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EN SON TELOBAFLABI VE BA VE EN AKŞAM 8AZITESI 

Şimdiden hiç l 
bir şege ka-

SOViET TEBLIÖI 

Nikolayef ve 
KRİVOROG'u ,. ar veril em ez 

Ruzvelt ve Çörçil araaın· 
daki görüıme demokra • 
•ilerin sulh §artlarını tea· 
pit etmi§ oldu. Fakat ıul
ha varılacak zaman he • 
nüz mal\ım olmadığına 
göre beıeriyetin çekece • 
ği çilenin zaman ve me • 
ıafe mefhumu da timdi
den kestirilemez. 

tahliye ettik 
1 ·----

1 KA RADE NI ZDE 
1 

iki Rumen 
nakliyesi llatırı ı d ı 

Muhtelif yerler
de yeni barajlar 
• 
ınşa edilecek 
Bu huıuıtalll pro
ı e ı er la bazırlan
maıına b a,ıaadı 
Dün sabah Bandırmaya ve ora. 

dan da Erdcğe giden Nafıa Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy gece 
yarısına doğru şehrimize dönmüş

tür. Bir muharririmizi kabul e
dtn muhterem Vekil muhtelif iş. 
ler hakkında şu beyanatta bulun-

j 

~an: ETEM iZZET BENiCE 

1'.fo~kova, 18 (Radyo) - Sovyet reı:
mı t~bJiğıdır: Çetin muharebelerden 
sonra Krivorog'u ve Nikolaye!i tahli
ye ~tlık. Kıtaatımız1 Nlkolayefi tahli
ye etırıezo<:n evvel dokları havaya u
çurm~lardır. 

' muştur: 

lıuzvelt • Çörçil mülakatının 
•li,ıcri devam ediyor. Her tarafta 
'Yrı bir ı:örüş ve tahlil mevzuu 
~lan bu mülakatıu bizce tek fay· 
dasa; demokrasilerin ne zaman, 
n, ~artlarla ve ne şekilde sulh 
hpabiloceklcrinfo tesbit edilmiş 

~a·n ~.~~ ~::.::::~~~= 
Ulunması olmuştur. 

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Amerika'nın 
harbe girecegi · 
ne alamet mi? 
Bir Japon gazetesi 1 Nikolayel ve Odeıa bölgesinde 

... ~ . . .... ~ 

harp vaziyetini gösterir harita 1 
. ltuzvelt ve Çörçil mülakatının 
1~incj ve başlıca bir hususiyeti de 
dunyauın istikbal bakJmından 
~•h; olduğu ve olabileceği şart ve 
•htiınaller karşısında, iki devletin 
daha müessir ve daha ahenkli bir 
:naı§mıya vasıl olmut bulunma. 
''•dır. 
l>ı·ınokrasinin tasavvur etti&i 

lıılhun gelip ı:elmiyece&i, gelirse 
~·Vakit geleceği malum değildir. 

1
. •kat, bundan böyle gelecek teh· 

1
1k•.ler karşısında Amerika Ye 

bngılterenin behemehal elele ve 
, •ıhaşa olacakları ve icap eder 
"•; Amerikanın da harbe filen 
~Udahale edeceği malfun olmuş
u~. Çörçil • Ruzvelt mülakatını 
~ııtalea ederken; daha ziyade bu 
~ Ukıııe varmak ve Japonyaya 

1 
••şı söylenmiyen , .e fakat söy· 

böyle bir ihtimal
den bahsediyor 

Tokyo, 18 (A.A.) - cjapon Tlmes 
And Advf'rtiser> ıazetesl, ÇörcH _ 
Ru:t' elt görüşn;esi hakk1nda te!sirat
ta bulunal'ak. ez.cümle diyor ki: 

\."ilson'un 14 maddesi Jle yeni İna:i
liz - AmerJkan deklarasyonu arasın
da fena b!ıdi.ıelerin al5n1eti olarak sa-
1ılablle-cek bir benzerlik vardır. Vil
ıııon'un deklara~onundan az zarrıan 
sonra Birleşık Amerika harbe ıtrmiş
ti . Şimdi ayni badLc;e tekerrür edecek 

• 
lngilterede 
kadınlar or
duya alınıyor 

Moskovada 
üçler müzake

\ resi başlıyor 

mil. 

Meksika - İngiltere 
Meksilco. 18 (A.A.) - Meksiko Se

nato Azasından bir grup İngiltere lle 
Mekglk.o arasındaki ıiyast müna~eba
tln yen.iden tesisini derpiş eden bir 
karar aurPUnJ ımzalam~tır. 

