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evrak iade edilmex 

lQrkiye'nin siyasi 
durumunda hiç 

bir değişiklik yoktur 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

~ S.d v.ıtt • Alınan harbinin imti-
ı 1 • d lah . çın • sağdan •oldan gelen 

lih;ııı;n • 're ihtimaller karşısında 
~lt:n erı aliıkalandıran bir wru 

..... '!''" 
~ h' Urkiyenin siyasi durumun-
lııu• ır değişiklik balıi• nıevzuu 

" 

daları H rahatlıkları temin etmiş 
bulunuyoruz. İnııiliz • Alman 
miicadcleı;inde de ayni bitaraflık 
\ie harp dışı durumu içindeyiz. 

, 

~a~l'tupa harbinin ba,ladığı, bil 
buı~" ~!kanlara doğr~ istikamet 
l-.,b~~ ııünlerden beri; bu "'"' 
4bı lır kaçı'1<ı defadır ki tekrar. 
)t}°' "e Rus • Alman harbi de 

"' h' -... •r Vesile teskil etmiş bulu-".ror ~ 

Umumi gidişimiıle ahitlerimiz
de ,ittifak ve d06tluklan.rıı.ızda 
halis bir ;adakat muhafaza et. 
mcklc bulunuyoruz. Ve.. yine 
Türkiycnin bitarallığının \ie dü· 
riist milli si~·asctinin Orta ve Ya· 
kın Şarka ne büı·iik nimetl .. r ka. 
zandırmış bulunduğunu yar ve 
ağyarla birlikte biz de filen mü. 1 
'ahede ediyoruz. Alman kıt'aları bir Sov;yet köyünden ge~İ;yor. 

tğ.~ A 
4tıı, imanların kendi h"'•P· 
ıu a Umdukları yıldırnn taarru
'tta ıııu\affak ohnuş ve ağustos 
lu1.sında Rus ordusunun kiilli 
llıu~'·eııerini mağlup etmek, Rus 
)ı~a\·eınetini kan mahiyeti ile 
~\ b a\ mii-mkiin olabilmi~ olsay
~•lııı u sualin tazelenmesine fırsat 
~I 'l"••aktı. Yine ve bilmuka. 
lub' ltus orduları Alman taarru
~u,~ .. hir yıldırım mukavemeti ile 
, •ıırt~·· ••ö.. "'"' ve Orta A,·nıpaya 

"U 'J la,d, '. erlemiye ba~laımı~ olsa'-
lııa, · Jıne bu soruya mahal kal. 
)•ı·' lıaska başka se,·ler dii<ünee . . -il,., tahayyül mevımı olurdu. 
tı>ı; pi '~lahat ve sr~·ri itibarile 
~a~ \~''P uzadıkça; sağdan <ol
'bıu •nbir türlii tnhmin n şayi
luııı l•knıa<ı, hatta liimmlu lü. 
llıtı;'Uı ihtimallerin tahrik edil
lı11 ;• bir salgın halinde kulak
•ı~,1 •ldurrnıya ba~laması tabii 

~· llııstır. 
.. 'llıdi·· ı. d 1 . .. ··ı ..,,,ht . ·' e a ar j erıyf' suru en 
lıh1; 1'11 ! görüş, tahmin. miitalea, 
>ıı, 'haber mahiyetindeki neşri. 
~. 11k sık bu siitunlarda tmıa 
bah ttra!Jıea dilşiindüklerimirl 
1 •tt'ı" . . . kr • •ah; lrlnıız ıçın; te ar aynı 
l~a:ltre dönerek değiliz. Fakat, 
~hattı"" ŞU kadarını behemehal 
1•ı1,. ı •ttinnek ve .. Türkiyenln 
'-1ı;: d~ınunda bir değisiklik 
lıbd tne\lzuu mn?. sualini ee,·ap· 
\\iıı..~l'ınalt için söy !emeliyiz ki: 
~ •ıy~· 
~i , ın harbin başındanberi 

1iı 1,1
81 için rehber ittihaz ettiği 

)•~t~ tutunıda hiçbir değişiklik 
~./ "' olmıyaeaktır. 

lıld,•u .Baş\lekil Doktor Refik 
•itı,1 ~ l\fecliste irat l'ttİği son 

• Utltunda: 
li\~ 'l'lirk:iye siyasetindl'ki is
~~ i ye hedef birliğini isbat et. 
~ ~:~~ geçen kanunusanide 
~I ~ti~ olan manızabmı keli
~bn, . 'Dıtsine tekrar etsem bu
'" .. •• l \· • il• ap arına olan mutabaka. 
'' •iı,ave \leya tayyedileeek hiç· 

ı.:~tlitt olmadığı tebarüz eder. 
1ı i~tıı n ~e size altı ay evvel söy· 
~ td· Böıleri tekrarlıyarak hi. 
l\."'1Yo ~ '."Ilı. •um .. 
ll. 1 ti I>" 
)~ •Uytilt · , unyanın her tarsfın· 
'-' uhnd hır alaka ve derin akis
) Jı~,~ U •ran bu nutkun bu pa. 

1 '~·~ ' ıeerinden bir buçuk aya 
t~l>ıı~11.•aınan g~miş olmasına 
\;,~ ha~k~Ynen ve ayni eda ile bu· 
\,h?ı İçi llda da, tekrar etmekle 

• '' tıı 11 
asla herhangi bir hata .. 

"" •vzuu lm ~. l),t it o az. 
\ı, ~al), b usya • Almanya harbi. 
\; ' Yol !tarafız. Blribirlerini 

'tı Uttda b"t" . k' 1 ~- >au h ' u un ım an arını 
ı.~.d~t. lI. er iki devlet de dostu· 
Ilı '>ııt lıu er .i~sine karşı da en 
~' ""linıyet ifadeleri ile 

it.~ dQ' 

•ııı•' d~~llmuzu bize değiştir. 
\~tl~~Uıtı •çbir sebep yoktur ve 

l'ı ~ IJ>.la, bitaraflığnnrda 
r'° Y)efe de en büyük fay. 

\a~oı 
IY{ o Cl:şlb • •• n:Nt sTfL 

~I~ BiL y A 
b .il ~ '°"Ya .. 
q C\ il l &0rtne-k iAli7enler 

bt•r. ÇÇJ KAR· 
., 1: il Limited 

I ,t._~, '•••ETt ırı ltıru b 
> '·~~~ı ... ı. deta semıeııJe tol

~"'..... Pin 
1'1o. 59 COncılır, Rızapaşa 

161163. Telefon 22060 

Binaenale)h, mÜsbet, müstakar, 
değişmez milll siyasetimizi bu 
vesile ile, bir kere daha hulasa 
ve tebarüz ettirebiliriz: 

- Harı> dışında ,ı·ız. Sovyet -
Alman • lngiliz miicadelesine kar· 
. ı bitara(ız. Yegiıne gayemiz; 
Milli Şd etralmda lek \iİCut ha· 

(De\'anu ücüncO: c;arJtede) 1 

Ekmeği 15 ku
ruşa satan biri
nin dükkanı 15 
gün kapatılacak 

Sirkel'1 İsta!>yor....ır n lt. : , ısında 
kahvecili~ yapan ?\-leh.met SiJyari ile 
çırağ'ı Haydar; bitişlklerhdek: fırında 
eknek kalmamasındar:: Lsti'ade ede-

(Devamı 3 üncti Sahifede) 

IOVTIT TBBLIÖI 

SOVYETLER 
SMOLENSK'i 
tahliye etti 
Bir Alman Petrol 
gemisi batırılllı 

Moska,a. ı4 (A.A.) - Resmi Sov
yet TebU~l: 

Dtin ınuharebeler, Byala - Çerkof, 
Kek~holm, SmolE'nsk mıntakalarında 

de,·am etmıştir. Smolensk bir ka~ gün 
et."t·eı tahlıye edilmi~tir 

Salı günü 70 Alman t&yyaresı dü
§tirillmtiştür. 35 So\·yC't tayyaresi ka. 
yıptır. 

Baltık.la 15,000 tonluk bir Al1nan 
(0€'.·amı 3 üncü Sahl!ede) 

Bulgar şehir 
ve kasabaları 
bombalandı 

So!ya 14 (A.A.)- Ofi: Bir 
takım yabancı tayyareler 12 1 

ağustos gecesi Şumnu vilaye
tinin mütea<ldit kciyleri iize. 
rinde uçmu~lardır. Birçok ta
arruzlar yapılmıştır. Silistrc . 
\'il ayeti dohılinde Razgrad ya
kınlarına bombalar dü~mü;- ı 
tür. İki kişi ölmüştür, 

Londra 14 (A.A.)- B.B.C. 
Sovyet istihbarat bürosu, Sov· · 

I! yet tayyarelerinin Dobrıcaya 1 
akın yaptıkları hakkındaki id- · 
diayı tekzip etmektedir. 

Bu sa hah iki 1 ihtikar cürmü-
' meşhudu yapıldı 

Ukrayna da Almanlar muha- Bu sabah Fiat Mürakabe Bü. 

b • k b .1 k/ • ? rosuna iki ihtikar vak'ası bildi • re egı azana l ece er mı . rilmiş. derhal tahkikata başlan -
mıştır. c Yazan: EMEKLi BUBllAT SUBAY) J3unlardan biri hakkında ciir. 
mumeşhut yapılmış ve vak'a tes. 

Alınan resmi tebliğine göre, ce. 
nubi Ukxaynada Alınan ve mütr 
tefik onlulara mensup teşek,küller 
Karadeniz limanlarına çekilen 
düşmanı ta.kip etmektedirler. Şaıık 
cephesinin diğer bölgelerinde Al· 

man kuvvetleri diişmana hücum 
ederek yeni muva!Cakiyetler elde 
etmişleroir. 

Sovyet tebliğine göre; Finlfın. 

diya cephesinde Kesksholm, şark 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

bit edilmiştir. Beyazıtta kömürcü 
Veysel isminde ibirinin müra • 
caati üzerine yapılan bu cünnü. 
meşhutta kömürii kayıkta 6 ku. 
nış on paraya satan bir toptancı 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Şimdi asıl mu.harebelerin §iddd le cereyan eıtigi geniş Okrayna ııra;isini gösterir mufassal harl•ıı 

FBANIADA 

Dakar yakın
da Almanlara 
veriliyormuş 

Porteklze ve Cebe· 
Ulttarıka bir hlcam 

Londra. 14 (A.A) - O'i' Ta;vmıs 
gazetesi, F ran.s-.nırı \·aziyt-Lni um tml 
suretti" gc·Ld n ger-irır.ektc ,.e Frnn
sı2ların bu \'eziyete UZUJ" rnudcieı ta
hammul t-<lt mı;)"eCl·klcr 111 • uy lemekle 
iktıfa etnıekted.r 

Tayn1 s ta.:C"t ~inin Fransa hududun
daki rn ıha.bici, Fra.nsad· ba~gO<-tf'r

(Devanıı 3 i.inr ..i. Sa?' ffOOl') 

Camcı d8kkinına 
giren sebze arabası 

Fındıklı Dt ... eh;inde 9 No. da otu
ran Cahit Yılmaz aynJ sokakta atsız 
araba ile fC"bze taşımakta ıken canı.cı 
YB"C. ~ ~Wi.k uın glrcrf'k Camları
nın kırılmasına sebep olmuş ve Cahit 
te aln.•ı.dan yaralanmıştır. 

Alman • Sowyet 

BABDINE 

nıa BABIŞ 

DİNYEPER 
geçitleri Al
man bomba
ları altında! 

Bir kısım 
Sovyet kıt'aları 
da şimdi bu ge
çitlere doğru 

çekiliyor ..,. 

Blcama il allı an 
Alman aıkerıarı
ne mı n ebblbler 
vırlllyorm 11 ş 
ALMAN KA)."NAKLARINA 
GÖRE 

Alman resmi tebliğleri, Ukray· 
nada Alman piyade ve seri te
şekkü.llerinln Karadeniz limanla
rına çekilen Sovyet kıt'alarını 

(Deıııımı üçüncü sahifede) 

Ki SACA 

Fraaıa•nın mls
temlekelerı 

Amerikan Ayan ve Mebusan Mec
lisleri Vişi Frnrısası ile siyası müna
sebatın icesUmesini, Yeni Dunyadaki 
Fransız müstemlekelerine el konma
sını istiyorlarmış. 

Bizim rr.ahuda bu haberi okudum 
da: 

- 1'faraza dediğin i~te böyle çıkar! 
Diyerek. devam etil: 
- Bana öyle geliyor ki, e:aliba bu 

harbin sonunda en büyük kabak 
Fransan:n ve ~ii.ıstem 1 rkJt İr.-tparJ.
torlı.e;unun bn,. ında pat atıl. ı~k iste-
rıc:cck! 

A. ŞUiİB 

·KRAL JORJ 
açık denizde 
• 
lngiliz filosu-
nu teftiş etti 
Kral' ın bu teftişi 

iç gln ılrdl 
Londra 14 (A.A.)- B.B.C. Kral 

Altıncı jorj, Britanyanın şimal 
sularında İngiliz donanmasını tei· 
tıiş etmiştir, Teftiş üç gün sürmüş.
tür. Kral, Alman •Bisınarka zırh. 
lısının takibine iŞ'ti1'ak eden İn
giliz gemilerinin zabit ye müret
tebatı ile görüşmüştür. 

(Devamı 3 üncli Sahifede) 

Arjantin mihver ge
milerine el koyuyor 

Londra 14 (A.A.)- B.B.C. Ar· 
jantın hükümeti, takriben 200 bin 
ton tutan mihver gemilerine el. 
koymağa karar \"ermiştir. Bu hu· 
susta tafsilat verilecektir. 

lngiliz Krcılı Altıncı ;or; 
Amiral üniformasile 

Yeni Bir Hamiyet Nümunesi Daha r •• 

Bir mütekait emla
kini Cerrahpaşa 
Hastanesine bıraktı 

~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 

TaıAt Bayrakl1; zengin ktltlphaaeslnl 
de İnkılAp Mftz

0

esıne tsberra etti 
Son günlerde ser\"etlerini 

hastanelerle hayır cemiyetle

rine terk ve vasiyet eden zen. 

gimlerimizin çoğaldığı memnu
niyetle görülmektedir ,Doktor 

·Ziya Güna He emlakini Ha-

s"ki \"e İzmir hastanelcnne 
teberru eden İzn:ır li Bay an 
Naciyeden sonra; diğer bir 
7:enginimiz de teKmil oen·~t 
ve emlakini Cen-ahpaşa hn t • 
nesine teberru etmiştir. 

