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AKDENİZ'E 
l>ÖNÜŞ! 
Şiındi Rus • Alman mü • 
C..delesine ve mevsımın 
telınesine intizaren Ak • 
denizde aakinleten har · 
lıin sonbaharda yeniden 
hızlanması pek muhte • 
llıeld ir ve belki Alman 
kurmayının tasavvuru da 
lıu merkezdedir .. 

~ ~ 

~ETEM iZZET BENiCE 

~0\')'et • Alman harbinin baş. 
~ •sı ile beraber Akdenizde harp 
tl.ı \ altkat biz sükıina kavuşmuş 
~ ıı. llu vaziyeti icap ettiren baş
ı '"e tabii bir sebep de sıcaklar. 
... ~· .. Gölgede dahi iJ>san taham
~ liluııün fevkine aşan sıcaklarda 
~byada, ne de şu 'e bu nıın· 
lııı a harbetmenin imkinı yok.. 
it~ ~sen, Habeşistanda Gondor 
llıı· 'Sıııdeki İtalyan mukaveme
~n dışında harp sahası kalma
~tıt. Arap yarımadası tamamile 
'lıı.i ~ içindedir ve İngiliz haki. 
~et; mutlaktır. 

IJıı~lt cephesinde ise vaziyet; 
~IJı •bardakinden farksızdır. İn· 
~ ler Tobruktalti muhasara hat
i t 1)nıp çıkamamışlardır. Alman 
ltı; l;ıIYan kıt'alar da işgal ettik. 
1e,4 .hatıardan ileri)e gidememiş
lıı •r. Bu cephedeki Alman top· 
~i "e ınotölü tümenlerinin toplu 
~•ide çek ilmiş olduğu hakkın. 
>tıı· Sovyet ajansının haberlerini 
ttıı,1 Ve nıüeyyet malı1mat takip 
~ •tıı.i ştir, Fakat, son defa ya
~ 11 "" Tobruğa tevcih edilen 
il tltet; münhasıran İtalyan kıf
~ tarafından yapıldığına göre; 
~llların hu bölgeyi de Balkan. 
~ Ve Fransanın bazı bölgele-
4i • olduğu gibi İtal)·a) a terke-
1ıı.! Ç•lti! ıniş oldukları fikir ve 
'l;ıleasını ileriye ürmi)·e ve. 
'-t ~lınaktadır. Ancak. ınu.k 
ıtı~~ınin geçmesi, yağmur dev
~llt 11