---ı•---

Şimdiki ha ı de ıoo 
illa kadın 

aıllere ihtiyaç var 
Londra, 18 (A.A.) - Dün Nevcast

le - On - Thyne'da nutuk söyliyen 
Harbiye Nazırı M. l'largesson, ezrlım
le deıni,ıtir ki: 

Kara, deniz ve hava ordularının 

yardımcı ser\"isleri jçin İngilterenin 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

'•ıtneden ifade edilen tutumu 1-----------
"•ınek doğru ve yerindedir. B a n d ı r m a y ı T i t r e t e n i n f i 1 i k ! ı 
\ıı llarbin Sovyet Rusyadaki inki-
1 flarını müteakip umumileşmesi y • • k 1 • 
1. beşeriyetin yeni yeni sürpriz. en 1 va p u r 1 s e es ı-
t•t. karşısında kalması ihtimali 

ı•lıp görünüyor. Her vakit söy- nı•n muazzam su••tunu 
1'.~.İi:iıniz ve sebeplerini izah et· 

~tl~iz gibi; harbin umumileş.. 1 • k d ? 
c'-•,bilhassaBüyükOkyanu,ve nası yerıne on u 
; 1•nubı Asya hiikinıiytti me.zuu • 
~ • ortaya çıkacak ve Amerika o 
•k"t . l 

111 
1 • lngilteroyı \'ekendi men a-

l trınj korumak için. belki de 
ı 1P0 nyadan başlı)·arak; harbe fi. 
ı:~ lllü~ahale mecburi) etinde ka. 
'•ktır. 

ı,~ınerika ve İngilterenin istik
ı, 1 de tıpkı tıpkısına Almanya 
ııd l~alyanın istikbali hakkında 
1 Ugu gibi; bu harbin neticesine 
ı' tasfiyesine bağlıdır. Bu harp; 
~,r iki taraf için de madde ve 
ıı,~ 11a bakımından ölüm ve dirim 
t~u'.•delesidir. Dunyanın istikbali 
tUııüyor: 

Dün 
bir 

ikmal edilen inşaatta 
amele ezilerek öldü 

Ylik•ek Mühendis B. Hallı Köprü. 
cü tarafından dünyada ilk defa ola
rak ihtira ~d:Jen bir usule göre in:;a 
e'dılen yeni Bandırma iske1eslnin en 
büyük sü:unlarından bjri dün mera. 
simle \·e :-:afia Vekili General Ali Fu
at Cebesoy'\.lo bir nutku ile denize 
indirılmıstir. B. Halit Köprücünün 
kira~odığı Tırhan vapuru ile sehri-

m;zden giden 300 d•n fazla davetll ne 
.sahile bh!ken Bandırma halkı, Ba .. 
lıkesir VaH ve Belediye Reisi ile Er
dek Kaynıak.amı merasimde bulwı
muştur. 

Tahta sütunlar üzerinde ve denizin 
seviyesinde 65 metrt yüksekte dur -
durulan bu muazzam beton sütun elek.. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

---~~-----.....--~~---~ 

• 
Amerika ve ingllte-
re gidecek bey•etıe
rın relılerını ıeçU 

LondrR 18 (A.A.) - Mo. kovada 
b ir konf~ransın toplanması hakkında 
Ruzvelt ve Çörçil'in yaptıkları tekli
fin Stalin tarafından kabul cdilme~ı 
Uz.erine, Lali hazırda Londrada bulu:1-
makta olan Lord BivP1 brok.'un l\Iosko
vaya gidecek olan İn&iliz hey'etjne ve 
Rr:~icfunhur Ru1.velt1in husu!=i n1ü
messill M. Harry Hopkins'in de Ame
rikan hey'etine riya.set e<leceti zanne
dilmektedır. 

~ Ya, kuvvetli dnlet 
._Ya, faşist devlet 

~ Ya, demokrat devlet .. 

Japonya oyu
nunu yakında 

Vişi, komünistle· 1<uzve. 

11~ <un müddet için yaşamak 
l~lıı ~•ııı kendisinde bulacak ve 
\ 11 ~lığın mukadderatı bu üç e'as 
111 

1
' 0 den birine bağlı bulunacak· 

1;;. llu itibarla, bu defaki harp; 
~,'11 •i llüyük Harpten farklıdır 
~ •adece ara«i, siyaset, nüfuz 

lıt~rlarına ballı değildir. İnsan. 
•ı~1 heyeti unıumiyesi üzerinde 

llrea büküm sürecek ıdeoloji 
~ (Devamı 3 üncü Sablfede) 

~CN!t---..... 
lfaftabaşı 
atUSAB~BESI 

~Yazan:
~man Cemal 

Kaygıh--

llıı çok nefis ve eğ
leııceli yazıyı bugilo 

t inci ıalllle
d.ı OkDJUDUI. 