(Devamı 3 üncü Sah Je:ue) 

BU iŞ ISLP.H EDiLMELiDiR ! 

Simitçi fırınlarına un 
tevziatı keyfi 

olarak mı yapılıyor? 
Vilayete müracaat eden fırıncılar 
mühim iddialarda bulundular 

Börek\'İ ,.e 3!n· it..;i fı; ~nlaı ına un 
tevzi işl Ekrrıekçiler Cemiyetine bıra
kllınış. !al.at bu bir çok ~ikfiyeıUer 
doğurmuştur. Dün de müteaddit fı
rıncılar VU~yete müracaat ederek 
yanayakıla fik~yette bulunmuşlar. 

dır. 

BWlların iddialarır.a göre, Cemiyet 
Reisi tevzıatı istediii gıbi yapmakta. 
dır. Ve fırını bulunmıyanlara da un 
verilmektedir. 

!rtumaileyhin: cBu işi htikUmet ba
(0.\'0ml 3 üncü Sahifede) 

HALK FİLOZOFU 

SiZiN iÇiN -
,.--·y ASARRUF, 

ASKER İÇİN ÇELİK 
ZIRHTIR. 

Bir TASARRUF 
BONOSU alınız! 

Eski hat estetiği 

Güzel San'atlar Akademisi 
tezyinat profesörü Hattat Hacı 
Kamil Akdikin öliimü ile, şarka 
ait estetiğin son kutuplarından 
en kuvvetlisi de göçtü, gitti. 
tl'stad.ın ölümündenberi geçen 
günler içinde, hfila eski yazının 
münakaşası yapılıyor. 

Hacı Kiımil Akdikin on par. 
mağında on hüner, on marifet, 
on güzellik tılsımı vardı. Hat· 

tın hüsnünii vermesini bilen 
san'atkiır, bütün hayatında bu 
ölmez hüsün için çalıştı. Bugün, 
arkada, asla ölmiyecek güzellik· 
ler bırakmış bulunuyor. 

Eı<ki yazı, böyle büyük üs. 
tadlar yeti tirdi. Eski yazıyı 
güzel yazmak, hatlara revnak, 
inc~Iik ,·ern1ek, onları estetik 
bir lıava içinde tılsımlaştırmak 

REŞAT FEYZi 

büyük bir hünerdi. 
Hatta, yeni bir devirle karşı 

karşıya bulunuyoruz. Yeni ya
zının üstadı ne vakit, nasıl ye
tişecek?. Şimdi, bugünkü ne&le 
düşen binbir kültür vazife•in. 
den biri de, şark te>ıyinatını, 
§ark hattını itina ile muhafaza 
etmek, yeni hüner gaslerecc 1; o· 
lan elleri yetiştirmek, diğer ta. 
raftan da, yeni bat üz.-rinde 
durup düşünmek; yeni hottın 
san'atkarlan için estetik bir 
muhit yaratmak .• 

Bu, ikinci şık, birincisi kadar 
müşkül.. El yazılarının karınca 
dnasına benzediği bir de\'irde, 
hatbn, şekil ve şemailinde bir 

rakkas kıvraklığı aramak in
sana, biraz da garip eelmi;vor 
m.u?. 
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FiA1 

MtRl\Kı\BF. 

Gazetelerin haber verdiğine gö
re, fiıt nııinkı>be komisyonn teş
kilatı, yılnız İstanbula bas ve 
münhasır kalmıyacak, her şehir 
ve kasabayı teşmil olunacakmıı 
Deııenize, bundan ııoara, o fChir• 

lerde de, kuzular ko7un olacak, 
bili fiat belli olınıyacak, berke. 
allı ay m iiddetle halk tipi ayak· 
kabıl arını bekliyecek, peynir 
n•rhı tetkiki bir yıl sürecek, ilih.. 

Huliisa, tıpkı İslanhaıllular ı:ib~ 
bütün şehirlere yeni bir meşple 
çıkacak.. 

ZEYTİNYA(;,I 

HAKKINDA 

Bir gazetede şu serlevhayı oku
dum: •Zeytinyağ yükselitine set 
çekmek lazım .. • 

Fakat, bizim bildiğimiz, zeytin
yağ, kesafeti fazla da olsa, nihayet 
bir mayidir. Bu mayiin yükselişi. 
ne nasıl set çekilebilr, aklunız er 
miyor. Ancak ,baraj yapmak su
retile, belki, zeytinyağ yükselişi 
ünlenebllir. 

Zeytinyağına, bu kadar fazla 
yük.elmck, havalanmak merakı 

nereden geldi, aklımız ermiyor. 
Baksanıza, mütemacJ.iyen gözü ıla. 
ha yükseklerde!. 

KtlP ŞEKI:Rt 

MANZARASI 

Piyasaya yakında küp şekeri 
çıkıyor. Şimdiden siparişler k:ıbul 

edilmeğe başlanmıştır. Geçen bü. 
yük harpten sonra, bir daha, küp 
şekeri yüzünü görmemiştik. Bcıı, 
küp şekerini severim. İnsanın gö
zünü doyurur, koc•ınan bir par
ça .. Keser5iniz, parça1arsınız, iste. 
d':(iniz kadar kulbnırsınız. Hele, 
bli~iin bir küp şekerinin manzara
sı harikulade güzeldir. Adeta bir 
nevi süstür. 

K üp şekerinin parçalaması, kır
ması uır, diyeceksiniz; fakat, o. 
n un da kolayı var: Parçalamazsı
nız, karşısına geçer, doya doya 
seyredersiniz. 

A HMET RAUF 

iki ay evvelki 
ı6zlmüz 

Btz. bu su.tunlarda daha bir iki ay 
evvel, son zamanlarda l stanbul ı;o -
kaklarında b0$ı boş dolaşan köpeklorin 
çoğaldığını kaydetmiş, lı3tla, köpeği 

bol bir iki se:n t !smi <.l&hi. zıkrer.miş

tik. 
() vakit, Belediye, bize köpekle mil

e ; i eleye da ı r bir i! tO.ti<Jtik yollamıştı. 
HJlbuki, b iz, sadece bi r hakika ti tes
blt etmiş, bir manzarayı, bir müşnhe -
deyi orta,.a koymuştuk . 

Aradan bunca zaman geçti . Şehirde 
başı boi dolaşan kopehlerden ,.hayet 
at'tlı. Hatta, oazı kuc!uz vak'aları tes
b • edildi. Ba, sıcalriilr bdşla7ını·.:ı, ku

<1! z \·ak'a!.Jrının da bckle'."'lm~;. !:izım 

i . dığinl, yl~e o zan.an kiiydetmiştik. 
ı.~ · .ı .ı.cset, t :ı h1ninl~rimk tlk~ı. Haibuk.l, 
b!ı.'. m neşri yat yaptığımız vakit. klS -
pekle mücadele daha siddetll blr ıe

kilde yapıl,,yrlı , bellcl, bugünkü , ... ı... 
alar olm.:ızdı. 

Ne yapalun?. 

BVRHA.N CEVAT 

A SK ER 
ai le leri 
Tekmil birikmiş 
lıtlhka kl ar da 
şimdi ve rl le cek 

Belediye ve Vilayet asker aile. 
lerine yardım için bütün hazır • 
lıJ<ları tamamlamışlardır. 

Kanun Resmi Gazetede neşre.. 
dilir edilmez derhal tatbikata ge. 
çil<ıeektir. Şimdiye kadar esitl 
aylı:klannı ~ olanlar& da 
b ütün istihkaklan birden veri. 
lecektir. 

Kapalı duraklar 
Yedi semtin tramvay 

bekleme yeri 
planlan bazı rlandı 

Fati:h, Beyazıt ve Sultanahmet. 
te birer kapalı traan vay durak 
ma.lıalli inşası müteahhide ihale 
edilmiştir. Bunlıarın lbugünlerde 
yapılmasına başlanacaktır. 
Diğer taraftan Eminönü, Bey

oğlu, Şişli ve Beşiktaş taraflarında 
da duraklar inşası için şartname
ler hazırlanmaktadır. 

KfJÇfJK BABEBLEa 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Sandovlç ve yufka imal edenler 

Belediyeye müracaatla kend11erine 
has un veriLnediği takdirde ekmek 
uniyle sandöviç ve yulka imal etme
lerine müsaade istemişlerdir. Fiatlar
da tenzilat icrası şartiyle buna muva
fakat edilmiştir. 
+ Yeniden yüz havagazı saati geti. 

rilmiştir. Bunlar müracaat edenlere 
sıra ile verilecektir. 

+ Belediyeye otobüs getirtmek 
itin 500 bin liralık döviz müsaadesi 
verilmiştir. 

+ Belediyeye Ortamektep ve Lise 
mezunlarından memur alınacaktı.r. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ İskenderlyede bulunan büyük 
parti l~stllc memleketimize gelm iştir. 

Yakında tevziat yapılacaktır. 
+ Dün mezbahada 2628 karaman 

ve 2215 kuzu kesilmiştir. 
+ Eli Bank halle için Uç liralık so

balzr yapacakhr. Bd.nk.a şekrim~ 
de körnUr tevziatını cia teşkil6tlandır
mıı ve tonu yirmi üç buçuk liradan 
satışa g<>çmiştir. 

MV TEFERRIK: 
* Yeni mektep kitaplarının ekse

risı hazırlanmL5tır. Yalnız İlkmektep
!erin 2 inci sınıflarının okuma kitabı 
bir kaç aL.ne kadar basılacaktır. * Emllk fiatıeri ekseri semtlerde 
ucuz.lamıya başla~tır. Buna, kirala
rın kanunen arttırılamaması imkftn
sızlığı. ve vergi zaml::ırı dol ayısiyle 
i radın az.almış olmasının sebep oldu
ğu .söylenmektedir. * A}··vnns:ırayda YJhya İşbaşın fı
rtnınd ame!enin ekmtkler tizerinde 
yattığı (:l , Kadıkbyilnde Yerginin fı
rınındn m urıyene ve cüzdans ız amele 
çalıştırıldığı görlilerek Belediyece ce
z::. ke ~d hntstlr. 

(HALK SÜTUNU ) 
Eaki tiirlrçeyi de bilen genç 

bir kız. iı arıyor 

Ortame-ktep mezunu e:Jc.l Tiırkçe. 
yl de mükemmelen bilen gene bir kıl 
müessese veya ticarethanelerde ka
naatkar bır Ucretıe calı.sıp hayatını 
kendi yapmak, utikballni hazırlamak 
al"7.usundadır. Şimdiye kadar hıç bir 
yerde ı;al1'mamış, Oüri..ıst, temiz bir 
ailenln bu mahcup kızını hayat yolu
na attığı ilk adımda yanlarında vaz;
fe vernıek suretiyle teşci etn1ek is~ i . 
yen muhterem iş sa.hipler~ln S ".'l n 
Teleraf Halk Sütununda H. Y. Z ye 
:rv.maları rica olunur. 

Tefrika No : 25 

" Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

rncktuplann ce\.·ap lz kalı.·:a, aonra fınl 

ıidisin. G l.z~ .. b ir k ederle yuvadan kaç
tığına bir delil. Sündiye kadar sordu
ğam sualler ktı rtıhk alamadı. İşte o
nun için evim g '. bi gönlüm de kann -
.llklarla doldu. 
~llnli., orum da benim kUçılk sev

cill karırrıı hangi se~p. beudc·u ve yu. 
vasındao uyırd ı? Bulün meşguliyetim 

lı:ir. de, ka!bim. bu cc .. ·ap .:;.ız sualin §Ü.. 
mul>ü ve ~0n lş tohlı lile işliyor. Dost
lar~ beni her gör0ş1erinde biraz d:ı
ha zayıt buld t•l: l .:ıtını söylüyorlar, Jia
k ikatt'n Cyae. StJnra ~akoklarım bem
beyaz oldu. Ilon i ihtlyarlattın Flğen. 
Rahan, bedenen büyük bir çöküntü 
içindeyim. 

Sonra biliyor mlJJUn, ev, sensiz bil
tün mana3m1 kaybetti. ller zan111n, her 
köSe"1 bir bahçe ı ib! çiçeklerle dolu; 
her yerde l lh irli okşayışlle yilze gülen 
temizlik rı1ık yok. Birdenbire haya. 
tımdan cek l llş in. ruhumdakl ve yuvam
daki ıenı.ş mevk ilnı daha fazla açıga 
vurdu. Ve sensiz e:et'ecek ömrün bü
tün manasız.lı~...nı kavramış bir halde-

yim. Sararmış yüzlü, şak:aklan ağar
mış yorıun ve hasta bir ihtiyardan baş_ 
ka bi r şey değllin1 a rtık. l\.feger.;e bü
tün canlılığımı, ı<Jzlerımdeki a~E'.Şi , ça. 
lışma kuvvehn l scnd~n. senin taze 
mevcud:yetinden ahyormu.şum. Öm • 
rüm yaşadığım bahardan, birdenbire 
kışa ıer;ti . Artık k itaplar _ ki her za
man onları kıskandığını ı6y1crdin -
ne hastalar, ne mühim oprasyonlar, ne 
de fakültelerdeki derslerim bana lıe-
7ecan vermiyor. 

Yokluğunun büyilklüğü bütün heye
can larımı öldürdü. Bunun b ir h3k ikat 
olduğuna inanamıyor, bazan evin iç in
de seni arıyorum . Işiklı zümrUt gözle
rinin yeşil dünya~ına susadım karıcı~ 
ğııu. Bana m~kactdes bir içki glbi sı....n
duğun 115.hi vilcudün, s imdi hay;ı liml 
hasretle yakıyor. 

Yuvamda her lf'Yin üzerinde ıezen. 
dokunduğu yere düZen veren ellerin 
alnlmda dolaşsa belki, birdenbire de
ğlşecetım. Fakat sen, setıebl meçhul 
bir kaçışla benden çok uzalJardasın. 
Ne sokak, n' de evim beni avundura-

• 

Ajans te-lgraflan arasında, d ünyada
ki kıllık, sefalet ve açlığa dair haber
leri okudukça , halimlı.e bin şOkür e -
diyoruz. Allah her şeyi bol bol ver
miş .. V~ika ile satın alclığunız hic bir 
~ey yok. Her nevi yiyeceğin hem UAsı, 
hem mebzulü burada. 

İtiniz de yolunda, paranız da bol lse, 
detıne ke:rfine. 