•111 atlatılmasından sonra; 
' diJti halde mevzii müsademe
~I ' tayyare baskınlarına ve ka. 
~/•kal amalarına inhisar eden 
' ~· k ar a ve deniz harekatı
"' lıırden canlanması ihtimali 
"1ııı. lıııvvetlidir, O vakte kadar 
\eu •n - Rus harbinin kafi bil' 
~ •eye doğru gitmesi ihtimali 
"1 larııu,, Eğer bu kat'i netice; 
~~nlar lehine tecelli edecek 
~a hiç şüphesiz Alman geneL 
111 lYının hesap ve pliınında A
~ hrıınadası, Filistin, Mısır da
S Qın da harbe en müsait olan 
,.deVreııinde tahakkuk ettiril. 
~1 Yeralmıştır. Bu vaziyette, '1 •nlar; Kafkasya üzerindec 
111; )atılar da Mısır üzerinden İn
'lı: . Orta Şark İmparatorluğunu 
~~~ ve tehdide başlıyacaklar, 
~ı ~11 hava kuvvetleri de Gi
l'>ı nden Suriye, Filistin, Sü. 
~~· lltısıra taarruzlarda bnlu· 
"'d ij~ ve İngiliz donanmasını 
tlıd~ltden çıkartmak gayretini 
>ı>ı •klerdir, Bu devrede Rus
'- ,~_Yenmiş ve tamamile şar. 
•ı,\ ~ bir Almanyanın Vişi 
~Qe '~ıııı ve İspanyayı da yede
~. ~ llı~sı çok muhtemeldir. An· 
"itg "'1ığiıniz gibi; Almanyarun 
'td~~ hllnları yapabilmesi; Rus 
lııı:~t 'l'ııı.ı yenmesine ve şark ha. 
•\lııı.:• tıunamile tasfiye etmiş 
>ı~aıı:• bağlıdır. Bunu yapıp 

Yaeağı hakkında ise; bu
~(Devamı 3 Qncll Sahifede) 

~11--
lfaftalık 
lakerı icmal 

f;:_ Yazan:~ 
e ekli Kurmay 

, Subay 
1) -
iti il llıfikemmel ted-

k Yazısını bugün 

t tlncı ıablle· 
'1e ok11yan11z. 

"Pravda,, ya göre 

ALMANLAR 
zehirli gaz 
kullanmağa 
hazırlanıyor! 

Şimdiden ted b lr 
aımmaıı 

tavı l ye ediliyor 
Mı• kova, 16 (A.A-)- •Pravda> ga. 

zete!.! dün •k tmya harbini bekleyi
n iz,, se rlevhalı heyecanlı bir makale 
neşret m i ştir. 

Bu i::az.ete makalesinde diyor ki: 
cA1manların barbarca yeni bir usule 
müracaat etmeler.ini beklemek IAıım
dır. Almanlar. k imya maddelerinin 
ihzannda miıtehassıstırlar. Alınanlar, 

merhanıetslzce gaz k ul lanacaklardır . 

Şimdiden böyle bir ihtimale karfl ted
birler almak ıazımdır.> 

llançukoda Japon 
bazırlıkları mı ? 
Şanghay 16 (A.A.) - Ofi: 
japon sefaretinin sözcüsü halen 

Çinde bulunan Mançukoluların 

18 ağustostan evvel yerlerine dön. 
melerinin ve bu tarihten sonra 
mançuko arazisi dahilinde yapı. 
lacak seyahatlerin çok müşkülle. 
şeceğinin Mançuko tabiiyetinde 
bulunanlara bildirilmiş olduğunu 
teyit eylemiştir. 

Mülakatı mü
him hadiseler 
takip edecek 
ınglUz levazım nazı. 
rı Vaılagtonda 

Londra 16 (A.A.) - Çörçil • 
Ruzvelt beyannamesi hürriyeti 
seven bütün memleketlerde ka • 
yılsız şartsız tasvip ed ılmiştir. 

Çörçil • Ruzvelt mülakatını çok 
mühim hadJSelerin taklp edeceği 
zannedilmektedir. Çörçil ve Ruz. 
velt Staline bir mesaj gönder • 
mi§ler<ilr. 

(Devamı S üncü Sahılede) 

• 
inhisar idaresi 
işçileri arasında 
tefrik yapması 
doğru değildir ! 
Sıcak yemek tekmil 
tl tln depoların a 
teşmil e dllmeı ı ı 

İnhisarlar İdaresin in h1.al~Uıane
lerdekl işçilerine öğ!c 'ak,tlerl f;I

cak yemek vermiye ba ·laması mem
nuniyetle karşıl an n.ı t ı r. Ancak; Ci
bali , .e C' kudar çrı:plc.ırındo t<;ıl~n 
işçiler gibi baıJ ye r le rdekilcre t:ıC'ak 
yemek verı ldiği halde diğer b:-ı kımevl 
ve iroal~thaneJerin bundan hariç tu
tulduğu hnyreLe gör ~m ' ur. Me:->e
lft Kuruçe~me 'ni!üu B&tkır.cvlndcki -

(Devamı 3 iıncü Sahifede) 

Ki SA CA 

Nereden bulurlar 
lau al ar ı 'l 

Bizim mahut arkadaşa bir iki caze
ten1n neşrine başladıkları veya başlı
yacakları terrikaları a:öşterdim. Bun
lar, dol a ndırıcıların hatıralarıdır. E
,.ılplü Halit, Mahmut Saim, Sizl.ı ~
dızı Med iha .. falan ve .fi.lAn. 

Gazete ovüne övüne: 
_ Meşhur dolandıncı MahJnut Sa

im ,.e Şi,Iı Yıldızı Mediha .. 
Diye bıiy!ik puntolarla ilin ediyor. 

Öbürü de Eyüplü Halidi böyle f!An et. 
m isti. Daha da buna benzer misaller 
var ve .. çok. 

Mahut, te!rilaılan Ye llAnları eör
dükten sonra: 

- Hayret.. Nereden bulurlar bun
ları?. 

Diyerek, devam etti: 
- Çocuklarımıza ve Türle ailesine 

bunu ve bunlan mı okutup öğret ece

tiz. Meml•ket. Türle g zeteelslnden 
bu hizmeU mi bekliyor? ı . 

6. !!EKİB 

/ngilizlerin son hava akın larında kııllanJıklaTı bir tonla lı yeni bombalardan biri 

IOVYET TEBLİÖI 

Bütün cephede 
muharebeler 
devam ediyor 
21 Alman tayyaresi 

dlş&rdlk, 14 
tayyare kaybe t tik 
Moskııva 16 (A.A.)- Resmi Sov

yet tebliği: Dün .bütün cephe im
tidadınca muharebeler anudane 
devam etmiştir. 

Sovyet tayyareleri d~man tay. 
yare ve piyadesine darbeler indir
miştir. 14 ağustosta 21 Alınan tay

yart!Si d~ürülmüştür. 14 Sovyet 
tayyaresi kaybolmuştur. 

Kızı/ordu 
Smolensk'te i 
mukabil ta-
arruza geçti 

Londra 16 (A.A.)- Bir Al
man haıp muhabiri, SoYyet 
kıt'alannın Srnolensk bölge. 
sinde mukabil taarruza geç-

' : tiklerini dün bildirmiştir. 

Amerika'da harp 
malzemesi imalatı 
Vaşington 16 (AA.)- Mümes. 

siller ve ayan meclisleri müştere-k 
komisyonu, zırhlı araba ve diğer 
harp malzemesi imalfı.tına sarte
dilmek üzere 750 milyon dolarlık 
hususi bir krediyi kabul etmişti r. 

·ff,A R P v A·z i YE t · 
,_, .. · .. ·· --

Garbi Ukrayna işgal edilmek 
üzeredir. Sovgetler artık Din
yeper şark sahilini tutabilirler 
(Yazan: EMEKLi ltUaMAY SUBAY) 

Garbi Uk rayn adaki muhare-be
ler bu mınt akada sevkulceyşi ye. 
n i hır vaziyete sebep olacak ka
d ar inkişaf etmiştir. Alman ve 
.m üttefik ku\'vetler, Odeı:.a ve 

Nikolayef şeh irlerini tecrit etmi!t' 
]erdir. SoV)·etler de cephenin 
merkez ve cenup kısımlarında 
şarka çekilerek maden ınıntakası 
olan Krovograd ve Pervomaisk 
şeh rlerini tahliye etmiş bulunu. 

(Devarr.ı 3 Uneü Sahifede) 

• A 

MiLLi ŞEF 
. 

&akara Erkek Sanat 
okulunu gezdi ler 

Milli Şef İsmet İnönü diUı ya
nında M~arif Vekili Hasan Ali 
Yücel ve Genelkurmay Talebe 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bir mühendisimi· 
zin mühim keşfi 

Yeni Bandırma is
kelesi inşaatı 

yarın görülecek 
Yüksek mühendis B. Halit Köp

rülünün bulduğu yeni bir usulle 
(Devamı 3 iıncil Sahifede) 

% 6 peşin faiz getiren 
BİR 

TASARRUF BONOSU ile 

' 

Alman neferleri zaptettiklen oır 
Sovyet şehrindeıci hükumet da • 
iresine Nazi ba!fTağını çekerlerken 

Madrid'de af 
Maılrld, 16 (A.A.) _ İspanyol bfi_ 

lr:funeti 1506 mahkl.rn ile 204 mevkuia 
gerbeStilerini iade etmlşfu, 

Atıaatlk mtıllkatı 

Gizli Askeri 
planlar da 

tanzim edildi 

iki Devlet atamı 
birkaç defa baı· 

ba şa koauımuşıar 
Vasington, 16 (A.A.) - Çörçll ile 

R uzvelt'in yaptıkları mülakatta harp 
bakımından müh1m tedbirler aldıklan 
lntıbaı vardır. İki devlet adamı bir 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

2 Muhtekir ce
lep tevkif edildi 

Mezobahada celeplik yapan Ke
mal ve ortağı Artin, Fiat Miiraka
be Komisyonu, Karaman etine 
toptan 48 kuruş fiat koymuşken 
52 kuruştan sat1m~lar, dün de 
adliyeye verilerek Asliye 2 inci 
Ceza mahkemesince tevkil edil.. 
mi§lerdir. 

Muhakeme, Borsa Komiseri 
Kadri ile Kemalin şahit sıfatile 
mahkemeye celbi için başka bir 
güne kalmıştır. --=-----
Üç maruf müesse
seye pislikten 

ceza kesildi 1 
Karaköyde Keork idaresindeki 

Tokatlı birahanesi ile Karaköyde 
•Yeşil çiftlik sütlıanesi>, Galatada 
Yenihayat karamela fabrikası ya. 
pılan teftişlerde pis görülm~ ve 
tarifeye de riayet etmediklerin
den cezalandınlmışlardır. 

Almaa • Sowyet 

BABBINB 
81 8 BAK IŞ 

Ukrayna'da 
harekat de
vam ediyor 

Budyeni 
Dinyeper boyun-
ca yeni bir mev-

zi alıyor 

Smoleaık'le Sov-
1etlerıa makabU 
taarruza geçUk· 
lerl s6ylenlyor 
ALMANLARA 
GÖRE 

Bertin lr:aynakları, 14 Ağ'Jstos
ta, Şark cephesinin dar bir böl
gesinde mülıim miktarda Sovyet 
kıt'alarını muhasara ve imha et... 
tlltlerinl bildirmelr:t.edlr. 

(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

• 

ASKER AiLELERiNE YARDIM 

1 

Belediye vergilerine 
ı ve nakil vasıtalarına 
ı zam haftaya başlıyor 
1 

Belediye bu sahalı alakad~ır 
müesseselere tebligat yaptı 

Asker ailelerine yardım kanu. 
nu bu sabah Belediyeye gelmiş, 
muhasebeye havale edilerek del'
hal tatbikat hazırlıklarına giri • 
şilmiştir, 

Kanunun metni tetkik olunarak 
tatbiki için bir nizamnameye lü. 
zum olmadığı anlaşılmıştır. Esa. 
sen evvelce Belediye ve alakadar 
nakliye vasıtası şırketleri tara -
tından bir k!sım hazırlıklar ta • 
mamlanmış olduğundan kanunda 
işaret edilen Belediye vergi ve 
nakliye vasıtası zamlannın tat • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ticaret ve Nafia 
velılllerl geldiler 
Ticaret Velr:ili Mümtaz Ökmen bu 

aabahki Ekspresle Ankaradan ıchri

mize ıelm~ür. Buradan İzmire gide
rek Fuarın ac;W, resmini yapacaktır. 

Vekil İı.m.1r ve İstanbulda muhtel.it 
U.tkiltlerde de bulunacaktır. 

Na1ia Vekili Ali Fuat Cebcsoy da 
otomobille Ankaradan gelmlştlr. Na. 
fia Vekili Ankara - İstanbul yolu· 
nun mubtelıl kısımlarını tetkik etmiı 
ve bilhassa İzmitte bir müddet kal. 
mışUr. 

UN TEVZiATINDA YOLSUZ· 
LUK TABAKKUB IDIYOB 

Tevziat Hey'eti 
o·eğiştirildi ! 

Börekçiler ve simitçiler geni 
şikayetlerde bulunuyorlar 
Börekç~ simitçi fınnlanna 

un tevziatında yolsuzluk ya.. 
pıldığı hakkındaki ih2ıarlar 

ve neşriyatımız üzerine tah· 
ltikata geçen alakadar ma
kamlar mümessıllerinin işti

rakile dün Toprak Mahsulleri 
Ofisinde bir toplantı yapıl
mıştır. Belediye İktisat Mü
dürü Satret Sezerin de bu. 

15 bin lira çalan 
veznedar 

nihayet tutuldu 
İzmir Toprak Mah "ileri Ofisinden 

15 bin lirayı bankaya götürürken kay
bolan veznedar Mustafa Rema 25 gün.. 

lillt blr takipten BODra yak•lanmı~Ur. 
Bu müddeti İzmir civarında da&larda 
ve katil mahkômu Hamd i ile kırlarda 
&eçirmiş ve bir eve saklanmıştır. Üz.e

rinde 8180 lira para bulunmuştur. 
2700 lira da kaldığı İbrahlmln evinde 
çıkmıştır. Mumaileyh Ofisteki suıı.... 
timale dair mühim ifşaatta bulunaca
tını söy lemlşUr. 

HALK FİLOZOFU 

lunduğu bu toplantıda şika
yetçilerden bazılan da dinlen
~lerdir. 

Neticede tevziatı idare eden 
Ekmekçiler Cemiyet, Reisi 
Ahmet Riza çekilmeğe mec. 
bur bırakılıp kendisinden bu 
iş alınarak yeni bir tevzi he
yeti teşkil olunmuştur. 

(Devamı 3 iincü Sahifede l 

Tayland'ın 
lıarici vaziyeti 

çok nazik 
Bangkok 16 (A.A.)- Tayland 

kabinesi azalarından bir zat, 
' matbuata vuku bulan bey;:.natın-

da, Tay!andın dış politika bakı. 
mından nazik vaziyette bulundu
ğunu itiraf etmiştir. 

Dün neşredilen resmi bir teb
liğde, Tay liınd:n demokrasi cep. 
hesine iltihakı takdirinde, .tı.meri

(Devamı 3 Qncll Sahifede) 

Tarihi Komisyonlar 

Üstad Hakkı Tarık Us'un Va· 
kit gazetesinde, 20 yıl evvelki 
hadiselerin geçit resmi yaptığı 
küçücük bir sütun \'ar. Ben, hu 
tarihi sütunun sadık okuyucu. 
ları arasındayım. Bu üç beş sa
tır içine sıkıştırılm ı ş öyle mü
tevazı •yadı mazi• !er vardır ki 
•haJ. in bir çok Bob.Sitil üde
basını kıskandıracak kadar 
kuvvetli ve güzeldir. 

ZO yıl evvelki gazetelerden, 
her giiJI bir küçük haberi nak
leden Vakit ~efikiuıiz, bu mi.. 
nalı köşesile, geçmiş yılların 

seyir ve temaşası için, bir kür
sili ibret• kurmnş gibidir. Eli
nizde dakik ve sahih 'oir dür. 
bün, geride bıraktıf:ınız sencl.e
rin ivicacı, müphemiyeti ve nıs· 
yanı arasında, şeffaf bir billllr 
halinde, her gün bir başka hi.. 
disenin tedaisini, yadını ve ha· 
tırasını yaşarsınız. 

20 yıl evvelki gazete sütun· 
lan ... Neler yazarlar, neler çi. 
2erlerdi?. 

REŞAT FEYZi 

Geçen gün, •Vakit. in bıı ta-
rihi haberler kö~esinde, en şa· 
yanı di kkat olanına rasladım. 

10 ağustos 1921 
İmla komisyonu 

•Sultani muallimlerinden mü. 
teşekkil olarak Bezmialem Sul
tanisinde içtima etmekte olan 
imla komisyonu dün de· mesai
sine devam etmiştir. Bu içtima. 
da arapça ve acemce kelime
lerde imlaların türkçeleşme
leri tesbit olunmuştur .• 

Uzun biz düşünceye dal ··or. 
sun uz. 

Zavallı imla!. Nedir sı• nin bu 
komisyonlar elinden )ıll a rdır 
çektiğin?. 

Ve her komisyon, 1921 deki 
komisyon gibi •İı;ı!3yı tı•"ıh it • 
ettiğini sanıyor kafanızdaki 

mazi ve hayal bulutl a rını hir 
anda sıyırıp at ıyo rsunuz ; bL.r 
de ne göresiniz?. 

1941 ağustosunda , haliı . le,.. 
bit edilememiş bir iıııla?, 
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Kırkçeş
me suları 4 

DERENL" 

SAHİLLERİ 

Geçenlerde bir gazetede oku
dum: Kadıköyünde, Kurbağalıde. 
re sahilleri imar plinı hazırlan· 

mıt. bitmiş.. Dere sahilleri nasıl 
güzelleşecek, akluııza neler ı:eti

yor?. 
Ben, derhal haber vereyim: Kur. 

bağalıdere sahillerine modern ga

zinolar yapılacak.. 

Artık, bu civarda bava alan, 
dinlenen balıkçılar, çocuklar ken· 

dilernie bir batka yer arasınlar, 

dere sahilleri lüks oluyor!. 

BİR MÜTEHASSIS 

ARANIYOR 

Belediyemiz, eski eserlerden 

anlıyan bir mütehassıs arıyormuş. 
Şu ina kadar, böyle bir mütehas· 
sıs bulup bulmadığını bilmiyo. 

rum. Fakat, bizde, tarih mütehas
sısmdan çok ne var. Bele, bir za. 

mantar, herkes tarih mütehassısı 
kesilmişti. 

Belediyemizin, tarih mütehas.. 
ıısıru, ııehir iktısadi mütehassısın· 

dan çok daha evvel bulabileeeğine 

kaniim •. Zaten, bir belediyeye de 
herşeyden evvel bir tarih 

hassısı lazım değil mi".'. 

KRAVAT 

DÜŞMANLKlI 

müte-

Bir muharrir arkadaşın yazdığı. 
na göre, dünyanın her tarafında 
kravat düşmanlığı başlamış. Ar. 

tık, hiç kimse, kravat takınak is
temiyormuş!. Bu, ayni zamanda, 
bir nevi tasarruf tedbiridir. Kra· 

\'ala az mı para veriyoruz?. Kra. 

ut takmayınca, ı:öğüsü, bağrı a
çık bir gömlek giymek iktıza e

der. Kadınlar cöğüslerini açtıkça 
güzelleşirler. Fakat, erkekle_r öyle 

mi ya?. 
Kıllı ı:öğüsleriıni%, bak.alım, ka. 

dınlar üzerinde ne tesir bıraka· 

cak?. 

AHMET RAUF 

illetlerde teazllAt 
Denizyolları İdaresinden Allah uzı 

olsun. Haliç vapurlarının işletilmesini 
üzerine aldı da, bu köhne idare de bir 
ha.le 7ola girdi. Evvell miliıtabdemı. 
nin a:rlıklan arttı. Daha da artacak. 
Sonra, gemilerin tem.izlenmesine, ta ... 
mirine başlandı. Sonra, iskeleler de 
tamir 16reeek. 

Daha mUhimml, bilet Ucretler! in
dlrildL Halbuki, evvelce, o 7fil<ııek üc
ret tarifesi ile bile, idare zi7an edi. 
7ordu. Demek. İl bilmektedir. Artık an. 
1'4ılı7or ki, küçük. müııterlt değil, bil
~ uk nakli vıwlaları idareler! kurmak 
l :lzundır. Halicin 7ıllarca çektiği zah. 
n.et be7bude ımı,ı O idare 7üzünden, 

f!allç sahiller! de 71llarca bakımsız ve 
öksüz kaldı. 

Artık, Haliç ,·apurları 7olcuları ra
hat ve asude gidip ıe!eb!lirler. 

BURHAN CEVAT 

Bunlar filitreden 
geçirilip tekrar şeh

re verilecek 
Belediye Re~iği Ktrkçeşme 

sularının ıslahını kararlaştırmış· 
tır. Esasen evvelce terkos suyu da 
ayni vaziyette bulunmuş, içil
mesi Sıhhat Vekfiletince zararlı 
görülmüştü. Fakat bilahare yapı. 
lan tesisat ve terşih havuzları ile 
terkos suyu iyi sular arasına gir
miştir. Kırkçeşme suları için de 
terşih havuzları yapılacaktır. Fi
litreden geçirildikten sonra ke. 
silen sular tekrar şehre akıtıla· 
caktır. 

Üç aylıklar 
Kırdırıp 
kaydı 

alanların 

bitiyor 
Yoklamaları kaldırılan üç aylık 

maaşların ay başında. tediyesi i· 
çin icap eden hazırl.klar ikmale. 
dilmek üzeredir. Emlilk ve Eytam 
Bankasından üç aylık maaşlarını 
kırdıran emekli, dul ve yetimle
rin nüfus cüzdanlarına yaptıra

cakları kayıt muamelelerini 26 a
ğustosa kadar ikmal etmeleri la
zım gelmektedir. Bu kayıt müd
deti bittikten sonra müracaat e. 
denlerin muamelesi, maaşların 
tevziinden sonraya bırak ı lacaktır. 

KfJÇfJB BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Beledi.ye temizlik amelesi içln 

800 elbise yaptımıştır. Yakında ame
leye tevzi edecektir .. 

+ Küçüksu. mes iretJ Belediyeye 
verilerek teşcir oluno.caktır. 
+ .Maçkadakl Şeyhler Mezarlığının 

bir kısmı yola kalbolunarak cadde ıe. 
nl.şletilecekti.r. Caddeden itibaren 8 
metre içeride bulunan mezarlar 1 ay 
içinde aliElerl tarafından kaldırılma
dı#l takd'rde Beledl7ece kaldı.rılacak· 
tır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dün Basra 7oluyla İngiltereden 
mühim miktarda kösele celmişt!r. 
+ Portaaitte bekllyen !thallt ena.. 

mız 7akında ıehrimize getlrilecekUr. · * KAğıtııanede Belediyece bir Park 
ve Yeşil Saha yapılacaktır. 

MÜTEFERRlK: 
* Be7koz Ha;rvan Sergisinın açll. 

ma merasimi diln yapılmqhr. Serıiyl 
İdarei Örllye Komutanı Korgeneral 
Ali Rlza Artunkal açmıotır. * Deni< Mahsuller! Umum Müdu
rO B. Kemal Bayrak ;ı dün Ankara 
Nümune Hastanesinde vefat etmiılir. 
Mumaileyh Almanyada balıkçılık t:ıh· 
sil etmiş ,.·eg~ne mütehassıstı. * Eyüp llalkevi Temsil Kolu Aza,. 
ları dün Bilecik.ten Bursa7a giderek 
bir temsil vermişlerd i r. 

(HALK SÜTUNU ) 
Doktor yanında iı arıyor 

Evvelce bü7ülı: bır eczanede çalıı
m.is iki Usan bilir ve bir doktora yar
dım için !Azım gelen btlgiyi haiz bir 
bayan doktor 7anında is arıyor. (Yar .. 
dlmcı) rumuzuna müracaat. 

lı arıyan genç 
Fraıuada tahsil görm(lş balen ıe. 

birdeki ecnebi bankalarından birin
de memur lyl re!erana verebilecek 
bir genç emU.k sahibi bir zatın husu
ıl işleri7le meşcuı olmak isUyor. 
(Bankacı) rumuzuna müracaat. 

Gelen lı Verme Mektupları 
Bayan H. Y. Z: Namınıza gelen ikl 

İl verme mektubu bu&ün posta ile ad
resinize gönderilmiştir. 

Tefrika No: 27 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

dııru.t bir kadın olarak 7ap.ılım. Ko
camı .eviyor, şuur Alctı hislerimle on
dan ıüpbe etmekle beraber, ona lna
ru7ordum. Öyle sanıyordum ki, kocam 
benden başka hitbir kadına yakınlık 
ıöstermemlştir, dudnkları dudak.larlm .. 
dan ballı:• bir dudağa değmemiştir. 
O bence, irileşmesı güc bir yüksekliği 
ile bütün insanlardan Ustün bir şah
siyetti. Onun yanında daima bir Ü -
züntU ile yaşayışıma gelince, bunda 
kendimi suçlu buluyordum. Bilgilerimi 
noksan, az a:örOyordum. Fakat 
iİmdi, Biltö.n o, tnce, sızı halinde gö
rün.nez d ;kenlerile beni lnclden azap_ 
!arla dolu &ünlerden uzakta, çok uzak
larda71m. Hayat, gözlerimde ma
nasını değiştirdi. Bugüne kadar ken
dim için değil, bir başkası iı;in yaşa • 
dıiıma, manasız üzüntülerle sızladı -
llma yanıyorum. Hep:.oi bu kadar. A .. 
dil bana bir yabancıdan başka bir şey 
