESAYA 
doğru Alman 
ileri hareketi 

, ___________________ ............ Dinyeper 
boyunca cenu
ba doğru Al
man tazyiki Sırp çete/erile 

Almanlar 
çarpışıyorlar 

şiddetli 

Hergün kütle halin 
de insan asllı)'or 

IOVJlt ı ere g I re 
mllılm ltlr del)l-
11111111 oıma4ı 

KOROSTEN 
ZAPTEDİLDİ 

im~i!4'tı gittikçe cırtan lftgili:ı Mnklcın 

Vişi kabinesi 
yann fevka
lade olarak 
toplanıyor 

Vişi 10 (A.A.)- Ofi; 
AlelAde cuma?'tesi öğleden 

sorıra toplanması mukarrer o
lan Fransız kabinesi revkalA· 
de olarak: yannlrl pazartesi 
günü içtimaa davet edilmiştir. 

FiN TEBLIÖI 

Finler Rus 
müdafaa hat
tını yardılar 

Fl.a Ordalırı flmal· 
de llllDCI 'blJlll 
taarruza llalkb ıar 

Helslnkl, 10 (A.A.) - Fin ordulan 
tararallıı umumlal lıebliii: 

(Devamı S ünc!l Salılfede) 

Fin Of ~I kin~\ )f4TqG1 M~vm. 
11twer1, geride iki Fin genenıli 

Bükreş Elçimiz 
Edirne yolile 

şehrimize geldi 

Petrol Oltsı Um m 
ldtlr 

Muavıaı de geldi 
Bükreş büyük elçimiz Hamdul

lah Suphi Tannöver yanında Pe~ 
rol Ofisi Umum müdür muavini 
Sedat, Budapeşte konsolooluk baş 
katibi Pertev olduğu halde Kapı. 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Sahte tarife kallaaaa 
bir bahçe kapatıl4ı 

Beyoğlunda Taşkışla cadd.,.lnde 
Yorgancl Bahçesi sahibi Mateos To-
nidis musaddak fiat tarilesinlıı tlal 
kısmını keserek yerine iki misli zam
la ı;ahte b ir tarife eklediğinden 

bah ı esi k>pablarak kendisl adliyeye 
\"eI :lııi ijt.ir, 

Belediye yarım 
bıraktığı bu işi 
tamamlamalı! 

Kaıımpaşada bir 
ıokak 

llalkı 4ert yaaı1or 
Kasımpaşada Hacısinan mahal

lesi Akarca soka.tında oturanlar 
namına gazetemizıe yapılan bir 
müracu.Ua Belediyenin bir ihma-

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

• 
ilk mektepler 
25 Eylôlde 
açılıyor 

Şehrimizdekı ilk mekteplerin 
25 eylı'.ılde kdri•ata başlanılması 
kararlaştırıhı .•tır . Bu yıl ilk mek- ı 

(De" <ıl.Oll 3 UOl."\.İ Sahifede) 

Londra 10 (A.A.) - Zağrep'den 
alınan bir habere göre Bosna'da 
Sırp çeteleme Alınan işgal kıt'a. 
lan arasında muntazam muha • 
rebeler olmaktadır. Çl!teler, Sırp 
ordusunun ric'at ederken saltla • 
dığı silfilı ve mühimmatı kullana. 
rak Bosn..nın sarp dağlanndaki 
yatak ve inlerde gizlenm~ ve 

gece çılaşlarile baskınlar yapa • 
nk Ahna.n devri~lerini vurmak. 
ta ve sabotaj hareketleri yapmak. 
ta ve hatta mühim köprüler ve 
deın:iryollannı beriıava etmekte
dirler . 

Almanlar, Ustaşilerin ymhmı 

(Devamı tıçüncü ••hilede) 

\, 

Son gelen haberler, harbin ye
dinci haftasında, muharebelerin 
Smolenslı: cephesinden simdi Kl
yef ve Odesa lstlkametlerlne ~eç-

(Devcımı üçüncü sahifrM) 
J 

10 Alman 'ehri 
bombalandı 

Londra, 10 (A.A.) - Geçen bir hat.o 
ta içinde İncilli: ta;ryueleri 10 m\loo 
hi.m Alman tehrlııi bombardıman •'
miiJerdlr. 

Df.lNXü ZAYİAT 
Lonıln, ıe <A.A.> - Dllnkll Sün 

Alınan taııYt.re ııaytatı 3' e ballt oı. 
m111tur. İng!llzler :M tayyare Jı:aybet
mlPmlir. 

HARP _.,·VAZİYET I 

Kiye/ bölgesindeki meydan 
muharebesinin neticesi bir 

haf taya kadar belli olabilir I 
(Yazan: EllEKLI KUaMAY SUBAY) 

Şeker muhtekiri 
bir bakkalın dük
kanı kapatılacak 

Sahte latura veren 
1111 'blslldetçı tutuldu 

Topkapıda tramvay caddesinde 
165 numaralı dükkanda bakkal 
Sinan Kesiroğlu; Ali isminde bi

risine kesme şekeri 52 kuruştan 
sattığı için dün Asliye 2 inci Ce

za mahkemesince dükkamn 7 gün 
kapatılması ve 25 lira para cezası 
ödemesi kararlaşt.ınlınıştır. 

(Devamı 3 ünctı Sahifede) 

HALK FiLOZOFU 

Sovyet tebliğine göre muhare. 
beler, Koh:µ, Smolensk, Korostin 
ve Çer kof istikametlerinde devam 
etmiştir. Alman tebliğine göre, 
harekat plan mucibince cereyan 

etmektedir. Korosten işgal edil
miştir. Alınanlar ayrıca Ukrayna
da Sovyetlerin şimdiye kadar ver. 
dikleri zayiatı neşretmişlerdir. Bu 
zayiat Alınan iddialarına göre 
(100 bin esir, 317 tank, 838 top ve 

(Devamı 3 iincil Sahilede) 

Tayland kablaeıı 
levkalAde toplandı 

Bangkonk 10 (A.A.) - Tay • 

land kahnesi dün fevkalade bir 
toplantı yapm1ş ve toplantı üç sa. 

at devam etmiştir. 

Bir telakkiye suikast yapanlar 

Yazıcılık, güzel yazı, şiir ve 
edebiyat teliıkkisi, Bob.Sitil 
üdebanın zuhurile bir tekme 
dalta yemiş bulımmaktadır. Ge
niş halk kütleleri anısında, za
ten bafifmeşı-ep bir zihniyet ııe
mini teşkil eden edebiyat, bu 
ıefer, bütün bütün garip bir 
manzara kadrosu içindedir. 

Ruhtan maddeye doğru bir 
sür'at müsabakasına girmiş gİ• 
bi koşuşan insanlar, bir kafa 
ve his faaliyej:i olan edebiyatı, 
arlık tamamen, omuz gerisinde 
bırakmış bulunuyorlar. En cid
di düşünen insanlann dahi, hay. 
reteogiz mü talealarda buluna
bilıliğin.i, inanmıyacağınu ku· 
laklarınızla isitivonmnuz. 

~le>eliı, bir- g;nçten bahedi. 
li) or. ilk t.eşh.i.5 4udur; 

REŞAT f'~YZI 

•- Serserinin birisi .. Şair mi 
imiş .. Yazı mı yazıyorıııu~ ne
dir?. Ne çalıştı, ne bir meslek 
tuttu .. dolaşıp duruyor .. • 

Söz san'atıııuı BJeti li andır. 
San'ata yarıyacak lisan ise, 
hilıi, bütün aksi iddialara rağ· 
men, bugün umumiyetle 1-.ıılla. 
ııageldiğimiz dildir. Bazı müf
rit dü~iinceliler, buna o~nıan· 
lıca diyorlar. Haşa .. 

Bu iddia sahipleri, Bob.Sitil 
güruhunu teşvik edenlerdir. 
Bob-Sitil genç, Yahya Kemalin 

dilini bilmeden, bilmeğe lıizum 
kalmadan edebiyat yapacağına 
ve yaptığına kanidir. Cahil 

Bob-Sitillcr, memlekette edebi. 
yat teliıkkisine suikast yapıyo~ 

...._ lar,.,,. ~ 



TE GRAF - 10 6rsTOS 1941.. 

Sl.Vl>A:sl 

Urfa yağı 200, U)tinyağ 100, 
)»eynir 80 .• Diğer madôeler de bu-
na göre.. Do lumuz S lıımi İzzet 
Scdcs, az kazançlı vatandaşların, 
bu vazıyet karş~ında İstanbulda 
nasıl geçinchilcceklerini soruyor. 

Bir bakımd~n doğru.. Bir ba· 
kımdan da yanlı~ .. Ben öyle kim
seler tanıyorum ki, iiç ayda bir 
dine on beş lira geçer. Hiılii, İs-
1 ınhulda oturmakta ısrar ediyor. 
fıınki, lstanbulda. ~beği kesiln_ıiş 
ı,ıbL. Ccncc, ge~inemi ·enler, Is
tanbul sevdasından ,-aıgeçmelidir. 

İLK l\IEKTEP 

HOC' AI.J\P.I 

İlk mektep muallimlerinin ter. 
fi, ıam ve kıdem işi ri kronrk bir 
hastalık halini almı~. Bir arkadaş 
böyle yazı}or. Hnl!ıuki, bizim gör
düiümüz, en rok bahsedilen kim-
eler, ilk mektep ho<alarıdır. Her 

g· o. onların terfi' den, kıdemin.. 
den, zammından bahsedilir, du- , 
rı,ır. Amma, iş olmuyormuş.. Ne 
çıknr!. 

Aluallimlcr, bu balmııdan bah-
th·ardırlar. Kendilerinden bu J 
dcı-e<"e fazla bahn ilen başka bir 
~iimre var mı.?. Ziijlürt te ellisi.!. 

OD USUN 

GURURU 

Odun, ti\inün en kıymetli mataı .• 
Odunun bir gün bu bale gell!C'e
ğlnl kimse tahmin cdeı.ıeıdi. Ta
lıbli lmlş, Şimdi lıö) le olurı;a, 

kışın, oduna on lira fiat konmıya.. 
cngını kim t i ı edebilir?. On 
liraya bir metre ip•kli kumaş -hem 
de Uliısından - alabilirsiniz. 

Artık. o unun ı:ururnnu, ıev. 

l<ni, saadetini dü~ünün .• 
İster m' iniz, yarın, bir gün. 

oduncular da kendilrrinin lüks 
esYa. satan mağa10lar me)·anında 
v!d ·!'!tınıı iddia ct'1a.1""7 

l<;TA1'BUL 

\ E HALİS SÜT 

Yeni bir tiÜt nizamnam~l mer· 
iyete girdi. Bundan sonra, lıaliı 

sıit, diye, yalnız in klerden sai:ı
lan üte drnecek!. 

Bu vaziyete göre, lstanbulun 
bali cidden ıık olarak:. Çiinkü, 
yalnız inekl rden ııai:ılan süte 
halis süt, deyince, bir çok sütlere 
gayrihali• demek icap edtcek. 

Ve bir gün bakacaksınız, ihtiyaç 
dolayr.ıile, karı ık güller, tıpkı 
nohut kah,·esi gibi. alenen satıla
bilecek .• Yalnız fU (arkla: ti'ıeri
ne: •Bu süt suludur!• diye yazı
lacak.. 

AHMET RAUF 

Bazı g>ıctelerde kut.. nak kelimesi 
kuUulamılk şel;llode çıkıyor Bclhassa, 
bu bariz hata sık ıık lckr'lr edilmek· 
tedir. Halbuk~ keli;nenm aslı «Kut> 
d· r. Bu kelimeden sı! t yapılınca kut
! ı olur. l.fasdarı ise kutlamaktır. Bi· 
r aenaleyh, kutlulnmak tabiri yanlış .. 
t '. Maalesef, bazı re!lkler!mlzde genç 
a kada lar Usanın bu basit h.akikat
Jerlne, nedenşe, lttzumu kadar ehem
miyet vermiyorlar. 
Doğru yazalım, dotru aöyllyelim 

ki, okuyuculara kartı carip bir vazi
yete düşmıyelim. 

BURHAN CEVAT 

• 

Lokantalar da etli 
yemeklere 

etiket konacak t 
Belediye Reisliği, lokantalarda 

pişirilen kebap, köfte gibi etlerin 

ve yemeklerdeki etlerin cinsinin 
Üzerlerine yaz:lması mecburiyetini 
koymayı kararlaştırmıştır. Bu 
suretle halk yediği köfte xe ke.. 
hapların ne etinden yap.ldığını, 

yemeklerdeki etin kuzu, kıvırcık, 
karaman, dağlıç, sığır ve yahut da 
manda mı olduğunu bllmiş ola
cakt.r. 

Sultanahmet'te 

Bazı dükkanlar yıkı
lıp genişletilecek 

Beled ye bu sene içinde Sultnn
ahmet meydanının eski hap!shane 

rınesı taraf:na düşen kısımdaki 
kahve Ye dükkiınlan istimliık et.. 

m~e karar vermi,tır. Bu suretle 
rn'- dan açılacaktır. Bu civara bir 

şark kah\·esi yapılması da düşü
nülmekte<Lr. 

KOÇfJK B EBLEB -
TiCARET ve SANAYi: 

+ U•tik te~tı ııenl~ıetlleeektlr. 
NUfusu 50 bınden yukan olan kaza
lara 1 sandık yer'ne 2 sandık verile
cektir. SO binden aşaltt olanlara da 
1 la?lÜ \.'erlle«:ktlr. 

- İııgllteredcn İ.skenderunı &Olen 
eıyal:ır arasında mukine ak&arrn da 
bulunmaktadır. 

+ 2000 teneke ııe'.mtşt'r. İlk o!n. 
rak zeytinyağcı.tara ver lecektir 

ViLAYET ve BELEDiYE: -+ A"1<er AUelerlne Yarılım Kanu
nu yarın Büyük Mille! Mecllsınde 
müs.tacellyetle görüşülecektir. 

+ B•lediye G6ksuderesl üstüne 
2500 lira ••rflyle bir ah ap köprü ya
pacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

+ Dun oabah Ankaradan .ı:etlri!dl
l!nı haber verdiğimiz Alrl Meb'usu 
merhum B. İhsan Tav'ın cenazc.ai ikin
dl namBzmı müteakıp Beyazıt cami- 1 
inden metaslmle kaldırılınıtlır 

+ Marut bir tüccarın beyanname 
vermiyerek mühim miktarda kalay 

lllltladıiit ihbar olunarak takibata ee
cilmiştir. * Kstamonu, Çankırıd• müteaddit 
zararsız ıelzeleler olrnu~tur. * Kundura lmallıl<;ılan Fiyat Mü
rak:ıbe BUrosuna mD.nıeaaUa mıı1'leme 
phıı.lılı~dan ş!kôyet etmişlerdir. De

mir çivJer de 250 den 850 ye çıkıııış
t.r. BQro harekete ı._..,cekt!r. * Ekseri yerlerde mangal kömtirü
nUıı narhtı.n bir kuruı lııılas!Y'e ıa
tıldığı Murakabe Bürosuna ıhbar o
lunmuştur. 