\...... 

vuracak 
., 

açıga 

Çinlilere göre, Ja
ponya Rusyaya 

taarruz edecek 
Çun-Kıng 18 (A.A.) - Röyter: 
İyı malUmat alan mahfılleri, 

ıaponyanm Uzakş~rktakı Sovyet 
ordusuna taarruz etmek ni)"!tin.. 
de oldllğu hakkındaki şayJaları 
ve Ç'ung.King ile Vışı hükumetleri 

ara~ındaki siyasi münase • 
batın bozuımasını nazan iubara 
alarak, japonyanın yakında oyu. 

(Dcvaınl üçüncü sah.dede) 

Moskovaya yeni 
akın teşebbüsü 
Mo•kovo. 18 (A.A.) - Röyler A. 

jansından: Alman tayyarelerinden mü. 
rekkep k.iJçilk bir erup Moskova üze

rine akın yaprr.ak teşelJbUsünde bu
luınrı•J:ı ı~e de bu tayyareler dağıtıl. 

mı~ \'C lçlenndon hiç birlıtln htikümet 
mtıkez.ııı'.? varamamıı oldutu Tass A-
}aneı taraiından bildjrilmiıttir. 

CumarU:sl gecel'l }.'Ioskova üzerine 

bir akın ~apmak teşebbüsü esna!l:ında 
bir Alına;ı tayyare51 tahrip cdılmısLir. 

re karşı şiddetli J Lokomatifin kıvll· 
tedbirler alıyor cımları 

iki yangın çıkardı 
Bazı hallerde idam 

cezası 

tatbik olunacak 
Vioi, 18 (A.A.) _ cD. N. B.> İyi ma. 

Jftmat alan mah1illerde söylendi,"1ne 
söre, Fransız htikümeti 4gal a:tında 
bul unmıyan Fr:msada komünist !aab
y~tlerine nihayet vermek üzere çok 
şiddetli tedbirler hazırlamaktadır. 
Kom tinlstıere karşı çok ~iddetli cez.a. 
]arın derpiş edildiği ve bazı hallerde 
ölum ceza•ının da tatblk edileceği 167. 
1enmcktedir. 

Erenköyünde bir 
adam tram

vay altında öldü 

Bir lladıaın da tram
way llacatını kesti 

Dün akşam Erenköyiin~ bir 
adamın ölmesi ve bir kadının da 
bacağının kesilmesi ile netice -

(Devamı üçüncü sa.hıjede) 

Dün Haydarpaşa banliyösünde 
lokomotif bacasından çıkan kıvıl· 
cıınlar yüzünden iki yang•n hadi. 
sesi olmuştur. 
Yeldeğirmeninde Mühe::dls so

(De'·amı 3 üncü Sahifede) 

KISACA 

Mıı•udul 
Biz.im mabutla konuşuyorduk. 
- :ı.ı:es'uduz .. 
Dedi. 
- Neden'!. 
Diye sordum. Su cevabı verdi: 
_ Hay•t pahalı olab ı;r. tht:kar o

labillr. Bunların t<'rlbirl~rini alınak, 
mi.ıcadelesınj yapmak de\'letln tn baı
ta gelen birinci vazifes:dir. Fakat, 
harbın ikinci senesinde n'ladcmki ha
lis kahve içebiliyoruz. Vesikasız ek. 
mek yiyo-uz. İstediğimizi istediğimiz 
kadar alabiliyoruz ve memleket içinde 
her arzuladıtımızl Snında yerine get1· 
rebil.iyoruz, blnnetice dünya milletle... 
rln1n çoğ\.lnu kı kandıracak halde mes
uduz ve hu saadetimiz ölçüsüz blr sa
adettir. 

Hakikaten dü$ündilm de, bir ye
mek, bin şükür etn1ck Z:lmanındayız. 
Allah nal.ilrda.n k cı:-u .ı:. ' 

A. ŞEKİB 

(Devamı 3 üncü S;,hltedo) 

Yedikule'de 
dün gece iki 

fabrika yandı 
Zarar yarım milyon 
liradır, yangının sebe
bi henüz meçhuldür 

Dün gece Yedikulede iki fahri. 
ka tamamen yanmıştır. Zarar ve 
ziyan yarım milY,on liradan faz
lad:r. 