değildir. Ruhum ondan kopmuş. Artık 
aelen mektuplarını okum17acağım bi
le. Yalanlarla aldanarak, ihmalleri bir 
sürü mazeret örtü.sile örterek bana \ 

ıunulan hayatı bundan sonra yaşamı
yacal.ım kal"L İtin yalnız formalite 
kısmı kalıyor, onu dah..:ı sonra dü.:;ü -
nürüz. Şimdilik: beni sıkan herşey, ba.
na yaklaıimalıdır k~ yorgun ruhum ta
mamile tazelensin, boztık. maneviyatım 

düzelsin, hasta sinirlerim iylleşsin ..• 
Bu güzel kö7 luları, yeşillikler, hiç 
umnıadığım halde bana şi.!o verdi. 

Hep kendunden bahsettlm anneci -
ğim. Siz, hepiniz nasılsınız? Sevaili 
Yıldızın imtihanları başladı mı? Ne 
zaman bitect"k? imtihan &Onunda bu
raya gelecek misiniz? Ben, köy işle -
rlni yavaş yava:, kavrıyor, sana iyi 
bir mua\'in olabileceğimi kuvvetle u
muyorum. Babacı!ım muhakkak ki, 
sevgili hastalarını bırakıp çlftlığe ıe. 
lemez. Ya. sen anneciğim babamı bı
rakabilir ıni sin? Sizi ikinizi dü:Jündü.k
çe, kalbimde ııeniı bir muhabbetin dal· 
galamllğını blı;ediyorum . Anamla ba
bam bana yalnız muhabbet değil, o 
bii)'üklukte bir iftihar b4sl de veriyor
lar. 

Sa.in kadar mü tek amil iruan en-

&ayale kapılmamak 
da·ma laydalulır 

Ankara radyosu neşriyat t>roğra -
mında, y:?:ıi lhddS edilmiş saatlerden 
bir de yu.rd saati var. Yurd saatinde 

bazı t:ıntnm~ üdeba ve şüara, memle
ketimlziu muhtelif yerlerini ballan -
dıra ballndıra anlatıyorlar. Bu suretle, 
dinleyiciler, yurd köşelerini tanımış 
oluyor ve seyahat zevki ve hevesine 
kapılı7orlar. 

Geçenlerde, muharrir arkadaş, yurd 
saatinde, maksadın tamamile hasll 
olamadığından bahsed.17ordu. Fılhika, 
:yurd saatinde konuşan zevat, daha ıi-
7ade, bir takım edebiyat cümleleri yap_ 
makla iktıfa ediyorlar. Yurdun köşe. 
sini b:r peri masalı diyarı., blr cennet, 
bir efsaneler diyarı olarak göseriyor
lar. Utuklanndan, güneşinden, sula • 
rından öyle bahsediyorlar ki. hakkınaa 
sağlık verilen memleket köşesini ta -
mamen romantik bir dekor içinde ta.. 
nıyoruz. ?.!adde halinde, mili>bet ma -
lılmat şekUnde hiç bir şey öğrenml -
yoruz. 

HattJ. bana sorarsanız, ben, bu yurd 
saatinin ısminin dahi yanlış verilmiı 
olduğunu söyliyeceğim. Yurd saati de
ğil, edebiyat aaati demek daha doğru 

olur. Çünitü, hakikatte vaziyet 5udur: 
Bazı şüara ve üdeba, yurdun bazı kö
ıelerine Oair kaleme aldıkları edebi 
nesir parcalarını radyoda okuyorlar. 
Bu nesir parçaları birer fanteı.id.ir. İ
çinde çok güzel ve kuvvetli cümleler 
vardır. 

Halbuki, gaye, edebiyat saati değil
di. Yurd saati id1. Yani, vatandaşlara 
7urd köşelerini tanıtmak idi. Radyo. 
nun :rurd saati neşriyatı ile, bilmedi
ği memleket köşelerini tanımış, öğren
miş bulunan kaç vatandaş çıkacağını 

cidden merak ediyorum. Bugünkü ha. 
tile, ,.-urd saati, şüara ve üdeba arasııı
da bir nevi müsabaka mahiyetindedir. 
Bu müsabakada, muhtelif muharrir -
ler, yurd köşeleri hakkında kasldevarl 
yazılar yazmakta, medhiyelcr kaleme 
almaktadırlar. 

Binaenaleyh yurd sa.atı, edebiyat. 
bakımından faydalıdır. Radyo abone
lerine güzel bir kaç cümle dinletiyor. 
Memleket içinde turizm ve seyahat 
hareketlerini teıvik bakımından biç de 
faydalı delildir. Sonra yapılan bu neş. 
rlyatta b iraz mübalilğaya da kaçılıyor. 
Bugüne kadar anlaşılan :rurd köşeler! 
içinde bizlm de eidlp gördüfümüz bazı 
yerler vardır. Bu köşeler, hiç de rad
yoda anlatıldığı gibi değlldir. 

Bizce, yurd saatinde daha milsbet, 
biraz daha maddl ve faydalı olmağa 

çalışmalıyız. MeseIA, yurd saatinde 
ballandıra ballandıra anlaWan bir mem. 
lek:et kC>§esine gidiyorsunuz. Daha ilk 
ıcce, otel olmadığı için sokak orta -
ıında kalıyorsunuz. Bu, fena bir pro.. 
paganda olmaz mı? 

Her halde, radyonun yurd saatini 
tanzim Y'? ıslah etmek, daha müsbet 
ve faydalı bir şekle sokmak yine biz. 
zat yurd menfaati iktızasındandır. 

kupkuru coğrafya malümah, verelim., 
demiyorum. Fakat, e!radını cAmi, ağ .. 
7arını milnl bir ıeklide, bütün mem. 
leket kö3t"lerinl vatandaşlara anlata
lım. Her §eyi olduğu gibi görmek, ha-
7ale kapılmamak daima daha fay • 
dalıdır. 

R. SABiT 

Esnaf hastahanesi 
satın ahnıyor 

Alemdardaki Esnaf hastanesi 
binasının müşterek esnaf cemiyeL 
!erince satın alınması için bina 
sahibile müzakereler yapılmakta· 
dır. Sahibi 5-0 bin lira istemekte, 
cemiyet 35 bin lira vermektedir. 
Maamafih anlaşma ümit olunmak
tadır. 

Mektep kitapları 
Maarif VekAleti bu se~ mek

tep kitaplarının vaktinde hazır
lanmasını temin etmiştir. Eylillün 
ilk haftasında bütün kitaplar ba
sılmış olacaktır. Mekteplerin a· 
çılma zamanına kadar her tarafa 
tevziat yapılacaktır. Orta okul 

ve liselerin bir çok kitapları şim· 
diden basılmıştır. 

mak, ve ikiniz gibi sevişen, anlaşan 
bir karı koca hayatı yaşamak ıctn ne 
kadar uğraşmıştım. Ne yazık ki hepsi 
poş netice verdi. Vakil vakit içime 
hücum eden ana olmak hislerlnln, na
sıl büyük: sukutu hayale çarptığını, 

sana biç söylen1cml.ştim. K ocam bir 
eün bile • doktor olduğu halde • ru • 
hum ve bedenimle analığa hasret çck
tijimi bilmedi. Anlamadı, d<:!ha doğ

ru~u anlamak istemedi. Çocuk, ona. 
taşınması büyük: bir yük, ayaklarına 
dolaşack b ı r engel malı.iyetlndeyldl. 
Halbuki, benim doğuşumla mes'ut ol
muştunuz. Babam, çocuğu için çalış
mağı zevk bllm!4t!. Elele, kalp ke!be 
beni ve sonra aramıza karı.şan Yıldızı 
7etiştlrdin i z. Çocukluk hastalıklarımı 
hatırlıyon:m. Nabzım babamın par -
makları a rasından ayrılmaz, atee için
de kendime geldiğim vakitler, sen ve 
babamı b:ı,ucumda, nemlenmlj, ke • 
derle dolu. gözlerle cörürdüm. 

Ben de ~ea ın glbi müşfik ve sevgisi 
bol bir ann~ oımak iateğindeydim. Fa
kat talih bana, kalbi sert bir erkek 
verdi. 

Yine kendime daldım. Kuzum anne· 
clğirn, bana, o herzamnnki güz.el rr.Pk
tuplarından yaz. Üçünüzü de aylardır 
görmen ı 1.1 gibi i~im hasret doldu. Ba
bamla s:e·ı gelmezı:;eniz blle Yıld t .c:ı mu
hakkak brkliyorum. Ben bur<:ıda olma· 
saydım, n.ahsul vakti ~ln.ln baıiaıa ı:e-

Ba~ındaki kasketindcn sır!ındaki 
m intan ına, ayağındaki şa!vara ve ar
kası bas ık. yemenilerine kadar, hepsi 
ymahydı .. Yama yama üzerine vurul
mu~tu. Fakat, bir ucu büyük bir çen
gelli iğne ile mintanının göğsüne asllı 
olan kat kat ince zincirden gümüş kös. 
teği ile onun ucunda takılı ve kuşa -
ğının içinde duran iki kapaklı Serki -
sof saatte hiç değilse bir buçuk kılo 
gümüş vardi. Ellnl kösteğine atıp u
cundaki saati kuşağının içinden çek.
tikten sonra saatin kulpundaki yaya 
bastı. KOC'am::ı.n saatin bir nal kadar 
kocaman kapağı cşark!• diye açılddı. 
Saate bakıp bir ıey!er hesapladıktan 
sonra, 

_ Ulan Ahmet, dedi .. Adanu em. 
me de bekletiyorlar! 

Biraz daha koridorda dolaştıktan 
sonra n1ahkemeye aldılar. Yapılan hü
viyet tetibitinde, seyyar sütçü Yunus 
olduğu anlaşıldı. Yunus, süte su karış
tırmak, hilell süt satmak suçundan 
mahkemeye veriliyordu. Hakim, 

- Yunus, dedl. Bak, Rnin için süte 
su karıştırmış diyorlar, Neye 7aptın 
bu iji? 

Yunus, sat bir tavır ve eda ile: 
- Değim, dedi; doğrusunu söyli -

7eyim size ... 
- Tabi t doğrusunu. söyllyeccksin .. 

Söyle bııkalun ... 
- Benim m(lşterim çoktur. Günde 

seksen kilodan fazla süt satarım. Mfiş
terlmlcrimden' kiminin çocuğu, kimi -
ntn hastası vardır. Kimi de sabahları 
içmek için süt alır. Son günlerde, bi
zim inekçi, sütü azalttı. Seksen kilodan 
fazla süt "·erirken altmış kilo vermeğe 

Yazan: 
HÜSEYİN BEBCET 

ba~ladı . Ben de müşterilere, sütü az 
,,.·ermeğe haşladın1. l\1ırın kınn ettiler. 
Birkac müşteriye bir iki giln uğrama
dım. Kızdılar. Baktım ki, müştcrne .. 
rimi kaybedeceğim. Şimdi Allah var, 
hak var. Bir buçuk kilo diye bir kilo 
iki yüz gram süt veremem ya göz cöre 
göre müşterilere. Düşündüm taşındım. 
Allah günah yazmasın! dedim. Altmış 
kilo süte yirmi kilo su karıştırdım. 
Amma dediğim gibi.. Öyle !ena bir fi· 
kirle kar~tırmadım. Sırf müşterilerin 
gönlü kırılmasın diye yaptım. Buna, 
Allah da birşey demez, kul da ... Süiti. 
de, dört kuruş daha aşağıya satıyor -
dum. Bir gün böyle satUm .. Aksi le
aaduf, ertesi günü sokakta çevirip süte 
derece vutdular. Yüzde yirmi beş su 
karışık olduğunu. anladılar. Ben namus
lu, vicdanh esnafım .. Öyle başkaları 
gibi gıllığışım yoktur. Amma, ne ya
payım? Bu işi istemtyerek: yapbm .. 
Mecbur oldum. 

HAkim, 
- Peki, dedi. senl yakala7an ve sü

te derece vuran Belediye polislerini 
çağırıp şahit olarak dinleyeceğiz. On
dan sonr:ı karcµ-ı vereceı.ız. Muhake
meyi on gün sonraya bırakıyoruz. Hay
di bakalım .. O gün öğleden sonra yine 
gelirsin. 

Sütçü Yunus mahkemeden çıktı. Ax
kasındaa., mahkemedeki sam.ilerden 
biri, 

- Namu.slu, vicdanlı, esnafmış, dedi. 
Hey gidi vicdanlı, namuslu esnaf bey! 
Süte 7üzde yirmi beş su karıştırmıs. 
Demek, namuslu, vicdanlı olmasa, a~ .. 
ya yüzde yirmi beş süt karıştırıp sa
tacakmış. Vah biçare namus, vicdan 
vah! Bu hallere de mi gelecektln? 

Kendi hesaplarına 10 bin lira .. 
lık Damga Pulu basmışlar! 
Bu para ile müşterek bir ev satın alan üç 
mevkuf memurun muhakemesi başladı 

İstanbul Damga matbaasında meydana çıkarılmış ve her üç 
yapılan bir suiistimalin muhak"" suçlu Adliyeye verilmiştir. 
mesine dün 2 inci Ağırcezada baş· Mevkuf bulunan Mahmut, Et-
lanılmıştır. Tahkikata göre tabı hem ve Hilmi dün mahkemede 
işleri memuru Hilmi ile makinist kendilerine isnat olunan suçu in.. 
Mahmut ve zamk ustası Ethem kir etmişlerse de bunların Mah-

birleşmişler ve kısa bir zamanda mut marifetile 125 liraya bir 
on bin liradan fazla damga pulu zımba makinesi bile aldıkları tes-
basarak bunları Baki, Nazmi ve bi tolıunmuştur. Suçluların pullan 
Pandeli adındaki bayilere satmış. satttkları bayiler de mahkemeye 
!ardır. suçlu olarak gelmişlerdir. 

Üç ortak bu sahtekarlıktan ka· Mahkeme bazı şahitlerin celbi 
zand:kları paralarla müşterek bir için duruşmayı başka bir güne 
ev satın almışlardır. Bilfilıare suç baakmıştır. 

--------... '~------~ 
Yeni alınacak hayvanlar 
Vilayet aygır deposuna yeni dıı.

mızlık hl!Yvanlar alınacakt1r. Son 
seneler içinde aygır deposundaki 
damızlıklardan çok iyi neticeler 
alınmıştır. Yeni alınacak damız
lıklar at yarışlarmda muvafiak:i.. 
yet kazanmış, fakat yaşlanmış 
hayvanlardan seçilecektir. 

Radyo abone 
bedelleri 

Senelik radyo abone bedelle. 
rinin son ödenme müddeti bu ay 
sonunda bitmektedir. Şimdiye 
kadar bedeli ödememiş olan abo
nelere ihbarname gönderilmek
tedir. Bu aydan sonra aboneler 
hakkında kanuni takibat yapıla
caktır. 

Valinin lzmire gitmeai 
muhtemel 

İzmir Belediye Reisi Behçet Uz, 
Vali ve Belediye Reisimiz Lll.tfi 
Kırdan da fuara davet etmiştir. 

Liltfi Kırdann bu münasebetle 
İzmire gitmesi muhtemeldir. 

lecektin değil mi anne? Kızın >ekiliıı 
oldu. H.ç üzülme. İller 7olunda gidi -
yor. 
Anacığım, işte bir hafta sustuktan 

sonra, sana destan kadar uzun bir mek
tup. 

Vakit öğleye 7akın galiba. Neıikin 
hazin sesile türkil söyley~inl rüzgAr 
bana getiriyor. Yukarıda sofra kur -
makla me gul galiba. Bugün aana mek
tup yazmak, beni tarlaya gitmekten 
menetti. Nerede ise, küçük Hasan _ bu 
yeni uşatctır - ayran dolu bakra~larla, 
heybeler ) Uklü bir eşeği önüne kat ~ 
mış olarak, yakın tarlalarda çalışan.. 

ların yemeğini götürecek. 
Bana fain gari. Üçünüzü de büyük 

bir hasretle kucaklar çok çok öperim 
aevaililer~m.> 

cFğien> 

cHamiş: '?ıldıza atı cYıldlz> ı &:ör -
düğümü, sevdiğim! söylemeği unut • 
muştum. Yakında ata blnmeği tecrtibe 
edeceğim .. > 

<Sevgili ablacılPm• 
• Anneme yazdığın uzun mektubu, 

annem okudu. Babamla ben de dinle
dık. Köyde olu~un, Ciftllğe, ye~lWklere, 
tarlalara bağlılıjın, bele benim Yıl • 
dıza ait ktsacık satırların, sana olan 
sevgisini bir kat daha arttırdı. Sen her 
zaman bana sevgisi bol, takat yakın.bğı 
kıt bir abla idin. Daha doğrusu ben 

(Devamı var) 

Sultanahmet parkında 

Belediye Sultanahmet parkının 
demir parmaklıklarını boyatmıya 
karar vermiş ve bu işe başlanmış.. 

tır. Diğer bütün park ve umum! 
bahçelerin parmaklık ve harici 
kısımları da iboyanacaktır. 

· AVRUPA HARBİNİN 
YENİ MESELELERİ 

Japon bekliyor .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Avrupalılar için Uzakşark, Amer! • 
k.alılara göre de Uzakgarp olan yer 
her halde bir gün büyük vekayie sah. 
ne olacak. ı894 den 1905 senesine ka
dar Çin • Japon ve Rus • Japon harbi 
dünyaya Japonyanın na11l ihmal edi
lemi7ecek bir kuvvet olduğunu gös
termişti. Filipin adalannın Amerika -
lıların eline ıeçmesi bunların Cin su
larında yerleştiğini gösterdi. 1905 de 
Rusyanın Japonya karşısinda mağl(i _ 
biyel! Avrupayı düşündürm(lş, fakat 
Uzakıarkt:ı herhangi bir maceraya gi. 
ri.şmel'i de gözüne kestiren olmamıştır. 

Daha çok evvel mesel& 1903 de O 
zamanki Cumhurrelsi olan Ruzvelt A
merikanın besledili emelleri gizleme
ğe lüzum görmemişU; Büyük Okyanusa 
Amerikanın hAkim olması lAzım gel • 
diğini söylemişti. Büyük Okyanus mU.. 
cadelesi kaç zamandır kat•t safhalardan 
geçmiş olmakla beraber asıl mahiye
tini muh!aza etmiştir. Hedef Çindir. 
Çünkü bUyUk Okyanus ancak bir yol· 
dur. Oraduki irili ufaklı adalar da o 
yolun emniyeti için birer bekçi mev
kidir. Asli gaye Çin denJlen o büyük 
ilikeyl ele geçirmektir. Topraıtının aı.. 
tı da, üstü de zengin olan büyük bir 
memleket. 

Cin Böylellkle her taraftan lştibayı 
celbetmekle beraber yalnız Carlık Rus.. 
yasıdır ki oraya daha ziyade yaklaşa ... 
bilmiştir. O da bu nfrbeten büyük olan 
muva!!akiyetini Çlnillere karadan te. 
min ettiği komşuluğa borçludur. 

Japon kendisinin k17meUni çok eeç. 
meden göstermişti. 1902 de İngiletrenin 
Japonya ile ittifak etmesi ve sonra Ja
ponyanın da Rus Çarlığını yenmiş ol
mas ı bunu anlatmıştır. Ondan sonra 
Japonun Çındekl niltuzu eksilmemiş 

artm~tır. Japonya geçen harpte Alman., 
yanın aleyhıine bir vaziyet aldı. Çünkü 
Cinde Almanların daha evvel almış ol. 
dukları 7erlere sahip olmak ldzun ıı:e. 

KIŞLIK 
hediyeler 
Kahraman askerleri
mize bu yıl daha çeşit
li hediyeler verilecek 

Kızılayın şehrim.izdeki şubesi 
kahraman askerlerimize kışlık he
diye toplamak üzere J:ıazırlıklara 
başlamıştır. Şimdiden Kızılaya 

müracaat edilerek hediye vermek 
istiyenler vardır. Yalnız bu sene 
için kabul edilecek hediyelerin 
cinsinde değişiklik yapılacak ve 
daha çeşitli hediye kabul edile
cektir. ~n sene olduğu gibi 

Halkevleri de bu hususta Kızıl. 
aya yardım edecektir. 

Tren tenzilatı 
Yarın trenlerde Fuar 
tenzi 1 atı başlıyor 
İzmir fuarı dolayısile demir yol

larında yüzde elli tenzilatlı bilet 
satışı yarından itibaren başlıya. 
caktır. Yalnız Haydarpaşadan İz· 
mire trenle gitmek istiyenler i
çin tarifeye konulan ilave posta 
dünden itibaren işlemeğe başla. 
mıştır. Bu posta fuar devamınca 
her gün sabahları saat 7,15 de 
Haydarpaşadan kalkacak, Ulu
kışlaya ve İzmire kadar gidil"° 
cektir. 

Yaya müvezzilik kaldırdacuk 
Posta, telgraf umum müdürlüğü 

müvezzi teşkilatını genişletmekte 
ve bilhassa makineleştirmektedir. 
Bisikletli ve motosikletli müvez
ziler çoğaltılmaktadır. Bilhassa 
bisikletli gruplara ehemmiyet Vfr

rilmektedir. İleride yaya dolaşan 
mü vezzilcr tamamen kaldırıla. 

caktır. 

Pirince narh kondu 
Yeni mahsul pirinç fiatlarına 

hükilmetçe narh konmuştur. Bu
na göre Bursada ·karakılçık nevi 
35 kuruş, Kastamonuda marı>telli 
nevi 30 kuruş, Antalyada Mısır 
nevi 29 kuruş, Seyhan ve Maraşta 
yerli nevi 27 kuruştur. 

Bu fiatlar, fabrikada çeltiklen

ıniş, parla•ılmaş :ı.ınsu14 pirincin 
çuvalsız olarak bir kilosunun aza

mi fia ti arıdır • 
Bu mınta-kalarda istihsal olu

nan diğer nevilerin ve sair başlıca 
istihsal mıntakalannın istihsal 
nevilerinin azami fiatları mahalli 
fiat mürakabe komisyonunca ~s

'bit olunarak Ticaret Vekaletine 

teklif edilecektir. 

Amerikalılar büyük Ok
yanusa sahip olınağı dü
fÜnmüıler, fakat karıı· 
larına japon çıkmıttır. 

liyordu. !Sütün harp esnasında ise ja
ponların ettlğl kilr hakikaten büyük 
olmuştur. Her tarafın harp lle meşgul 
olduğu o senelerde japonyarun kar -
şısına öyle korkacak bir rakip de çı
kamıyor, onlar da Çine istedikleri &"ibl 
mal satabiliyorlardı. Hatta yasak olan 
afyonu yetiştirmek: üzere Japonyada 
o senelerde afyon ziraatinin alıp yü
rüdüğü, tiryaki olan Çinlilere bu su· 
retle afyon ulaştırıldığı o zaman Ame
rika gazetelerinin şikilyetinden ve hat.. 
ta Tokyoda bazı gazetelerin neşriya .. 
tından anlaşılmtştL 

Bu gibi haller japonların Cinde ta
kip etliği politikanın teferrüatı kabi -
llndcndir. Geçen harpte ve ondan son
ra olanla?." bertaraf, 5u son dört sene
lik Çin - Japon harbi şu emri vftkil 
vücude getirdi: Çinin millıim bir kısmı 

Japonların eline geçmiş bulunuyor. Bir 
yüzil Avrupaya, diğer yüzü Asyaya, 
Çine karşı olan Amerika bu emri vaki 
önünde ne yapacak?. 

Muhakkak olan keyfiyet ıu ki Uzak. 
fark polit kasının her taraf için iki 
§ekli vardır: Biri rcsmt olan cihet, di .. 
jerl de eliiltından olanı. Bunlardan biri 
zamana ve icaba göre ileri sil.rülmilı 
olabilir. Fakat hemen dalına müessir 
olan ikinci şeklidir. Japonların öteden. 

beri Çin için ileri sürdükleri hep ıu 
oluyordu. Bu b_üyük komşu memleket 
le iyi geçinmek, iktısadl münasebatı 
ileri götürmek, nasıl Japonlar daha ev· 
vel Avrupa medeniyetinden istifade ile 
ilerlemişlerse Çinlilere de bu yolda 
hoca olarak onların terakkisine çalış _ 
mak ... ve :-.alre gibi. Fakat Japon ordu
ları Çinin büyük bir kısmtnda yerle,_ 
tikten aonra Usan daha başka olmuştur. 
japona göre Çinli ne japonun anlaş -
masına miinJ olanlar Amerikalılardır. 
Amerikalılara göre de Çinde senelerce 
karışıklıj!l devam ettirıniı olanlar Ja
ponlardır. 

Rus _ Alman harbinin karşl!Mnda 
Japonlar beklemekte olması da bugün
kü en şayanı dikkat bir keytıyettir. 

Peten•e gGre'' ,,oJ 
nizam,, f4fJ. 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
İngiliz matbuat ve radyo!Bfııı; 

neşriyatı Vişi hükı1roetini }Jtll.Jl 
yanın mütemadi tazyi!d ,ıt.ııtfl 
göstermektedir. Bir senedell ,r 
yapılan bu neşriyat şöyle bir ııı ;iJ.G 