( HALK SÜTU 'U :) 
Eıki türkçeyi de bilen genç 

bir kız iı arıyor 
Ortaıncktep ıneıUl'u eskl Türkçe. 

yl de mükemmelen bilen genç bir kız 
mllesıeıe veya tlcarethanel~ı·de ka
naatkir bir ücretle çalışıp hayatıru 
kendi yapmak, istikbalini haıırl<?~ak: 
arzusundadır. $lındlyc kadar hJc bir 
y~rde çah;:mamı,, düri4t, teımlz bir 
ailenin bu mahcup kızını h.:ıy.ıt 7olu
na attı!ı ilk adımda yanlarında vaz~ ... 
fa vermek suretiyle teşci etmek isti. 
yen muhterem iş sahJplerinln Son 
Telgraf Halk Sütununda H. Y. Z yt 
yazmalan rica olunur. 

r Tefrika No : 21 " 

l Sürü Ç,,~'!;,.f !~~~/arz 1 
Bent, ruhumu saran ate::ı: 

keak.n blr dellfm~yle buşlaştı. 
Yabancı blr ıes kJ!ağlmdan, 
)"lrt.gime slZjı: .Ne garip arzuların, 
nPk .. z rre. z btcklerın ,:ar!> 
Birdenbire dondurn. Gözlerlıııde yaş
la bellr B:.nlµr büyQk bir hızla, 
yanaKla ım. ıslatarak, ıçırndekl ateşi 
S<tndiirer t< akt701 ardı. 

l•e o gil sor .. uz bir yolun yol -
cllS'J old u anladım. Bir kadının 
1.'l1l'ıtı ıs: ı l=lar tabU bir arzu 
0 1 lir m y ı"' Aram ..lda geniş bir u
çu m a '"ıl ış, bir z evvel b:ına taze 1 
yaşama K.uvııetlert veren renkler ışık
lar baş ondür1;çti !: - ı(i;;'atle karan
llklartı. yu a lanır •ı. 

S ı t Ma par akltklı pence eden 
Ne: !n uçan hayali geçl Düşünce

ler! k kiI: blr bıçakla bo\Unerek. 
ma yi attı. Ya adığım haz dolu da -
kikalarıı eldondl. 

Nez :r, kolunda bUyü.k bir sepetle 
kapıda görünilnrc, yalakta dotruld ım. 

O, ıözlerincte ••vlnçll ışıklar yana
rak, :sepeti yere ba·ak~ı. Omu •.. aıruu 

boynuna yaklaştıran bir kUiila çocuk
laşarnk; 

- Ne güzel az.ık etlrdim. 
Diye eilerini utu~turu7ordu. Karnım 

aı;ıkmııtı 
- Azık da ne oluyor? Karnım aç! 

~n yıyeeek bir şeyler bekliyordum .. 
G().;tzyordı,. 

- Anam senin ıehlrden get!rd ğ\ıı 
ç6rel<lcrden de verdi. Taıe ekmek 
yaplJU1lar .. Yoğurt da var. Daba ne 
1.' ;yonun? Bu kadar y yecekle kar -
ıun doy.. z. nu? 

b ı:am:ı.n azık kelimesinin yfyeeak 
mlnasına ııeldiğlnl anllyarak gül
düm: 

- Belki doyı!l!m Nozik! Çünkü çok 
acıkmt:tm. Bir kurt a:ibı .• 

Yerde kıpırtı.su yal<ın kurt başını 

kaıdırarak. o ar ..an homurtusuna 
benıiyen ı ini çıkardı. Ne:cik, geriye 
ııı;radı: 

- Koca domuz:!_ Tüyüne dokun -
J:l.k bari.., Ne diye hırlıyor ... 

Bir rü~iir dalı.:t:ı burunlarımıza 
kebap kukuları (eW·dJ. Nezil<in se • 

Şeytan kulağına kuırşı.·'l i.tsküda -
rın lrn:ınnda büyük bır faaliyet göze 
çarpıyor. Yollar açılıyoı- Sahlide bir 
de şark kahv~i inı;;a olunacnl< .. 

Atı alan Ü.sklidarı gt>çti, diye, bir 
ı6z vardır. Şimdi de imart t.İsküdara 
ııcçti. Üskiidara geçerken aldı da bir 
yağmur, şarkısı bu vesile ile hatırla -
nırsa da, inş:ıallah. Ü5küdarın imarı !I
rasında yağmur yağmu ve faaliyet hiç 
bir ıc~teye uğramaz. 

Osk darda, iç taraflarda, daha bazı 
yolların da bu arada yeniden in$a veya 
tamir edileceği haberleri verHmekte
dir. Üsküdarlıların bu vaziyet karşı -
ıınd:ı nlemnun olmaları lAzım gelir, 

Ben Uskildarı severJm. Uzun zaman, 
Üsküdardet, Çamhcada oturmuş bir in
san sıfatile, bu ıevglm ıamlm!dir 

Üsküdar. dlyip geçmeyin. Yaz g!in. 
terinde, İstanbul halkının büyük bir 
kısmının deniz ve pl~j ihtlyacıJlı burıw 
karıı.byor. Salacak' . h"rkaç plaj var. 
Bir de bedava halk plı"ıjı var 

Bw s~ ·er, çok rağbet törmektedir. 
ÇQnkU, lehre )-akırdır, gidip geL'tlek 
ve banyo almak diğer sahllleı:e naza -
ran d:ıha uc-_:zdur. 

Görüluyor ki, Üsküdar, haklkataı ı. 
marn, bakıma !Ayık ve mubtaq.tır. Yal
nız, Salacak vapur bkelesine çıkıldık
tan sonra, pl5Ja gitmek !ıze e yollar 
fena, dolambaçlıdır. Burası ıslah edl
Jcblllr Sahlideo plAJa yol açılabillr. 
Sonra, Salacak vapur bkelesl de pek 
harap, köhne ve eıkldlr. Burası da bir 
hale yola koma, çok iyi olur. 

Salacak bu ll>timama ve ıslahata 
muhtaçtır, çünkü. bu uhlller yalnız Üs • 
küdar ve clvarırun det!!, istikbalde, 
bütiln ista.•ıbul ,ehrinln en yz.kın, en 
gUzel plA)ı ola~aktır. Şehircilik müte
hassısı mimar Prmtun bu civar hak -
kında neler düşund(JğQnQ bilmiyoruz. 

Muhakkak kl, bir plln, bir proje 
!?W!'vcuttur Bütün temennhntz, bu pi~ 
ve proJelerJn b!r.:ın evvel tatbik saha
sına kor:ıma ıdır. nı1 sa~llerin suyu da, 
birçok 1. , cbui plAjlartrdan daha se
rin, dahn temiv.dfr. Cünkü, akıntıya ya
kır.t:hr Bf)A:azdan ge1en ıular, bu .sa
hilleri ya1ıyarak Marmarayı akarlar. 

R. SABiT 

Bazı gazoz fabrl11a. 
ları kapandı 

Son günlerde bazı yerlerde gazoz: 
bulunmamıya bqlamıştır. B.:ızı fabri
kalar tlfelerin atzır.a konulan itap. 
ıUlden bol miktarda bulamadıkların.. 
dan !aaiiyetıerlni talil etmtılerd,ir. 
Maama!ih alakadarlara müracaat e
dilerek teneloe lstenrniJtfr. 

Bu müracaat Ticaret Veldletine 
bildirilmiştir. 

Belediyenin alacağı arkeoloğ 

Beled:ye, eski eserlerden anlı
yan mütehassıs b.r arkeoloğ almak 
kararını vermiştir. Bu suretle ye. 
ni açılacak yol ve meydanlarda 
tes:ıdıif edilecek eski eseri.,rip ta
rihi kıymeti evvelden tesbit edi
lcek ve ı;onradan uzun muamele. 
lcrle r ı.i.nakaşalara meydan veril
nı.ıyecektir. 

Amerikadan otobü• 
getirilmesi de temin edildi! 
Elektrik, Tramvay ve Tü~J U

mum Mıidürluğü tünel kayışınd n 
sonra Amerik dan C'!obüıı getirt. 
meyi de temin etmiştir. Bu husus
ta bir Amerikan firmasile temas
lar yap:lmaktadır Esas lt.:barile 
uyuşulmuş, tcfcrrüat üzerinde gö. 
rü,melerc başlaıımı~tır. 

Etibank ıehrimize Linyit 
gönderiyor 

Etfbank odun flatinin pahaltlqma
ıtnı nazarı iUbare alarak halkın kö
mür kullanacağını he~aplamış ve kö
mürden de tasarrut temini maksadiy
le şehrimize çok miktarda linyit kö
mürü göndermeyi karaılaıtı.rmı.şhr. 

vinci bal devam edl;yordu. Bir eline 
eepeti alıt"> çıkarken, öbilr eUle duvara 
dayalı duran kalaylı bilyük tepsiyi 
yakaladı. Mütf'madiyen ıirip bir şey
ler alıyor, dola~\,yordu. 

Tekrar uzandım. Dakikalar, kanşık 
düşU.rıcelerin içinde eriyip aittiler. 
Nezikin t;C",ıini duydı.ım: 

- Fiğcn bacı! .. Haydi ycmej:e gel. 
Kuşlar aatumasın ... 

Yatak n kalkınca, ı;endeledlm. Ge
çirdlfim bubra.n beni sarsını$. Ç1plak 
oyaklarım hasırların ü. tUnde gıcık -
lonarak )<apıya kadar pirüdUm. 

Gö~si.ımd12 sıctık bl heyecan dal -
calanoı. m yük ağ:aç arın kuy1u göl
ıı Haı •Ü • rüt ııibl yeşil çımcnlerle 
örtuı l. Aılaçtar n kalın g,tdel•riııin 
ara 1 laruıdm, tA uzaklara akan pı
rıltı ı •Altın dere• "' n suları g· ri!nü
y0r. YDP'"lıklann ı ı.v n hı~ırlıları, 
nr~nn vJz.ılUlar, kuşların sesi, tanı

madıh'll baygın bir çlç k ~okusu or
ta:ığı kaphır.IJ. Bu dek r• n ortasın
da haz.ırlanmıi blr snfra beni bek .. 
liyor N"ılkle r, ., k-: ·ının eş ğlr.de 
mıı:. anıp ka~ımın ccbebini. a.nlama
dılar. 

- Ne durdun Filen bacı! 
llayata gözlerini açtık&:lrl dakika -

danberl lolnde yasadıkları bu güzel 
muhlti onlara anlatmaı?a lmkPn yok. 
Ye,illiklCl", sular, ı~uşlar, ci~ekler, 
bUtün köye kanıksamı~lar. Her-şey 

~ .F.RD• Yann: ~l l l\ ,._ lIÜSEYİN BUIÇET 

~,__..~~,__------"""'"'~A---.----·-'-
A lalıtan gelene ne denir? 

neyler? Bakalım rabbim 
- Voy Kamik efendi .. Hayır ola? 

Ne ızin var senin bur~ ~arda? 
- Sorma ahbap .. Blr 15tlr k..i başı

ma gelmiise, böylesini hiç a:ömemi -
ıim .• •Elli yılnk kadıyım, böyle dava 
ıönncmlşlm!> demişse heri!, işte tı

patıp bunun için söylemlşUr. Tam o
tuz beş senedir demircilik, ı;illngirlik 

yaparım.. Bunu ne duymusum, ne gör- ı 
müşOm ... 

- Ne bu be Karnlk efendi". Ne 
oldu? Mantara, mandeps!ye bastır ... 
dılar da dolandı .. dılılr mı? 

- Bende o göz vardır. Bir bak .. 
sana? 

- D0kk6nını mı soydular? 
- TU:ctnda ne bulurlar iti soy _ 

aunlar?. 
- Evini mi sr~.lar? 
- Yok carva sen del. Evde koca 

karıdan il' •ka sıkar metah yoktur .. 
Ne fnl. soyrunJar~ 

- Yahu .. Meraklan çatllyacağını. 

Ne oldu? Ne yapt"ar? Seni böyle 
mahkeme koridorlannda fellek fellek 
dola fJracak ne ;y:ıptılar111 Anlat ~e 
Karnlk c1 ndi! .. Bilirsin ben meraklı 
adamımdır. Simdi çatlarım merakım
dan ... 

- Dur ki nla:ayıın... Bir gtln til
kArumda oturoordum. Öğlen vakti, 
tomate:!len peyn r, karpuz ycordı.ım. 
etend!den, kalıplı klyafeW bir adam 
geldi.. Haline bakansan, e!eııdidcn 
bir beyJlr denin. Me ersem, hır • 
sızın daniskası lmlş. N•~ fU karpda 
oturoorıa ıdyal:ı. c • klll bir adam 
Jandarmanın yanında ıöroonun? .. 

- Hay Allah müstahakkını versin 
yahu!. Şu karşıdaki mi? 

- ile! 
- Ulan o meşhur eece hırsızı Kara-

bllC1lk Neoınid!r. 
- Kn ben ne bUlrlm lı.I sicilli ıxı.. 

cek hırsızıdır?. Elnide balmumudan 
bir anahtr:ır kalıbı. 

- Su kalıba göre bır .(UUhtar ya
parsın? dedi. Daktım kıya;fetlne iti. 
adeta bir adam .. 

- ile dedlrıı. yoparı:n. 
- Kaça yaparFtrı" dedi. 
- Bir buçult llra, dedim. 
Yek U.btadan: 
- Pekt! dedi. Amma, lyl )'flp! 

- Hiç merak etme beyı.adem, de
di. . Anahtarı ertesi gUn hazır et -
tiın. İki ,an sonra g~ldi.. Aldı .. Gitti. 

O akşnmı~ı gidip o anahtarla bir evi 
soymuş Üç beş hin liraılk eşya çal
nıı;,. Çak geçmeden hıp deyi ensele -
m~lı-r, sormu~lar, sor tı ·mı lar .. 1 

Anah~n benim yaptlgurı ıu 1 ~·-~ış. 

1 
Ben _de t~~k~r etmed~'Jl, ~ ... > 'lkftr 
edeyım kı .• Evı bern......,~ 'llJım , 
kl.. Neye lnk<'lr ~~cclrn . ~~ ı?. \ 

- İyi i."'.ıa, Karnlk efendi, lkl a
ya kıt:P'ır hap!li, otuz liraya kadar da 
tı:ı~-a cezası vardır bu işin. Neye yap
tın? 

- Yuk cnım ~~n det Daha neler? 
Fil!e Iştinık el..,.,ioıı -n"'. Fer"an zimet... 
hal<!ar olmt11ı m? Ne olmt11um iti ay. 
larla hapis olacakmışım" 

- Oruını bılmem artık. Yalnız, 
cezası var, onu bıTiycr m. 