Geçen eün, eıda inaddeleri lslth!A
kinJ tahd1t mak.sadile, Ma<Miotarula, 
umumi toplantı, ellenll ve ziyateUerin 
yasak edild1ti haber veriliyocdo. Ha
kikaten, zıya!et, en bolluk ve ucuz -
luk memleketlerd~ dahi, biQ ült bir 
masraf kapısıdır. Çünkü ziyafet. bir 
nevi gö ıteriştir. H•r gün yemedlğlmlz 
birı;ok şeyleri, ziyafet sofrasında bu -
lundurm?k, göstermek, misafırlerimi _ 
ze lkraıı\ etmek U.teriz. &o kişi 7e -
mek y iyecekse, on k~lnin doy&bile -
ceği kadar yiyecett içecek hazırlar, bir 
çok ma1cafa gireriz. 

Ziyafetlerden sonra, ekseriya, umu
mi bir Ytılgunluk ve rahatsızlık: var -
dır. Ziyafet veren ıçin dı:. z\yafet yl... 
yen için de böyledir. 

Ziyaff.:t veren bıtt.nbl yorulur, ra -
hatsızla· W', masrafa girer. 

Zlya!etI yiyen ise, keza öyle .. Çün
kü, çeşitli yemek ve içkileri bulunca, 
hem de bedava taraf ı ndan, dayana -
maz. İtljatlar1nı brzar Fazla fazla 
yer, içer. Rahat.sız olur, midesini bo
zar. Ertesi günü ~·1;slı geçer, hıen -
dine zor ıeıır. 

Eski zamanda, z.iya.!etler P< k muh
teşen1 oluı;du. Ziyafet, bir nevi obur
luk musabakası idi. En çok yll ebilen 
müsabakayı kazanırdı. ~k'j beylerin, 
paşaların, vüzera ve vUkclA konakla
rında, kbfklerinde ve 7alılarında öy
le ziyafetler çekilirdi ki, fazla yemek 
yüztinden bayılanlar, ayılanlar, hatta., 
kalbi d:ırup ölenler vardı. Yemek yü
zünden ö~üm garip değil mi?. 

Şlm:L, ~kisi. kadar obur adatnl;.ı 
yok .. .evvelce, bırçok kimseler, adeta 
mille h!ll.tahğına uğramış ~lbi jrliler. 
İşkemb~ler şJotikçe şi,:;er. batta, sar
kard1. Bir oturuşta blr kuzu y iyenler, 
bir büyUk tepsi baklava yiyenler çok
tu. 

Eskiden insanların kuvveU, kudreti, 
sıhhati, y(;d.ikleri yemeğin ıniktarı ile 
ölçü~ rdli . Çok yemek sıhhat alAm.eti 
sayılırdı. Bu yemekleri b.azmetn1ek için, 
saatlerce, kımıldanmadan yatılır, sade 
kahveler, şerbetler içilirdi. 

Uki in:w.nların ~i gucu yoktu. Bü,. 
tün ömür!erini yemek yemek ve bu 
yemeği hazmetmekle geçirirlerdi. 

R. SABiT 

Muhtekirleden evvel 
davranmalı lazım 

Halkımızın, ihtikar vak'alarını 
alakadarlara haber vernıekte bü
yük bir hassasiyet göstemıeğe 

başladığı momnuniyetle görülm~ 
tür. 

Yalnız vakit geçirmeden derhal 
alakadarlara telefon etmek lilz:m 
gelmektedir, Çünkü bazı kimseler 
ihbar edeceklerini ımUıhtekir dük.. 
kancılara hissettirdiklerinden me
murlar gelinciye kadar dükkan 
sahiplerinin suç delillerini yok et
tikleri veya ona göre tedbir aldık. 
ları görülmektedir. 

Açık if ve memuriyetler 
Denizyolları gem, leri için staj

yer ahçı yamakları ve üçüncü . ı
nıf ahçılar aranmaktadır. Y aın r k.. 
!arın 337 doğumlu lardan yukarı 

olması, üçüncü sınıf ahçıların da 
ihtiyat askerlik çağını geçirmiş 
bulurnnaları lazı•mdır. Tophanede
ki Denizyolları binasında işletme 
Umum Müdürlüğüne müracaat 
olunmalıdır. 
Vakıf Paralar İdaresine imti

hanla lıse mezunu memur alına. 
caktır. fmti.lıan ayın 29 uncu cu
ma günü saat 15 :edir. 

+ Üsküdar meydanının oslaltlan
ma ve diğer işleri 23 bin liraya mü
nakasaya konmlljtur. 

nılyor. Sonu gizli, karanlık bir yolun 
başında yapyalnızım . Beraber yaşadı -
ğlmLZ guzel yola dön de bu garip ve 
yalnız yo1cu1uk sona er3i11 .. . 

Sana söylemek istediklerim her hal
de bu yazd ıklarım deği1 . Kalem.im her 
cümlede duralıyor. Acemi bir 3şık gi
bi, hep a:;;k kelimelerile konuşuyorum. 
Halbuki, karıcığım yuvana dön, eğ<Jr 

suçlu betn senden at dileyeyiın, gel
mek, seni yuvana döndürmek için yal
varmak arzularım1n bnüne, birkaç 
mühim o{lrasyonum engel oluyor, ba
yatlar l bana bağlt bu insanları tcda 
etmek el ır.1den gelmiyor, demek isliyO
rum. 

Benim kilçük ve seveill karıcığım 
seni her an ha~retle, ateşle bekliyo -
nım . G6zterfmi yo11arda bırakma. Yav
rucuğum ı:ı:eni çok çok öperim.> 

cAdil> 
tSevglll anacığım, 
•Sana tıpkı bir köylü kızın dediği 

gibiJ cı.na• hitabi le sôıe başlıyorum. 
Böyle ::o-.•cmck içimden gel iyor. 

t D lJgün k.Oye gellşlmin tam hartasıl 
bir güzel rüya sükı'.ltu , içinde -:ecen 
bu e ıns;ılsiz hafta, ruh1..1mun btitün ke
derlerini yıkadı. İlk geld iğim geceden 
itiba ren. köy h:ıya~ı, hlı s ımılı altın blr 
ağ gibi beni sardı. Belki bu sihirlJ al
tın ağ beni bir daha bırakrnıy.:ıcak. 
Şehrin biıtün velveleslnden uıak olan 
bu dağ tepc;inde, ruhum tabiatln ha-

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHCET 

Beş lira bahşiş 
üstelik 500 

almış amma 
lirası da gitmiş ! 

Oldukça ihtiyar, saf lbir adamdı. 
Yakıalıklı kravatı, kılığı kıyafeti, 
öyle pek .-ben köylıüyüm!. diye 
barbar bağırmıyordu. Konuşma
sına, sözüne sohbetine de baksa. 
ruz cda.ıı.gaJak, ~ &hö
dük. daımgasını VW'a1lll1Zdın:z. 
Amma, gel gelenm, pek avanakça 
tavlanmış, pek biçarece, pek adi 
bir tuzağa düşürülmüştü. 

Hakimin önünde, pençikli, azat 
kabul ~1ımez bir kıöle gibi elpençe 
divan dunnuş, yana yakıla anla
tıyordu; 

~ İstanbula ıhir hafta evvel gel. 
mm .. Bir hafta evvel deyince ilk 
defa geliyirum uıntıetmeyin!. Bel
ki ellinci gelişim. Hiç de gafil a
da;m değfümdir anmı.a, işte, basi. 
ıretim mi bağlandı, diyeyim, ne 
diyeyim, vallahi bilmem!. 

- U.,:atmayın efendim lafı .. A
sıl ımeseleyi anlatın! . 

- Arzedeceğim efend.iım .. Onu 
arzedeceğim .. Yani, İstanıbul semt
lerini hemen bir İstarlbullu kadar 
iyi bilirim. Öyle acemi taşralılar. 
dan değilim. Dün akşama doğru 
Mahmutpaşadan geçiyordum. Et
~af öyle ıkalabalıktı ki tıpkı ıınah
şer gibı!. Kadınlar, kızlar, kızanı.ar 
hepsi yalabuk yalııbuk!. 

- Canım efendim.. fazla söz 
söylüyorsunuz .. dava ile alM<ası 
olmıyan şeyleri anlatmaruaıda ımA.. 

na yok.. Beyhude yere bizi ve vaıı,. 
ti.ın!izi işgal 2<'.liyorsunuz. 
•- Başüstüne efendim .. nasrl 

emrederseniz öyle anlatayıım. Ha 
ne diyoroum. Kalabalık pek çok
tu. Derken lbi:r aralık yerde bir 
zarf duruyor. Eğildim, ald:rn, aç.. 
tnn: İçi para dolu!. Götürüp poli
se teslim edeyim dedim. C elbime 
koydum. Yanıma nah şu sıska 

(maznunu i§aretle) geldi ve: 
<-- Beytbaba benim param düş

müş sen buldun!• dedi. Kıyafetin.. 
den şüphelendim: - Haydi oğ'Ul 
bende para yok!. dedim. Fakat ü
zerimi aramada ısrar etıtıL 

O, bir cebimi ararken ben diğe
rinden çıkarıp zarfı verelim. Te.. 
şekkür etti. İçinden 5 lire verdi. 

Gitti. Biraz sonra bu havadan ge
len bahşişi cebime ılroymak ister
ken bir de ne bakay:nn bizim cüz. 
dan uçmuş!. Yerinde yeller esiyor! 

Hemen polise Iooştum. Fotoğra
fından tanıdım. Sabıkalı imiş!. 

Cii2ldanımda tam 500 lira vardı. 
Mal alınağa gelmiştim. Bu on li
rasını yemiş!. Üst tarafını aklık!• 

Maznun Saksağan Salih hiidi. 
seyi inkar etti ve: 

•-Ben cüzdanı yerde buldum, 
üzerini arıyan lben değilim. Her
halde ihtiyarlıkla benzetiyor!. 
Günahıma giriy<Yr! .• dedi ve dava 
şahit celbine kaldı. 

Kıskançlıkla metresinin bur
nunu jiletle kesen bir aşık ! 
Yaşa bakmayıp odun tophyan ihtiyar kadına 
tecevüz edenler de 2 şer yıl hapsedilecek 

Bir müddet evvel Kasımpaşada 

Tayyareci sokağında 22 numaralı ev
de oturan Sabrl Emin isminde birlsiy

Je .münasebetinden şiiphelenerek met~ 
re.si zebranın burnunu kesml.şh. 

Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 
dün bu dava bitmiştir. Suçlu Sabri 1 
sene 7 ay hapse mahkO.m cd.Umiştir. 
Diğer taraftan dün Ağır Ceza Mah

kemesind.J iki namus düşmanı 2 .şer 
yıl hapse mahk.Qm olunmuştur. 

Ali oğl-J Ahmet ve Mehmet oğlu 

Tramvay yoıcaları 
0; 0 25 azalmış 1 

Halkın sayfiyelere yayılması 

dolayısile tramvay yıolcuları ıkışa 
nisbetle yüzde 26 nis'be>tinde azal
mıştır. Fakat sonbaharla beraber 
şehir tekrar kalaıbahk olacağından 
Tramvay İdaresi şimdide.ı bu 
hususta tedbirler almakla meş. 
guldür. 

-0--

Ôlülere maaf alan m emur 
5 yıl 10 ay hapis edilecek! 
Fatih Malımüdi.irlüğünde müte. 

kait, eytam ve eramile maaş dağı
tı!:rken ölüleri de diri gibi göste
rip mühürlerini taklit ederek lOO<l 
küsur lira ihtilas eden memur Hü. 
seyin Aksoy dün 1 inci Ağırceza
da 5 yıl 10 ay müddetle hapse 
mahkirm olunmuştur. 

Pirince narh konuyor 
Ticaret Vekaleti pirince de cins

lerine göre narh konulması için 
tetkiklere geçmiştir. Yakında her 
vilayette narh tesbit ve ilin olu.
nacaktır. 

riku13de gilıoellikleriyle ışıldlyan bir 
elması gibi şertaflaştı. Beni buraya 
gönderdiğin için sana minnettarım. 

Bu bir haftanın nasıl geçtiğini sana 
yazn1ak çok mtişkül ,..e uzun. Büyük 
bir ruh istihale.si ile, beni değişik bir 
insan yapan köy hayatı, tıpkı cAltın 
dere> gibi ı,akin ve ışıklı akıyor. 

Gün doğarken uyanıyor, köylülerle 
beraber uyuyorum. Saçlarım iki ör -
(ilyle, ayaklarım düz altlı sandallarla 
rahata kaYuşlu. Seninle diktiğimiz bol 
ve geniş tlbiseler burada çok iŞime ya
radı. Vilcudüm daracık şehir elbise -
!erinden kurtuldu. Bazan Nezlkle be -
ıaber )'Qlınayak geziyorum. Toprağın 
üstünü saran yeş ill ikler, serin ve yu
muşak tenı aslarilc ayaklarımı okşadık
ça, yüreğimde bir rahathKın doğduğu
nu duyuyor, kendiml Kuşlar kadar 
mes'ut hlsı,;ediyorum. 
Geldiğimin birinci gilnil •Çağna -

taya> gittim. Sonra Recebin evinde 
öğle yeıneği yedik. ıt.ecep, çok entere
san bir ti ı;.. J-Ia r ikul.1.de : amiml ve dü
rüst bir ( kek. 

Söyleınek istediğim o kadar çok ve 
güzel şey var kt, hangisini anıata.ca -
ğımı ş:ı.şırıyorum. Fakat anlatınca sen 
şaşacaksın , Çünkü, buraya gelişimin 
ertesi gününden itibaren, tarlaya git
meğe başladım. Hatla bizimkilere yar
dım b ile ediyorum. En hoşuma giden 
~ey. sebze fideleri ekilen karıklara csu 
bağlam;:ık> ~Devamı var) 

Osn1an ismlerınde bulunan bu iki kişl 
Ahmet adındaki diğer bir arkadaşla
riyle Beykozda gezinirken yanındaki 

8 yaşında torunu Zehra ile birlikte 
çalı çırpı toplıyan 58 yaşında Saniye 
adında bir kadına tesadüf etmİii1er ve 
ihtiyarlığına bakmayıp tecavüze yel
tenmişlerdir. İhtiyar kadın müınana
at edemenıiş, torunu feryat edince 
jandarmalar yet1,;'.p miltecavizleri ya
kalamlşlardır. Bunlardan Ahmet be
raet etmiş, ikisl 2 §er yıla mahkılm e.
dilmlşlerdir. 