zara çizmiştir: Almanya, 1ıır ~., 
Fr İ ·ııer · ansız donanmasının ogı & 
karşı kullanılması için keıı~:s'' 
verilmesini ister. Vişi pelit· Jl-1 
!arı daima iki zümreye avrılıf 11 • . e 
zan donanmanın verilınesııı pı'' 
raflar olan Lava!, hazan da ıı'~r 
landır. Fa·kat Peten daima · ıJl 
rızdır. Vişide uzun ve har•rt,ır 
kabine içtimaı yapJır. pet•

0 ııı 
tiyardır. Almanya taraftar• 

0.ı; 
daha genç ve kurnaz politil<11

' !JI 
dı!' tarafından kolayca kaO tiı? 

Fakat her nedense, kabine ıÇil ~ 
ınm sonunda Petenin görU~ .,s)f 
bul edilir ve donanma Fra~ 
rın ellerinde kalır. Bund8!' ~ 
Almanyanın tazyiki, şim~. pat_ 
üslerinin kendisine teslirıı' 

1 
t 

tasında toplanın.ıştır. La"8 (İ . ,-e 
yahut da Darlan, üsler111 ,ı 

tel' ' 
mesine taraftardırlar. P• .ıı' 
kandırılmış, yahut da ka~~ 
mak üze.redir. Bir kabine 1\11f1 
uzun muzakere. Bu defa ba ;pi 
nız ki, üsler meselesi hiç b •j 

edil'. 
mevzuu olmamış. Bir sen 
vaziyet devam etmektedir· , .(!J 

En son günlerde eherııııı'til" 
karar vereceği bildirilen 1'

11 ıı-' 
içtimaı nihayetlenmiş ve kar;:tel 
gizli tutulmakla beraber. ~ r 
müzakerenin mevzuunu teŞ:)JI 
den meseleler hakkında rs r.~ 
bir nutuk söylemiştir. J3;11,~ 
tuktan anlıyoruz ki, LD.~. f. 
bir haftadanberi bildirdilı1 ~ 
şimali Afr>kadaki üsler ıııe <[ıl 
bırhis meV1J11u olmanuştır j,şı!ıt' 
hükilmetini meşgul eden 11,I 
mesele, Fransanın tabi ~ııı~ 
yeni nizamdır. Peten bu ~ 1P, 
ana hatlarını radyoda SIJ1 ı~ 
nutukta izah etmiştir. öııC~ 
manya ile Fransa arasında 1;! 
sonbaharda kurulması karar oilı" 
işbirliğinin henüz kuru~a.l'l',I' 
nı söyliyen Peten, yeni oızııfll 
la tmıştır. ft~' 
Unutmamalıdır ki aleıade / 

stz vatandaşı, yeni nizaııı. ~ ~ 
nizam tabirlerini, FransaD

1
f, ~ 

giltere ile mi, yoksa AlO:ııll a>'~-~ 
mi beraber yürüyeceği roiillıJaf !" 
~amaktadır. Eski nizarnc ~ 
giltere ile beraber yürürkeflte~ <' 
sa fe!Akete sürüklendL pe ·~~ 
arkadaşları bu akıbtin roe>al"".~ 
tini, İngiltere ile işbirliği Yj\lıı'~j 
istiyenlere yüklemişler ıre tll J' 
ya ile işbirliğinde Fransız!~ f~r 
tuluş vadetmişlerdir. F_ak11 1,~", 
sız vatandaşları bu üm1dıl1 ıeP~ 
kuk edebileceğinden şüphe ( 
ye başlamışlardır. frfr 

Filhakika bir sene içİllde,ıı 1111 
s~ J?-vrupadaki topr_ak:lafıJl8ııJ'j 
sımıni kabul etmıştır .Alfll.e,.;ı p 
ağır bir harp tazminatı 'ıe 11' 
Henüz Almanya ve 1talY8 1ıc~~ 
imzalayamamıştır. MüSte~rııt•1 

rini de birer birer kaybe ;I 
dir. ııı.P f 

. efbtl ' Bu, yeni nızam rn . ııir_.ır 

bile hazmettiremiyece~ı ,
0 

1'.( 
ziyettir. Vişi hükı'.ımetırı• ilfİI'; 
sayı büsbütün felakete ~;r ~ 
mekte olduğu endiş~s:ı e r' I' 
Fransızların zihinlerınd _;ıı , . ıı•·· ' mlye başlamıştır. Gerçı "ıti' /. 
endişe, Vişi hükilmetıııe. ı;;'.,; 

. • ·.ıır- ~'#:. 
rekete ınkılap etmem_•, rı:erı 
filen değilse bile buk ıııle~ . 
altında bulunan bir ııı• 8ı)ı~, 
düşmanın himayesine ııı ftSrl r 
lan bir hükumete_ karşı 13~~ 
geçmek kolay degıl.dıfti. 
beraber, Fransız mıUe ,ıtiP, 
hükilmeti hakkında hı~şıe 'I 
matsızlığı anlatmıştır. btl ii1' 
deki kabine içtimaı ile 81,a·'ç · 
da verilen kararların ı;;,irsl , 
dur. Bu karara göre,(" ger.1 
lanın salahiyctıe:i 0~8,111' ıı'., 
mektedir. Fılhakıka. ı.s•' f. .r 
Lavali bile gerid~ ~ır~ o;e ~rt 
Darlan, artık Vişın_ıı1 ç ıı'l \ 
litikas,na hakim bır "

8
11

efal 
1 .. GC ı'J(. " 

Bu karar ara gore ô ~-· ~ 
gand bile Darlanırı erıı el, b.1• 
rilmiştir. Ancak rra:J>~ ı• ıı 1ııı 

. F , r.', o 
ni nızamdan ve r• • ., 0d~ ~ 
balde seçeceği iş ort~"ııcl'' t 
sederken, unutuıınan'~e t~JC 
şey gibi bu mesele ~ki ı1' 
ile Almanya ar:ı>'r.d•" 0tB11 

1 . ı· . bağlı en ın ne ıcesıne 

meseledir. 
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Atlantik mülakabndan 
sonra Ruzvelt ve Çörçil 
üç memleket mümessil • 
leri arasında bir toplantı 
yapılması hakkında Sta-

' uu Y•l.llun mNınleri Anadolıı line bir teklifte bulun • 
trlh· Ai"'1•" hultenlerinden alınmqtır) dular. 

11 
eden: Muammer Alatur ==============! 

~r1· n'•la ındcn yarı resmi bir kay. 
!Jt•r n . ·bıldirildiğine gör:?, İn -
ıillaa~ ıle So~uer Birliği tara.. 
b., e 'rurk topraklarında hiç 
ı.,.zell<!ri olmadığına dair An. 
Q,._, Yapılan müşterek dek • 
tı}e ·;: hakkında Alınan Hari-
4~ zaretınde şu cilret miişa.. 
'.\.~ılınektedir. Deniliyor ki: 
lıv ôl(, , makaml.ırının elinde, 
'1ıd 1 un son Berlin ziyareti es
i i;,

0 
a çok sal.ihiyeUi ağızdan 

llı"'lıe Ve auımi derecede sarih 
it.. ı- t vesikalara dayanan delil. 
"ı>ra ~<lı.r. Bu vesikalar, Türk 
~'•nigı Uzerindeki Soyyet emel
h,t redde<lılemez bir tarzda is.. 

~llJıektedir 
l\t .. 

ln . lANTiK MÜI.AKATI 
ı. · gıı;z Ba k'li Ç" il ile B" "il< /\ . ş ve ı orç ır. 

fillerde söylendiğine göre, Ruz • 
wltle Çörçil askeri bir ittifakın 
mukaddemesini te~ edecek o. 
lan bir İngiliz - Aınrikan anlaş.. 
masuıı mey<iana getirmişleraır. 

Beynelmilel vaziyet ica.bettirdiği 
takdirde, ı<at'l itt.ifak da yapıla • 
caktır. 
Aİnerikan gazeteleri Atlantik 

müUikatında, henüz ifşa edilme. 
miş daha birçok kararlar alın -
dığını yazıyorlar. 

Los Anceleste çıkan cMes• ga. 
zetesi diyor ki: cMülakatın neti. 
celeri hakkında gizli tululan bazı 
şeyler olduğu a~ardır. Bunları 
da er geç öğreneceğiz.• 

Ruzvelt bugün Amerikada k a. 
raya çıkacak ve derhal hususi 
trenle Vaşingtona gidecektir. Ruz.
ve itin gazetecilere çok mühim 
beyanatta bulunacağı zannedil • 
mektedir. 

AMERİKADA BÜYÜK 
MANEVRALAR 

ı~l~ ınerıka Cumhur R'eis.i Ruz.. 
'ııı.te arasında, Attantğin bir ye
tıilıl- l'tens Of Vala zırhlısında 
"il 8"11 mülakatta, dün neşredi
ı~~ maddelik beyanname ka • 

·Uu 10<i_an maada, daha çok şü.. Amerikan ordusunun pazartesi 
~u. dıger meselelerin de konu- günü başlıyacağı manevraların 

11(. ı:ıı. anlaşılmaktadır. hazırlıkları bitirilmek üzeredir. 
lı~ ~evlet adamı arasında üç Manevralara 550,000 kişi ~tirak 
<o.t~lirdüğü bildirilen bu mü.. edecektir. Gece gündüz her ta. 

1~0 alınan kararlarla, Ame _ raftan uzun yürüyüş kolları ve 
tetiın· ci~anşümul bir mes'u • trenler dolusu kafileler manevra 
~la llzcrınc aldığı bir devrin sahasına gelmektedir. 
di'lıe~:ş ~lduğu kanaati izhar e- Y.UGOSLAVYADA İSYANLAR 

lie-,, Cdır. Zagrepten bildirildiğine göre, 
~ 

01 
Yorktan bildirildiğine göre, Bosnada Travnik civarında bir 

ı •rak, Ruzveltle Çörçil, Sta.. tecrit kampında vuku bulan is -
>'k%vyet. askeri şefleri ve yan hareketi esnasında mevkuf-
~"lar lngılız ve Amerikan me.. !ardan 29 kişi ölmüştür. Diğer 41 
~'Ilı- 1 arasında bir toplantı ya- mevkuf da divanıharp tarafındin 
ld;~ını Staline teklif etmiş - idama mahkum edilmiştir. Diva • 
C • nıharp Saraybosnada beyanname 
~~ devlet mümessillerinin iş • dağıtan iki komünisti de ölüm 
\;~ad edeceği bu toplantının Mas. cezasına mahkiım etmiş ve bun -
diı. a Yapılacağı zannedilmekte. ,!ar kurşuna dizilmiştir. 
İ'in Essege'de yeniden üç kişi kur-

lıre e .lf-evyorktan bildirildiğine şuna dizilmiştir. Bunlar komü-
ıd;l\ iltndiye kadar bildirilen - nist propagandası yaptıklarından 

4~,, daha çok mühm bir karar dolayı divanıharpce ölüme mah. 
• 'l&l ""'"--' 1~ --.umlştir. Mes'ul mah • Jrum edilmişlerdi. ,, ----------------
,r 
~~ IIARP VAZIY ETi 

trır~ (l inci Sahifeden Devam) 

Jc:daıı° 2Alınanıar şimdiden Rus-
~i! O .bın esir almışlardır. 

1 

!erin burada Dönkerkleki İngiliz 
meharetini ııösterip göstermiye. 
cekleri kestirileım:z. Bu mesele 
Alman kuvvetlerinin seri taarruz->ıı ~. •hılir ki Almanların Sov

ıı, İi~esınin merkezine yaptık. 
Ilı.. Un taarru:ı nıuvaffak ol

JJI' b"i Ve i] . -
~ 4

11ır,l\o en birlikler Dinyeper 
JI t 1dıı. }3!0{) kilometre yaklaşmış

~"~nun ~.dan sonra Soyyet or. 

!arına ve hava kuvvetlerinin ge
milere hücumlarma bağlıdır. 

Hulasa: Garoi Ukraynada mu
harebe ceonesi Dinyeper şarkına 
intikal etmek üzeredİI'. Almanla
n n merkezde Lemberg - Uman 
demin-oluna dayanan yarma ta
arruzu muvaffak olmuş, Sovyet 
kuvvetleri ikiye ayrılmak tehli
kesi karş;smda merkezde ve ce
nut>ta ric'ate mecbur olmuşlardır. 
Dinyeper boyuna vardıktan ron
ra. Almanların nehir garbinde ka
lan Kiyefe ve daha sonra Rostov 
ve ttarkof istikametlerinde laar
.-uza devam etmeleri muhtemel. 
dir. Fakat Sovyetlerin Dinyeper 
~yunu uzunca müddet müdafaa 
~tmeleri beklenebilir. 

!~ ., ınyeper garbinde yeni 

~ <ııı~Ukavemette bulunması 
~uııırn değildir. Ya1>1lacak iş 
~ 1'<~ep ve ıhtiyari bir ric'atle 

·ı~ ~ Şarkına çekilmek ve bu 
t lcı h YUnda yeniden mukavc-

10 b'lzırlanmaktır. Aksi tak
ı,~ ı:ı·•zı Sovyet kuvvellcrinin 

'lıh ınyepcr dirseği içinde esir ) sa edilmesi tehlikesi vardır. 
t~ !er~ lnuharebesinin esası, a. 
ıu~ ~ •tınemek değil, ordunun 
'~~ Ilı ISınını fazla zayiattan ve 
~~ buUlıarebelerinden kurtar
"ıı leap suretıo zaman kazanma· 

11' t i ~ ettiren muharebe kudre. 
,'/ ~~ · Yhetıne . . 

\
1 

•!t ~. mektır. Sovyetlerın 
~.~ tl.ığ' ımlar:n1 Dinyeper şar

oJ l.,~ları r~ Çekmeil:e muvaffak ol•! , f;lıir~Y~~nmektedir. Biz de 
l~~aL : Y ız. Fakat bwıu bize 
. "'il "'P lliiıı '< llıik !erdeki Rus zayia. 
~ ~ilt tarı Pösterecekt ir. Ode-

!lıi d olayef sebirlerinin birer 
en~ d'anlıdır. Soyyet-

lahlıarıar idaresi 
(1 lnci Sahifeden Devam) 

lere h.113 hiç yemek verilmcn1ekte 
dir, Halbuki aynl idarenin adamı olan 
ve vazifelerine seve seve merbut bu
lunan bu işçilerin yemekten mahrum 
edilmesi hiç te doğru delildir. Esasen 
böyle bir tefrik yapm<..ık, bir kısmını 
doyurup diierlerine Wç bir şey \·er
memek kat'iyen muvafık. olmıyaca
ğından KLıruçeşme ve diğer yerlerde. 
kile.re de İnhlsarl:Jr İdaresinin bir an 
evvel sıcak yemek vermesi l:izıınd.ır. 

lia-r-it_a __ U __ m_ u __ m_M_üdürlüğü Safin 

~ ı..... Alma Komisyonundan : 
~. '~ı l~/8/ "l ı• •lb' 941 Salı cUnü pazarlığı yapılacak ölan 400 adet Kaput 430 ta-
lr. ı tıtt ti ıse 820 takım yazlık elbise 3000 takım çamaşır 2800 çıft yiln çorap 
"'\, ...._ ;rı re t.oraba talip çlkmadığ~an yanidt:n pazarlığa kooulmuı,1.ur. 

·ol,ıiq azarlı" ı. a t>inas gı 19/8/941 Salı günü saat 15 de Ankar;ı Cebeci l13rita Umum "'r. ... ' ıı ıncıa Satın Alına Kombyo nunda yapı~ncakhr. 
·-..,t ''hs' . >> l 3;; _

8 
~~ln muhammen bedeli tutarı 23655 lira 10 kuruş ve pazarlık 

)~ttı ~t ra olup komiS)'onca para ve saire olınamıyacağından taliplerin 
( ~takındC'n evvel teminatiarını Maliye Veınesine veya Mal Sandık.la-

l ltlltdı IT\akhuzlarını almış olma !arı ve hu makbuzlarla komisyona gel
' İl r • 

~ ~l:ı ~a1"lı!a. gireceklerin şeraitini öğrenmek üzere her giln ve pazarlığa 
~ • '"""nen ılın ve saatte komisyonda bulunmaları. (i062) 

'1~,!~akkale Naf ia Müdürlüğünden·;-
)•t •ta ol ı.tı \J.?\urı 

5 
arak kapalı zarf usull::r le eksiltmeye konulan iı Çanakkale -

Jı., t;,,nıru1 7 + 500 - 67 + 200 kilometreleri arasınd•ki 9700 metrelik 
~ ı,,.ı'ıı~ ke . •••s•yesidir. 
~.~ı,.01~~[ bedeli. 20799 lira 90 kuruştur. 

~ ~11 ,.. 
10 
~ Uır!hıne musadlt Pazartesi gi1nü saat 15 de Natia Müdtirlil

'~ı ~ lzrı~e P na~ak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
\'' ·ho.ı, 'JO-•.l»lmek iı;in taliplerin 1560 I!ralık muvakkat teminat ver

•1~~ t:hliy ıunun~n en az üç gün evvel Vil5yet makamına mUracaatla 
,._ l' 1~ lttı lftıet vc.:dkası ile 941 yılı Ticaret Odası vesikasını komisyona ib-
\ ~. lttıdır. 

t<ı- <anlcr h ,.; .,:•oıı.;,, 1 u !ııe ait lteşit ve tar! nameleri Nafia Mlldürlüğtinde parasız 
11. ""l.it er. 

' 1\ ~·~ıoıııarı ihal . . t 14 d kad . adak e ıuııu saa e ar komısyon.a verllm~ olmıilsı 
' lecikmcler kabul edilmez. •6910• · 

;.S .·"·· . .::.··< ... .. T· . ·ı · ·· '-.. · - Fı ... ,. . -· on: e u·ra . ~r 
- . - ·- ~ ·-

Mülakat esna- Veremin kat 'i 
sında büyük tedavi 

(Başmakaleden Devam) 

günden hiç bir kat'i bükme var
manın henüz zamanı gelmemiştir 
ve harp şark cephesinde devam 
etmektedir. Almanyanın ilkteşrin 
tonuna kadar ark cephesinde 

deniz nümayişi çaresi bulundu ' kat'i neticeyi •lamaması ise; in.. 
gilterenin Orta ve Yakın Şark 
kuvvetlerini buluadukları ma
hallerde tutmak gayesi ile, olsa 
olsa İtalyanları Mısır üzerine ye
ni bir harekete sevkedecek tir ve 
herha lde İtalyanlar Jimdi bu 
lıazırbğı görmekte, mümkün eL 
duğu kadar Trablusa asker geçir· 
mekte ve Ege adalarında, Oniki 
adalarda, Suriyeden Tobnığa ka
dar İngilli:leri m uhtelif şekillerde 
meşgul edebilmek için tedbirleri. 
ni arttırmak gayret ini giitmekte
dirler . Belki, bu hareket; İngiliz
lerin Suriye, Filist in, Mısır ordu.. 
!arım tutabilir, fakat, 1nı:i!tere
nin Sovyet Rusyaya yardımına ne 
dereeeye kadar m ani olabilir?. 
Burası meçhuldür ve İngilizlerin 
Rusyayı sevkedilmek üzere ayrı 
kuvvetler hazırlayıp haııırlama
mış olmalarına bağlıdır. 

Vişi 16 (A.A.)- Ofi: Ruzvelt 
ile Çörçilin AUas Okyanusunda
ki mülakatları hakkında alınan 
haberlerden mülakatın biıyük de
niz tezahüratı arasında yapıldığı 
anlaşılmakt.adır. Şimdiye kadar 
tezahürata aşağıdaki gemilerin iş.. 
tirak ettiği bildirilmektedir: 

Potomak yatı, Amerikan kru
vazörü Augusta, İngiliz z;rhlısı 
Prens of Walles. 

Du gemilere diğer daha büyük 
gemilerin ve herhalde denikaltı
ların refakat ettiği muhakkaktır. 

Amerikan yatı Potomak, nor. 
mal bir gambotun hacminı geç
memektedir. Sür'ati 12 mildir. 
Yat, evvelce eski bir karakol ge
misi sıfatile sahil muhafaza ser. 
visine verilmişti. -Stalin Moskova 
konferansını 

kabul etti 
Moskova 16 (A.A.)- Ofi: Sta

lin, İngiltere ve Amer ika ile ya. 
pılacak işbirliğini tesbit etmek ü
zere Moskovada bir konferans ak
tedilmesini prensip itibarile kabul 
etmiştir. 

Alman - Sovyet 
harbine bir takış 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
20,000 etir allnmlŞ, 32 tank. 25 kam

yon ve bir zırhlı tren iğtinam edilmiş.
Ur. Haberde, bu dar bölgenin neresi 
olduğu tru-rih edilmemekle beraber, 
en son •muharebenin inkişaf ettiği ve 
SovyeUer tarafınd:ın tahliye edilen 
Krivograd ve Pervomaisk taratla.nn
da olınası muhtemeldlr. 

Almanlar, Ukraynad.aki askeri ha
rekibn henüz tamamlanmam11 oldu
ğunu bildirmektedirler. 

İngiliz kaynakJ;rı, Odesanın tecrit 
edilmiş olması ıhtimallnl kabul et
mekte, fakat Budjyeni'nin mühim kuv_ 
veUerini geriye çekerek, Diruyeper 
boyunca yeni bir mevzi almakta oldu
ğu kanaatini izhar etmektedir. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Bugünkil SO\'Yet tebliği muharebe
lerin inkişafı hakkında yeni bir şey 
kaydetmemektedir. 

İngiliz kaynaklarına göre ise, Le
ningrad ve Smolensk bölgelerinde 
büyük faBliyellcr göze çarpmaktadır. 
Hatt!i bir Alman harp muhabiri Sov
yetlerin ~molenskte ınukabil ta :~rruza 

geçtiklerini kabul etmektedir. ---o---

MÜLAKAl" 
(l inci Sahiredcn Devam) 

İngiliz Levazım Nazırı Lord 
Biverbrok şimdi Vaşingtondadır 
ve harp malzemesi, mühimmat 
w yiyecek maddelermın göııde • 
ri!mesiuin tacil edilmesi pUın
larını tetkik etmekted.r. 

Samner Vels dün Vaşingtona 
dörunüş ve Hariciye Nazırı Kordel 
Hal ile birkaç defa görüşmü~tür. 

Kordel Hal dün matbuat kon • 
feransında. yakında bir İngiliz • 
Amerikan konferansının toplana. 
cağını, bu konferansa Rus müte
hassıslarının da iştirak edeceğini 
ve Sovyet Rusyaya yapılacak yar. 
dım hakkında kararlar alınacağı. 
nı söyle~tir. 

----<>--

Blr mllaeadlıımız 
(ı ille! S&hlfcden Devam) 

inşa edilmekte olan Marmara is. 
kelelerinden Bandırmadaki in -
şaatı ve bilhassa cdipsız sandık• 
tabir olunan büyük bir sütunu 
görmek üzere yarın Ticaret Ve. 
kili Mümtaz Ökmen, yüksek mü. 
hendisler ve hazı mühendis mek.. 
tehi talebelerile gazeteciler B. Ha
lit Köprülü tarafından kirala _ 
nan Tırhan vapurile Bandırma • 
ya gideceklerdir. 

Bu şayanı dikkat usul sayesinde 
Marmara iskelelerine liizım olan 
4 • 5 bin ton demir700 - 800 tona 
inmektedir. Mezkur 7 iskele 1,5 
milyon liraya ihale olunmuştur. 

iTİ ZA R 
Mündcric.:.tımızm çokluğundan 

bugün bazı romanlarımızı koya
madık. Özür dileriz. 

ZAYi - İstanbul Beled!yeolnden 
almt ş oldutum 4277 sicil numarah fO
:!ör ehliyetiyle nüfus tezkeremi ve as
ker! vesik:ımı ve sıhhi muayene cliz
darumı v~ dört senelik kazanc mak
buz ve karnelerimi ve çalışmış oldu
ğum 350J No. lu kamyonun bütün ve
saikini. 7.ayi ett.im. 

Yenisini çıkaracaj:ımdan eskisinin 
hükmil olmadıgını il.in ederim. 

Ciball Karanlık ~tescil Sok. No. 5 
Nazmi UMMERC 

Budapeşte 16 (A.A.)- Ofi: Sıh
hiye Nezareti tarafından verem 
hastalığı hakkında tetkik.atta bu. 
lunmağa mı;mur edilen bir Macar 
alimi, taharriyatı neticesinde ve
rem hastalığ;nı tedavi edecek ke
şiflerde <:>ulunmuştur. Macar au.. 
mi mikroskop muayenesile kanda 
mevcut Koch ·basillerinin irnhasl 
için bazı maden tozlarının kana 
zerkedilmesile verem mikropiarı
run öldürüleceğini ve hastalığın 
kalmıy acağını keşfetmiştir. 

Odeıaaıa vaziyeti 
Moskova; 16 (A.A.) - Burada 

beyan edildiğine göre Odesa'mn 
hakikaten tecrid edildiğini söy
lemek için henüz vakit erkendir. 
Böyle bir ihtimal tahakkuk etse 
bile ~birdeki Sovyet garnizonu. 
nun merkez yolu ile takviyesi 
her zaman miiınltündür. Ve bu 
taktirde de Odesa Alman cena.. 
hında rahatsız edici bir diken 
olacaktır . , * Roma, 16 (A.A.) - O!i: İngiliz 
Imparatorluk hava kuvvetleri bu ge
ce Catane ve Omgusta•yı bombardı -
man etmişlerdir. Bir İngiliz tayyaresi 
denize dü~ürülm~tür. 

.Japonyanın harbe müdahalesi 
t akdirinde de İngiliz doa.anınaswı 
Akdenizd e tutmak için harbin 
t ekrar Akdcııizde kızış tınlması 
ihtimali de daima hesap dahilin.. 
dedir. Herhalde ve berşeyin ba
şında görülüyor ki, Akdenize har
bin t ekrar dönmesi, yine herşey
d e ve hatta sulh mevzuunda ol-

--- duğu gibi; Scvycl - Alman h arbi-
Ask er ailelerine nın neticesine veya h iç olmazsa 

yardım neticeyi aydınlatacak kat'i bir 
inkişaf sdhesma girmesine bağ-

(1 inci Sahlteden Devam) bdır. 

bikine önümüzdeki hafta içinde ETEM iZZET BENiCE 
ibaşlanacaktır. Bugün vesaiti nalı:. !===========:=====! 
liye ve diğer müesseselere Bele- OD tevzlabDda 
~~~.r~ra!ından tebligat yapıla • yolsuzluk 