- Of ya '"·b. n! Bu ne (SUr ki ba
şıma ge-lmlşUr! .. Dur, dur' O teres 
a.'ıkemtye glrdL. Beni de çağıracak

lar 
- Kamik' diye sesleıı!.rlteo, biçare 

adam, 
- llame" Buradayım! Dedl ve ma.b.

keme,r~ k J. 

M .ke ... m d ·11Tuml rldia -
sını ıerdediyıırdu. Sabıkalı K abocak 
Nccmınfn IUt"'J ıab t olduğundan tec-
z yt'!_nl !ııtedll< IOllC•; 

- v .. nı!ğe gelince .• p :re .ııu ba~ 
tadı ve onun da Tü: k cez.~ k:nı ntınun 
682 inci maddeol hükmüno ı re ce
~landı , 11S1Dı lste<lt. Muhakeme, 
müdafaa ,.~ karar · .n bafka aline bı
rakıldı. Kam.ik: n1ahkemed-"'n çıkınca, 
mahkem"l'e girmeden evvel koridor
da konUJtu u adam: 

-:- ~n .sana demecS:m mı, It:nrnik! 
derlı. işte o madde, söylediğim mad
dedir. İki aya kad r hapis 
Karnık m(.C!evek.kUAne başını sal

ladı .. 
Ben All::ıha tevckk:Ul olmusum .•• 

dedt Ne derlerse d~':'l1er. vız geli:-•.. 
1Allah 1ste'l"'5e, iki ay d"ğıl iki sene de 
yata -ım. N'" yap~yım k1"" •• H·r iki a
dım yürüdükten sonra iHlve elli: 

1L1btan gel!'ne n denir?. Ba
kalım rabbım FJeyle~ .. Neylerse gü
zel eyler ... Ve J.ırüyüp glltl. 

Paşabahçede gezinen kadınla
ra saldıranların muhakemesi 
K ıtah tecav zıerden Avni ıs indeki 

le 11«1 ~aç ıtl.nde yakalandı ı dan ev 
B.lr iki hafta evvel P~abah('ede 

yanlar nda erkeklerle kırda gezinen 
Hediye. Selime ,.c Meliha adındaki 

kadınların üzerlne hücum edetek 
bunları kaçıran ve lçlerlnden Hedıye
yl alıkoyarak kendisine zorla tas:ıl
ıcıtta bulunan A\'tll, Mehmet Güler. 
yüz ve Ömer adındokl suçluların dün 
İkinci Aeırcezada g!zı, olarak muha
kcınıeJ ı-lne başla.nmıştır. 

Tecnvüze ulrıyan kadınlarla yan
larındoki erkekler de mahkemeye şa. 
bit olarnk getiril:nl ti. Ne• ·c de .uç
hılarrlıın Hediyeye zorla tasallutta 
bul~nurkcn cfinnü nıeıhut h01llnde 
yakalanan Avnl vk ! edılmiŞ ve mu
hakeme başka b r ıı:üne bırakıllT"ıştır. 

---o---
Bi1yükdere meyva fidanlığı 

genifletiliyor 
Büyiikderedekl meyva fidanlı

ğına bitişik araziden bir kısın • .ıa
tın alınarak fidanuğa• llılv e• ile. 
cektir. Gelecek yıl civar köylere 
buradan müh:m miklarda meyva 
fidanı tevzı olunacaktr. ---
Belediye memurları ceketsiz 

çalııabilecekler 
Beled.ye çok ııcak havalarda dai

relerde memurları:ı ıra a baıında ce
ket!llz çalış:malarına müsaade vermiş 
ve bu müsaade bir tamimle atak:ı

darlara tebliğ edilrrıi~tir. Memurlar 
ceketlorlnl yalnız A.mirler,inin yanına 
çlktıklan z.aman giyc~klcrdir. 

tab!l, herfey onların eskiden~r\ malı. 
HAIA merakla bılt:yorl~r. -ıçın dur-

duğuma, şaşırmış naZ!rlarla etrala 
baktıllma hayret ediyorlar. 

Eıti.kten dışarı attığım jlk adım, ga
rip bir zevkle beni ürpertti. Çıplak 
ayaklnrım nf"rell st"rln yeailllktere gö
mülm{btü. Ayaklarımın hazzını uzat
mak için yavaş yavaş yürüdüm. Ka
laylı bakır teps;fôen so.!r:lya ytıkla .. 
ıınca Recep, bana yer g~ terenk: 

- Buyur! dedi. 
Onları teklit eder<!k, tüyleri ipek 

gibı yun1uşak kuzu pc- tuna bajdaş 
kurarak oturdum. 

N ZJk, dizle:-:lme blı· peıı:klr serdi. 
ÜstO de: y11& habbtt-f'·lerl y'].z n bir 
bakır tnııı dolusu ~ran, bmü.z &ıcak-
1$ ı mubn!aza edrn YlJ1..l.:;.& ekmck
lcri, l'fez:Jt'n alafn ı ded.ii!i so nlı 

bulgur ı-lldvı, bcrum getirdıjır.ı içleri 
bade ll :ıy çörekleri, tep!ihun ilslünü 
dold mq. 

necep k!ip:ıkh sahanın kapağını 1 a
tam~ kızar:nı, ku.şlardıın bir tnesini 
bana 1 z • ı: 

• Puyur bakalım!.. Bunlar hırsız
lama avJardır ... 

Neı•k de Recebin uzaıtııı kuşu aı. 
dı. Pıır mklarının u~lle, ve bilyOk bir 
mehnretlf" yeme!e baı:: 1 adı. Dikkat et
tim. Allah yemenin de bir usulil ka
idesi var. Bu hususta acPmllik çe .. 

(Devamı var) 

Koordina•yon Heyeti umumi 
katibi geldi 

Koordinasyon Heyeti Umumi 
Katibi Haz:m Atıf KuyucaK dün 
Ankaradm şehrimize gelmı~tır 
Bir müddet şehr~izde isfaalıat 
edecektır, 

Yeni ekmek ve lrancala 
narhı bu aabah bQ§ladı 

Sehr .n1zde bu sabahtan it baren 
ekrı•k ıo para zamla francala da ı 
kuruş Llm1a 22.5 kuru a s.a.tılm•va 
b ş1ar.mıştır Yakında francala satı
şı ~erbest bırkılacakt: . --

lranin vaziyeti.. 
~azan: Ali Kemal SUNMAN\ 

Iran her zaman keodisin·lcn balı· 
settirmjş bir diyardır. 

sonu da böyle olacak. 
Bundan 
Yaktile 

onun çok gezı11jş, .. ;örnıüş bir şairi 

asırlar geçerek ) ılulınış da yalnız 
bakiyesi kalmış bir çok fibidderi 
seyrederken hunları yapaLilecek 
üstad san'atk3rların ancak İranlı 
olabileceklerini söylemiş. B r şair 
kendi vatanını ancak bu kadar 
güzel methedebilir dense yeridir. 
Çünkü memleketinin san'atını, a
sırların mirası olan medeniyetini 
anlatıyor. İranlı olmıynıı 1"r ya. 
hancı da ora) a karşı beo.lediği 
me(tıınluğu yakın zamanlarda an
latırken o şairinki gibi parlak de
ğil, fakat hakikatten de u:zak oL 
ıruyarak a ağı yukan şöyle ifade 
elnı;şti: İran htr vakit kendisin· 
den bahsettirecek, türlü caıibo
lerini muhafaza edecek bir mem
lekettir. 

Bunu yazan bir İııglfüdi. Geçen 
harplrn sonra İranda sl'yahat et· 
miş. orayı tetkik etmişti, Iranın 
daima kendisinden b. hsettirecek 
bir memlckcl olduğunu söyli)·erek 
oran metlıctınesindc ise hiç bir 
mübalağa görülmese gerek. 

Uem Hin;J"stam görmüş, hem 
İranı tanıınıs olan Hiımit de Hin
di.tanın parlaklıi[;ını, lranın da 

söz ve saz ahengini bir msrnı ile 
anlatmıştır. Büyük şairin ilham 

• 

fiatıa rı 
Mürakabe komisyo
nunun yeni narhı dün
den itibaren başla~b · 

Fiat Mürakabe Ko..:;:,~onunun 
toptan ve pereJ!s.::ndc et fiatları 
dünden i.1t!Y..ren mer'iyete girmiş
tir, B-u suretle karaman etinin ki.. 
losu canlı toptan 27, kes.ildikten 
sonra toptan 48 ve perakende 55, 
dağlıç etinbı kiloım canh toptan 28, 
kesildikten snra toptan 53, pera
kende 60 kuruştan satılacaktır. 

Kuzu ve kıvırcık etlerinin satışı 
serbest bırakılmıştır. 

Mektep levazımı 

Stoklar hakkında be-
yan name istenecek 

Fiat Mürııkabe Büro.su, mektep 
zamanı yaklaştığ, tçin piyasadaki 
kırtasıyc e)yaları üzerinde sıkı bir 
kontrole geçmiıtir. Bunları ellerin
de bulunduranlarda~ beyanname 
alınarak saklaır.alar;na meydan 
veri miyecektır 

seı:aı·tıer e ıu 
yls Ulil 

Şeh.rde ve sayf.ye ycricrinde 
damacana he satılan menba suları 
blr kaç .ı;ündenberi 10-15 kuruş 
pahaL satılmağa başlnnmıştır. 

B\1 arada Yeşilkö) de de evvelce 
35 kurı.~ olan bir damacana su 
şımdi 45 O kuruşa satılmaktadır. 
Eelediye \ e dığer alakadarlar bu 
be:Jepsız yukse'.me hakkında tah
kikat yapmağa başlam:.,lardır. 

---1)---

Vali muavini ve Maaril 
Müdürü Y alovadan döndü 
Yalova köylerinde tetkikler yap. 

makta olan Vah l\1uav ni Ahrr.et 
K•n ,;: ile Maarif Müduni Tevfik 
Kut dü.n şehrimize dönmüşlerdir. 

Köylerin imar ve maarif işlerine 
da:r notiar alınmıst;r. Bunlann 
tahakkukuna çalış•İacaktır. 

BüyükadaJaki konleran• 
Yardıınsevenler Cemiyeti Bü

yükada şubesi tarafından evvelki 
gün saat 17 de iskele üstündeki 
Parti salonunda bayanların yurt 
müda!aasuıda:d hiımctJni tebarüz 
ettiren bir konferans v~rilıniştir. 

Mühim miktarda teneke 
levha geliyor 

Yakında hariçten mühim mik
t.ırda teneke levha geleccgi haber 
alınmıştır. Bunlar ev\ ela ihracat
çılara ve müteakiben petrol kum
pany 'lnna ye konserve fabrika
) ~ına il vz, edilecektir. 

- -Bu günlerin birinci dere
cede tazelediği bir mev
zu .. İran her vakit kendi
sinden ehemmiyetle bah· 
aettirecektir. 

mcnbaları da geni~. Hamit o mıs. 
raında Hindıstanla İranı yanyona 
söylemekle bu iki diyann birbiri· 
ne olan yakınlığını bugün il- in de 
sanki siyasi manası ile de hatır
latmış oluyor. 

Bu mevzu etrafında birbirini 
takip ederek hatıra gelenleri sı. 
ral•yarak yazmak ayrı bir iş. Bu
gün İrandan bahsedilirken siyasi 
faaliyetler zümresinden olarak İ
ran hiikiimcti nezdinde bazı teşcb. 
hiislerin vukuu haber verilmek
tedir. 

İran hU&"ün birbirile döğüşınek
te olan de\'letl~rin hepsi ile de 
dost geçinmektedir. Her tarafa 
karşı bitard bulunuyor. 

Harp keııdi kendine inkişaf •
derken. Alman - Rus muharebesi 
marken bir taraftan da siyasi fa
nliyetler, diplomatları meşgul c. 
den meseleler eksik dc~ildir. Bu
günlerde bu meselelerden birinci 
derecede ehemmiyet alan İramn 
YBZi~·etidir. Harp ha!jlıyahberi iki 
senedir l'l"eın siya~eti mulıtcHf za
manlarda diinya mathu tını ehem. 
miyctle dilşündünnüştür. Fakat 
her meselenin ,-akit \'akit canla
narak sonradan yerini ha ka me
selelere bıraktığı görlôlüyor. İran 
bahsi de öyle oldu. Ancak ehem. 
mi~·etini hiç unutturmıyarnk. 

Çünkii İran kendisindl'n daima 
bi• "ıretle, fakat ehemmiyetle 
hah ettiren bir memleket olarak 
kalacak, 

1 H ~!' ~• Ba•f' 
u 1 tran fJ 

Yazan: Ahmet Şükrü E:S~ P 

Bir kaç günden beri, rııııJı1' jr.o 
kaynaklardan gelen hatıerıer, dı' 
gilterenin ve Rusyanın ırs~ef 
bazı Alman tebaasını ihraç et. er 
için Tahran hükı'.ımetini ıan·~ 
mekte olduklarını bildirınekl ,. 
Pars ajansı da bunu teyit ':ıııll. 