Petrol istihkakı 
taksim edildi 

Vilayet tarafından şehrimize 

ayrılan ay !ık petrol istihkakı l:ıü.. 

tün kazalar arasında taksim edil

miştir. Fakat ibazı bakıkallar ken
dilerine petrol verilmediğini ileri 
sürerek şikayette bulunmuşlardır. 

Bu hususta kontroller yapılacak 
ve bütün satıcılara ihtiyaç nisbe. 
tinde petrol verilmesi temin olu

nacaktır. 

. . . 
AVRUPA HARBiNiN 
YENİ' MESELE{ERİ 

Sır katibi .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN -Avrupa harbi baP.madan evvel ve 
başladıkatanberi nutuk.larile dünya 
ııulhunun istikbali için ne parlak fikir
leri olduğunu göstermiş olan Amerika 
Hariciye Nazırı Kordel Hol'ün ckl

tfplik> vazifesine çekilm.iyeceğine dair 
haberler gelmeğe b~ladı. Daha doğ • 
rut:iu bu haberler yeni dünya matbu -
atının bir kı.smı tarafından çıkarıl ... 
mış rivayetler hallııdedir, Olur ki te· 

eyytit eder, olur ki sözden ibaret ka
lır. Fakat mevzu ehemmiyetll olduğu 
için etrarında dönen rivayetlerde dün

ya matbuatında akisler yapacak gö -
rünüyor. ~I. Kordel Hul Reis Ruzvel
tin Hariciye Nazırlığını çok na1lk. bir 
devrede lfa etmiş bir devlet adamıdır. 

Yerine geleceği söylenen M. Stimson 
ise daha çok evvel eski Reisicumhurun 
zamanında Hariciye Nazırlığında bu .. 
lunmuştu. Reis Ruzveit onu barbi,.e 
ckAtibl> olarak muhafaza etmistir. 

Eskiden bir csır kfübi• tabiri vardı. 
Mühim bir ~in başında bulunanların 
devlet idare edenlerin c:sır kAtip> leri 

bulunurdu. Bunlar aldıkları emir iltt
rine yazılacak namelerl1 tahrirat~ 
mektupları yazarlar, bir kere söyleneni 
!ki defa 'öyletmeızler, hulAsa anlayışlı 
olurlardı . 

: · ıı kAtlpUği dünyanın neresloe gidi
lirse gldllsin ayni PVsafı gösterir mi -
zaçta bir oümrenln işi sayılmak ge -
rektlr. Sır katibi evvel~ ketum olacak, 
herkesle konuşmıyacak, öyle ahbap 
canlıs ı olmıyacak. EvvelA. bu evsaf şart
tır. Ondan sonra ma1ümat, edebiyat 
ve ~aire. 

İ;te eskiden kalmış b.ir t•bir ile bau 

KAD I N 
biletçiler 

Erkeklerden 1 az ı a 
talısll4t yaptıkların
dan ç o ıaıtııacak 

Üsküdar tramvayları ŞIDketıi 
yeniden kadın memur alacaktır. 
Evvelce alınan kadın memurların 
çalışmalarından çok iyi net iceler 
alınmıştrr. Bilhassa biletçiler er
keklerden daha çok muvaffak oL 
maktadır. Eskiden birçok kimse
ler sık sık biletçiler hakkında Şir

kete şikayette bulunurıa,,ken ou 
şi·kAyetler ıhemen tama.men kallc. 
mlŞtır. Kadın !biletçiler erkekler
den d&ha ziyade tahsilat yaprnak
.tadırlar. 

Memurlar Klübü 
Büyük bankalar me

murları için 
spor klübü açıyorlar 

İş Bankası, memurları için bir 
6poT khibü açmağa karar vermiş. 
tir. Mükellef bulunan memurlar, 
şi-mdiden haftanın muayyen saat
lerinde Sultanalınıetteki eski A
merikan klübünde .beden hareket. 
!eri yapmağa ~la:mışlardır. Eski 
lbeden terbiyecilerinden Mama.
ıbunlara hoca tayin edilııniştir. 

Klüp yak.nda her spor şube
sinde faaliyete geç~tir. Di~ 
büyük bankalar da bu usule uya
caklardır 

Beyazıt Çocuk Esirgeme 

1 

Kurumunun büyük müsamereai 

Çocuk Esirgeme Kurumu Be. 
ı yazıt şubes i tarafından ayın 16 ın-
1 cı cwnarı ı i günü akşamı ıhasılatı 

t.amamile fakir çocuklara bırakıl
mak uzere büyük ve zengin bir 
müsamere tertip olunm%tur. 

Eğlenceli ve nezrh bir aile top. 
luluğu halinde geç vakte kadar 
devam edecek olan bu müsamere
de maruf komik Dünıbüllü İsmail 
ile Bayan Suzan Şahin, Necdet 
revü heyeti ve Azer~ Çin hey.?t
leri kumpanyalarile i.şlıiıra:k ede.. 
ceklerdir. 

Vali muavini yarın Y alovayıı 
gidiyor 

Vali Muavini Ahmet Kınık ya
rın Yalovaya gidecek ve evvelki 
tetkiklerinde dolaşaımadığı köy
lere giderek muhtefü ıtetki.lder ya. 
pacakt>r. Köy mekteplerinin ta 
miri için vali muavinile beraber 
bir mimar da Yalovaya g'idecektir. 

Yefilköyde de kuduz. çoğalmıı! 
Son günlerde YeşUköyde kuduz 

vak'aları ç<>ğalmıştır. Yeşilköy 

nahiye müdürlüğü halka, sokakta 
raslanacak sahipc;iz ve tasmasız 
bütün köpeklerin öldürüleceğini 
bildirmiştir. 

Amerika Hariciye Nazı· 
rınm iatifaaı doğru ol· 
aun olmasın, kendisi ıi
yaai hayatta mühim ro
lü olanlardandır •• 

yerlerde Hariciye Naıırl:o..rının kA.t ip, 
sır kAtibi gibi ünvanları h~IJ. muha..lRU 
ettiği görG.lilyor. Arnerikadaki nazı.rıar 

da devlet reisinin kAti11leri sayılmak
tadır. 

Amerikanın geçen Umumi Harpten.. 
beri aeçen devrin şu son on beş senesi 
içinde en ziyade şöhret kazan~ Ha
riciye Nazırları Kelloğ1 Stimson, Kor
del Ilul olmuştur. Bilhassa bu sonun -
cunun şöllJ'eUni arttıran da kendisile 

temas etmiş olanların unutamadıkları 
bazı hususiyetleri varmış. Hakikaten 

demokrat bir nazırdır, diyorlar . Yaya 
yürümekten, herkesin bindiği ve.cıaiU 
nakliye ile ~ldtp gelmekten bir zevk 
duyar. K olunda çantasile yürüyerek. 
işine giden M. Kordel'e hakaret eden
ler çoktur. Onun en ziyade hoşuna gi
den şey de çahşmaktlf. Vaktin kıyme_ 

tini tam manasile bildiğini hcrgilnkil 
hayatının her saatinde gösterirmiş. 

Çalışmağı bildiği kadar dinlenmeğe 

de vAkıf cldufcu, için iş saatlerinin ha

riclndek:i vaktinin ayrıca büyük bir 
kıymeti vardır. O vakU ziyafetlerle, 
davellerle, kalabalıkla gçirıncği hiç is

tem.zemiş. İstirahat saatlerinde ara -
dığı ya1nız mutlak blr sükündur. O 
H ar iciye Nazırı olduktan sonra diyor
lar, ·verilen resmi ziyafe., hayli c.zal

mıştır. Öyle her ~·esile ·• ziyafet ver
mez, kalabe.hğı toplamaz diye kendini 
tanıtan bu f'kAUp> ancak elzem ve za

rurt olan merasime tJ.bi olur, o mera
simin sırası ıeçtiktcn sonra ise sakin 
hayatına avdet eder. La.kin 1$ başında 

hiç yorulmıyaca.k: gibi çalışmağı da bi
lir. Onun için M. Kordel Hul çalışmağı 
ve d inlenmeği bUen, zevk.1 sadelikte 
arıyan tam Amerikalı sayılır • 

Komlnlıt Buıya•d• 

Yaz!~~!~!·!~ 
Pa-oi.slavistlik, Çarlık R~~~ 

rafından takip edilen ~1 ıd~ 
tik.anın teıınıelini teşkil ediY~.,ıı 
Bunun iki safhası va.rdı: 1!\ıır 
R05yanın hudutları ~e 1> jr 
na.n İsliiv'lian gayri tın51JI"l•J1 

.. ~ 
Lavlaş tınnıak. İkincisi de 1\~'jr 
nın hudutları dışırda buıuıı• rr 
liv milletlerine istiıkliil teJll"'~ 
mek ve bunları büyük Ru.s1ıl> 11' 
himayesi altına almak. çatl 11 
manlarında Rusya tarafı.nd8P,.µr 
ldp edilen bu panislavist sıı1 fi 
tin başl:ca ikıi hedefi, ~af""' 
Avusturya - Macarista.ıı li1' Jı r 
torhıkları idi. Rusya, ~ ııl 
daresiııdek.i İslavların iı;tıkl~ıl" 
!tunda on dokuzuneu asır. z ıs~ 
da, dört defa hM'betmiştl! · tfl~ 
Bükreş muahedeS'ile Sırplar• ~ ı 
ta.riyet temin etti. •93· haıt> ıcY 
İımparatorluğun Ru.melidelO pP' 
raklaı-111ın !büyük lbir k.5Ill111: el~ 
çaladı. Bulgıaristanı teıl'1~ 
Sonra da yine İslavlık n~ 
Balkan itti'lıadıru ıka.ınwak ~ 
ratorluğun Rumelideki ~pı-;19,_ 
rının tam tasfiyesile netıce el~ 
Balkan ımulıareıbelerini ilıd:ı il' 

Rusya bir taraftan Osın ~ 
paratıorluğu ile meşgul .jkeıı. . .'I. 
taraftan ayni panislavist 51);,tf 
Rusları Avusturya ile~· 
karşıya getirmişti. 1870 ,orl' 
Prusya ıınuharebesinden ··ç~ 
BismıaI'k ta.rafından kuııulafl ~"el' 
paratorluk ;tiliifmın devaııı ,r 
memesi, Rusya ile Avustul'Y~pll 
sında bu panislilvistlik et~ 
te>planan ihtilaftan ileri ge ııDı: 
A ' ·kıi ·· ttef"ki arası " .manya, ı mu ı .'l .. 
!ki menfaatleri telif ederneY~ 
Avusturya ile Rusyadaz: "e 'fJ' 
toccih etmek medburiyetill" ol 
lınca, lbu tabii olarak Ceflll'leıı #>_ 
!etini İslav devletine tefC~0vıl' 
Ve bundan sonra Rusyıa, ~41tf 
vist politikasına karşı .A..,,,ıı> .. ~ 
kadar Aıntanyayı da eng~~~; 
ye başladı. 1914 barili, ~ ıığl 
çüde, orba Avzupa 1sla:ı~ 
kurtuluşu için Çarlar ta: 

1
/ 

girişilen mücadeleden do~ o!I 
ve nelıicesi garip olmuştur ~ıJl ~ 
Avırupa İslavlan, çarıa ... iP r 
müşkiilpeseııodiııi bile tat,.. , 
dece.k şekilde istik!All~~ ~~ 
tulolıarı halde bu netıiceY 1 :i il 
etıınek için karuru akıtan "° ç1 ~ 
ya, inhilal etmiş ve ye"'.~ ~iPJ' 
maımile ayn bir ideoloı ı !"'' ,.! 

k~ya başlamıştır. P" 
Komünist Rusya, ilk z~ ı,ı 

dıa, Çarlık Rusyaya çok ııı;:.),'. 
pahasına mak>lan İslavJı.lt eÔ~ ~ 
sıfatını _ben_irnseımek istelJJ ı1e ~ 
sasen genç Islav devletle<'l 1 ~ıı4~ 
yayı İslavhğın hMııisi r<> ~' 
teorit eden yeni politJi]<ıl')'ı.ıır· 
muhasım bir vaziyet ~eP ~ 
Gariptir ki, Sovyet RusYaY pıP · 
tanıyan devlet, eSki RusY~ • 
çok himayesi.ne mazbar 0 e>İ ; J 
bistan yanıi bunun istıilı 81 01iiı", 
Yugoslavya idi. Sı:rplar. ;.-o al''~f 
Rusyayı, panislavi~tliğe ~i~l'J 
ımiş bir devlet telakki ette B;J 
den bu devletle münascıbe118 '/ 
meyi bile, isliivlığm şıa rıer ~-ı' 
reınediler. F'akat SovYetl?'Ji~ < 
ği, rlk seneler zarlın~a il'ıcP ı 
sına hak;m olan idealisti s d' 
rılarak realist ve az sorıı: e<! 1 
poııtünist lbir politika ~l<ı~ttl' · · 
başlayınce, pan<isla\flS~&ı 1 / 
istifade etmeyi Umıal e. ti11'' 
zaman anlaşıldı ki :aus ~ 1 
füai hayatındaki mua_ tli~ 
!aba rağmen, panisl1h..ı; riPil' 1 
yıa.ştaki Rusların kalbi• <ııf· 
l'inliğinde daima y~~;; iP~· 
şadığı içindir ki .s~r.a ııari'1 I 
et.miş ve Rus dahıli ,e 

11 
ııil 

litikasına istikamet vere 
sur olmuştur. ~ıl 

Sovyet politikasınd_~ı-OıeP 
h.rzLamnakta oldu!;ru go 1~aP 
yeni inkişaf, İslav 01~;;..ıı 
ıbilhassa geçmiş zarıt81\J<il , 

ed f · ıe. · .ıt 
pofüikanın h e mı .. t,f>"if 

milletler tarafından ş~~e~1 

ıkın alaka He takip ed1 

l~~=~d==-- tflJ~ 

T opkapı tra~.~1 ( 
yankesıcı 1 

08 
~, 

Halil isminde 18 yaŞ": ~ıt, 
üıcr · ı• 

cuk evvelki akşam cafer ;ıl 
kapı tramvayında ı;ra l:> ı 
biris>inin içinde 32,5 ·rıl:ı!~,ı 
çantasını çarpmış, P;ere 8 

1 
nuna koyup çantayı • l"ı 

yakalanmıştır. c&8 ~ 
Halil Asliye 6 ınc.1

11 ~ 9J , 
mesi tarafından dil te'-1' 
mahkum ve hemell 
muştur. 