Bu konun ile: (1 mel Sahifeden Devam) 

A - Belediye vergi ve resim • Bu heyet Kasımpaşada börekçi 
leri kanununun 1, 2, 18, 41 inci Kamil ve Fatihte tramvay dura. 
maddelerinde yaz.ılı hisse, keşi!. ğında börekçi Fahriden mürek-
ve inşa masrafl.ırı hariç olmak keptir. Tevzi miiınessili Hamdi-
üzere mezkiır kanuna müsteni _ nin de vazüesine nihayet veril. 
d1'n alınmakta olan resimlere y üz.. miştir. Tahkikata yine devam o-
de elliye kadar. tunmaktadır. Suiistimali görülen-

B - Sınai müessıeselerde ve ler mahkemeye verileceklerdir. 
tramvaylarda kullanılan elektrik Diğer taraftan eski tevzi heye. 
ve havagazi hariç olmak üzere tinden ihtiyaçlarından fazla un 
Belediye hududu içinde istihlak alınağa muvaffak olan bazı kim-
olunan elektkilerin beher kilo • selerin bunları çuvalı 38 liradan 
vatına bir kuruş ve havagazine gizlice sattıkları anlaşılmıştır. 
beher metre mi.kabına yinni para. Dünkü toplantıda Tünelbaşında 