• •• tJ 
bu talebin:.Iranda ~ncbUer~· ~..,. 
oldukları ~met şartları Jıa}; ;; 
daki hilgiıoizlikten ileri gel~ 
neri sürmüştür. Yani pars if.
.demek i.ı;tiyor ki, Irandakı p, ~~ 
tebaası, İngiliz ve Rus :ıneıı!~' l 
rı için tehlike teşkil etını~ 
derecede zabıt ve rab.t aı~ 
bulunuy~rlar. Böyle .ol J! 
luılde Ingilterenin ve ~ 
yanın Alınan tebaası hakktn°' 
dışe göstermesi manasızdır. il' 

. Y~_ni kur~l.:ın İngiliz - ııt'1,~ bırligınin dıploır.asi sahada[;! 
liyetinın ilk hedefi İran oJı!l. 
tur. İranın böyle İngiliz - J\ı.ı.I 
bırliğinin kurulduğu cskı za , 
!ara ait ac: hatıralnrı vardır. !ııi r 
tere ve R usy. rn uncu asır ıı.il 
fmda Asya kıt'asını araJs!', 
paylaşan iki oüyük devlet · 
Bunlardan biri kıt anır Ş"•'- '! 
istilas na geçirmiş, d•ğerı de t 
nup kısı.mlarında yerl..şınişl"~: 
giliz - Rus menfaatleri şar 
ı;arbe doğru bütü~ kıt'a boY~ 
temas halinde idi. lki devlet. l . 
birinin rakibi clarak kaldıkÇ3• 
da rahattı. Fakat yirminci :,JI 
başlangıçlar.oda Orta AVfll\ 
beliren büyu·· k Alman kuV''e, .. . y , 
karşı Ingiltere ve Rusya bir<!~ 
meyi menfaatlerine uygun tı" .' ,, 
!er. Bundan başka bir takııTI , ~· 
yetler de iki devleti biribirıle rd. 
leşmcğe doğru tazyik edi1° 
Rusya Fransanın ittifakJ!IB ~ 
mişti. lng'ltere de 1004 seres' · 
Fransa ile meşhur antant k 1 

yal mukavelesini imzaladı. ı:ıııo 
tere ile Rusya anlaşmadı'kça. r.~ 
yanın da İngilterenin de frB i. 
ile yapt;kları anlaşmalar nı3P~ 
rını kaybedecekti. Bu gibı ~ , 
lcrin tazyiki altında !ngııte r 
Rusya 1007 senes:nde anıaşt: ~ 
Bu anlaşmanın. ilk iki kurb p· 
ECganistan ile Iran olmuştu. ··ıl· 
ganistan, 1907 anlaşmasına go ,ı 
İngilterenin nüfuz mınta~S~~ 
terkediliyordu. Çar, KAb11 > 
mümessilini geri çekerc'k foııf 
tere vasıtasile teması tenıiıı e\ı· 
ğc başlayınca Efg~nistan!!l 1,1 JI 
lali de manasını kay betti. ira0 ~ 
·· k 1 ~ıs uç ısma ayrılmıştı. Şirr.a Jı" 

Rus nüfuzuna ve cenup kısırı"0rl' 
giliz nüfuzuna terkediliyor- . ;ıı 

kısımda da her iki taraf birıb1r 
muvafakatini almaksızın ııer <' 
gi iktısadi teşebbüste bulunrı" 
caktı. . W 

1907 senesinde kurulan ııır,. ı 
~iliz - Rus işbirliğinden 5~. 
Iranın ıztırapları başlıyor- il ıI', 
kendisine tahsis edilen şim 1 
takasında iş ortakları olar foC 
!er için b:le endi<e mevzuu 
bir takım teşebbUslere gıriı. )d 
lar. İranı kurtaran 1914 har!>.,• 

ha doğrusu bu harbin neti~~;ıı' 
muştur. Rusyanın inhilalı u.z ıtıı' 
İran şımal tehlıkesindcn 1'U ıJl'( 
duğu gıbi, cenuptan gelen telı Jr'' 
yi bPrtaraf et mi!k için de ~ 
harl>in sonunda İngilizlerle u 
mak mecburiyet1:"de kaldı.' ııl 

!ki harp arası Ingiltere ılt ırıl 
ya .biribirinden ayrı kaldıkça .,·r 
rahat etmişti. Esasen bU d~ •' 
birinci kL>m111da Rusya zaS1 ı-1 
yalnızdı. İngiltere de harpte'' ı-ı' 
gun çıkmıştı. Sonra da !~ I 
Rus rekabeti 1907 senesinde ııık 
velki muvazeneyi temin el -" ..,. ,,,, 
Şimdi İngiliz - Rus işbirJig~~ ı' 
yeti değiştirmiştir. Tahrsıı ,iJ ( 
pılan müşterek Rus • İngı.' 1;ı.:ı 
şebbüsü, İranı 19<17 senesın~ ,r 
eden günlerin atmosferi iÇ r'lf~ 
mış olmalıdır. Bununla lı<'.i jrl 
şunu hatırlamak gerektir kga~~ 
1907 senesindekı iran de ,1. 
İran harbi takip eden scnel~if~ 
f.nda şümullü bir inkıliıP ge ıtı 
ve Riza Peblevinin idares1 8 )Jl'ııl' 
büyük terakkiye mazhar tııl, 
tur İran bu müca .ıtye )<a ı ' 
yarak harbin dışında ka11e'1, 
topraklarlle istıkliilini sııabıif· f.1 
dafaa etmcğe karar verlll'lı r i'İ 
manların memleketten çı~[ııl'I 
!arı l~ •ında Tahran !ıU J11l'l ~ 
nin nasıl bir karar verct.ıit1 wıf r 
olmamakla beraber. hangi 11! ( 
gelirse gelsin ist'kliılile .ıcfil ~ 
bul etmiyen bir tazyike 1<

8 ,,J>"' 
... ,:;.ıJ.r 

nın mukavemet ooeceı:ı , 
dir. 



Sovyetler, Boğazlar hak
kında İngilizlerle gizli 
bir anlaşma yapıldığını 
tekzip ediyorlar - Bir 
Bulgar gazetesi İngilte-

1"" Y•zuıın ıncUnlerl Anadolu reyi baş düşman telakki 
trUı· ı\Jansı buttenıermden alınmıştır) ediyor - Fransız kabi -

ıı eden: t.luammer Alatar nesi General Veygand'ıu 
tı ~kholm Tid.ngen isminde. da iştirakile Fransız Af-
lıııtıi cç gazetes1ııın Ank::ıra mu.. rikası vaziyetini görüştü. 
a.,,K~1.r Karadeniz ve Çanakkale ::::::::::::i:::::::= 
lıg td ı uzerınde bir kontrol _te- del Hal, japonyanın Pasifikte çev-
~ıa ılınesı hususundaki Rus ıd- rilmesind1'n bizzat kendisinin mes-
~'4r tının tanınmasına mutedair ul olduğunu söylemiştir, . 
g._ ~ Sovyetler Birliğı lıe İn- Uzak arktaki vaziyet dolayıslle 
~ a:a ında gızlı bır anlaşma Kanad; hükiimeti de, Pasifik S"-

edildıği hakkında gazetesi- hillerinde birçok tedbirler alın~ 
~ hafıtr gondermışti. tır. 6 ıncı Kanada tümeni sefer • 

ıı.t et •Tas. ajansı bu haber bcr hale konmakladır. 
llıtia şunları söyrnyor; .Stok- Avustralyaya gelince, Başve • 

' ' V ordusuna ,, 
geni talim.at 
Londra, ıo (A.A.) - Bu .-.hah ilk 

saatlerde radyoda beyanatta bulunan 
Albay Britton. Almnyada ve Alman 
istil5!'>1 altındaki her yerde tV• ordu
suna hitaben önümüzdeki Cuma günü 
mühim talimat vereceğini söylemiş

tir. 
Albay Brlllon, !.,gol altında bulu

nan memleketler halkına demiştir ki: 
Elinizdeki paranın kıymeti sıfıra in

meden satırı alabileceğinlı 'kadar mU
bayaatta bulunun. Çifl('iler, yakında 
Nazi ajanları gelerek sizden ne mah.
sul idra't ettijinizi soracaklardır. 
Mahsulünüzü e:iılemenin yolu vardır. 
Bunu. herhalde ı;lz de bilirsiniz. (;,. bu'l'ldingcn gaze~1'-.run ver - kil Menzi söyl-.. ği bir nutukla, 

~ t haberin Alman pMpagan.. Av-us.ral;-anın tehlikede olduğu. 
arar.ıı.uan t,.:mı edilm1ş ol - nu beyan ederek, demu;tir k.ı: 

> -·~ıı bevaııa Tas aionsı me - ' · "" ' r- •- Avustralya, tarwın . n en , ur. 

im ıuzıerla bir baba· 
rı te zlp ediliyor 

~•Ctı:r hayati bir anını büyük bir teyak-
l::R.E BULGARiSTAN iN kuzla j aşamaktadır. Son hafta i-

ln ·ı. BAŞ DÜŞMAN! çinde h~rp. Avustralyayı tehdit e-
" gı, z llarich. e N aı.ırı Eden son J b · t ı t F kat "- 'il der bir ma, ıye a mış .r. a 
llJa · • bir nutukta, 'hesaplaş - l939 SC'ne-ine nazaran kıyas edi-
l Zamanı ~llnce, Bulgaristanın lemiyecc.k derecede m.: 1faamız 

iz ~"re işgaı ttiğı tcp;ak - .çın mücehhez bulunuyoruz. A-
kenı.JSıne bırakılını •acağını vustral. a. şimdıye kadar hıç bır 
ıoylenıişti. Bu nııtuk l-,ak. zaman sırtını düşmana göstcrme-
Soryada çıkan Zora gaze-

·~ ialırlan yazı or. 
· -r ııutıuc, lngılterenin, Bul • 
t , lanın baş cıiişmanı oldu • 

"'U b· 
tt ır kere daha isbat et • 

tdir .• 

C Vişi NE YAPACAK? 
~~n~ra1 Veygancı ·ın şimali Af. 
~ •n Vış:'ye gelerek, Mareşal 
l:ıun n'le g0ruştüğim ü y~tık. 
V ı ' Pransız kabinesi General 
1tn1s<ıııtlın da iştiralole bir t<ıP
~ ~aPınışsa da, bu toplantıda 
ıı-...,-.... arlar veri!Wği hakkında 

,.-..ıat al am••tır 
..,aı· ... · 

~!et 11ırdur ki, son ge~en ha • 
~. p • A.lnıanlann ş!ma:ı Afrıka
h~ llıırarıs,, ile işb.rliği yapmak 
llıt·, lllıda ısrar ettiklerini bildir.! 

(" idi 

~ ı;.,.aftan Fransızlar yeni 
~ tlııu esasiyi hazırlamakla meş.. 1 
li!ı' u:!•r. nu kanundaki hüküm
.1.ııı,, g.ore, devlet reisine, Birleşik 
~%i l'ika ~isliğine az çok benzer 
~1 .. Yetlcr verilecektir. Henüz 
\ııı '~eklini almamış olan ve gizli 
lq~ n_ bu. projede iki büyük e
"lııı R0 >.önünde tutulduğu anla • 
llılktactır. 

\iııiıı l'incisi. devi t reisi salahiye-

miştir.> 

JAPONLAR MANÇUKOY A DA 
ASKER YIGIYORT.,AR 

Röytcr ajansm.n Londrancn sa. 
Uıhıvctlar bir menbaından ö(;:en
diği~ göre, japonların Man~uko 
hududuna göndermiş oldukları 
takviye kıtaatı, takriben 100 bin 
kişiye baliğ bulunmaktadır. 

Birkaç zamandanberi bu hudut
ta bulunmakta olan japon kıtaa.. 
tının yekiınu 250 bin kişi tahmin 
edilmektedir. 
AKDENİZDE 3 İTALYA.1 

VAPURU BATIRILDI 

İngiliz Hava Nezaretinin bir 
tebliğinde bildirıldiğine göre; per
şembe gecesi İngiliz tayyareleri 
Akdenizde altı torpitonun refaka
tinde giden altı İtalyan vapuruna 
hücum etmişlerdir. Bunlardan 
6000 ve 8000 tonilatoluk iki vapur 
batırılmıştır. 

Ertesi sabah yapılan keşifte ka
filede dört vapur kaldığı görüldü
ğüne göre, geceleyin iki vapurun 
batırıldığı tahakkuk etmiştir. Yi
ne Akdeniıx!e 8000 tonluk diğer 
bir vapura ağır isabet olmuştur. 
Bu vapurun da battığı zannedi!.. 
dilmektedir. lıt; ~:ınlması, 

l:ı il ncısı de gen;.ş bir intihap hak. l====-===========::1 
~~c t.<ii1 edil:m.i.ş intihabat sis. Sovyet Tebliği 
lıap · lhun bir miıddet icin inti. 
lı-u!lı~dHecek ve tekrar intihabı 
te;,,i un bulunacak olan devlet 
lıııettYn.i zamanda otomatılt bir 'e Başvekil olacak ve nazır-

\'e kendisi ~ktir. 
~ 11)1\i leanunu Esasinin tahriri 
1-..a d Rııl olan komisyon kadın,. 
lııetiııı a <nllhap l}akkının veril • 
lı;,~ teklif etmektedir. 
'ı;lıt· İl(AN - jAPON .MÜNA • 

''llo.lLERi NAZİK SAFHADA 
ttııı rı lllahfllerinden Amerika 
a naııebetıerın naı:tk bır saf.. 

Ilı(!(, e~rınekte olduğu bildiri! -
~le d.ir, Bununla beraber ıhtilafı 
•utıı~ıtını;k arzusu da hf.ıkinı 

.\ııı aktadır. 
toı :ı~alJar tarafından kon • 
ı..n.ıın . •n ve japonyacla neşro • 
-.ı, /aı>on Nı;ws • W eek gaxe • 

•lıu ilzıyor: 
tn,~alin ihtilafı tesri edeceğine 
~ l!r Ut; 'lleınk bir hata olmaz. 
a~~ tarafın gecikmeksizin mu
~ atı>ir 

l\ııidir. tesviye sureti bulm;ısı 

"-ıııerJt 
a Har.iciye Nazın Kor. 

~ l} f.' 

(1 inci Sahlteden Devam) 
sif faaliyetleri ve mahalli çarplfma
lar olmuşlur. 

MuhaTebeler esnasında Kızılordu, 
düşmanın makineli cüzütamlnrına, pi
yadesine ve dilşman tayyarelerine 
darbeler indimılştlr. 

Cuma günü düşman 14 tayyare 
kaybetmişti'!'. Bizim zayiatımız 12 tay
yaredir. Pc~mbe günü, Almanlar 
evvelce bildiri!~ gibi 21 d ğll, 81 
tayyare kaybetmişlerdır. 

Alman donanma cüzü tamJ::ırına 
karşı yapılar bir hücumda bir torpi
do batınlmış, dijer iki torpido hasa
ra uı,'1'aUlmıştır. 

Şimali Fransa 
( 1 inci Sahl!eden Devam) 

4 İngillz tayyaresi kayıptır. Alman
lar 13 ~are zayi etmişlerdir. 

JIAMBl'RG VE KİEL ŞİDDETLE 
BOMBALANDI 

Lon<!ra, ıo (A.A.) - İngiliz tay
yareleri Kiel, liamburg ye diğer Al
man llmar.ı.lanru ve Almanyanın di
&er yerlecındeki askeri hedefleri şld

detii surette bomb•rdunan etmişleo

dir. 
9 inıtliı bombardıman ta;ryeresı üs.. 

!erine dönmemiştir. 