-

'.ı...."" yaLıtılı1 mctııııer• Anadolu 
lr!Jı. Ajansı bültenlerindeo alınmıştır) 

11 eden: Muammer Alatur 
~ngiltere ve Sovyeller Birliğinin 
lu ~aı-aciaJ<i büyük el~rınin 
dt~~ll>etimize ayni mealde birer 
,,. Iarasyon verdiklerini dün 
<ını•tık il • . 
~ deklarasyonlar etrafında A.. 
Ilı; lu ajansının verdiği mütem. 

14 Ilı .~alüınata göre, lngiliz Biı
~~ ~ıçısi H. K. Hugessen dün 
'ıı. nıni yazdığımız deklarasyonu 
~1. ed~rken, ayni zamanda şu 

0ı notayı da vermiştir; 
t!"günktı nota ile müttehit 
il!· ık hükumeti ve Sovyet Sos.. 
~\ Cumhuriyetleri Birliği hü.. 
~ «<1ıın beyanatı metnini ek.. 
~~ınıza tevdi ederken, Krallık 
~ Utrıetıne müteallik hususta 
lıt beyanatın 19 teşrinievvel 19'J~ 

1hli Türk • İngiliz muahede -
lıy ı bırınci maddesinde Türlci-

e karşı münderiç taahhüdü -
'Q sadece tekrarı olarak tavsif 
~1dıgini hükumetiınin müsaade. 
tiııı.'Zah ederek kesbi şeref ey le. 
~ Beyanat bu muahcdede hiç 
'<ıı değişiklik yapmadığı gibi on. 
~. llıütevellit vecibeleri de ne 
·:•ı, ne de tahdit edebilir.• 
'-ONDRA GAZETELERİNDE 
MÜHİM TEFSİRLER 

~'giijz gazeteleri, İngiliz ve 
-.(tet deklarasyonları hakkın • 

1 4'fsir ve mütalealara sütun
"nda geniş yerler ayırıruşlar -

• ile Türkiye arasında dos
llıünasebctlerin teessüsü, ye. 

~kişallar gösterebilecek ve 
başka sahalarda daha sıkı 

'1birliğinin kurulmasına yar
i 'dec~ktir. 
~lefiltler!n bu m~terek no. 
aşlıca Eden'le Sovyet hü • 

~tinin Londra büyük elçis:i 
Y'nin eseridir.• 
. ı Kronik!. de şunları söy. 

~at ~u mevkezdedir ki, bir 
, 

1 
uğradığı takdirde ken. 

t1' 1ı · ;\; Yardımda bulunulacağı hak. 
_,ı;#J'. ~ l~giltere ve R.ı>ya tarafın. 
iJı f' erılen teminat Türkiyeyi 
e ,/ ~~\bel Alman, taı)·ikine mu.. 
,., ~\. . h .. 

~ı. . b; ı;_•ı ~ 1 yaşet~n c. <? a mu.. 
t 1;~j " Vaziyete koymllktadır .• 
teı' I ~ 'l'tiRKİYE - 1RAN 

-

İngiltere ve Sovyetler 
Birliğinin hükumetimize 
verdiği deklaraıyon 
hakkında İngiliz gazete
leri geni§ tefıirlerde bu
lunuyorlar. Maratal Pe
tenin nutkundan sonra, 
Amerika Ayan ve Meb
usan Meclisi azaıı, garp 
yarım küreıindeki Fran
ıız müstemlekelerine el 
konmasını istiyorlar. 

nın takip ettiği siyaset, şarkta 
sulh ve sükiınun muhafaza» için 
mutlak bir bitaraflıktan ba.1<a bir 
şey istihdaf etmemıştir. İran, ba.. 
sınının TLirk mHlr:tıne ~ıkı bır 

dostlukla bağlı İranın 1arfettiğ• 
gayretleri anladığını görmekle 
bahtiyardır. Türk • İran dostluğu.. 
nun gittikçe daha kuvvetlenme • 
sinde heriki tarafın da bir çok 
müşterek menlaat•eri vardır. Ve 
iki millet iyi günlerde o!duğu gL 
bi fena günlere de müştereken 
göğüs gereceklerdir. İran, her 
~eyden evvel &isicumhur İsmet 
İnönünün Türk m.illet;n;ıı mu • 
kadderatını idare erliş tarzının 
hayranıdır. Türk milleti de şim.. 
diye kadar sulhu ve mzmleke • 
tin nizamını korumuştur .• 

PE'l'EN'İN NUTKU 
Mareşal Peten'in Fransız m.iL 

!etine hitaben radyoda söylediği 
ve esaslarını neşrettiğimiz nutku 
her tarafta büyük akisler uyan • 
dırmıştır. 

Londrada hür Fransızların ka. 
rargalı.ından neşredilen beyanat. 
ta, ·bu nutuktan dolayı Vişi hü • 
kumeti aelyhine şiddetli itham.. 
larda bulunulmaktadır. Beyana.. 
ta göre, bu nutuk, Vişi hükume. 
tinin aczinin bir ifadesidir. Hür 
Fransız mukavemetini ortadan 
kaldırmağa çalı§makla, polisi 
kuvvetlendirerek Fransada, ted. 
hiş siyaseti tesis etmekle ihtiyar 
Maraşal, Hitler'in arrzusuna ter -
cüman olmuştur. Fakat hür Fran. 
sızlar intihardan başka birşey oL 
mıyan böyle bir siyaseti takip e
demezler, 
Diğer taraftan Amerika Hari.. 

ciye Nazırı Kordel Hal, Vişi ile 
müstakbel münasebetler hak • 
kında beyanatta bulunmadll,ll. ev. 
ve!, Vişideki Amerika sefirinin 
etraflı muhtırasını qeklediğini 
söylemiştir. 

Kanada kabinesi de bir toplantı ı 
yaparak Vişi ile münasebetleri 
son vaziyete göre bir daha göz.. 
den geçirrniştir. 

AMERİKADA VİŞİYE KARŞI 
ASABİYET 

Vaşingtondan gelen haberlere 
göre, Ayan ve Meb'usan Meclisi 
azası Birleşik Amerikanın ştd • 
detti bir tdebir almasını açıkça 
tavsiye etmektedir. Bu aza, Bir. 
leşik Amerikanın diğer Amerikan 
ÇumhuriyeUerile beraber Marti _ 
nik ve garp yarım küresindeki 
diğer Fransız müstemlekelerinin 
müdafaasını derhal deruhde et • 
rnesini is!emektedir. Çünkü bu 
Fransız araz.isinin Nazi hududuna 
bir basamak teşkil edeceği mu.. 
hakkak addedilmektedir. 

Bu iki meclis azası ayni za • 
manda Vişi ile diplomatik mü • 
nasebetlerin kesilmesini ve Gene. 
ral Dö Gol'ün tanınmasını tavsi.. 
ye ediyorlar. 

Bu akıam 01 :t · ~~tı. mühim ga7.etl'leriı1den 
1tf/ ıı •lttılaat. İran hakkuıda 

~tıP 1• ,•ı~azetelerinde intışar eden 
~ı. I ·t ı.1:r;, mevzuu b.thsederek 

~·''.ıı '\ "1; 

Kadıköy <";ü.reyya Sinema Bahçesinde 
İsmail Dümbü11ü v~ Arkadaşlar, 

Bahar bülbülleri 
Şarkılı oyun 3 perde. Büyiilc 

Varyete~i: Her 7er 25 kuruı. 
Çin 

Almanyada 10 
şehir tekrar 
bom ha landı 

Londra, H (A.A.) - <B. B. C.• İn
giliz tayyareleri Sa it geeesl Garpteo 
Şarka Balttğa kadar k~if uçuşları 
yapmışlardır. 

Havanın •~na ve bulutlu olınası 
tayyareleri ~detlerini •ramıya. mec
bur bırakmış olınakla beraber, Ber
line ve diğer dokuz Alman şehrine 
hücuınlar yapılnuştır. Ten.;aneler, in
şaat atelyelcrt, siHlh fabrikaları, ta.s
fiyehaneler bombardımao edilmiştir. 
Krup Fabrikal3rının bulunduğu Es
sen'e kırkıncı defa taarruz edilmiş, 
üç çeyrek kilometre uzunluğunda bir 
yangın tıkanlmıştır. 

Kolonya doksanıncı, Bremen sek
seninci, diğer ıehirler de bu miktar
lara yak:ııı defalar olmak: Uzere booı
bardıman edilmiştir. Norveç sahille
rinde, limanlar, tayyare üsleri, Franıa
da Havr dokları bombalanmıştır. 

Berlinden. dönen bir tayyarenin ka
natlarında bir ağacın dıtlları görül
müı;tür. 

Bu akınlardan 13 ta77are avdet et
memiştir. 

Bu sabah iki 
cürmümeşhut 

(1 inci Sahiteden Devam) 
yakalanıruştır. 

Diğeri, Galatada bulunan mu.. 
kavva kutu yapun evi hakkın -
dadır. 

İddiaya göre 6 kuruşa yapıl • 
ması icabeden işi bu yapı mevi 
hem de kalitesi düşürülmek ü • 
zere 10 kuruşa çıkarmıştır. 

Her ilci vak'a da ehemmiyetle 
tahkik olunmaktadır. 
BİR MUHTEKİRİN DÜKKANI 
BİR HAFTA KAPATILACAK 
Beşiktaşta Şerafettin isminde 

bir bakkal şekeri 52 kuruştan 
sattığı iç.in yakalanmı~ ve dün 
Beyoğlu mahkemesinde 25 lira 
para..cezaslle dükkanının bir haf.. 
ta kapatılmasına karar wrilmiş. 
tir. 

Kral Jorj 
Cl ln<ıi Sa.lılf ccleıı DevMll) 

Geçen hafta pek hoş bir vakit 
geçirmiş olan Kral Amirali de 
ziyaret etmiştir. Geçen üç gün zar. 
fın<la Kral, tayyare gemilerini, 
kruvazörleri, destroyerleri teftiş 

etmiş, avdetinde Amirale gönder
diği mesajda, İngiliz bahriyesinin 
cesaretine hayran olduğunu bil
dirmiştir. 

Kralı hamil gemi donanma cU. 
zutamları arasından geçerken, 
mürettebat tarafından alkışlan

mıştır. 

Pendik açıklarında 
bir deniz kazaıı 
Dün akşam üzeri Pendık açık. 

larında bir deniz kazası olmuştur. 
Tuzla saıhillerinde !balık avla

mağa giden Pendikli Hakkı oğlu 
İbrahim Özdeniz ile arkadaşı İb
rah;m oğlu Süleyman Pendiğe dö. 
nerlerken sandalları rüzgarla dev
rilmiş, sahilden görenler sandal
larla giderek bunları müşkülatla 
kuvtarmışlardır. 

Denizin çok dalgalı ve l"Üzgiirlı 
oluşu yüzünden kaza yerine ye. 
!işen sandal da tehlikeli bir va
ziyete düşmüş. bunun iizıerine 

Pendik jandarması bir ır.e>törle 
giderek bütün hepsini kurtarmış 

, ;ı;.ı harbin başındanl;eri ira. 

i~ , lu:""'=====-==-=-~============================================= 
·ril'ı ~~l 

ve sahile getirmiştir. 

HOMAN: 82 
ııt1, --------

f~~ i,- Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

\, 
~~ takdim ederim. Bu ve- / 
~dinin özbeöz el yazısıdır 
ı~ ~ hıitün hakikatleri ifade 
~~ adar kuvvetlidir. 
'%~ektubu size ne vesile ile 

<\ .. 
,ı,: 1Qt~Yım .. 
~i~lı.Cu~iu hakimin gözleri i· 

ıl1, atı, dikkatli baktı, onra 
111 ı . 

itil .ınahkemeyı dolduran 
~ l:ı~ ••ın üzerinde dolaştırdı. 
>t~ :~Yorum anlatmaktan .. 

9t~ı · '<iı ır çekingenlik ifadesi i.. 
9 o • haşladı: t. h~d' 
,/ 1' it. '-'•den sonra yatak o-

' , ~n Pısını arkasından sıkı si-
,~ .ı ~~araıc yatıyordum. O 
.J ~ ~~Otd ve yalnız iken evde 

IJıti~ um. Kendisine karşı 
atı. ve çekineen davra. 

nıyordum, Birşey sorduğu nkit 
tek kelime ile cevap veriyor, 
mümkün olduğu kadar onunla az 
J.ınuşnuya çalışıyordum. Fakat, 
o daima beni rahatsız ediyordu .. 
Hiçbir zaman gözlerini gözlerim
den ayırnııyor, dainıa onun bakış· 
larınm hırslı •·e şehvetli takibini 
oturnşuında, konuşuşumda, yürü. 
yüşümde benimle beraber bulu
yordum. 

Yine bir gündü. Eve geliyor
dum. Sokak kapısının biraz ileri. 
sinde onunla karşılaştım. 

Bana: 

- Nereye gidiyorsun?. 
Dedi. Çok sert ve asabi cevap 

verdim. 
- Eve gidiyorum. 
- Haydi dön beraber gidelim. 

Diye yılıştı. Ben yine sert ve 
dddl idim. 

- Nereye gideceğiz? 
- Seni sinemaya götüreyim. 

•A}k çılgınlıkları. adlı enfes bir 
film oynuyor. Herkesin dilinde o. 

Ve ilave etti: 

- Hem aşkın insanlara neler 
yaptırabildiğini görür anlarsın, 

- Ben aşkı ,anımak istentiyo
Tum. Tanıyacağını zaman olursa 
o gün için de senin delaletine ih. 
tiyacım yok. 

Dedim, yürümeğe başladım. 
Bu: 

- Dur, birşcy söyliyeceğim. 
koşma .. 

Diye birşeyler söylendi. Fakat, 
dinlemedim. Yürüdüm. Fena hal
de lıinirlerim bozulmuştu. Kendi 
kendime nedir bu çilem? diye söy
leniyordum. Bu benim için ne 
müşkül \•aziyctti, böyle. Öyle bir 
dert gayyasının içine düşmü~tüm 
ki, ne derdimi kimseye açabiliyor. 
dum, ne de bu adamın devamlı ta
sallutunuıı önüne durabiliJordum. 