C - Şehir ve kasabalar dahi- börekçi Eşref 38 liraya un aldığı-
linde işleyen otobüsrerln bilet be. nı itiraf etmiştir. Bu gizli satışı 
dellerine ve banliyö trenlerinin yapanlar tesbit olunmaktadır. Es. 

ki tevzi heyeti hakkındaki şika-
ve (Haliç vapurları hariç olmak yetler devam etmektedir. Ezcüm-
ürere) diğer muayyen tarifeli bi. le Çarşıkapıda Lekeciler sokağın. 
liımum nakı'l vasıtalarının bı"rın' cı' da börekçi Hüseyin Avni, Ahmet 
mevki biletlerine ıbir kuruş zam Rizanın kendisine az un verdiğini 
yapmağa Şehir Meclisleri mezun.. arttırmasını rica etliği vakit; 
dıır. •- Sen Liız ve kurnazsın. Beni 

Yine Belediye meclisleri tiyatro, mi kandıracaksın?.• şeklinde ga
sinema, konser biletlerine de yüz- rip bir cevapla karşılandığını söy-
de ona kadar zam yapmağa sa - !emiştir. Kumkapıda Nişanca fı. 
la.Jıiyetlidir. rını sah>bi simitçi ve galetacı A-
Yukarıda yazılı zamlardan elde gop da: 

edirecek varidat ihtiyaca kiifi •-Bir gün unum un arttırılma-
gelmezse, eksik kalacak kısım sını Ahmet Rizadan rica ettim. 
Belediyelerce o şehir ve kasaba • •Senin ismin Agop; un vermE>k 
!arda oturanlarla hükmi şahsiyeti bile caiz değil!. diye bağırarak 
haiz ticari şirketlere ayni belde kovdu ve mevcut unumu da kesti. 
dahilinde veya umumi surette Bu yütden simitçiliği bırakıy<>-
ayni matrahlar üzerinde müker. rum .. Beyoğlunda Asmalımescit-
rer tarhiyata meydan vermeden te 2 numarada börekçi Hamza Ge-
tevzi edilecektir. mici de •unların tevzi işi hakkın. 

Bu suretle tevzi edilecek .para da esnaf arasında dedikodu çıkın-
ca Ahmet Rizanın adamlarından 

mükelleflerin o seneye ait kazanç 
ve bina vergilerile bunlar üze- simitçi Süleyman ile Miço bir 
rinden alman buhran, fevkalade gün fırınıma geldiler. Memnun 

olduğuma dair bir kağıt imzala-
zam ve müdafaa vergileri mec. mamı istediler. İmzalamadım. 
muunun yüzde yirmi beşinden Yarım çuval unumu kestiler!.• 
fazla olamıyacağı gibi devlet, vi- demiştir. 
Iayet ve belediyelerle bunlara --- --- -
bağlı ve semoayelerinin en az ya
rısı bunlar tarafından temin cdi. 
len daire ve müesseselerdeki bilu
mum memur ve müstahdemlerin 
aylık maaş ve ücretlerinin de ita 
miktarlarının yüzde birini geçe
mez. İta miktarları elli lirayı geç. 
miyen memur ve ımistahdemler
den bu yard;m parası alınmaz. 

Gümrük resmine munzam be
lediye hissesine yüzde ondan yüz. 
de elliye kadar şehir hududu ha
rıcindeki muayyen tarifeli bilu
mur.o nakil \'asıtalarının birinci 
ve ikinci mevki bilet bedellerine 
yüzde üçe kadar zam yap.!ır. 

· - GÜVEN Elv. LAK ~ 
İstanbulun her semtinde her 

keseye elvcrlşll satıllk ap~rtı .. 
man, han, dlikk~n. ev, arsalar 
\· ardır. 

Em1.1k satınak i~tıyenler Gü
\'e!l Emlake müracaatlerl menfa
ılleri iktizasındandır. 

Galata Bankalar caddesi Boz_ 
,, ırt jeneral han 2 inci kat N. 15 
ıc ·~ron: 40672 

TAYLAND 
(1 loci Sayfadw De-) 

kanın Taylanda yardım teklifm
de bulunduğuna dair, japon kay. 
naklarmdan verilen haber tek. 
zip edilmiştir. 

- - <>---
MiLLi ŞEF 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Müfettişi Yarbay Doktor İhsan 
olduğu halde Ankara Erkek San
at okulunu ziyaret ederek üç sa. 
atten fazla kalmışlar, atölyeleri 
ve talebenin mesaisini tetkik et
mişlerdir. 

Atlantlk mtllAkatı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

kaç defa başbaşa konuşmuşlardır. 
İki memleket aslcert senerinin de 

hazır bulunmaları dolayısiyle, strate
jik pl;lnlar tanzim edild i ~i muhak
kakUr. Fakat şimdilik hu pllnlar, de
rin bir es~arla çevrllr:ıiş bulunmakta
dır. 

U7.ak Ş:irk ıneseleler: nın de nusust 
b;r dikkat mt-vzuu olınu.ı bulunması 

ınuh te-n1e ld ir. 

IZA 
Ttl r k l ye Kömtl r Satı ş ve Tevzl 
Mleıseıesladen: 

Kömür fiatları muayyendir. Fazla bedel 
vermeyiniz. Tozlu, ıslak ve eksik kömür 
almamağa dikkat ediniz. 

Kok Kömürü Satıf Fiatlarımız: 
Aakarada 

cKarabiik. Sömikok, Gazhane ko
ku• depoda • lllİİfterİ Tuıtuma 

T. L. 

teılim tonu 26,50 
Vagonla • D. D. Yollan hanwle -

1 
nedinde 1azıh tarh üzerinden tonu 25,80 

ıtanbulda 

Depoda • milfteri yuıtuına teılim 

İzmir de 
tonu 23,50 

Depoda • mOtteri ;ruıtuma teslim 

Diğer Şehirler İçin 

F. O. B. Zonıruldak 

Karabük 

Sömikok 

Karabük 

tımu 

toad 

koka tonu
1 

Karabük koku • D. D· Yollari .,.. 

26,50 

18,-
24,10 

ııonlan içinde teslim tona 21,-

Semt Depolarından : 

Kömür alanların Belediyece musaddak 
fiat listesini talep etmeleri tavsiye olunur. 

Dikkat: 
Kömür alım sabmından şikayetiniz olur

sa aşağıdaki adreslere müracaabnız rica 
olunur. 

Ankarada: 

Türkiye kömür 

İstanbulda : 

satlf ve ~ miiess
0

eaesl merb:ı:l 'Atat\lık 
bulvan No. 1%9 • 131 

Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi fstaııbu.I f1ıbesi 
yeni yolcu salonu kat 3 

Galata • İstanbul 
lımirde: 

Türkiye kömür satış ve teyzi müessesesi 1mıir fUbesi 
Cumhuriyet bulvan No. l<K A. 

Not: 

İsim ve adresleri sarih olarak bil dirilmiyen §iliyetler dikkate 
alınmaz. 5446 - 7063 

J ~ ~~ En büyük yıldızların yarattığı. iki tahane film 
~ .... . 
' Bugün L A L E Sinemasında 

1 - BAKiR ADAM 2 ·ARKA SOKAK 

~ BU AKŞAM ~~~ı.:ı..ı1 
~· 
~~Tepe başı Belediye Bahçesinde 
~ ALAFRANGA KISMINDA ,. .. . 
~ MUNIR NUREDDİN 

we arkadaııarı 
Zengin Varyete, Caz, Orkestra, Sft.rprizler 

DUHULİYE SERB.e:srr!ıt. FİATLARDA ZAM YOKTUR. 
......, :.;~..,, :.... :,..; 

:.ııa.:ı Tel: uno :.:. :.; :... 

1 Uewlet Ile11iryıllırı ıe L illanlırı isletme U. J~ıresi llinlırı 
Muhammen bedeli (15.950) lira olan Maııyatolu telefon ve Santrallan 

2/10/1941 Perıeınbe &ünü saat 15.30 da kapalı ı:a-1 wruhl ile Ankarada İdaı:w 
bınasında sa.tın alınacaktır. 

Bu iş~. girm."k lstiyenlerin. (1.196,25) lirıalılt muvakkat teminat ile kanunun 
tay.in etı:ı:ı vesıkaları ve tekliflerınl ayni giln saat a .30 a kadar Komisyon 
Reisllğıne vermeleri IAzlmdır. 

Şartnameler paras11t olarak Ankara da Malzeme Dalrealnden, H. Paşada 
Tesemım ve Sevk Şefliğinden daiıtıla cakır. (7020) 

BU AKŞAM 

T epebaşı Belediye Bahçesinde; 
S A F İ Y E ve Arkada,ları 
BAKiRELER AYINI 12 Tabloluk REVÜ 
Yazan: Ziya Şakir, Müzik: Şefik Gürmeriç, Rejisör: Ali Riza ~ 

ISM&IL Dt)MBtLLt) ve v e arkadaşları 

BAHAR BÜLBÜLLERi 
SAR.KILl KOMEDİ 3 PERDE. TELEFON: t26DO 

• 



• - ~ u" -ı r. L la K Ar - au nuu.,.& v., ... .,.,. .. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 86 
Yazan: Franci.s M achard Çeviren: 1skender F. SERTELLi 

Salonun kapısındaki Çinli sanki Şarlok 
Hol m esin torunlarından imiş gibi ... 