~ HOMANı 78 

l,. Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

i~··~tu 
~hir d ~ Ve belki de Ferdi ıçlD 
t. t nıı , llrt if dasi değildim. ~·a· 
~~~ ~.~t lafmda iken Ferdinin 

IJ ~leri benim serpil~Un. 
(l n •t <>ldu. 

t l•ı ~ lıı, sar ı · - ı·· 
~ı .' 1'ii ı"· ı ~~t ı, mavı goz u, 
~ ''~tıı ı U, ı:tiz 1 ı:örüuüşlü kız 
• ~ •iııııı s ~ı Ve kızaran yüzü ile "•L· •lcri .. 1 Ilı..., hoş h' ""~ erken mahkeme 
ı. ~lla1t . , ır •alon muş gibi ~iikfmu 
<L ıç111d • ~' 
~"' ı,.~ h e hu. Herkes tek ku-

ı~1diııli3 :;11 ı:ibi ona bakıyor, o
t~ aıı le . d.u. Ve .. o yavaş ya\·at 
h;;1:•iııe 1

• ıle. güzlerini hakimin 
r~ ıı~aıı 'i:'nu~ bakışlarında tam 

de,1 •desı tubit etmiş ola· 
ı '() ın ediyordu. 
~n "•lıit k 
tid· 1 idiın °llejde okuyordum. 

•ı·n,du. · lraftada bir gece eve 
'il. Güzel mi idiın bilnıi-

yordum. Fakat, cüze! bir kız ol
duğumu söylerlerdL İ~te o vakit· 
ten başlıyarak Ferdinin gözleri 
kalbimi hedef tutan birer ok &'ibi 
beni takibe başladı. 

Fakat on~· karşı benliğimde dal
ına beni biler.ok veya bilmiyerek 
ikaz eden bir kudret hissettiğim 
için bu antipatim ve teyakkuzum 
kendimi ona kaptırmama mani 
oldu. Bilmiyorum huzurunuzda 
daha çok acılmak, teferrilata gir
mek yakışık alır mı?. Bütiin bu 
çirkin safha üzerinde durmak b&o 
ni sıktığı kadar ihtimal sizlerin 
huzurunuza da ağrlık vermiş olar 
cııktır. 

Yatı mektebinde iken eve g&o 
lişleriınde beni takibe başlıyan ve 
zehirli birer ok &'ibi ardımdan ay. 

Moskova, 10 (A.A.) - Ofi: Ilarici
ye Komiserliği muavini B. Lozovski, 
matbuat konleraru!'ında İnglliz mat
buatının, Japonyanın Uzak Şark Sov
yet hududunun gayri askeri hale if
rağına dair talepte bulunduğu hak
kında neşriyat yapmış olma, rından 
mütees~ir olduğunu beyan etmiş ve 
bu haberlerin hakikatle hiç bir müna
sebeti bulunmadığını tıave eylemli-
Ur. 

Lord Halifaks'ın 
gorüşmeleri 

V~ington, 10 (A.A.) - Brltiş U
nayted Pres'in bildirdl.ilne göre, Lord 
Halifaks dün Holanda sefiri ile, mü
tcakıben Hariciye Nazırı Kordel Hal 
ile görüşmi.ıştür. 

Harp Vaziyeti 
(1 ınci Sahl!edl.ıl. Devam) 

bu meyanda 5250 kamyon ve yük
lü trenler .. ) dir. 

Bu zayiatı ihtiyatla karşılamak 
ve Sovyetlerin vereceği rakamla
rı beklemek, bir mukayeseden 
sonra netice çıkarmak doğru olur. 

Korosten ve Çcrkof istikametle
rinde muharebelerin devam et
mesi, Ukraynada Alman ve müt.. 
tefik tazyikinin henüz hafifleme
diğini göstermektedir. Alınanların 
aldıklarını bildirdikleri K.orosten 
mevkii Kiyefin 150 kilometre şima 
li garbisindedir ve bir <kmir yo.. 
lile Kyefe bağlıdır. Çerkof ise Ki
yefin 70-80 kilometre cenubunda.. 
d1r. Anlaşılcyor ki Almanlar Kiyef 
şehrini bir an evvel işgal etmeğe 
ve aşağı Dinyeper boyuna sarka
rak cenupta Sovyet kuvvetlerini 
ihata etmeğe gayret ediyorlar. AL. 
manların Çcrkof istikametinde 
Sovyet cephesini yarmaları, Rus
ları fena vaziyete düşürmüştür. 
Bununla beraber Odesa - Nılto
layef bölgesinde Rus kuvvetlerinin 
Alman ihatas ndan kurtulması ve 
Dinyeper şarkına ç<-kilmeleri 
mümkündür. Al anlar Ukra),ıa
da da demiryol istikametlerinde 
harekat yapmağa mecburdurlar. 
Demiryıol istiknır.etlcri şunlardır; 

1- Lok _ Kiyef - Harkof 
2- Lemberg - Zitomir - Kiyef 
3-- Odesa _ Rostov. 
Hulasa Almanlar Kiyefi hfıU 

işgal edemeı,.i~lcr ve Ukraynadaki 
Sovyet ordularını büyük kısmile 
mağlup ve imhaya muvaffak ola
mamışlardır. Bundan sonra yapa
bileceklerine hükmetmek için or
tada ciddi bir sebep yoktur. Uk
raynanın kaybedilmesi Ruslar için 
elbet iyi bir netice değildir. An
cak daha şa~kta büyük bir sanayi 
mıntakası olan Don havzası var
dır. Ruslar buna dayanarak Din
yep.er şark:nda harbe devam ede
bilirler. 

rılmıyan o gözler mektebi bitirip 
de evde kalınağa başladığını va_ 
kit beni biitün bütün rahatsız et
meğe başladılar. 

Güzinin sesi daha çok titremiye 
başlamıştı. Fakat, silis, ahenkli 
söyliiyordu. Sözlerinde bütiin bir 
göğsün sarsılı ·ı ve o sarsılı~taki iç .. 
li i5yan ve utırap kudret.inin ifa.. 
desi vardı: 

- Bir ı:-ece odamda ateiıma 
uzanmış mecmualara bakıyordum. 
Birden kapı aralandı. Ferdi geli
yordu. Gcliı;inde ihtiyat, korku i_ 
fadc eden bir sönüklük vardı. Bir 
baha üvey de ol~ göğ ünü gere 
gere ve hiç bir ihtiyata lüzunı gör. 
ıneden kızının odasına girerdi, Bu 

onun tanıamile tersi idi. Korkulu, 
maceralı bir hayatın başlangıcını 
gözlerinde okuııan bir edası var
dı. Dalgın dalgın, biraz da hayret 
duyarak ne oluyor? dh·e <C5İmi 
çıkarmadan ona balı.akaldım. 

O, ayaklarının ucuna bMa ba.. 
sa yavasçacık açtığı oda kapısını 
kapıyarak odadJan içeriye girdi. 

(Devamı var) 

'Afacaristan·da 
z g ~fet yasat 
Bu..., ,te, 10 (A.A.) - Oli: İaşe 

maddelerinden ta.sarrut etmek ve mad. 
di vazlyC'tlCrl müşküliı.t içindo bulu
nrınların ~enkidlerine hedef olınaktan 
içtinap eylemek maksadlyle neşredi
len bir kararna!'n<' ile ziyafetler ve 
kafile halinde seyMatlcr menedilmiş
tir. 

Şaagbaydakl lsvıç
reıııer ayrıbjor 
Şanghay 10 (A.A.) - Ofi: 
Felemenk konsolosluğunca alı

nan tedbire imtisalen İsviçre baş 
konsolosluğu memlekette bulun.. 
malan mutlak surette lazım ol -
mıyan İsviçre tebaalarına: milin. 
kün olduğu kadar yakın bir za • 
manda memleketi terketmelerini 
tavsiy.. etmiı;tir. 

Zam.zam va ıırun
dakl Amerika ııar 
Otlava, 10 (A.A.) - Zamzam is

mindeki ?ı.tısır vapuru batırıldığı za
man korsanlar taratınd<ın y::ı.kalanan 
11 Kanada rahibi lı.fılA Almanlar ı.... 
rafmdın mevkuf tutulmk4 adır. Hü
kô.mete bu hususta Cenevre Kızılha
çından '~.mi malümat gel1nistlr. Di
ğe< 6 rahip hakkında mal()mat alına
mamıştır. 

---.!Sı. .• ... ~ .. 

Alman • Sovyet 
harbine bir bakış 

(1 inci Sahifeden Devam) 
tığlnl ve bu istikametlerde fid
dctlf muharebelerin cereyan etti
ğini bild,rmektedlr. 

Marefal Budiyeni ordularını istih
daf eden bu hareketin b<de!l Odesayı 
ve Nikola~·efi zaptetmclt oldu.ğu anla
§ıll.yor . 

Dün neşrettiğimiz fevka!Ade Al
man tıebllti, bu cephede 6 1ncı ve 12 
inci So\ yet ordulariyle 18 inci So\.7et 
ordusunun bazı kısımlarının, yanı 
tahminen 25 piyade, dai ve tank tü
meninin imha edi1diğlni, içlerinde 8 
ve 12 inci Ordu Kumandanları dahil 
nlduğu halde 103,000 ktılnin esir a
lındığını, ı:;ek çok harp malzemesi iğ .. 
tinanı ed:ldi~ini btldirm~l<te idi. 

L<"tnd1·aye. gör~, ~imdi Almanlar Ni
kolayef'in 110 ktlomet~ mesafesin
de bulunmaktad1rlar. Di.nlyeper bo
yunca Kaı adenLLe do,lru Alman taz
yiki şiddetlidir, 

Alman tebliği, bunlara fU haberi 
de ııa"e eımektedir: 

Pripet bataklıklannın Cenubun
da Alman kıt'aları, geçilmesi imkft.n
sız orman ve bataklıklarda a:ünlerce 
devam ~en muharcbel-rrdcn sonra 
mühim bir münakal5t merkezi olan 
Koro<Jten'l zaptetmlşlcrdir. 
RUSLARA GÖRE BİR 
DEGİŞİKLİK YOK 

So\'yet istihbarat bürosu, llkbano
b<>lerin yine hep ayn! cephelerde, ya
ni Kcksholm, Smolensk, Korosten1 

Bytı:la -- Ç~rkof fst[k::nncOerinde ve 
Estonya c hesi klSJntnda demav et
tiğini bild~ktedlr. 

n· - r t.araltan, tKız.tl Donanma• 
MeCJn·ı:ısında i!ıtlşar eden ve Tass A .. 
jansı tarafından .nnkledi~ b:r mah.J. 
lede, Alme.n donaıunasının 22 Hazi
randan 4 Atu•lo•a kadar olan ~ giln
lük harp rnlid~ctircc 14 denizaltısı 
batırtl~ı!ı blldlnlmd;!edlr Bu dcnız
a~ tııarın <•ör:!u may nlerr> <;arparak, 
biri Ka!'Dd.entzde bir Dulgar torpi
d=na blnditcrek, diıl<?r'erl de Sov
yet deııiı kUV\-Ctk"rl tarafından batı
rılmıştır. 

ele y nin 
bıraktığı i 

rım 

(1 inci Sa.lıifedcu Dcvıım) 

!inden şikAyet edilmiştir. Denili
yor k!: 

<- Sokağ.mızın ana lağımı ol
mad1ğ:ndan mahallelinin müraca
atı üzc:ine sokağa borular konul.. 
du ve kaldırımlar da bozuldu. Ev
lerin temelleri meydana çıktL 
Şimdi günlerdir taşlar ortada du
ruyor. Eiler bir ya~mur yağacak 
olursa evkrimiz tehlikeye girecek.. 
tir. Bundan başka bozulan kaldı
rımlar tamir edilmediğinden bu
radan bilhassa geceleri geçmek 
çok müskül Ye tehlikeli olmakta
dır. Belediye başladığı ışı acaba 
niçin yarım bıraktı?. Burada otu
ranlnrın rahatı niçin düşünülmü
y()r? .• 

SO:'< 'TELGRAF - Bu şikayeti 
ehemmıyetJ.e Belediye Reisliğlnın 
nazar. dikkatine koyuyoruz. BaŞ
lanan iş herhalde temamlanmalı 
ve J>alk da bu sıkıntı'ı. tehlikeli 
vaziyetten kurtarılmalıdır . 

Bükreş Elçimiz 
(1 inci Sahifeden Devam) 

kale hududumuzdan dün Edirneye 
gelmiş lf'rrlir. 

Hamdullah Suphi Tanrıöver E
dirneli gazetecilere mezunen gel
diğini ve seyahatinin tamamen 
hususi mahiyette olduğunu, bir 
haftaya kadar tekrar Bü1<rcşe dö
neceğini söylemiştir. Mumaileyh 
bugün şehrimize ırelmişı.ir. 

GAR.P 
ŞEY B ! 

{ Ilaşınakolcdcn Devam 1 
ınasının arzu el.hlnıc:,i ~ıhkı11a gc
Lnre 'l'ürlı:iyenin bitaraflıı:ının 
liıl.tnf

1 

ara temin ettiği huzurun 
\.US~at derecesi göz önüne :etiri· 
lince; böyle bir ihtimale inanmak 
da güç olur. Teşvik \'C akla ı:c.. 
tirınek ihtimali ise; her bakımdan 
Almanlarca nazara alıuımyacak 
gülünç bir taYSiye olmaktan1ileri· 
)'e geçmez. Niha)·ct, Rw.ya)a kar· 
şı bütün kudret \'e imkanları ile 
taarruz eden Alnıan~ ~nın Ru::; 
orduları kaı'Şısından külli kuv
vetlenni çek•p; Türk ordu " g'.b'. 
yenilmez, Türk toprakları ~ı~ı 
geçilmez bir sahaya gelmek ıçıu 
akıl hastalığına uğramı~ bulun
ma>ı lazımdır. Bilakis, Almanlarm 
alollarını tanı devşirmiş olarak 
şark cephesinde kı) "1 ·a harbct
tik!cri ve Rusların da azami şid
det ile ,.e her türlü takatleri ile 
harbettikleri ı:örüliiı·or. Harbin 
bu seyri içinde Alman kuvvetle
rini filhakika bn~ka cephelere da· 
ğıtmak tarktaki yükii hafiilctmek 
bakımından faydalı görünür>:e de, 
Almanların böyle b:r vaziyete 
kendiliklerinden fırsat ve mahal 
vermeleri asla umulamaz. 

Almanlar; hatta bütün bu vazi... 
yetleri mütalea etmiş ve taarruz
dan önce İngiltercnln garp ccphe
s:nde bir ihraç yap.p yapaınıya. 
cağım hesaıılamı~, Balkanlarda \•e 
diğer cephelerde harbi kettdi he
sabına ta>fiyc etmiş \e Türkiye 
ile de bir dostluk muahedesi im
zalanuştır. Alınanyanın bir ölüm 
,.e dirim harbine tutuşmu, oldu.. 
ğu bir de,·irde bu evve iki tedbir
lerini bozması \'e ~·eni yeni gai· 
lelere girişmesi beklenemez.. Al
mannrun hesaplarını ve tedbirle
rini 

0

b >:malt için bir taarnua gi
rismek ve yeni bir cephe açınıık 
is~ herhalde Türkiycdcn bcklcne
m~z; Türkiye ittifaklarına \'C 

do•tluklarına merdane sadık ol
Gı ğu tadar, sulha ve ~ıikuna da o 
n..;bette sadıktır ve bütün emeli 
harbi bir an önce bitm ş ve insan
lığı, insanlığın haklarına yakışır 
sulh nimetine kavu~muş gömıek. 
tir. Binaenaleyh, bütiln bu çcş:tli 
tahmin ,.e şayiaların nıütalea ve 
hesapların bizint üzcrin1izde \'e 
hattı hareketimizde h-'çbir tesir 
hu.5.ule getirmesi ınüliıhaza edile
mez; durumuptuz, ınasuniye-t is· 
tibdaf eden tedbirlerimiz açıktır, 
sabittir, dün ne idi ise buı:iin de 
odur. O halde; bizi ne şaşırtncak, 
ne de yolumuzdan çevirenıiytıcck 