(Devamı \'ar) 

Amerikanın ıMATSUOKA 
Uzak şarkta Hindiçini 
faaliyetleri murahhası oldu 

Tokyo, 14 (A.A.) - Ofl: Şanghay. Londra, 14 (A.A.) - Eskl Japon 
daki Domei Ajansı muhabiri Birl~k Hariciye Nazırı Matsuoka Hindiçinl'-
Amerlkanın Cenubi Pasifik istikaıne- ye fevkaU\de murahhas olarak tayin 
Unde yaptığt harp malzemesi ihraca- edilm~tir. 
tının geçen senenin ilk üç ayına nis- japon tayyareleri Hindiçinl'deki üs-
betle yilzde yüz elli raddesinde ağır- terden Cine karşı bava akınları yap-
laş~ oirtugunu bildirmekte ve bu- mı.ya başlamışlardır. 
nun, Amerikanın Uzak Şarktaki İngi- Cln.io hük.Umet merkezi olan Cun-
llz topraklannın müdafaasına !evk.a- ki.ng'i altL &ün üstüste bombardıman 
lS.de ehemmiyet atfettiğine bir iş~ret etmişlerdir. 

teşkU ettiğini IIAve etmektedir. Dal Kaper 
Ayni muhabire nazaran Birle~ik A-

merikanın İngiliz Hlndistanına yaptı- Vaşington, 14 (A.A.) - Harp kabi-
ğı harp malzemesi ihracatı da geçen nesinin Uzak Şarka gönderdlli mu. 
senenin ilk üç ayına nazaran yüzde rahhas Da! Kuper Kordel Hal He gö-
elll nisbet:nde fazlalaşmıştır. rüşmilştür. Lord Halifaks, Avustral-

Hong Kong istikametine yapılan :ya ve Ka.,_ada sefirleri milli.katta ha-
harp malzemesi ihracatı yüzde elli al. zır bulunmuştur. 

tı ve Birmanyaya yapılan ihracat Bir lagUlz vapar11 
yüzde otuz dokuz ve Malezyaya yüz. 
de ıki yaz otuz •ekiz ntsbetinde ziya. Is~ .:ıyollara geçU 
de leşmiştir. 

Yukanki memleketler bu bir ıeoe Vigo 14 (A.A.) - Ofi: 
zarfında Birleşik Amerikaya 95 mil- Bir Alman denizaltısı tarafından 
yon 735 bıo dolarlllc: iptidai madde topa tutulan İngiliz Televa petrol 
ihracatı yapmışlardır. gemisi, mürettebatı tarafından 

Eg"' er Almanlar terkedilmiştir. İspanyol gemicileri, 
metruk gemiyi alevler içinde VL • ["" Af •k go'ya getirmişler ve burada ta. 

ŞlmQ l rl a- mir etmişlerdir. Gemi İspanyol 

l • bayrağı ile tekrar seferlerine baş. ya ger eşırse... lıyacaktır. 
Vaşington, 14 (A.A.) - Va1iııgton. / ,.llııİıılll!ıııllll~-.ııPlllııl'W'-.lllllı---lllllıı--

da, vıı;ı hükümeti, Almanların şimau Simitçi lırıaları 
Atrikada yerleşmesine mUsaade dtlğl 
takdirde Birleşik Amerikanın derhal (1 inci SabJieden Devam) 
mukabil tedbirler alacağı lııfıabı var- na vermi:?tlr. İstediğime un dağıtırım, 
dır. istemediğime dağıtmam!> dediği ve 

Ç bunun şahillcrle tetbit edildiği. de lel-
er na v oda köp- dia olunmuştur. 

ru"" su"• ne Yine şikayetlere göre Küçükpazar. 
da Ruşen Baykahn 2, Beylerbeyinde 

b " 1 Osmanın yarım, Kemeraltında h1u
I r Ş e Y O m amış hitt1ntn üç çuvaı untarı key!! olarak 
Bükreş 14 (A.A.)- Rador ajanS> kesilmiş buna mukabil Cai:aloğlunda 

bildiriyor: Tuna üstündeki Çer- Mustafa Kavlağa ilci, Kurnkapıda Mus-
tafaya ikl buçuk, Bogazkesende Sil. 

navoda köprüsü hiçbir hasara uğ. leymane dört, Yerebatanda Hamdlye 
ramamıştır. Yalnız cüz'i bazı bom- 4 çuval fazla un verllmltUr. Ekmek-
ba parçaları isabet etmişlir, Ba- çiler Cemiyetinin dağıttığı unların fi-
zı şayialar hi!Mına olarak köprü atlerinde istikrar bulunmadığı, ücre-
.. d ki ıl tin her an deCt;ı:Uli müracaatçilere 
uzerin e . demiryolu ınıünakalatı Ofisin faturasının cösterilmediğı de 
eskisi gibi mutad şekilde devam söylenmektedir. • 
etmektedir. ViMye~ şehrimizde mevcut altın~ 

Fransa da 
(1 inci Sahifeden Devam) 

m!ı; olan endiı;elerden bahsetmekte 
ve Abetz ile Darlnn'ın Fransa, İspan .. 
ya, Portekiz, Garp ve Şimall Afrika 
saihUeri boyunca An.erikaya karşı 
bir hisar vü.cude getirnıeğe matuf bir 
proje hazırlamış oldukları ve bu ha
reketin Portekiz'in işgnline ve Cebe .. 
lütarık'ın zaptına teşebbüs edilece ... 
ğine delalet etmekle bulunduğunu 
tahmin etmektedir. Bordo mıntaka
sında Alman kıtaatının tah~it edilmiş 
olduğu rivayet edilmektedir. 

Bu mu~abir, Tagvac·ht adındaki İs
viçre gazeteainin işgal altında bulun
mıyan Fransadaki muhnbirinin bir 
makalesinden bahset:nekledir. İsviç
reli muhabir, halkın bcınen hemen 
müttefikan İngiliz taraftarı bulundu
ğunu ve dö Gol'le taraftarı olan 15000 
niısha çıkaran La Liberation gazete .. 
sinin 300.000 kI~i tara!ından okun
n1akta olıiuğunu yazmaktadır. 

Taymis gazetesinin Vaşington ınu
habiri, Dakar'ın pek yakında Alman. 
lara terke-dileceğini tahmin etmekte
dir. 

1111 mekteplerin açıl
ma tarihi 1111 

ıallab teıltlt oı11nd11 
ilk tedrisat komisyonu bu sa.. 

bah Vilayette toplanmış, 15 ey. 
liılde kayıtlara ve 29 eylulde de 
derslere başlanmasını kararlaş.. 
tırmıştır. 15 eylOlden 29 eylılle 
J<adar da ikmal imtihanları ya.. 
pılacaktır. 

HASTALAR İÇİN DE HU. 
SUSİ BİR MEKTEP AÇILACAK 

kadar simitçi ve börekçi !lrınının va. 
ziyeti ve bu iddialar üzerinde ehem
miyetle tahkikata başlamıı;tır. Eger 
söylenenler tahakkuk ederse un tev
tlatı Ekmekçiler Cemiyetinden alına
cak ve yolsuzluklanndan dolayı Adli
yeye verHecektir. 

SON TELGRAF - Tahkikatın bir 
an evvel yapılarak: e&er iddialar doğ
ru çıkarsa bu işin bir an evvel ıslah 
olunması lazımdır. 

SANDOVİÇ VE TIJFKA 
Sandovlçllk francala ve yufka ya· 

pan es.nala badema francalalık un ye
rine yeni tip ekmeklik. undan veril
mesi kararlaştırılmı$tır. 

Ekmeği 15 kuruşa 
satan dükkancı 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
rek dükk1nlarına gelen müşterilerine 
ekmeği on üç kuruş yerine on beş 

kuruşa sattıklarından yakalanmışlar 
ve hemen Asliye 2 inci Cezaya veril
ıni.~lerdir. Mahkeme 50 şer lira para 
cezasiyle kahvenin on be$ gün seddo
lunmasına karar vermiştir. 

' llAHKUllİYET KARARINDA ISRAR 
Bursa A.'Ierinos Fabrikasının ipek iı

tihsalAtın'.n mühim bir kısmını üzer
lerine atarak perakende satı~larda 

% de 20 '-- 60 derecesinde lhtikdr 
yapan Niko ve Yuvan Sakalakçıollu 
kardeşlerin nakzen mubakcmeler.lne 
dün Asliye 2 inci Cezada baktlmıştır. 
Bunları beşer ay onar ıün hapse ve 
750 ~r lira para cezasiyle dü.kkdnla
rının yetm!ı; altı ıUn müddetle oeddl
ne karar vermt, olan mahkeme dün .. 
kU celsede de eski kararıoda ısrar et. 
~tir. 

Define araması 
bugün yine 

durduruldu! 
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/ Türkiye'nin si· 
yasi durumun
da hiç bir deği· 
şiklik yoktur 

(Ba.-;makaleden Devam 1 
!ine gelmiş ' bulunarak masuniye
timiz, taablıütlerimize sadakati.. 
nıiz, milli hudutlarımız iç.inde is
tiklal, hürriyet ve kayıtsız prtsız 
hakimiyetimizi korumak ve her
hangi maküs bir vaziyette de bii.. 
tün kudretimizle mütearrız ve 
müteca\' :, olarak karşunıza çıka
cakların yamacında vatanı.mızı, 

scl:imet ve istiklalimizi son dam· 
la karumıza kadar müdafaa et
mektir. 

Binaenaleyh, tehlike hanıi ta
rafta gözükürse; biz milletçe ora
dayız ve gözlerimiz Çankaya te.. · 
pesinden yalnız bir noktayı değil, 
bütün vatan hudutlarını ve ufuk
larını güzetlemektedir. O halde 
içinde bulunduğumuz ve yarın 
dahi bulunacağımız vaziyet de 
daima o siyaset, o tarassut, o ruh 
ve o öz olacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Harp Vaziyeti 
(1 ine! Sahifod.en Denm) 

cephesinin şimal mıntakasında 

Solzy, merkezde Smolensk ve 
Ukraynada Korosten ve Uman a. 
tikameUerinde düıcmanla muha
rebe devanı etmiştir. 

Finlerin Ladoga gölü şimalinde 
50 Sovyet fırkasını ormanlarda 
muhasaraya aldıklarına, Ukrayna.. 
da Almanların 6 ıncı, 12 inci Sov
yet ordularile 13 üncü Sovyet ni
şancı kolordusumı imha ettikleri. 
ne veya Sovyetlerin 68 inci AL 
man f rkasını imha eylediklerine 
dair hberleri ihtiyatla karşıla
malıdır. İstihlbarat \'e propaganda 
ıbürolarından neşredilen bu gibi 
halberleri resmi tebliğlerdeki ma. 
lumat ile karıştırmamalıdır. 

Denilebilir ki, Ukraynada mu
harebe ayni şiddetle devam et
mektedir. Alman ve müttefik kuv. 
vetler Korosten, Çerkof ve Uman 
istikametlerinde &ıvyet cephesini 
yıkmak ve kuvvetleri parça parça 
ihata etmek için tazyikte bulunu
yorlar. Fakat Swyet cephesinde 
mağlubiyet veya bozgunluğa de
lalet edecek emareler yoktur. 

Sovyet kuvvetleri büyük kısmı. 
larile Karadeniz limanlarına de
ğil, Dinyeper boyuna çekilirler. 
Hareketin doğrusu bu olduğuna 
göreıböyle bir ric'at vaziyetle telif 
edilemez. Aşağı yukarı iki hafta
danberi Ukraynada ric'at ve ta. 
kipten bahsedilmekte, fakat •buna 
rağmen muharebeler hemen ayni 
bölgelerde devam etmektedır 

Bizim kanaatimize göre, Odesa 
ve Nikolayeften ziyade Kiyef teh
dide daha çok maruz.dur. Zira Al
man kıt'alar·nın Korosten v<! Çer. 
kof istikametlerindeki taarruzları 
şimalden ve cenuptan Kiyefe tev
cih edilmiştir. AI:manlar Kiye.ü 
elde ederlerse cenupta kalan Sov. 
yet kuvvetleri kendiliklerinden 
Dinyeçer şarkına doğru çekilmi
ye mecbur kalırlar. 
Almanların sevkulceyşi bir is

tikameti, mevzii tabiye muvaffa.. 
kiyetlerine kapılarak ihmal ede
ceklerini kabul etmek pek doğru 
olmaz. Sovyetler Karadeniz l.ıman
larına çekiliyorlarsa, donanmadıın 
yardım göreceklerine filphe yok.. 
tur. Fakaıt bu suretle Sovyetlenn 
Dinyeper köprülerini ve geçitle
rini boş bırakt>klarına hükmet
mek hata olur. Swyet ol:'dulannın 
büyük kısımlarile tabii çekilme 
istika'tlleti cenup değil, şarktır. 

Dekorasyonda 
bugünkü 

küşat resmi 
İstiklal eaddesinden her geçişL 

mizde vitrinleri önünde gayrii.h-

Alman - Sovyet 
harbine bir bakış 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
takip etmekte olduklarını bildL 
riyor. 

Bu kıt'alar Sovyet dümda.rlarını 

muharebeye mecbur ederek, ağır za
yiat verdirmektedir. 

Alman kaynaklarından verilen di
ğer haberlere göre, ric'at etmekte o 
lan Sovyetler, Diniycper geçitlerin 
doğru çekUmekte ve Alınan tana. 
releri bu geçitlere hücum etmekte
dir. 

12 Ağustosta 121 l hava muharebe
lerinde, 63 U yerde olmak üzere 184: 
Sovyet ta77aresi tahrip edilmiştir. Di
ller bölgelerde mahalll faaliyetler ol
muıtur. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyetlerin dün n"'ttttiğimlz so. 
tebliğlerinde imha ettiklerini bildir
dikleri 63 üncü Alınan fırkasi7le ya. 
pılan muh•rebeler haklonda tafallat 
vermektedirler. Bu fırka ile yapılar 
muharebe ü:ç gün devam etmiştir .. Or
dularda istimali şiddetle menedilm4 
bir takım münebbihlerin l:!Siri altuı. 
da gayri:suurl hareket eden Na7.l kıt'. 
alarmdan 188 incl piyade alayının jki 
bölÜğü kütle halinde Sovyet ınevzile
rine yürümüşlerdir. Bunlar, mitral
yôzlerln ateş sahalorına girince, 
birdenbire ateş açılmış, yüzlerce Al 
man ölü ve yanılı-sı sahayı kaplam~
tır. Bunlar 15 tank, bir çok asker! 
malzeme terlretrni,ıeordir. 

Sovyet kaynakları h3.rekAtı daha 
ziyade tenvir edecek malümat ver
memekte, ~adece muharebelerin bun. 
dan evvel zikredilen yerlerde devall" 
ettiğin! bildirmekle iktifa etmektedir. 