- Salona e irmek isterim. 
Dedim Birkaç adım daha yüıi.idilk

ten sonra bir salona girdik. Burası cld
c1en görülecek bir yer., Sağlı sollu yirmi 
tane ş:ırkvari sedir_ İki tanesi boş ol
mak üzere ötcldlerin hepsi komple. Ve 
herkes ckeyib hıi çekip sızını~. Tavan_ 
dan sarkan klnntzı ampul, salonun ren
gine ve havasına esrarengiz bir cllA 
verm~ 

Salonun kapısında Çinli bir ihtiyar 
beni karşıladı. Bunların hepsi de sanki 
Şarlok }lölmesin torunlan imiŞ gibi, 
ms:ını adeta bir polis hafiyesi teces -
sfu;Ue gözden geçiriyorlar" İhtiyar Çin
li beni görünce, evvelft yerlere kadar 
eğilerek s·Amladı. Sonra yanıma soku
larak sordu: 

- İlk defa mı afyon ı;ekecekslniz, 
m(jsyö? 

Cınllye yalan s<lyllyemedlm: 
- Evet, dedim. Pek merak edtyo -

rum. Bu akşam yolum bu tarafa dilştU. 
Geceyi burada <keyif> le ıeçirmek 1s
tedım. 

- Bunu sormamnn;ebebinl anladı
nız değil mi? 

- Hayır .. O kadar anlayışlı bir a
dam de~llim. 

- Yani demek istiyorum ki, hiç a
lışmamışsanız. afyon ~but'UDU pek 
h:ıfi! ve seyrek çekmelisiniz. 

- Ben de uıtcn sureti istimallni siz
den soracaktım. Bu işin acemisi oldu
ğumu itlrt\! ederim. 

Çinli ben! b•ş sedirlerden birine 
ıatllrdü. 

- BunlJ'a uzanınız. 
- Hay bay" 
Dedim, sedirin kenarına otururken, 

Çinli i.lfıve etil: 
- Yanınızda faua pruıınız veya kıy

metli bir şeyiniz varsa bize teslim e
diniz. Bu, pansiyonumuzun usulUdür. 
Aksi takdride mes'uliyet kabul etme
yiz, m6sy6. 

- Ha, bu cok ~1 ve makul blr 
usul, Hakkınız var. 

Cebimden iki yüz frank çıkardım: 
- Bütün param bundan ibarettir. 

Muhterem pntronl Yarın sabah gider
ken slzdeıı alırım onlan. 

Çinli p:traları saydı, küı:filt defteri
ne kaydetikten sonra: 

- Allah rahatlık versin. 

Diylp çekildi. 
cKeyib çubuklan ocakta huırmı~ 

galiba. Patron gider gitmez., ben se
dire uzanmıştım. Hemen ark asmdan 
bir upk eeldi. l':linde elli sant.lm bo
yunda blr çubuk vardı. Kendi AdeUcri 
veçhile uşak önce çubuktan bir nefes 
kendisi çektl.. Ondan sonra çubuğu 
bana uzatU: 

- Taze doldurdum •• Birer nefes çe
kerek iı;inlz .. Sık sık ~ekmeyinlz .. Son
ra ı;abuk sarhoş olursunuz .. 
Uşağın elinden çubuğu aldım. Kal -

bim - nedense - birdenbire çarpmağa 
başladı. İçhnde gizli suı: ~leyenlere 
mahsus tntlı bir heyecan vardı. 
Uşak gideceği sırada ~u s67.lerl 1llve 

etti: 
- Sakın sık ilk çekmeyin.. Fazla 

6ksüıi.ik yapar .• Diğer müşterileri ra
hatsız edersiniz. 

- Menık etme .. dedim. 
Uşak gidince ilk nefesi çcküın. Bir 

ıey anlıya~adım. Alnımın üstünde 
(Devamı var) 

Fenni Sünnetçi 

EMiN rtDAN 
Kabine: Beşiktaş Erip 
AparUmanı, Telefon 

-«395--Evt: Suadiye 
İstasyon yanı. 

16 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Şarkılar 
18.30 Serl::cst za_ 

man 
18.40 Cazb:ınd 
19.00 Konuşma 
19.15 Cnzb:ınd 

19.30 Haberler 
19.45 Meydan Fa: 

20.15 Rad. Gnı.. 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 istekler 
21.40 Konuşma 
22 21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.40 Orkestra 
23.00 Kapanış. 

GA YRIMENKUL SATIŞ iLANI 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatip

liğinden: 

:Mustafa Mestan Butbay ile Hacer Nam.iye, Sermet evlftUnn Mesa
dct, Emine Nazmiye ve HUseyin ve Alinin a:ıyUın ve müştereken mu-

tas:ırrlf bulunduktan Beşiklaita Ekmckçıbnşı Ali Ata mahallesinde es-

lı:i Bakkal ycul C~me meydanı ve Setbaşı wkaklo.nıun köşesinde kflin 
halen ! 6 No. tajla murııkkam eski 22 yeni ti emllk No. Ju evvelce aı.hır 

halen içinde oturulan iki kat yarı kagir ve y3llında d\.lvnrla muhat bah
çesi bulunan tamamı 1500 lira kıymeti muhamm<!ncıiliıde ve 136,00 
metre murabbaında bir bina aııyuunuu Jzıılesı umnında 11çıi arttırma
ya konulnrak bilmüznyede tnlibi uhdesine 1660 Ura bedel (Jzerindc.n 

ihale edllmlş iken muayyen mn ddet iclnde hf'dcli ihaleyi vermediğin
den ihale :feshedilerek İc. ve İ.t. K. 133 ünru maddesi mucibince tekrar 

1 arttırmaya konulmuştur. Açık ve kat'I arttırması 23/8/941 tarihine 

tesadüf eden Cumartesi gün{] s:ıat 10 dan 12 ye kadar BPyoğlu Sulh 
Mahkemeleri kalem odasında ve B:ışk:itıp c• l'zdlnıte y:cp:lacaktır. Blrlk
rnis ve ihale tarihine kadar biri keı.-ek Bcledıye bina 'ergiicriyle vakıf 
1carcs! hissednrlnrn ve 20 senelik taviz. bc ... elılc ihale pulu, tcllaliye rü
sumu, t..ıpu ve kadastro harç ve masra!l.ırı ınu:terıye ait ol:ıraktır. Art
tırmaya Iştır.ık edecek kimsele rln muh.emmen kıymetin yüzde yedi 

bu~ğu nisbeUnde pey akçesi vermeleri şarttır. Müzaytd1:ye iştirak e
dCl':ek kimselerin bütün şenıiU kabul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve 
bilerek gayri menkule Uılip bul unmu~ olduklan ııddedılerek sonradan 
1Urazları mesmu olnnuyacağlnda r. satış gıinündcn evvel gayri menkulil 
gczıp gormelerl ve fnzla malOm at almak istıyenlerin 941/2 No. ile 
mahkeme Ba~lıUbine müracaat etmeleri il~ olunur. (6357) 

Memuriyet ilanı 
Vakır.,,aralar Müdürlüğünden: 

id:ı.rcmizde münhal olan memuriyetler için 29.8Jl41 tnrihlne müsadif 
Cuma gfinU saat on beşte mus3b:ıka imtıiıanı icra kılınacaktır. Müsabaka
ya lştırak etmek istiyen lise mezunları mn imtihan şartlarını öğrenmek üzere 
Vakıf P:ıralnr İdaresine müracaaUarı 1ltın olunur. c70ll> 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
icra No. Nev'i Gayri menkulün mahal İkraz No. 

934/924 Dukkıi.n Depo Galata Kılıç A 11 Paşa Mah. Eski Çöplilk is
kelesi yeni Kar amusbfap:ışa caddesi eski 18 
ye:ıl 220, 229/1 522 

BankmnU:ı ipotekli olup dördüncü icra nıcmurlueıınca yı.ıknrda numarası 
razılı dosy:ı ile 19.8.941 Salı günU ııçık arttırma He satılacak olan gayrımen
kulü alanlar c.n.u ederlerse banka mevz;ıtı dahilinde bu gayri menkul muka-
b ilinde kendılcr.!.ne para ikraz edebilir. c6882• 

' 

Baş, Diş, Ne:Zle,Grip,Romatizma 
Nevralji, Krıkhk ve Bütün ~.ğrllarınızı Derhal Keser 
İcabında giinde 3 kaşe alı.nabi lir. TAKLİTLERİNDEN SA.KIN iNiZ. Htt yerde pullu kutuları 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

1 --~--· 2 • 
3 • 4-.-.-
5 --•• -----
6 • -- - • 
7 . • ---- --
8 - --•• --·-
9 ------- - - - --
1 -4- -- -

, 
Soldan Sağa: 
1 - Baştan asağıya, PeJ'eamber, 

J - K eder, vücut suyu, 3 - Uydur
ma, nota, 4 - Becerl.kııiz, 1 - Şen, e
dat, «! - Bir yerde oturmak, 7 - U
zata isaret, Aptnl, 8 - Kendinl be
lcnmi,, cemi edatı, 9 - Yapılan ,ey
ler, Farsça ne?, 10 - İki uzvumuz 
(iki kellme). yemek .lçin 14zım. 

Yukandnn Asafıya: 
ı - B lr seb ze, 2 - Göz rengi, a

klllı, 8 - Bir tntıı, kör, 4 - Edat, bir 
maden, 5 - Nota, bir ecnebi ajansı, 

6 - Bir renk, bir gün, beyaz 7 - Bir 
teYi hisseden, 8 - Köpek, mnden, 9 -
Elçi, bir hnyvnn, 10 - Fasıla, asker, 
sakal. 

Evvclki Günkü Bulmacnmıı.ın 
HalledllmiJ Şekil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
!DUMAN.KARA 
2 Tz "A IE" e E GER 
3 VAK A9 I M98'A 
4AK iiME KATtP 
S N e M -E R t N Ö s· 
6EŞ T T - Lei1eK 
7 - A N F- t R U l -E 
8AMACeKUMAR 

19HA R AMe l--M f 
ıo,e R E z AI E "T i H 

l\lahdut l'tf cs'uliyeUi 
Beykoz Drri ve Kundura 

Fabrikaıı Memurlar •e lıçi
ler İstihlak Kooperatifinden: 

Şirketimiz, fabrikada yapllan 
yeni bir teşekkül dolayısile feshe. 
dileceğinden, sayın ortakların 29/ 
8/941 Cuma günü saat 13,30 da 
Beykozdaki İdare Merkezimizde 
yapılacak fevkalade Umumi Heyet 
içtimaında hazır bulunmaları lü
zumu bildirilir. 

RUZNAME: 

1- Şirketin feshi hususunun 
görüşülmesi. 

2- Tasfiye heyetinin seçilmesi. 
---------

e TAKVİM e 
Rum! 1357 Hısır Hicri 1360 
AGUSTOS U:CEP 

3 103 22 
'yıl Hl ~ 8 Va.sa.ti buı.I 

AGUSTOS 
S. D V&klt S. D 

6 l1 Gi.n~ 10 03 

6 
1318 Öf le ~ Jl 
17 07 :h:tadt 9 00 
2007 ..u..- 12 00 

Cumartesi 21 52 YMm 1 42 
417 lmcat 8 09 

Sahip ve Bnşmuharrl: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Ce\•det KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

ısrarla isteyiniz. 

BilmeccmW doğru halledenler a ra-
51.nd:ıkl kur'a keşidcsinde kazananla
rı neşre devam ediyoruz: 

Birer Sık Kalem Sapı Kazananlar : 
(27 - 36) kndnr). Anadolukavağı 
42 inci ilkmektep talebelerinden B. 
Osman Ceviz, Şehremininde TaUıku
:ru sokağı 26 numarada Gündüz İçer, 
Sarıyerde TOrbc mahallesinde Sarı 

HUseyin ıookağl 30 numarada Oktay 
Tibet, Çengclköyünde Havuzbaş, Ça
kaltepe sokak numara 16 da B. Ferdi 
Altın, Ve!a erkek Lisesi talebelerin
den 41 Kenan. 

Birer Son Balo Kitabı Kazanımlar: 
(87 - 56 kadar). Türbede Piyerloti 
caddesinde Göktnıı sokak 2 numarada 
B llrban Apaydın, Kadıköyünde Moda 
caddesi 192 numarada Bayan Ayten 
İçgören. Çorlu Ziraat Bankasında 
Memur B. Hasan Yılmaz oğlu Mes'ut 
Yılmazer, Bnyan Semra Altınalev 

Bebek Yalıboyu numara 154 te, Fa
tihte İtfaiye cnddesi 43 numarada Ba
yan Millide U2ukan, Suadiye Hallma
t a sokağı 5 numa rada B. Nazir , K a
sımpaşa Yenlçeşme Arabalık ıokak 7 
numarada Tacettin Çilek6.r, Cağaloğ
lu Erkek Ortnokulu 3/C talebelerin-

den Ali Mahir Türkpcnçesl, Tıırlabn
P Re!et sokak Uıev aparUmanında B. 
jorj, Maksudiye Jlan 87 numarada 
Y. SürmeJi, Bahçckapıda Ar Berberi 
B . Adnan kızı Meral Ar, Kasımpaşa

da Büyük Cami Hoca Alunet sokak 
20 numarada Bııyan Muallfı Koray, 
Feneryolu Gazi Muhtar Paş:ı çıkmazı 
4 numarada. Pangaltı Lisesi tnlebele
rhıden K. Horhoroni, Koskada Ordu 
caddesinde 202 nwnarada Bayan Ati
ye Çaydaş, Beşiktnflta Türk All ma-

, halles1 Muhtar Molla sokak 17 nu
marada B. Adna11 &ırgın, Kasımpaşn
d a Debağhane meydanı 18 nwnarada 
Ba)"D Ne•:te Us, Usküdarda Yeniı;eş

mede Tttihat Eczanesinde B:ıyan Seher 
İper, Sultmıahmettc Atmcydanı 19 nu
marada Hüdaverdi Başkan, Kadıkö
yünde İskele soka kl08 numarada Re-
1ael Birtan. 

Birer :Boya Takımı Kazananlar: 
(57 - 66 kadar). Nuruosmaniye cad
desi 56 n umarada Bayan Nevin, Sul-
tanahmette Işık sokak 5/4 numara 
5 inci katta B. Turhan Aytol, Yeşilkö-
yünde Umran sokağı 42 numarada 
Melahat Özyalçın, Tuzlada İstasyon 
caddesi 4 numarada Bayan Nimet 
Turhan. (Devamı Yıınn) 

Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
umummüdü~üAünden= · 

ı - 2000 metre mlktıbı beton imali ne salib çnkll ile 1000 metre mlktıbı 
kum mektupla teklif istemek suretiyle satın alınacaktır. Asgari 500 metre 
mikabı için yapılacak kısmi teklifler de kabul edilecektir. 

2 - Bu işe ait §artnameler idarem iz Levazım :Müdllrlüi.t(lnden pnrasız 
olarak nlınablllr. 

3 - Muvakkat teminat 900 liradır. 