olan ?ıu nttita1ea1al', tabnıin \'C işa. 
alar; ya fuzuli bir ı:a -ret sarfın
dan ibarettir; yahut da Orta Şark
ta ihdas edilmek isten n ,·azi~ et.. 
leri mcskelcmiye ve icabına giirc 
nıiidafaa mesnedi gü"termj ·e ına• 
tuf karşılıklı emcklrrdir. Yalnız, 
hor taraCca çok iyi takdir ve ta ·in 
edilnıc~i IU7.11n(hr 1 i, C'ı n1huri ·et 
Tiirki' esi sini.,.trri en kU\'\ et i oe 
lan v~ tedbirlerinde d~ her bakım
dan asla kusur gôst<-rmiycn bir 
devlettir ve güzü her yandadır. 

Am a 
( 1 ı.1ci Sahifeden Devam) 

grc,-cil~re ınüzaheı et etme tcdı•. 

Nc,·y·ork World Telgraf diyor kl: 
Hükümetin, sanayi .,,.ekkül!crı 

federa>yonu kongresi reis mua
vini Flynnin teklifini kabul ede
rek inşaat tezgahlarına vaz'ıyed e
deNği anlaşılmaktadır. 

AMELE ZA..'1 isTiYOR 
Vaşington 10 (A.A.)- Ofi: 
Yeni jerseyde Cur'is - Wight 

tayyare l"'rvaneleri fabrikas nda 
mesai .emen hemen tamamen te
vakkuf etmiş haldedir. Bunun se
bebi amelenin yevmiyelerine saat 
başına 20 sent zammedilmesinı is
temeleridir. Şirketin SÔ7.<:ÜSÜ ya.. 
rın ışin m olarak durmasının ih
timal dahilinde olduğunu söyle
miştir. 

lng"lizler·n 
( t inci Sohlfedcn Devam) 

cllr Fikrimce, lıavadan istna şimdi

den başlamıştır. Bu istll~. İmrarntor
l1Jk ve rc.tittt:fik hava ku\-veUerl, 
maksatlarına •-armalı: l~ln şeytan kı

ya!etlne gırtn Almanlara Bon """' kat'l 
d.lrbeYI lnclrlnceye kadar artacakbr, 
nı.;yı..:.. Br 'lnyanın h:ırbi kaza.ı.aca
l!;ma emin m , CenuM Afrika Birliği 

'"''hat zafe in f:lhakk-•.kuna yardım 
\ıususunc btıy'lk bir rot oynl.)·acak
tır. 

ilk mek epler 
( 1 lno! S>.hife&n De-\...,,,) 

teplere 1933 • 1934 tevellütlüler 
kabul olunacaklardır. 

Orta mekteplerde ikmal imti
hanları 25 ağustosta başlayıp 17 
eylulde bitecektir. 

3 - !5 OM T E L -C R A. F - 1 G Al':.t. ro. 1941 -
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rcera Hntıra an 

Hayatını Anlatıyor~&& ' ••• 
Yazan: HALÜK CEfV.AL No. 56 
•- Gezmek, yürümek sana ya

r.ytır l\lü)gan .. hastalığındanbtti 
hiç sokağa çıkmıyordun. Ne ye
mek yiyordun, ne bir şey .. Bak 
bugün bir parça arkadaşına git.. 
tin, hava aldın. Hem çehren ye
rine geldi, hem iştihan açıldı! .• 

<---Sahi öyle anneci/:im .. Artık 
bundan cnra .-ık sık ç_ıkmama i
zın vcrorsin değil mi?.• 

Annem halimdeki değişikliği 
gezmeden sanıyordu. Halbuki ne 
bi6in ki beni yenıJen hayata dön
düren ,iyileştiren biricik k.uvvet 
st'vgım ve oman aldığım taze, 
kafi vrutti. En korktuğum şüphe
lerimin tahakkuk etmemesi içime 
iiy rahatlık \'ermişti ki.. hep 
gülmek, hoppalık etmek istiyor
dum. Hıç u ·rııt etm.,dı-i anda bir 
mucize ı e zengin olan fakirler, 
çöl ortasında serıi1 bir pınar bu
lan susam:ş yolculH gibi sevinci
mi kend.mlc psylaşamıyordum. 
•- Onu, Hikmet Beyi tekrar 

giırmek bile bir bahtiyarl!kken 
konuşmak, yi.ıe benim olduğunu 
anlamak, tekrr>ıl üzüntülerden 
kurtularak mes'ut bir istikbal i
çın yeni baştan emel bulmak ... 
Bul'ların hepsi bug'Jn, bir iki &a

at içinde oldu. Hayat meğer be
nim korklur;ım kadar zali"! ve 
nankör değilmiş! .• dimrdum. 

O gece ilk defa sakin bir uyku 
uyudum. Erl<Si gün beni onda 
gazinoda bekliyer<:kti. Teş bbüsü
müzü babama nas· 1 açacağımızı 
konuşacaktık. Saat dokuz olduğu 
vakit içim içime s ğm :~~rdu. T:p
kı ilk aşk randevusuna hazırlanan 
mahcup, heyecanlı bir mektepli 
gibi dakika! -,rı ~nyıyocdum. Dokuz 
buçukta evden .;.~tım_. Ta~lığa 
gittim. Henüz gelmemi~ti. Thılmar 
bahçede!::,!. saat onu vudu. Oaha 
yoktu. On buçuk oldu: Yin. yok!. 

Vakit ilerledf'\c<? heyecandan 
yerimde duram • ,.1um. Garsonun 
getirdiği çayı b t, \ IÇ<?ntediın, Kal
bimde yeşeren hı.ittin ümit ve ha
yat filizleri yine bir azap kasır
gasile kırılıp kopuyor: •-Nerede 
kaldı, neye gelimiyor?• diyordum. 
Dün burada, ayni masa ba§ında 
sevinç ve ümit nasıl ooşkun bir 
hücumla içime doldu ise yine ayni 
ç·lgınlıkla zihni~ türlü •acaba?• 
!ar saldırı~ ordu. • 

Saat on bire yaklaşırken artık 
yerimde durarıuyordum, Gözlerim 

Harp ültecileri 
(1 ıncl Sohlfeden Devam) 

kampa gir"<*k mül ecilerin dışa
rıda çalışmalarına rrkan olmı -
yacağı cihetle, bunlardan subay 
ve askeri memurlara, ordumuz • 
daki muad..l rütbelere mahsus 
maaş verilıncsıne \'e erlerir. or -
dumuz eratı g b. iaşe, Ilbas ve 
tedaVi ed.Jmeleri ve zaruri ihtL 
yaç.Jarı için manş almaları rrülte.. 
cilcrle ~İ\'İl şahısların ııeld .itleri 
günden itibaren en yakın muha
cir ve mü~t<'ci komisvonlarına 

devrüteslim edilir.ciye kadar ida.. 
relerinin orduca temini, mülteci 
kampiarında hzibatın hüsnü ida
renin tesisi ve sair esaslar derpiş 
edilmektedir. 

Yine layiha €Baslarına göre ya
bancı memleketlerden Türkiye • 
ye iltica e<len muharip, yabancı 
ordu mensuplarının Türkiye top. 
raklarına girı:il1<1eri tarihten iade 
olunacakları tarihe kadar. nakil, 
<a.şe, iskan ve tedavi hususları hü.. 
k:ılmetçe temin olunacaktır. 

Mültecilere yapılacak yardun • 
lar hakkında mensup olduklan 
hükumetlerle mukavele yapıla • 
cak ve bu işler Kızılaya da veri. 
lebileeektir. 

Şeker muhtekiri 
(1 bıt'i Sa..vfadan Jlcvam> 

Taksimde Aşmidis bisiklet tL 
carethanesi sahibi 9 bisikleti 72 
şer liradan sa tıp 50 şer liradan 
imiş gibi sahte fatura verdiğinden 
adliyeye teslim olunmuştur. 

tahta kaplamanın aras nadı<ı de-
ilkten yola çevrilmi.;t•. Bı.r araLk 
uzaktan bir otomobil gciründı.i. 
Meydana saptı. Kam~riyen!n ar. 
kasında ~ avaşladı. içinde ooun 
se\'gili başını görunce ôuyd uğum 
sevinci ömrümde hiç unutır·ya,

cağım!. 

Tel~la yanıma geldı: 

•- Seni beklettim Müjgan. Af
fedecek misin'.• 
Gçird.ğım sık.ntıyı belli etme. 

mek, tabii olmak iç:n kendimi 
zorladım: 

•- Ziyanı yok efendim. Galiba 
ben biraz erken geldim de!.• 

Koluma girerek tledı kı: 
•-Bilir misin bugün ne ~·apa

cağız Müjgan'. Dündenbcri o 
kadar me ·'udum k ... saadetimi bu 
biti taruyan yerlerde boğmağa kı· 
yamıyorum. Seninle bugün oto. 
mobille bıraz ge.elim. Boğaz \İne, 
yahut Akıntıbu"lluna gıdclım. Bü
tün göderden, hattA msarlaroan 
uzaK bir kö~eye büzülclim. Ora
da aşkımızı konuşalım, bu ışı al. 
lene nasıl soyliyecegımizi karar
laştıralım! .• 

Derin bir neş'e içinde: •- A
man ne iyı olur!.• diye c vıldad!.'ll. 
Garsona çay borcumu ödedi. Son
ra beklıyen taksıye girdı.k. Şofö
re: 

•- Ağır ağır aşağıya! .• emrini 
verdi. Araba harel-et ederken tek
rar ettı: 

«-- Am,na ağır, ağır~ .• 
OtomobiUıniz sarsılarak cadde

ye çıkarken ne s<iy,iyeceğim. ta
yin edemiyordum. Yavaşça sağ e
limi avucuna aldı. O vakit. 

•- Bugün .. dedim. Bugün .. ver
diğiniz vade rağmt'n sizi gore:d
yeceğim, geJm,yeceksinlz dıye 

korkuyordum \'e gecikmenizle na
sıl perişan olmuştum bilseniz!.• 

•- Nasıl olur?. Sırin bu kadar 
üzüldiiğünüzü bildikten sonra 
gelmemezlik yapar mıyım hiç!. 
Sadece acele bir işim çıktL Ondan 
geç kaldım! .• Otomobil Maçkadan 
Beşik taşa inen yoku a kı vr lmış 
bir iki homurdanışta Akaretleri 
bulmustu. Yolda arabalar, v 
mobiller gidip geliyor. sabah g\i
neşinden istifadeye çıkm~ kadın 
ve çocuklar Vişnezade parkı'lda 
sıcağın nüvazişine kalj dolll§ıycr
lardı. 

(De\'11mı \'11.1") 

Sırp çeteleri 
( 1 incı SabırPct(n De\·am) 

ile memleketi tedhiş edere!- her 
gun kütle halinde ldaır kur una 
dizmeler ve büytik mikl asta t v
kifat yapırak•ad rlar. Zagrcp'i.e 
avukatların ve saır • rbest , s -
!ek erbabının yüzde sekseni ' vkif 
edilmiştir, 

Sofya 10 (A.A.l- Make<I n• 8-

da Romanuteı köyü •ın "' ~tın 
Sof) a mahkeır. : tarafında, ı d

ma mahkiı . edi ır.işt r. Sal t\ t
lertni suiistiıt al suço.r. an ah
kı'.ım edilen mulı r asılacaktır. 

Fin Tebliği 
(1 inci Sabli<'den Devam) 

Fin orduları Bafkuır.a•ıdanı l\fnre
~al ?.tanne1heim kuma: dası altında 
bulunan l'in orduları iklntl büyült 
taarruzlanna cıriım41er<iir 
Düşmanın şıddetli mukavemetine 

rağmen Ladoga gölünün Şlmall Şar
klslndelti Sovyet milstahltem hıı.tlan 
tamamiy1e ;ranlmıştır. '~ ordula ... 
nnın Cenupta.ki ri'at baUan tamam.i
le k:e~ilmi~tir. Fin orduları ileri bare
ketl~lne devam etmelttedlrlcr. 

llU. LA1t Mi:' ıttlL VAZİYETTE 
Helslnk~ 10 (A.A.) - Ofi: S<>rla, ... 

la Sovyet earnizonuna kaf"$1 ppıla.n 
Finl3ndiya taa.ttutu tamamen lnJd ... 
şat etmektedir. FlnlADdlyalılat d* 
man hatlarında gedikler ac;mıya ça ... 
lışmaltta ve mtitcmadlyen terakkller 
elde etmektedirleı·. 

Rusla.n'l Sorta.\.-ala'da.kl vaziyetle
rinin ümitsiz olduğu Finllndiya kuv
vetleri kumandanltlı tarafından bll<ii
rllmiı;tlr. 

Finlandiya kıt•aıarı Careli'de $oh .. 
Jananruu'ya varmışlar ve Sovytt ara
<İlli içinde 25 kilometre mesafede bu
lunım Kievııtlski'~ ul~ıruşlardır. 

u akşam saat 3 e kader 

1 

:~ T epebaşı eledlyı Bahçesinde 

:: s·AFiYE "' 
BAKiRELER AYINI 12 Tabloluk REVÜ 

Yazan: Ziya Şakir, Müzik: Şefik Günneriç, Rejisör: 

ve arkadafları 

Lise olgunluk imtihanları 18 ey
lülde başlayıp 23 eylülde bitirile. 
ccktir. 

SAN'ATKAR NAŞIT ve 

iÇiMiZDE AKiLLi 
Kahkahalı Büyük Komedi 

KiM 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 81-
Yazan: Frııncis M a.chıırd Çeviren: tıkender F. SERTELLi 

S izin çok iyi dostunuz olan kapıcı
mız ı bu gece tevkif ettiler 

Korkunç bir boşluktan başka 16-
ıüm'"" birşey ıörünmüyor. 

Bir ihtimal kaldı: 
Acaba çıldırıyor muyum? 
Dünyanın en meşhur zabıta memur

Jarile casusları zaten normal bir se
);ılde ölroenJı;lerdir. Bunu biliyo -
rum.. Belki ben de çıldırarak ölece
ğim. Klmbilir? 

Hayır. Mantık ve muhakemem ye
rinde. 

- Sahi mi söylüyorsun, madam? 
Öyle a.at ve zavallı bir adamdan ne 
istemişler? Sucu neymiş? 

Hfzmet<;i kadın kapıyı iyice kapa
yıp kapamadığını tetkik ettikten son- , 
ra, amımı bir tavırla yüzüme baktı: 

- Bu. sizin icin cok hayırlı oldu, 
mö._ı;:yö! Zira, saf ve zavallı sandığınız 
bu adam sJzin başınıza da bir feliket 
getirebiltrdi. 

- Neden anladın bunu? 
- Sizi avucunun lt;ine alınış ol-

masından. Dostluğunuz bir anda o 

10 Ağustos 1941 
18.00 Pror ·an 
18.03 Cazband 
19.00 Şarkılar 

19.30 Jiabcrleor 
19.45 Müzik (Pl), 
20.00 Yurt Saati 
20.15 Fasıl Heyeti 

21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Şarlolar 
21.40 Spor 
21.50 Dans Mü. 

(Pi.) 
22.30 Haberler 
22.45 Spor 
23.00 KapanJJ. 

Şrzlon&a döndüm .• Tekrar uzanmak 
ve bir kitap okuyarak, bu korkunç 
evhamlardan kendimi sıyırmak lsti
yorurr. 

kadar ileri gitmişti ki.. Bfclm gibi. ~~~ıı.:szıı:ıı!!:~N,ilN;ı;ıiiZ!~!l:i!l~~ 

Yarın her halde bu pansiyondan 
çıkmalıyım. 

İns3nlar khfi ıelmlyormuş gibi, tim
di de h.:ı) aletlerle mi uğraşacağım"! 

* Uyumuşum .. 
HayalcUer bir daha beni rahatsız 

etmediler. 
Fakat, bu bir _ ıerçekteıı - baya! 

miydi? 
Yoksa bunun altında da bir japon 

parıuağı mı vardı? 
Bunu anbyamadım. 
Sabahleyin gözlerimi açtığım za -

man kendimi ~ezlonkta buldum .• E -
Jirndeki kitap yere düşmüş. 

llizmetçi kapıyı vuruyor. 
Aç Um 