Yeni bır ha lyet 
(l ınci Sahlfedt.•1 Devam) 

Eski Ziraat Nezaı·eti orman tef
tiş heyeti müdürlüğünden emekli 
B. Talat Bayrak!. ismınde bulu· 
nan bu 70 yaşındaki hayırsever va
tandaş Cerrahpaşa hastanesinde 
bir böbrek ameli~ atı geçirmiş ve 
hastanede kaldığı müddet zarfın
da gördüğü intizam ve mükemme
liyetten mütehassis olarak bıı ke. 
re Binbirdirek, Kadıköy ve Tarla
başındaki emvalini Cerrahpaşa 
hastanesine terkettiğini mezkur 
hastane sertabibi Dr. B. Esada bil
dirmiştir . 

B. Talat Bayraklı ölüme bağlı 
olan teberrüünü noter senedile de 
tescil ettirmiş ve aynca çok zen. 
gin olan kitaplarını da ayni senetle 
İnkı!ap Müzesine h«!iye etmiştir. 
Cerrahpaşa hastanesine bırak

tığı para ile namına bir pavyon 
inşa olunacakt!r. 

B. Talat Bayraklıyı tebrik e<ie
riz. 

Sovyet Tebliği 
U inci 8arladaıı D•vaıa) 

petrol gemisl batırılmıştır. 
Londra 14 (A.A.) _ Ode>anın 

Şimal, Şark ve Garpten ku.şatıldıb
na dair Alman kaynaklarından veri. 
len haberler Moskovada teyit edil
memektedir. 

Ayrca tahsil çağında olup da 
sıhhi vaziyetleri dolayısile mek. 
!ebe alınmıyan çocuklar için bu 
yıl husus! bir ilk mektep açılarak 
bunların okutulması temini ka.. 
rarlaşmıştır. 

Silrpagcp mezarlıjpnda bir milyon tiyari durakladığunız Dekorasyon 

Dumlapınarda 30 
Ağaıtoı merasimi 
Başkumandanlık Meydan Mu

harebesinin 19 uncu yıldönümüne 
tesadüf eden 30 AğusiY.> günü 
Dumlupınarda m~ul asker ahi. 
desi önünde büyük merasim ya
pJacaktır. r~taıııbulla 28 vilayet
ten merasime heyetler iştirak e. 
decektir. 

Beykozda bir 
iğfal vak'ası 

Beykozda avukat Bay Rifatın yalı
sında hizmetçi Emine Giresunlu Ah-
met tarafından evevlki gece igfal edi
l~rek kaçırıJmış ve bikri izale olun -
rnu~tur. Suçlu yakalaruntitlr. 

liralık definenin aranması işi bugün mağazası bugün saat 17 de geniş 
tekrar durdurulmuştur. Bunun sebe- bir davetli kütlesinin iştirak ede-
bi şimdiye kadar bir şey çıkmaması 
ve bir adaının arayıcılara müracaat ceği bir törenden sonra yepyeni 
ederek kendisinde altın, gilmQş gibi bir şekilde açılarak yine zevkimizi 

kıymetli madenlerin toprak altındalı:l ,.~ta~tm~ı;'n;.;e;tm;;e;ğ;e;lb;a;ş;lı;·y;a;c;a~kt~ır;.İİİİİİİİİİ~~~~~~~;;;;t::;;~:;:;~ yerlerlnl derhal gösteren hassas bir 
Alet oldu&:unu bildirmesidir. ~ 

Defineyi arıyanlor bugün derhal bu inhisarlar u. Mu""du""rlu""gvu""nden •• 
adamla temasa e:iri~mlşlerdir. 

Aralarında uyuştuktan sonra ya. 
rın bu has"as aıetıe arama işine tek- rtn ' ibl 

ı _ Şa amesl muc nC<t 500.000 Kg. amba!Aj otu kapalı zarf usuliylo 
rar başlıyaeaklardır. lodan "' 

Bir sarhoş pence
reden düştü 

Üsküdrda SeIWısiz caddesiode 381 
No. da oturan Ohannes Mesrukyan 
sarhoş bir halde ayni caddede çorap 
atölyesinin iklnci katındaki pencere ö... 
nünde oturmakta iken 5 metre yük
sekliğinden aşağıya dil~erek muhtelit 
yerlerinden ağır surette yaralanıp 

Nilmune Hastanesine kaldırılmıştır. 

eatıo alınacaktır. 100.000 ki aııa., olmamak üzere bir kısmı için dalı.i !!• 
at teklif edilebilir. 

II - Eksiltme 2B/8/9U Cuma gllnll saat 10.40 da Kaba~ta Levazım ş,._ 
besi Alım Komisyonunda yapılacalctır. 

llI - 500.000 Kg. ambaUJ otunun muhammen bedeli 35.000 lira olup m ... 
vaklı:at teminatı 2.625 liradır. 

ıv - Şartnameler 175 kurul mukabilinde sözil ıeçeo fUbeden ve Ank4ra 
ile İzmir Ba,müdürl~rinden temin edilebilir. 

V - Eksiltmeye girecekler mühür !il tcltlif mektuplarını ve aynca tekllt 
edecekleri miktar üzerinden teminat ak çes1 makbuzu veya banka mektuplan. 
nı ihtiva edecek olan kapah zarflarını ihale ıaatinden bir saat evveline ka
dar adı geçen komisyoıı rı,uetino mat buz ıııukabiliı:ıde verilmesi Jüzuınu bi.l.. 
dirlllr. •6963> 

• 
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r 
Bir Casusun 

Gizli Defteri 
No. 85 

Yazan: Fra11CU Machard Çeviren: lskender F. SERTELLİ 

Artık 
sak ali ı 

kıyafeti değiştirmek 
gezmek zamanı 

ve hatta 
gelmişti 

o dakikada ortadan kaybolına)<l bek,.. \ 
)en.eye tercih ettim. 

Ba.;ka bir caddeye ,eçerek kalaba • 
llaa kan~ım. 

Acaba boş y•re mi filpbelendlm? 
A "aba beni mi, yoksa baıka birini mi 

tnkı!e ecldiler? 
J!:\'et .• Bunu nasıl anlamalı? 
Meral<ta.n çatlıyorum. 
Nereye ıidecetim? bilmiyorum. 
Ak$anı olmt11tu. • 
Bir lok:ıntaya daldım. 
Paris.. O kadar büyük, o kadar kar

ma kıırı:tll blr ,ehir ki .. Burada bir 
fert dejil, bir fırka asker saklansa, yıl- ı 

larca bulunmaz. ...,.. 
Arad:ıo üı: saat aeçti. 
Yemek >edim •• Mti2lk holde oturuyo

rum. 
(.Paris Soir) ıazeteslnin gece nüshası 

çıkmJ.5 .. MfjftDlden bir nüsha aldım. 
1Jk İlk sabl!eılnde ıözilme, bizim me
seleye dair büyük yazılarla yazılmış 
JU Davadls lliJU .. Okuyorum: 

cBU&Un ö&le nüshamızda ıwaca 
haber verdiğimiz (gızli itıtilAI şe -
bekesll ne mensup oldutu yapılan 
tahkıkaltan an1aşllan Liyonlu bir ~a
Tap tacirinin oğlu da tevkif edilmek 
ıstl'n•n;ş~e de, zabıta, merkumun o
tuıı •1 pansiyonu bastığı zaman 
k1.:· 11':in fırar e\til:lni anlamış ve 
ıid 'l. i\! takibata başlamıstır. Fira
ıinın {Ok yakında ele eeçeceli Umit 
edılınektedir.> 

İçimden gülmf'ğe ba,ladım. 
Zabıta dtmek benden de ıüphel•n -

mi~. 
Ziyanı yok .. Liyonlu şarap tacirinin 

otlunu araya dursunlar. 
Artı.k kıyafeti değişUrmek ve sa -

ke llı &n,mek umanı geldi. 
Jo'akat bu ıece7i nerde geçirmelJ? 
Ya şüpheli kimseleri otellerde de ta

kıp ede:-l-er!;e'!!.. 
O halde otele gitmek d• dotru de

IJl 
- Mndomkl ı>eni dt nrıyorlar .• İzi

mi kaybetmeliyim. 
~m. saat ıld;re kadar Jokantanın 

müzikll salonunda kaldıktan sonra~ 

solı.aia çıktım. 

* AFfOl<i İÇENLER SALONUNDA .• 

Ertesi gün, Madam janetin hizmet
Wine telefonla: - Madam celdi mi? 
diye soracakUm. Artık, bu hizrnetç1den 
de ı;uph.eıen.l:ror ye Wzlerine inanmı -
yorum. --- ---- ------

Sokakta, gece yarısından iki saat 
sonra .. Dolaşıyorum. 
Aklıma, birkaç gün -evvel bir yerde 

rastladığım (Çinli pansiyonu) geldi. 
Burada bazı kim~elerin afyon içme -
lerine mahsus bir gizli salonu bulun
duğunu da öğrenmi~tim. 

Geceyi ".>rada geçirmete karar ver
dim. 
~lademıu benı de pansiyonda aramış

lar, firar ettiğime hükmetmişler .. O 
halde, zabıtanın işaret ve takip ettiği 
(ihtilal ıebekesi) ile alakamı kesmiş 
olmak içjn, yarın bir hususi pansiyon 
aroyıp bulmaktan başka çare yoktu. 

Londradan cevap gellnciye kadar 
kendimi 6aklamağa vıecburdum .. 

Yürlldüm. Nereye gittiğimi hAI~ bil
miyorum. 

Kaç ıiın önce kapıcı janta bir liO• 

kaktan geçerken, o, bana küçük bir ka
pıyı göstererek: - Bu!'ası Cinli evlne 
benziyor, demJ~tJ. Paristeki Çinliler 
pansiyonunun blr hayli revaçta oldu _ 
ğunu ondan da duymuştum. Yolumu 
detiştirdim. İlk verdiğim karara dö
nerek (Çinli pansiyonu) na gittim. 

- Acaba her 1abancıyı kabul edi
yorlar mı? 

Bu suali kendi kendime soruyor .. 
dum. Kapıyı çaldim. ŞalvarU, ııarlp 

kıyafetb bir garson kapıyı açtı ve dik
lı:aile yüztme bakU. 

Ben: 
- Girebll!r miyim? dedim - biraz 

ckeyif> çekmek niyetindeyim. 

Garson bir türlü: - Buyurun .. 
Diy•m;yordu. Öyle ya, böyle sakallı 

bir Leh]jnin afyon çekn1ete gelmesi 
elbette ıüphe uyandırabilirdi İtimat 
telkin etm~k için, ga: sona: 

- İkame>tg.3.h adresimi, hüviyetimi 
b11direb11lrim. Sadece bir ckeyib için 
geldım. Kimseye zararım dokunmıya • 
cağını t(:min ederim. 

(:ar.son ıülerek kapıyı ardına kadar 
açtı: 

- Girir.iz bakalım., Böyle teminat -
l::ı.rı biz çok dinledik amma, sen, yü
zündrn belli ki, bir yabancıya benzi
yı>rsun! 

iceriye ,-irdim. Önüme düştü; kapıyı 
kapaJıktan ~onra genişçe bir koridor
dan ı:~ılk. İki yan tarafta lı.Uçük ka
°l'!neler •·ar .• 1-Iepsinin kadlle perde ... 
lerı iunüş t}arson bana~ 

- Hu!';us1 k•bine mi istersin, r.ledl, 
'oksa umıımt salona mı gireceksin? 

l~munıı llalon ~.lphcsiı. çok ~nteresan 
ola('aktı Husu~1 k_pbinede kapanıp kal
manın m~nası yoktu. 

(Devamı var) 

İstanbul Deniz Komutanlığından : 
Denncede bulunan bir deniz ~ekk ültinde muamele memuru münhalinde 

tlcretle ls\lhdam edilmek üzere bir memura ihtiyaç vardır. 
l - Llae menmu ve ihtiyat subay olması, 
2 - 30 ya,ından ,.uıcarı olmaması, 

3 ·- Sınhl vazi,etiniD 'at:lam olması cDerinceJe çalı$3bilecek \•aı.iyette hu .. 
&ıunm.,,z1.> 

<l .. - )·azı. evrak dosya ve hesap ı, lerlnde bilılli olması, 
5 - Pl~n c;lımiye k:abiUyetıi olm&ıı, 

e - Kar.un~n i!ıı.ım &tien diğer şartları haiz bulunması, 
YıJkarıJ.ıki şartları b&iz bulunacak isteklilerin bir dilekçe ile i~bul 

Deıılı Kom 11lanJıtına müracaatleri. c6871> 

• 
ilanı Gayrimenkul Satış 

İstanbul Emniyet SRndığı Müdürlüğünden : 
SUnbül \'e llayrinin 519/15298 H~s ap No. siyle Sandığımızdan aldık1an 

(150) liraya karşı birinci deıecede 1potek edip \':ldf"sinde borçlarını verme
diklerinden haklarında yapılan tak!p üz erine 3202 :0-:o. lu kanunun 46 cı nıad

desinın matufu 4.0 cı maddeetne göre sa tılma.1 lc:ap •den ve do~,)· asında mev

cut tap..ı kn~d;ıa .~azara~ Ka.sımpaşaC:a Sahal Mııhlttin 1nahal1Psinde Büytrk 
Yok'°"'° eSkı 5. Mu. 53 Mü. !'!111 2, 65 N Ju bir taralı Has.ınağa veresesi ınenz.ill 
ve b;r tarafı manav K~thüdas~ A1iaganın menzHt ve bir tarafı İpllkc;i Karakol 
\' o\uşu ve tarafı rabH atik iplikçi Fırını cedit Büyük Yokuş ve İplikçi Fırını 
ile rr.Dhdut 135 zira 3 parmak mık.tarın da dükkWı t.ir ev jkraza esas olan 
D".uhan1mın raporuna &öre umum mesa bası 77 metre rr.urabbaı olup bundan 
63 metre murabbaı arsa üzerine yanm katı Ueir bir kaU ahşap bir dtii<kAn 
bir melhal lki oda bir sofa bir mutfak ve bir be!Ayı havi dükkAnb evin tama
mı bir buçuk. ay müddetle a;lk arttırmaya konınu~tur. 