4 - Teklif ınektuplarmın muvakkat teminat !le birlikte en geç 18/8/941 
tarihine mOsadif 'l'azartesi günü akşıım ına kadar Metro Hanın 4 tincll katında 
Levazım Müdürlüğüne makbuz mukabl ll 1evdi edilmiş ıolması l:lzımdır. c6991> 

lstanbul Deniz Komutanlığından : 
Derincede bulunan bir deniz teşckk tllündc muamele m emuru münhalinde 

ilcrcUe istihdam edilmek tizere bir memura ihtiyaç vardır. 
l - Lise mezunu ve ihUyat subay olması, 
2 - 30 yaşından yukarı olmaması, 

3 - Sıhb! vaziyetinin saglnm olmas cDerincede çnhşabllecek vll2.lyettc bu-
lunmas:ı.> 

4 - Ya21, evrak dosya ,.e hesap işlerinde bllgJll olması, 
5 - Plfuı çlzmlye kablllyeUi olması, 
6 - Kru:unen ltız.ım gelen diğer ftırllan haiz bulımması, 

Yukarıdaki şartlan haiz bulunacak isteklilerin bir dilekçe ile İstanbul ı 
Deniz Komutanlığına müracaatleri. c687b 

Devlet DenizyoHan işletme U. Müdürlüğü ilanlan -
Ahiren İdaremize int ikal eden Ha liç vapurları için tmızım edilen yen! 

dct et tarifesi 20/Ağustos/9U t ariblnden it!baren tatbik edilmcğe baslana
c:ıktır. 

Bu tarife mucibince Köprü ile İskeleler arası münasebeUer dört muı
takaya ayrılmıştır. Bunlar için tesbit edilen ilcretle.r ~ğıda yazılıdır. 
Yalnı% Gidiş Gidiş _ Dönüş 

Birinci İkinci Blrlncl İkinci 
Mevki Mevki Mevki Mevki 
Kunıs K uruf ~rus Kuruş 

5 3 10 8 Köprü Ue Birinci mınt.aka yani Yemlş 
ve Hal iskelcl<?ri arası. 

e 4 11 7 Köpıi.i ile İkinci mınttıkn yani Kasımpa_ 
şa, Cibali, Aykapı, Fener, Balat islı.cle
leri arası. 

& 6 15 11 Köprü He Uçüncü mıntnka yani Hasköy, 
Ayvansaray, HalıCJoğlu, Defterdar, SUt_ 
lilce, EyOp iskeleleri arası. 

10 18 15 Köprü ile DördüncU mıntaka ynnl Ka------
ğ;thane iskelesi arası. 

Ayni mıntaka dahilindeki veya karşılıklı 1:kelelcr arası seyabııUer tçln 
birinci mevki {lcreti (5), ikinci mevki ücreti (3) kuruştur. 

Her rnıntakada Subaylardan l:irlncl mevkide (5), Erlerden ikinci mevki
de (1), çocuklardan birincl me\•kide (5), iklncl mevkide (3), talebelerden 
blrincl mevkide (4), ildncl mevkide (2) kuruş ücret alınır Bu ücretlerde ver
gller d:ıhildir. 

Ayrıca bütün mıntnkalnr iı;ln tenz1Ifıtlı Gidiş - Dönüş ücreilcrlnf:n tu
tan üzerinden Onar yapraklı umuma mahsus abonman karneleri ile mcmur
l:ırn mahsus yüzde otuz tcnzillitlı ellişer yapraklı abonman karnelerinin de 
tarilenln tntblkına baı;lnn:ıcağl tarihden iUbaren 50tışa tıkrılacaf,ı 1lAn olunur. 

........ (7007) 

Gemile r için gemici ve kömürcü ahnacakhr 
Devlet Dcnizyolları İ5letme Umum MildUrlOğ(lnden: 
Gem1lerimiz 1ı:In gemici ve kömürcO alınacaktır. Bunların 45 yaşından bü

yük olmamalan ve fil! askerlik hizmet lerlnl yapmış bulunmaları şarttır. 

Talip olanların Zat İsleri Müdilrlüğ ü müretteb:ıt kısmına mllracaatlnrı 
illin olunur. (7133) 

GA UT HIE R VIDAL 
L VE iZ B L 

Ev İşlerine mııhsus her cins Kumnıı için 

HO'OZ 
Nevralji, Kırıklık v e Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser MARKA 

PAKE T 
BOYALARI 

Umumi satış 
deposu: 

İstanbul Çiçekpazan 

&akağı Altıparmak 

Han No. S - 4 

İcabında günde j kaşe alınabilir. TA.h"LİTLI!.T.İKDEN SAKININJZ. Her yerde pullu J..-utu1nrı 
ısrarla isteyiniz. 

Sovyetlerin taktiği, arazi tet' 
ketmemek değil, ordularıJ11~ 
büyük kısımlannı imha mub' 
rebelerine bulaştırmamak~ 

l}B~' 
Yazan: EMEKLi KURMAY~ 

Harp bakımından, haftanın en mU
hiın askerl meseleleri auniardır: 

ı - Mare~l Peten Fransasının .Al. 
manya ile k a t'l ~ blr~i yapmaSl; 

2 - Alman - Sovyet harbinin yeni 
inldşa!lnrı. 

Fransa yeni bir yol tuttu. Bu yolda 
mağli'ıp Fransa galip Almanyanın ar
kadaşlığına güvenmeyi tercih etti. Bu 
suretle Avrupnın mukadderatını tayin 
işlerinde, tarihi bir rol sahlbl olaca -
ğına ve Frıınsanın istikbalini temin 
edeceğine ~anıyor; tuttuğu bu yolun 
doğru olup olmadığını, bundan sonra 
cereyan edecek hadiseler gösterecek -
tir. Bu yeni karar, Fransan ın Alman
yaya ka~ı bir asırdan fazla süren sl
yıısetini değiştirmesi, ynnJ sırtını çe
virmekten vaz geçip elini uzatması de
melttir. Fransanın bundan ne gibi fay_ 
d:ılar göreceğini yakın istikbal eös -
terecektir. Fakat harp iı;inde bulunan 
Almanyn.nın bu vatlyettcn istifadeler 
temin ettiği $ilpheslzdlr. Hiı: olmazsa 
Fr:ıns:ıdaki kuvvetlerinin bir kısmını 
çekerek Sovyci cephesinde kullana -
cııktır. Hulasa bu gündüz ile geccnhı 
barışması gibi bir §eydir. 

Sovyet _ Alınan harbi umumiyetle 
Alınan ve mütettik ordulnr lehine in
kişaf ediyor. Fakat bu inkişaf §imdiye 
kndar sır! arazi b:ılomından mevcut
tur. Yoksa Sovyet ordularının büyük 
kısımları imha edilmlıı değildir. Sov
yet cephesinin şimal merkez ve cenup 
kısımlarında Alman tnarruzlarile birer 
dirsek hasıl olmuştur. Bu dirsekler şi
malde i:mcn gölü cenubunda, merkez-

ct11-# 
de Smolensk dotuswıdıı ve ~ 
Çerkov istikametindedir. B~ 
le ri derinleştirmek suretilc ~ 
duları Lenlngrad, Moskova ,.e ' 
varmak ve Sovyet miid3fnasııı1 
lfıle uğratmak istiyorlar. 1 • 

Fakat Alman ordularının il~d-~ 
lan Lcningraddan 170 MoskO'~ 
ve Kiye!'tcn 130 kilometre ı.ı 

1 
~ 

lar. Meydan muharebeleri nSl So 
topraklarına intikııl ettiğinden S" 
m uknvemeil artmış ve billiDssı;,111~ 
demiryollannın hususiyeti drırıS t 
Alman ordularının demieyollll ıtt 
yanan ikmal ve muvasala ''11~ıca 
ğırlaşmıştır. Sovyet orduları fllbll tfı 
ru çekilmeğe devam ettikc,-e 
külat artacaktır. aıl' 

Ukrnynada muhıırcbcler 1 cC~ 
ş:ıf etmiştir. Burnd::ı Sovyct ~ed' 
nin cenup cenahı Odcsııyı t\ilJll 
aşağı Buf nehri şarkln.ı ç~ıı ıı 
Faknt bu çekilişte Sovyetıcr ~ 
kuvvetler bırnktıklnnnı zJlJll1 
ruz. Bilfıkis Sovyct, ordııSU?l~P 
kısımlarile çekllmeğe JllUV 

duklarına ihtimal verlyoruı. 
1
, 

DenilebiUr ki Alman ord~ill 
hafta Sovyet cepncsinde sev ıfl 
mikyasta büyük bir muvaffa;s /; 
zanmamışl:ırdır. Ruslnr iç-in erdll~ 
arazi terketnıemek değil, 0 re~ 
büyük kısımlarını imha rnull~ııe J 
rine bulaııtırnıamak ve muha :ı.ııff 
rctini kaybetmemektedir. M0 d• 
üstün Alman ordııları karşıs~:ı' 
muvaffak olabilmek de ~ 
kiyet snyılır. 

istan~ur levazım Amirliği Satmalma Komisyonu if ani~ 
Beher kilosu 7,5 kuruştan 32,500 

kilo meşe kömürü alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 18/8/941 Pazartesi 
efuıil saat 16 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alına komisyonunda yapı

lacaktır. İlk teminatı 182 Ura 81 ku
ruştur. Taliplerin belli vakitte ko-
mi~ona gelmeleri. ( 167 - 7033) .. 

1020 Ton fırın odunu alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 18/8/941 Pa
zartesi günü saat 15,15 de Tophane_ 
de ist. Lv. Amlrll~i satın alma ko
misyonunda yapılncııktır. Tahmin 
bedeli 22,848 lira ilk teminatı 171'3 li
ra 60 kuruetur. Taliplerin kanun! ve_ 
sikalarJyle tekli! melduplıırı.nı ihale 
saatinden bir sant evvel komisyona 
vermeleri. c138 - 6484> 

• 
50,000 kilo fırın odunu alınacak

tır. Pazarlıkla ekslltmesi 18/8/941 Pa
uırtesi günü saat 14,.10 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın nlma komisyonun
da y:ıpılac-aktır. Tahmin bcdcU 1120 
lira knt'l teminatı 168 lirnrlır. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. ( 170 - 7085) • 

Beher kilosuna 450 kunıs tahmin 
edilen 500 kilo kadar krepon kayışlık 
kösele alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 19/8/941 Salı günO saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın olma 
komisyonunda yapılacaktır. Kat'i temi
natı 337 Ura 50 kunıstur. İsteklilerin 
belli v:ıkltte komisyona gelmeleri. 

(171 - 7086) .. 
Demiri ciheti atkeriyeden verilmek 

üzere 9729 giyim beygir ve katır nalı 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla ekslltmesi 
21/8/941 Perşembe günO saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Nümune, 
evsn.t ve şartnamesi komisyonda gö-

1 Jnhisarlar U. 

ı - Sartnamesi mucibince 500.000 
s:ıtın alınacaktır. 100.000 kilodan asağı 
at teklif edlleb!lir. 

rülilr. Taliplerin belll vaki~t:J> 
yona gelmeleri. (173 - 1 

• 2000 kilo balmumu. 
800 Kilo ağaç çivi. 

3,240,000 adet kapsol. 
864,000 adet torok raptiyC· ııı 
Yukarıda ya21lı dört ktılC~tıl' 1 

me pazarlıkla satın alınnctı. s:ı ı 
lesi 25/8/941 ~rtcsJ giln\ıı~ ~ 
da Tophanede lst. Lv . .Arll ""' 
alma komisyonunda yapılııC~r 1 
munelerl komisyonda görUI ~c 
lilcrin tekli! edecekleri flııt·ıte 
ilk temlnaUariyle bclll vıık1 ~ 
yona gelmeleri. Her k:ıletıl~7l 
bııyilere 'erilebilir. (17 

Jf sıl" 
Beher klİosu 370 kuruşt:ııı ~ 

lo kadar pençelik k6sele S/~I 
satın alınacaktır. İhalesi 19/ .ıııı:d 
lı gQnü saat 15,30 da ToP1\1ıııı 
Amirliği saın aımn komisY0 , c ı 
pılacaktır. Alıs, muayene .. r J 
şartları komisyonda göril101~a 
ıerin 1756 lira kat'l t<'J11 ıf.I' 
belli vakitte komisyona gc,.,, 

(172 

• tıfl 
4656 adet yular sapı 8 11~1 

Pazarlıkla eksiltmesi 191!,oc ı 
günü saa t 14,30 da TophD11 rııııı 
mirliği satın alma komL<)'0 1~3 
pılacaktır. Tahmin bedeli 

1 
r9 

84 kuruş ilk teminatı 92 ~ıııı 
ruştur. NUmunesi komisY~ ~ 
lür. Taliplerin belli vakı:t4 _,,, ' 
na ıelmelerl. ( l ı 

ıııı"' 
Beher kilosuna 35 kurtJŞ 1 ı' 

dilen 6000 kilo zeytin tarıes /S 91 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi ı:de_~· 
lı günü saat 15 de Topbıı.11 rıı.ıfl". 
nılrliğl satın alma komisY05ı5 p; 
pılacaktır. Kat'ı temifl!ltl 1> 
Taliplerin belli vakitte 

7
) / 

gelıneleri. (175 - ,/ 

Kg. ambaltıj otu knpall ~ 
olmamak üzere bir klSJJll ~ • 

J.ıC\ 
Il - Eksiltme 28/8/941 Cuma günü ~at 10.40 da Kabatııştıı 

9 besi Alını Komisyonunda yapılacaktır. otJ 
o ııra III - 500.000 Kg. ambarnj otunun muhammen bedeli 35.00 /> 

vakkat teminatı 2.625 liradır. ,.c 
iV - Şartnameler 175 kurus mukabilinde sözı.i geçen §Ubcacıı 

ile İzmir Başm!ldürlüklerinden temin edllebllir . 1rıc' 

V - Eksiltmeye girecekler mühür Hl teklif mektuplarını ve 
11 ıııeJ:1 

edecekleri miktar üzerinden teminat akçesi makbuzu veya bıırı1C11 e' 'rtiıf. 
nı ihtiva edecek olan kapalı zarflannı ihale saatinden bir sııatsJ ı~ 
dar adı geçen komisyon riyasetine makbuz mukabilinde veru.ınc 
dirilir. cll963> ~ ~ 

t•'rt' lstanbul Sıhhi Müesseseler Art , 
Ek Htme o misy o nundB11 'ı" 

~'1 ];~ 
v 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun cl2.000> ilft cl5.000:11 kllo sndc yııı; J 
la eksiltmeye konulmuştur. 1 ,~ 

1 - Eksilme 1.9.941 Pazartesi saat 15 de Cağaloğlundn 5ıtıb9 

Muavenet Müdurlugu bınasında kurulu komisyonda y:ı.pılac::ıJttl' 
2 - Bir kllo sade :ırağın muhammen fiatı c 163• kuruı.;tur· 

a - Muvakkn\ teminat «1833 lira 75> kunı~tur. 
-t - isteklller §arbıamc:1ni her gün komisyonda görebilir· Jt· ıı 

. ayılı 
5 - Istckl!ler 1941 yılı Ticaret Od ası .., es"ka. !ylc 2490 s l>'-

zılı vesikalar ve bu ise yeter mu\ :ıkkat teminat rnakbuz vcYfl t 

bu. ile bır~ kte teki !l havi zarf!, ını ıha le 3ntinden blr ı;:ıat e' 
~ukabill Jtonıl.&yona vermeleri. •7157> 