Her zamanki _ sütümü getiren - ka.. 

dırı , kahvaltı tepMslle iterlye girer 
cirıucz ağı.mı bir karış açtı: 

Aa:ı.. Mösyô, bu ıece yatağınıza 
ginncdiniz mi? 

birçok hi,metçi ve garsonlarda bu en
di~e uyanmıştı. 

- Demek ki, pansiyonun bütün hiz
metçi ve garsonJarı benimle meşgul 
oluyorlar, öyle mi'? 

- Hnyır •• Ieşgul olmuyorlar. Sa
dece uzaktan Cörilyorlar .. Ve ıize acı-
7orlardı. 

- Pekftlft. Garsonların alAkasına, 
fırı;at bulursam teşekkür ederim. Sen 
elmdi kapıcı hakkında bana biraz ma
lümat ver bakayım: Neden tevkif et
tiler onu? 

- Zabıta memurlan bir Japon ihti
lllcisini anyorlarmıs.- Bu japônu bi
.ıiın jan baba himaye ed.Jyormuş. 

- Demek ki, bir ihtilalciyi himaye 
ettiği icin tevklf edilm1ş1!.. 

- Evet. japon ihtilalcisi &Oya Fran-
oız lşç!Jerini hükOmet aleyhine tahrik 
ediyormuş. 

Ü~küdar İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz elektrik 

levazımatı ile bir mik:Uır sebzenin 
12 /8/941 tarihine müsadif san günü 
saat ı4 ten 18 ya kadar Haydarpaşada 
İbrahlmağa mahallesinde Bahçıvan 
Ramizin tahçesinde satılmasına ka
rar verilmiştir. Mezk:fir &ünde mah
cuz eşyaya teklif edilen bedel mu
hammen kıymetınm % 75 şlnl bul
madığı takdirde satış 15/8/941 Cuma 
günü saat 14 ten 16 ya kadar yapıla
cağından talip olanların mezldlr gün
lerde ve yukarıda gösterilen adreste 
hazır bulunacak: memuruna müraca-
aUan lMn olunur. 940/270 

Hari.son Çorap Maltlnası için 

İşçi Aranıyor 
İstanbul Manastır Han 12 Hayır. Şezlonga uzan1I111Um. U

yu ~ p kalmışım .. 
- Fazlaca ı;arap jçmlş olmalı -

Hizmetçi kadının sözleri beni çıl -
dırtacaktı. Kadın bana neler söylü -
yordu1 Eğer bu ihtilalci, Japon ol -
mayıp d~ bir Almıın olc;aydı, ~evk:ill 

pek yerinde bulacaktım ve hlC de 
hayret etmiyeı::ektim. Çünkü, Fransız 
1$çilcrlnl Alsaslı Fransız sıfatile hü
viyeti meçhul bir adamın kışk.ırttığlnı 
duymuştum. Bu hüviyeti meçhul a -
dam, bir japon değil, belki bir Alman 
casuru o1abllirdJ. 're böyle olması da 
pek makuldü. 

\.-. numaraya müracaat. ...J 
ıılnlZ-

Büölda. Dün akşam bir kadeh 
bile ıçki almamıştım. 

ır,z:ınetçl kadın tepsiyi masanın ÜS

ti.ı ne b1raktı. 

.. - Pansiyonumuzda bu gece olup 
bitenle-rden haberiniz yok mu? 

lfayreUe kadının yüzüne baktım: 
- Hayır. Bir şeyden haberim yok. 

Yangın, yankesicilik. Hırsızlık &ibi 
bJr h;ldise mi'l .. 

- Yok canım .. SWn çok iyi dostu
nuz olan kapıcımızı gece yansı tevkif 
ettiler. 

HayreUml ılzliyemedim: 

Hizmetçiye yavaşça sordum: 
- Kapıcı janın bürosunu a.raştı.r

dılar mı'! 

- Şüphesiz .. Bir yığın dosya bul -
dular .. Hepslni aJdılar, götürdüler. 
Memurların konuşmalarına bakılırsa, 

bu bir şebeke imiş .. Daha birçok kim
seler tevk'f edilecekmiş. 

(Devamı var) 

KUŞ TCYCNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

ııhhatiniı:e f ir K uştüyü Yastık 1 Liradır 
faydalıda" 

Yastık, yorganları da pek ucuz dur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, 
Ömer Balıoğlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23007 -

-

( Meraklı Şeyler ) 
Kahveden elbise 

Brezilya malümdur ki, bol kah
ve yeti~tiren bir memlekettir. Ek

seriya kendi ihtiy~ından fazla o
lan kahveleri, ya piyasayı düşür
memeK ıçin denize döker, yahut lo
komotifkrde kömür yerine kul

lanır, hulasa bir tarafa fisebilıillah 
harcamağa bakar. Bir çok memle
ketlerin kahvesi.ıJ1kten lııldığl 

sırada, işte orası böyle mes'ut bir 
diyardır. 

Harbin ilk devresinde Brezilya
nın kabve ihracatı da mühİm mik

tarda azalmış. 194<> haziranından 
beri, Brezilyanın A vrupada bir 

tek müşterisi kalmış: O da Porte-
.itiz ... 

Milyonlarca çuval stoklar S ao 

P avlo hükfuneti dahilinde yığılı 
duruyormuş. Dört sene evvel, Ber-

r- GÜVEN E~LAK -
İstanbulun her semtinde her 

keseye elverişli ııatı1ık aparlı.. 
man, han. dükk:An, f!V, arsalar 
vaıdır. 

Emlak satmak istiyenler Gü
ven Eml.ike müracaatlerl menfa
aUeri iktizasındandır. 

Galata Bankalar caddesi Boz.. 
kurt ıeneral han 2 inci kat N, 15 
Telefor. 40672 

linde kahve telvesinden yağ çıka
ran bir fabrika kurulmuştu. Şim
di Brezilya ayni usulü yeşil kah
velere tatbik etmeğe başlamış. Hat

ta pamuktan olduğu gibi, kahve
den de mensucat yapmak lıııkaı:ı
ları bulunmuş. 

Fark 
Bekar- Artık serserilikten bık

tım. Rahat yaşamak için evlen
mekten başka çare bulamadım. 

Evli-- Ben de artık dırıltıdan, 
gürültüden bıktım. Başımı dinle
mek için boşanmaktan başka ça
re bulamadım. 

Hücum Borusu 
Yazan: RAHMİ YA(UZ 

' BoıJk c:::irlerl toplark:n alay çadır
lara ıırmil, kabile tamamen esir e
dilmişti, Alay kumandanı, önündeki 
büyük direkte İtalyan bayrağı salla
nan Cemil Fuadln çadırına geldl ... 
Hicap ve eaerle bu ölü duruşlu bay
rağa baktı .. Emir! kendi elile kuman
danın huzuruna cetiren Bestaml ..... 
fendi vatan hainini kumandanına 
lakdlm etti: 

- İşte kabile emiri Cemil Fuat! 
Kumandan tepesindeki ölü dUıman 

bayrağının altında zebun, toprağa diz 
çöken emJre baktı. nefretle yüzünü 
buruştudu, söylendi: 

-Tam o bayrağa yaraşacak yaradı

J.ıııta oldul!unu lsbat ettin! 
Bu sırada uzaktan top se6lerl du • 

yulmajto başladı .. Uzun ve fasılalı a
tesler1e sürüp giden top sesleri, Mıs
rata &.111anını dolduran İtalyan harp 

ae!inelerinln sulh muahedesi yapıldı&ı 

Tefr ika No ı 9 4 

için senlik ate§lerinden ibarett. 
Bu toplar muahede dolayısile A!

rllı:adaki Omıanlı lopraklnrının İta!.. 

yanlara intikalini tes'itten ziyade. şu 
anda bir vatan hainini döğüşerek 

maıtlup eden tenkil alayının zaferinl 
l<utladığma .\pret ediyordu. 
- Balkan devletlerinin ültımatomlan 
Babıiiliye verilince, ciddi bir harbe 
hazırlanmak için derhal İtalya ile o
lan harp vaziyetini nlhayetle.ııdir -
mek karan verilmiş ve bu karar Al

manyanın tavassutu ile tatbik olun
mustu. 

Mütarekeyi muahede takip etti. 
ıartları çok feci olan bu muahedede 

bilhassa mühim olan iki madde vardı. 
Bunlardan birisi: Tarblusta ve Osmanıl 
Afrlkasında bulunan Osmanlı kıt'a ... 
ları, siliblarını İtalyanlara teslim e

decekler \'e Balk.an harbinin nihaye .. 
ti.ne tadar ı:arnizonlarında enterne e-

Ağız ve boğaz iltihaplan RİDA diş 
suyu mahliılüniın gargaraslyle §ifa 
bulur. Sa:ııuı hastalıklarda gargara 
yapılması tavsiye olunur. 

NAZARI D:iK.KATE 

Bundan beş gtin evvel Sirkeci cl.
varındakl otel ve kahvelerden biriı>
de içinde askeri eşyam ve nü1us tez
kerem buhınan bir bavulumu unut
tum. İnsaniyet namına aşağıdaki ad
rese bildirme i rica olunur. 

Rami$ Boşnak mahallesi Borik so
kak 11 nuınaralı hanede Hüseyin 
oiılu İbrahim 

Biliriz k.1, topraktan yaralan -
mıt bir yerimizden vücudOmüze 
giren mikroptur. Kazılk humma 
denilen ha•lalığı husule ııetlrir. 
Fakat bu hastalığa kar~ serum 
kullanıldığını da bllirsiniz. La -
kin bu serum da hastalık çık -
madan önce faydalı olur. Hasta
lık başladıktan sonra faydaSJ şüı>

heli klır. Onun için hataUk mey
dana çıkmadan şırınga edilmeli -
dir. \takıa her yara insan tetanos 
getirmez. Bu, tenanos mikropla
rile bulaşmış toprağın yaraya do
kunmasından gelir. Bununla be
raber, hangi yaranın tetanosa bu
laşınış olduğunu tahmin etmek 
kabil olmadı{pndan, tetanos se -
rumunu derhal şırınga etmelidir. 

Her serumun olduğu gibi, bu 
serumun da sakaUıklar verdiği 

vaki ise de, y\iz binde birdir. 
Hatta serumun verdiği hastalık 
hemen "bervakit çabuk geçer . 

Onun içjn herkesin en küçük 
bir yara alınca hemen kendilerine 
tetanos serumu yaptırmalarında 

tereddüt elm<!ler! lilı.ımdır. 

dilecekler. D;ğeri de İtalyanlar şimdi
lik işgal altına aldıklan Akdenisdekl 

on lkl adayı Balkan harbi nihayetine 
kadar işgale devam edecekler .. Harp
ten sonra Osmanlılara iade edecek • 
lerdi.. 

Bu iki maddenin muahedede derpiş 
edilişi, İtalyanların Bulk:ınlılan har
be teşvik etUk!en sonra her cephede 
yardım yaptığını göstermeğe bir işa

retti .. Çünku Trablus ve Osmanb Af

rika. 1nda bulunan k uvveotler aşağı 

yukarı bir kolorduyu tecavüz ediyor
du .. Böyle harpten harbe girerek piş
miş, usta bir kolordunun tek başına 
Balkanlı dört devı.tl önüne kalaca -
ğlnı kestiren İtalyanlar, bu kuvveti 
enterne etmekle Osmanlı ordusunu çok 
kıymetli bir parçadan mahrum bıra

kıyordu. 

On Ilı:! adayı işgalde devam etmekle 
de buralarda Os anlıların deniz üssü 
kurmamalarını, binaenaleyh Yunan 
donanmasının Gfr1t, Slsam. Midilli ve 
diğer Akdeniz adalarını kolayca iş
calinl temin ediyordu. 

Maalesef, Osn:onlı İmparatorluğu -
nun o za lıan içinde bulunduğu ıart
lar bu ağır mı;;d.hedeyi imzalamağa 

mecbur etmişti. 

.?wiuahecc ~o:r1~.ii.n mucibince Trab-

--· Ylksek Yevmiye ile Teıvlyecı ıtıı:~ 
Motörcllere lhttyaç Yar 

Türk ırkından birinci sınıf tesviyeci \"e motörcülere ihtiyaç var-
3 e:ün zarfında Galatada Ka la.fat yerinde Yelkenciler caddesinde 
numarada MADENİ SAN'A TKARLAR CemiyetJ merkezine müra-

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. 

el> 
Mevkii ve Evsafı Mukadder KıymeU 

Lira Kuruş 

1566 Kadıköy, Ha.anpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Kurba
ğahdere Şokak e~ki 5 mükerrer, yeni 25/ 8 parsel 8 sayılı 
95,40 metre murabbaı arsa. 114.-

<2> 
1559 Kadıköy, Ha~npaşa mahallesJ eski Faikbey, yeni Kurba

ğalldere sokak e ki 5, yeni 7 en yeni 25, panel 1 .ayılı 
166 metre murabbaı arsa. 200.-

1560 Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Kurba-
ğahdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 25/1, panel 2 sayılı 
202,82 metre murabbaı arsa. 244.-

1061 Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Kurba-
ğahdere sokak e!iki 5 mükerrer, yeni 25/2, parsel 3 sayılı 
210,29 metre murabbaı arsa. 253.-

1562 KadıkQy, Hasanpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Kurba-
galıdere sokak c.kt 5 mükerrer, yeni 25/4 parsel, t sayılı 
208 metre murabbaı arsa. 250.-

1663 Kadıköy. Hasanpaşa mahallesi eski Faik.bey, yeni Kurba-
ğalıdere sokak e.-;ki 5 mükerrer, yeni 25/5 parsel 5 sayılı 

122.39 metre murabbaı arsa. 147.-
1564 Kadıköy. Hasanpaşa mah.allesi eski Faikbey, yeni Kurba-

ğalıdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 25/6 parsel 6 sayılı 
98,24 metre murabbaı arsa. 118-

1565 Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Kurba-
falıdere sokak e.ı:k1 5 mükerrer, yeni 25/7, parsel 7 sayılı 
98,82 metre murabbaı arsa. 119.-

1587 Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi eski Fai.kbey, yeni Kurba-
jahdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 25/9 parsel 9 sayılı 

538,35 metre murabbaı arsa. 588-
1568 Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Kurba .. 

Jalıdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 25/10, parsel 10 sayılı 
267,74 metre murabbaı arsa. 321.-

1569 Kadıköy, Hafianpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Kurba-
ğal.Jdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 25/11, parsel 11 sayılı 