Satı.t. tapu sicıl kaydına göre yapılm~ktadır. Arttırmaya cirınek ls!iyen 

C ~·0) lira P•Y akçesi verec•ktir. Milli lı<>nkalarımızdan b:rinin teminat mol<
tob1J da kabul olunur. Birıkmiş btitün ve r&ilerle beledıye resjmleri ve vakı1 icare
s! \e Uviı tutarı ye teU.i.l~ye ıliswnu borçluya aittir Arttırma şartnamesi J 1.8.941 
lıırlai.ndetJ Lparen letkilt elmek lstiytnlere sandık hukuk lşlerl ıervi

sınde aı;Ut Lulundı.ıru1acak.tır. Tapu sıcJJ. kaydı \'e salr ıuzumlu malıimat ta şartna 
mede ve takip dOı.,.asında vardır, Ar'.':tlrma,.a aırmif olanlar. bunları tetkik ede

m aatıı.ıea C"ıial"ıla."\ l&,JtirnenkUl ba.'t kında her ıe:ri ölrenmJı ad ve l~~!Jtld 

olunur. Birinci arUı::-r.,a 15/9/Kl tarılune mtladif Pii..tarleli.1 IÜf.lU C11ialol
lunda Uin ~ uat 10 cı..ıı. il Je kadar yapılacal<tır. Muvakkat ihale 

7ıp1labilıneal is1ıı leltlif 9dil•cek bedelin !Bcilı&ıı alır.ınası lcabeden ıayrlmenkul 
mllktHet:yet!erıle Saodık aıacatını taa".a men ıeçmlf olması sarttır. Aksi takdir· 
de son arttır&n:n•taa.'ılıüdU t>:ıltl kalmalı prtllel 10.tlta:·ihine müsadlf Ça:-şamba 
~ii a7ni m~J• ve ayn.ı •o1tto aon arttJ.rırıası )".\p.lac4ktır. Bu arttırmada 
1ayrimenkul OD t<>k arltıranın u.tılnde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile Nblt 

olııu7an aJAkadarlar ve lrtl!alı: halı:kı sahiplerinin bu baJı:lann.ı ve hususile faiz 

Ye ma.~arife dair iddialarını llln tarihiıı.den tibaren 20 liin !~inde evrakı mllil
bitelerile beraber dairemlze bildirmeleri lhımdır. Bu :ruretle haklanru blldirm ... 

miş olanlarla hak.lan tapu sicilleri.!e sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaama
aından hariç kalırlar. Daha. fazla malQ mat almak istiyenlerin 940/1714 dosya 
No. alle sand1tı.ıraz hukuk !ileri ıervlsin e rnurataat etmeleri lüzumu UA.n olunur. 

•• 
JlfJ[ltA.T 

Emnıy•t Sıınd•tı. Sandıktan aı,.~an e•yrlm•nkuJQ ipotek gllst•rmek btl:l'en
lere muhamm.inlerlıniıin koymuı oldutu kıymetin % 40 ıru tecavüz ebrıemek 
6zere !hale bedelinin yarısına kadar bon; vermelı: ıuretıle kola)'Wı: &Ölter• 

mektedlr. (7013) 

SAHİP VE BAŞMUHARRiıli 

NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF. 

ETEM izzn BE?>.1CE 

CEVDET KARABİLGİN 

MATBAASJ 

. -
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İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
&r J'!'" '*- - -... ~ .ı.ı. mııntaııaman 

<llelorlnbl ~ 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Eaas No. Mevkii ve Evsafı Mukadder Kıymeil 

Lira Kuruş 

860 Ha~Oy, Sütlüce İmrahor köaı kil caddesi eski 
35. 35 mÜkerrer, yeni 183, 18 5, 187 sayılı 3985 
metre murabbaı klgir binalı arsa. 16070.-

Yukarda adre<I ve ta!si!AU ya.zılJ gayrimenkul peşin "para ile açık art.. 
tırma usuHyle satılacaktır. 

Muzaytdeye iştirak edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu nisbetlnde 
teminat yatırmaları llı.zımdır. 

İhale 21/8/941 Perşembe günü saat ondadir. Satış esnasında verilen bedel 
mukadder luymetı geçtiği takcllrde tem inat akçesi arttırılmıyarak ihale kimin 
uhdesine icra edilirse teminat ak~si ona ikmal ettirllecektir. İsteklilerin 
pey akçesi, nü!us tezkeresi ve tiç kıt'a fototratıa birlikte bildirilen gün ve sa-
ate kadar Şubemlz Emllk Servisine gelmeleri. •890/6732> 

Devlet Denizyollan işletme U. Müdürlüğü ilanları 
Ahiren İdaremize lntıkal eden Haliç Vapurlan için tanzlm edilen 1en1 Oc

ret iarllesi 20 Ağustos 941 tarihinden itibaren tatbik eclllmeğe başlanacaktır. 
Bu tarife mucibince Köprü ile iskeleler arası münasebetler dört mıntaka-

1a ayrılmıştır. Bunlar için iesblt edilen llcreiler aşağıda yazılıdır: 

Yalnız Gidil Giıllıı - Dönill 

Birinci 
Mevki 
Kuruş 

6 

8 

10 

-

İkinci 
Mevkl 
Kuruı 

3 

4 

6 

Blrind 
Mevki 
Kurur 

10 

11 

15 

18 

İkinci 
Mevki 
Kuruş 

e JCöpril ile birinci mıntaka 1anl Yomis 
ve Hal İskeleleri arası. 

7 Köprü ile ikinci m1ntaka yani Kasım. 
paşa, Cibali. Ayakapı, Fener, Balat is
keleleri arası. 

11 

15 

Köprü ile üçüncü mıntaka yani Has
köy, Ayvansaray, Halıcıoğlu, Defter
dar, Sütlüce, Eyüp iskeleleri arası. 

Köprü ile dördüncü mıntaka yani KA
ğıthane iskelesi arası. 

Aynı nuntaka dahi1indckl veya karşılıklı Jskeleler arası seyahatler için bJ
rinci mevki ücreU (5), ikinci mevki ücreti (3) kuruıtur. 

Her mıntakada Subaylardan birinci mevkide l5), Erlerden ikinci mevkide 
(1), çocuklardan bjrinci mevkide (5), ikinci mevkide (3), talebeJerden bJrin
cl mevkide (~).ikinci mevkide (2) kuruı ücret aUnır. 

Bu ücretlerde vergiler dahildir. 
Ayrıca rötün mınt..lı.alar için tenzi !Atlı Gidiş - Dönüş ücretlerinin tutan 

üzerinden onar )aprakh umuma mahsus abonman karneleri ile memurlara 
mahsus yüzde otuz tenzilftUı ell~er yapraklı abonman karnelerinin de tarife
nin tatbJka başlanacağı tarihten ittbren satışa çıkarılacağı 115.n olunur. C7007) 

1 Uevlet UE11iryallırı ve l imanfın isletme U. ldıresi llinlırı 
Muhammen bedeli (1047) llra (40) kuruş olan takriben 16,552 metre ıni

Ubı 10 kalem muhteU! eb'atta çam tahta, dilme ve kalas (29.8.1941) Cuma 
günü saat (15) on beşte Jlaydarpaı;ada Gar binası dahilindeki komisyon l<ıra. 

fından açlk eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu lı;e &irmelı: istl)'enlerln (78) lira (56) lruruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği ve<aikle blrllkte eksiltme eünil saatine kadar komisyona 
müracaatleri luımdir, 

Bu ise ait şartnameler komisyondan ve Mudanya - Bursa Hattı İılctme 
Amirliği tarafından parasız olarak dağı tılınaktadir. (6793) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan 

Mektebimize kapalı zarf usuliyle •6500> kilo sadeyağı alınacaktır. Be-

her kilonun muhammen bedeli c185> kuruştur. İlk teminat •902> liradır. 
Eksiltme 1/9/941 saat 11,SO da mektepte yapılacaktır. c6994> 

)euLMACAt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

----•----• 

Soldan Sata: 

··-
---• 

1 - Ateşin çıkardığı, siyah, 2 -
Ortadan kaldırmak, edat, 3 - H~d.i

se, ters çevlr1rseniz nota, 4 - Beyaz., 
mektuplar, 5 _ Bir cins koyun, 6 -
Benzer, 7 - Kısa zaman, kıymetli 
taş, 8 - Gaye, para oyunu, 9 - Di
nen yasak, nota, 10 - Kepazelik. 

Yukarıdan Aşağıya: 

1 - Deli, feryat, 2 - Yakın değil, 
tokat, 3 - Kalın masdar, ezan oku
nan yer, 4 - İşaret, Sazınn alairan
gası, 5 - Sual, asker, su, 6 - Ni
fak, 7 - Telli çalgıJardan, fustüvane, 
8 - Balık tutmıya ytırar, ekerı;ck 
biter, 9 - Nota, duinanın bıraktığı, 

llfive 10 - Zenci, pis. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lCAZtPeKIRA 
2AZ9NEZAKET 
3NAÇAR.LA•f 
4AB.AD.SAMAN 
5 N.V •• E-B E D f 
6ltKUDEMAeTz 
7 N A Ş A D L A L --
8AV·R-AK1 e e 
9NUHı•NAKİL8 
ıo E Kesı ı z -L""E"F 

14 Ağustos 1941 ' 1 
18.00 Program 
18.03 Dans Or. 
18.30 Serbest Za. 

man 
18.40 Saz eserleri 
19.00 Dertleşme 
19.15 Dans Or. 
19.30 Haberler 
19.45 Yurttan Ses. 
20.15 Rod. Gaz. 

20.45 Fasıl heyeti. 
21.00 Ziraat Tak. 
2l.10 Fasıl Heyeti 
21.25 Konuşma 
21.40 Müzik (Pl.) 
22.05 Dans Mil. 

(Pl.) 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pl.) 
23.00 Kapanış. 

Fatih 3 üncü Sulh Hukuk H~klm. 
Jiğinden: 941/51. T. 

Ölünün İsmi 

Levon Garabet 
Ari! Halil İbrahim 
Haritan Hamparsun 
Kevor Kostik 
Misak Aliksan 
Hamparsun Artu 
Atik.san Sirap 
Susan Tateos 

Ölüm Tarihi 

22/5/941 
> 
> 

14/5/941 
10/5/94l 
26/6/941 
19/6/941 
6/7/941 

Yukarda isim ve vefat tarihleri 
yazıU Yedlkule Ermeni Hastanesin • 
de vefat edenlerin alacak ve borç1u
lannın bir ay ve varis iddiasında bu
lunanların üç ay zariında mahkeme
mize müracaatları ve aksi takdirde 
terekenin hazineye devredileceği ilibı 
olunur. 

Ziraat Bankası 
Kurulu} Tarihi: 18R8 

Sermayeııi: 100,000,000 Türk Lira~ı 

Şube ''c Ajamı adedi: 2<>5 , 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler• 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyo 
Z.iraat Bankasında kumbaralı ve ihbars!Z tasarr-.ıf besaplar.P~'d 
u 50 lirası bulunanlnra ıenede 4 defa (ekilecek kll!"ı. iie aşll•ı 

plana ıröre ikramiye dağıtılı&eakhr. 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 
.. • 500 • 2.000 
.. • Z50 • J.000 

40 • ıeo • .ı.ooo 

100 • " • 3.000 
120 • ... • 4.800 
160 .. 20 • 3.200 

• 
• • 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ptralar bir ~ne Sç:nde M ı...rsdi 
•~ağı düşmiyenlere :kramiye çılrt ı.itı takd:rde % 2!: fazlasile ve;; 
c~ktir. Kur'alar ~enede 4 defa: 1 Eylı11. 1 Birincıkiınun, 1 
"Ve 1 Haziran tArihleI'mde eekilecektir. ., 

~":..; ~~~~~ - ~ ~ ~~-...t .. _ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanb&.11 

Şubesinden 

Mütercim daktilo aranıyo 
Afyon qatı[5 servi~imizde çalıstırılm ak üı.ere İng. izce ,.e Fran_s~'~c 

lariyle muhabereye muktedir ve bu mu habern.tı biz.zat makinede si.ırat • 
bilecek bir mütercim daktilo bayan alınacaktır. 'J'&hsil dcrcceı;in~ ,·etı 
yetine göre l!!.O liraya kadar aylık ücret verile};ı}ilecektir Bu şeralh tı• 
ların mtisblt evraklarını bir dilekçeye raptederek Şube h-füdüriyettrıi' 
caatları. c6962> 

,- IST ANBUL BELEDIYES~ ILANL.AF1 

Be.şiktaşta Sinanpaşa mahallesinin Vapur İskelesi ve Kala.tat 5"~ 
dakl Çatal Bıçak Fabrikası ve mi.ıştemi 13.tır.ın hedim ve tahaşül rd ,-e 
kazının satı~l açık arttırmaya konul mu §t ır. Tahmin bedell 3020 }irD . \1 

minatı 226 lira 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellıt Müdü
1101a 

mlnde göıiilebilir. İhale 18/8/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi E"'1, 
yapılacnktır. Taliplerin ilk teminat malt buz veya mektupları ile ılı" 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları !Azımdır. (6506) 

Göz Yaşları 
ı----------ı- J) 

lstaobul Levazn::a ı\I 
liği Sahnalıll11 
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Amirliği satı~ alma kO~tı~' 
yapılacaktır. llk teminatı ~o' 
dır. Taliplerin belli , ar<.ıtteşS 
na aelmeleri. ~•imune ve 60 ,...; 
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nan altınlar: 
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D; ~r döviıler n a1ıcMh l;;J.lr1ll(I 
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Beher kilosu 7 ,5 kuru> ııtıf· 

kilo me:je könıi.irü a1ınaca. 
hkla eksiltmesi 18/8;9J1 ı,<· 
eünU •aaC 16 da Tophancd<ııftıJI 
Jlğl satın alma koml>Y"n .,,.. 

· ıs• ıv:ı·' lacakhr. llk tem;natı .. n1'1 
ruştur. TalipJerin belli ~.; / 
misyona ıeımelerı. ll 6 
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!500 adet düz ve 50~ • • 

U regoJa keslm bu;aı~ j/9 
Kapalı zarfla eksiltm.,ı ef.' 
u günü saat 15 de Toptı$;;.,. 
Amirliği saUn alma l< ıl ıı 
;yapılacaktır. Tahmin oe<l• 60 
ra, ilk teminatı 1462 lırl'00d• 
tur. Nümunelerı koıııi~Y t!fJ 
lür. Taliplerin kanuni 
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teklif mektuplarını itı3 ,,e 
bir saat evvel komlsY0r:s• . ",.,,, 

Beher kllo<una 3850. Jıın••t 
•dilen lO kilo Esans dö ,·e 
caktır. Müteahhit n•";o ıs~ 
pazarlıkla eksiltmesi 

1
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ıamba günü saat J4.3o ıııı' 
de Lv. Amirliği satın ;9ı1 1 
yonunda :'·apılacaktır. sllPıet 
57 lira 75 kuruştur. ~ ,,ıet• 
vakitle kumıı;yona a:e (~66 / 