267,17 metre ınurabbaı arsa. 321.-

1570 Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi eski Faikbey, yeni Knrba-
ğalıdere sokak esk.1 5 mükerrer, yeni 25/12, par.ı:.el 12 sayılı 
267,17 metre murabbaı arsa. 321.-

1571 Kadıköy, Ha."3npaşa mahallesi eski Faikbey, yenı Kurba-
talıdere sokak c~kl 5 mükerrer, yeni 25/13, par:;eJ 13 sayıh 
221,19 metre murabbaı arsa. 265-

1572 Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi eski Faik.bey, yeni Kurba-
ğalıdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 25/14, parse1 14 sayılı 
298, 77 metre murabbaı arsa. 359.-

1673 Kadıköy. Hasanpaşa mahallesi efilti Faik.bey, yeni Kurba~ 
A:alıdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 25/15 parsel 15 sayılı 
235,56 metre murabbaı arsa, 283-

157l Kadıköy, Hasanpaşa maballesl eski Faikbey, yeni Kurba-
ğalıdere sokak e~ki 5 mükerrer, yeni 25/16, parsel 16 sayılı 
223,49 metre murabbaı arsa. 268.-

2745 Eminönü, Cankurtaran mahalle si, Cankurtaran caddesi 
yeni 9, ada 72, parsel 16 sayılı 2902 metre murabbaı 

bostan 8706.-
2785 Beyoğlu, Billbül mahallesi Bily Uk Kırlangıç sokak eski 15, 

yeni 19, pafta 42, ada 579, parsel 28 sayılı t9,75 metre 
murabbaı kA&ir evin 5/64 hissesi. 113.-

2787 Beyoğlu, Kalyoncukulluğu mah allesl Ömer Hayyam sokak 
eokJ 23, yeni 25, 25 tal 132, pafta 19, ada 454, parsel il 

aayıJı 72,50 metre murabbaı dü kkAn ve ahşap evin 2/t 
hissesi. 278.-

281l Emlnönil, C•"'1 mahallesi Kürkçüler Çarşısı Rebia Hanı 
eski, yeni 14, pa!ta 8, ada 2718, parsel 27 ISJ"lıı 85 metre 

murabbaı kagir oda. 385.-
286l Beyoğlu, Abdüsselam mahallesi Tosun sokak eski 20 sayılı 

evin 5/8 hissesi. 120.-
29{8 Beyoğlu, Arap Camli Şerlfl ma hailesi Makarnacılar cad-

desi eski 56, :reni 52 sayılı dükkAnın 1/10 hissesi. H7-

Yukarıda adresi ve ta!sllAtı yazılı iayrlmenkullerden el> numara altında 
gasterilen açık arttırma ve «2> numara altında a:österHenler ise pazarlık su
retiyle ve pqln para lle saWacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yilıde onu nlsbetinde 
teminat yatırmaları lAzımdır. 

İhale 18/8/941 Pazartesi günü ondadır. Satış esnasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal aritınlmıyarak ihale 

.J kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesl ona ikmal ettirilecektir. 
isteklllerin pey akçesi, nllfus tezkeresi ve Uç kıt'a fotoğrafla birlikte bil.. 

dirilen gün ve saate kadar şubemiz Em lilk Servisine gelmeleri. c88~464> 

Devlet Denizyolları işletme U. Mü~ürlüğü ilanları 
Burıaz iskelesinde yaptırılacak tamirat işleri kapalı zarf usullyle ek

siltmeye konulmuştur. Keşif (14425,40) On dört bin dört yüz yirmi beş Ura 
kırk kuruş olup muvakkat teminatı (1081,91) Bin seksen bir lira doksan bir 
kuruş. Eksiltme İdare Merkezindeki Alım SaUm Komisyonunda 11 Ağustos 
1941 tarihine müsadif Pazartesi gür.il sa at on beşte icra edilecektir. Bu işe ait 
evrak komisyonda her gün görillebillr. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifa
b dahilinde vesikalarını hiimHen yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evve. 

line kadar kapalı mühürlü zarflarını komisyon Riyasetine makbuz mukabi.lİJ]... 

de tevdi etmeleri lhundır. (6250) 

1usta ve dijer mıntakal•rdald kıt'a... 

lara alllıhlarını İtalyanlar teollm ~ 
mek emri tebliğ edildi. 

Fakat kıt'alar bı,ı ihtimali dalıa ev
velden dü0ündükleri için ellerinde 
mevcut silahların büyük kısmını ka
bilelere dağıtmışlar, Şeyh Sünusl em
rinde mücadeleye devam edeck olan 
mllls milch..itıerine verm~lerdi. 

Sulh şenlikleri. Trablusta en geni:s 
ölçüde tatbik olundu. Gecelerce ~A
yinler yapıldı, fener alayları tertip 
olundu. Miralay Dubono'nun refaka

tinde vellaht Prens Omberto Trablusa 
&eldi .. Mısrata limanında toplanan İ

talyan donanmasının toplan sat~rce 
menim ateşi yaptılar .. 

Bir avuç Türk dil.Averinin denizler 

aşarak &e!ip kılıtlarırun z.orile zap -
\ettikleri Trablus bir hükumetin azcl 
ve bir kötü idarenin seyyiesine kur

ban edilmiş, asırlar iüren Türk h5.
kimiyeU mevkiini İtalyan hliklmlye
tine terketmiştl. 

Sulh şenliği şerefine Mısrata llma

nında atılan toplar, Bl'rü1berriye'de 
Fuadilerin ordugl.ıbını zapt ve Cemil 
Fuad. ve tekm.! kabileyi esir eden 
alay, son i~inl de gördükten sonr• dön
mege hazu-lanlyordu . 

Bu son iş, Cemll Fuat _.mel'mmnmı 
eealandınlması idi. 

K•ndi çadırının önündeki büyük 
direğe bir &ün evvel çektirdiği İtalyan 
bayrağının albna ıetirUen Cemil Fuat 
bizzat Bestaninin elHe mukadder A
kıbetine lılaşlırıldı .. Kendi çadırının 

ipini kuvvetli blr ilmik ile kemend 
haline koyan Osmanlı zabiti birkaç 

gece evvel, ayni yerde suratına in -
aatsızca çarpılan kırbaçların yanak -
Jarında bırakUğı alevi 1zleri hatırlı

yarak bu vatan hainine llyılı: ölilmil 
hazırlıyordu. İpi Cemil F11adin boynu
na ıeçirdiler .. Öbür ucunu da bayra
ğın asıh durduğu direğin üzerinden 
aşırdı1ar, çekUJer! .. 

Cemil Fuat; ölü İtalyan bayrağının 
altında bir kaç hıçkırııla asıldı&ı ipte 
canını verdi. 

Hftld czaktan inleyen toplar, istila 
bayrağının altındaki asılı cesedde, 
Cemli Fuadin hOviyetlnde vatan ha
inliğinin kara bünyesini selAmlar gibi 
akışlarına de\·am ettiler• .. 

LA.net vatansızlara!._ 

Kadıköy 25 temmuz 9U 

-BİTTİ-

• Sabah, Öğle ve AkşaıJl 
Her yemekten sonra dişleri niçin 

temizlemek lazımdır ? 

Çünkü; unutmayınızki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişle- ""~~~~--~-=-~::-~·! 

rin difteri, bademcik, kızamık, 
enfloenza, ve hatta zatürreeye 

• ;c._~ 

yol açtıkları, iltihap yapan diş 
etlerile köklerinde mide hum
ması, apandisit, nevrasteni, sıt
ma ve romatizma yaptığı !ennen 
anlaşılmıştır. Temiz a~ız ve sağ
lam di§ler umumi vücut sağlığı
nın en birinci şartı olmuştur. Bi
naenaleyh dişlerinizi hergün ka

bil olduğu kadar fazla - laakal 3 
defa - •SANİN, diş macunile f,r
çalıyarak sıhhatinizi garanti e
debifüsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

DIŞ MACUNU 
Bütün teb.l:ikelere kartı sıhhatinizi konır. Sabah, öğle ve ak~am )lef 

Yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi !ırçala;yınız. _..,tS,. 

ECZANELERDE ve BÜYÜK ITRİYAT J\!AGAZALARINDA -

. ,, ',_: ... ~ .... ,,_.:.. .. : - .. l ... ..,'. / ~ -. ·' 

Fen Fakültesi Dekanlığından : ytf 
940 - 9U senesi Erk•k Talebe Kampları ve Ktt Talebnin atışları ;! 

lacağından 16 Ağustos 941 tarJhine kadar askerlik dersi gören alfıkall tal 
nln tir.lversite Talim Taburuna başvurmaları. 4'6817> 

istan~ul levazım Amirl iği Satınalma Komisyonu ilanları 
Beher kilosuna 450 kuruş tah

min edilen 150 ton kunduralık va. 
kete alınacakbr. Kapalı zarfla ek.: 
siltmesi 21/8/941 Perşembe günü 
saat 16 da Tophanede İst. Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır . Taliplerin kanuni ve.. 
sikalarile teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. Nümune evsaf ve 
şartnamesi kornisyıonda görülür. 
25 tondan aşağı olmamak şartile 
ayrı ayrı tekliiler de kabul edilir. 
25 tonun ilk teminatı 6875 lira. 100 
tonun ilk teminatı 21,750 lira, 150 
tonun ilk teminatı 35,500 lira. 

(144-ô607) .. 
Beher kilosuna 450 kuruş talı.. 

min edilen 250 ton kadar san sa. 
bunlu kösele alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 21/8/941 Per
şembe günü saat 15,30 da İst. Tıop.. 
hanede Lv. Amirliği satınalrna ko_ 
misyonunda yapılacaktır. Taliple
rin kanuni vesikalarile teklif mek.. 
tuplannı ihale saat.inden bi:r saat 
evvel komisyona vermeleri. 25 
tondan aşağı olmamak üzere ayn 
ayrı teklifler de kabul edilir. Nü
mune, evsaf ve şartnamesi ko
misyonda görülür. 

25 tonun ilk teminatı 6875 lira. 
100 tonun ilk teminatı 21,750 lira. 
250 tonun ilk teminatı 48,750 lira. 

(14~) 

Beher kilosuna 425 kuruş tah
min edilen 270 ton pençelik kösele 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 
mesi 21/8/941 Perşembe günü saat ı 
15 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 1 
satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 25 tondan aşağı olmamak 
üzere ayrı ayrı teklifler de kabul 
edilir. Nümune ,evsaf ve şartna. 
m esi kom.isymıda görülür. Talip
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 
25 tonun ilk teminatı 6562 lira 50 
Kr. 100 tonun ilk teminatı 15,750 
lira. 270 tonun ilk teminatı 49,650 
lira. (146--0609) 

·~f 
liradır. Taliplerin kanuni ve~ıJI 
larile teklif mektuplarını ef 
saatinden bir saat evvel ko'!''-'161 
na vermeleri. ( 14().-A"' • i'. 

Beher kilosuna {2 kurul ıaııııı,.;ııı 
dilen 150 ton sığır eti k.apalı . ıil': 
eksıltmeye konmuştur. IhaleSl 
~41 Salı günil ıaat 15 te ToP~ ~ 
Isl Lv. Amirliği satın alma 1<0111 ~ 
nunda ydpılacaktır. İlk teminatı tfJI" 
liradır. Ev!5af ve şartnamesi ~o ,.r 
yonda görülür. Taliplerin kanuııl 
alkalariyle teldl! mektuplarını . 
saatinden bir saat evvel k0Jl'l1-
vermelerl. (118 - 6218) 

* ktıf· 
7200 kilo keçi kılı alınacB f f 

Pazarlıkla eksiltmesi 11/8/941 ~r 
zartesi günü saat 15,30 da 'J'oF ~"' 
nede Lv. Amirliği satınalJJl8. ,, 

misyonunda yapılacaktır. 'fal•~~· 
rin teklif edecekleri nüm1'.1'eııı!' 
den alınacağından istekliler~~ 
vakitte nümunelerile koıııı-- 1 
gelmeleri. K eçi kılı deb:sa~ı 
olınıyacaktır. (15u.-u-

* "' Sirkecide Amirlik yiyecek an~ı'r 
da soğuk bava tesisatı yapurıJ'~ 
tır. Açık eks!Jtmesı 2~/8/941 ~· 
tesi günü saat 14 de Tophancd< a• ~ 
AmJrliği satın alma komi~yorn11~ .,,J-

. 6 • pılacaktır. Keşı! bedeli 726 ı' 
kuruş ilk teminatı 545 liradır ... ri1J~· 
ve şarbıamesi komisyonda M'.0ı::1.oı1 
Taliplerin belli vakitte kO!ll 
gelmeleri. (163 - 6898) .-/ 

FaUh İcrasından: 9411923 rıtl 
A. K. Aşık olluna borçı.ı ~~;ıl. 

borcundan dolayı tahU hacZe '-"~ 
bir adet 320 No. lu dört kapıU~ırıJJ 
boyalı buz dolabı molöril ııe 
saWacakbr. rJI.. 

Birinci arltırması 19/8/941 ~ 
mü.adi! Salı günü uat il de ıd• _) 
!unda Yenlçarşıda ve cadde.;n J<l)",',,ı_ 
No. K.asa;ı dükkAnın<la ve ~-I 
mulıamment'fini bulmadığı tS. fifl J/ 

ikinci arttırması 21/8/941 .ttı ,er1' 
müsadif Perşembe günli a>~ 1 

1~ ' 

ve ayni saatte bilm\b:3yrde sa~ 
tır. Taliplerin mahalli mez!<dr ol",I 
murumuza müracaatıerı ll~ 

• - ~ 

434, 500 kilo tutuşturma odunu 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt
m esi 18/8/941 P azartesi günü saat 
15 de T ophanede Lv. Amirliği sa
tınalrna komisyonund a yapılacak
tır. T ahmin bedeli 9732 lira 80 ku
ruş, ilk teminatı 730 liradır. T alip
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(139--&485) 

• 20,000 kilo koyun eti alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 18/8/941 
Pazartesi günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satınalma ko- J 

misyonunda yap:lacaktır. Tahmin 
bedeli 11,000 lira ilk teminatı 825 
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