Yangın, Kazlıçeşmede Kirişha. 

ne sokağında M. Kemal, Süreyya 
Pa, a, Fahrettin ve şürekasının 
idrofil pamuk fabrikasından gece 
yar:sını 50 dakıi<a geçe çıkmıştır. 
Fabrika içindeki pamuklarla di
ğer yanıcı maddeler tutuştuğun· 
dan ateş kısa bir zamanda geniş. 
!emiş, Fatih ve Bakırköy itfaıye
leri geldiği zaman her tarafı nlev· 
ler ıçinde bulmuşlardır. Ateş bu 
sırada bitı ıktekı Suat ve şüreka. 

(Devamı 3 üncU Sahifede) 

Bır Sovvet kasabasına ııren Alman zırhlı kıfaları 

u 
Dingeper dirseği garbinde 

kalan Sovyet kuvvetleri 
büyük kısmile çekilebildi mi? 
(Yazan: EMEKLi 

Aşağı Dinyeper dirseği içinde 
ric'at ve takip muharebeleri bir 
kaç gün daha devam edecektir. 
Nikolayef Almanlar tarafından 
işgal edilmiştir. Odesa müdafaa 
edilmektedi:r. 

SUaMAY IUBlt. \ ) 

ASKER AILELIERINE YARDIM 

Fakat bu dirsek içinde Alınan 
ihatası ne <leıı ceye kadar nıı;va!· 
fak oldu?. Kr:vo-&g bolgcoinde 
7 bin esir öldıklarını iddia e<lcn 
Almanlar, rnağlfıp Sovyetıenn 
tam inhinlali gjttlk~ daha zı) .... 
de yaklaşmakta olduğu u, a. p 
malzemesi ganimetlertnın ve E"Sır 
adedinin külliyetlı bulunduf:unu 
haber ,·eriyorlar. Buna mukabJ 
Sov1·etler de D.nyeper ,ark na 
yapılan ric'atin p15n mucıt"nce 
cereyan ettiğ.n., feaa <'<lı ecek 
şeylerin evYelden göze a: rıJ1ğını 
bildiriyeırlar. Bu 6Ebepk r ır k 
içinde cereyan ~den muhrr b r n 
netict'sini b.r kö\ gıın dahd bc<
Jemek doğru olur. Ancak Ş ,-yet. 
lerin artçı muharebelerik• tt kil· 
dikler' ı<nlaşılıyor Bu ilıbn ;a ç<
kılen ordu biiyük kısmının .bata. 

Nakil vasıtalarına ve 
resimlere zamlar 

bugiin tesbit ediliyor 
Yarın sabahtan itibaren zam-
1 arın tatbikine geçiliyor 

Asker ailelerine yardım ka:ıunu ı 
ile vesaiti nakliyeye ve belediye 
resim ve vergilerine zam yapılmal'ı 
ve bu zaınlann miktarlarının ta. 

Alma• • Sowyet 

BABBINI 

818 BABIŞ 

Nikolayef 
Almanlar 

yinı hakk nda BeJedıyeye verileıo 
salahiyetler dolayısile bugün Da
imi Encümen öğledt'n sonraki 
toplant. nı bu -e hasrctmiştir 

Bugün zarr,mcdilecc:k vergi ve 
resimler tt>sbit edilecek ve yarın 
sabahtan ıtibaren derhal tatbikata 
geçilecektir. 

Vesaiti nakliye ile diğer resim 
ve ücretlere kabul edilecek zam
lar bu suretle yarın ba.şlıyacaktır. 

Diğer taraftan bu ay sonunda 
bütün muhtaç asker ailelerine bü. 
tün istihkaklarının ödenmesi :çın 
haz.rlıklar yapılmaktadır 

HALK FİLOZOFU 

(Devamı 3 ür.ctı S- .ıeclc) 

İki şehir 20 bin 
zayiata mal oldu 

1'!ookova 18 (AA.) - B.B.C. 
Sovyet istihbarat bürosu tebliğ 
ediyor: FaşisUerın muha'tbey e 
sürdükleri yeni ku\'vetler•n <1' 

büyük kısmı, Sovyet askeılcrinln 
parlak mukavemeti karş.s nda 
mahvolmu~tur. Almanlar, f~yı~~ 
genç insan feda ediyorlu. 

Kri\'orog Ye Niloolayefin :ı.aptı 

ile nel.celenen harekatta, Al,.,an· 
lar 20,0CO zayiat vermişlerci r 

tarafından 

işgal edildi 
Teklifsiz Doktorlar 

BUDYENI 
ordusu D i nye
per boyunca 
yeni bir cephe 

alıyor 

Odeıada wazlyet 
ae il aldı 1 

ALI\l'.ANLARA 
GÖRE 

Alman Baik:wnaııdanlığının dün 
ak~m neıredilen teblitıne &öre, 
Macar teşekkillleri ile lşbirli4i 

halinde hareket eden Alınan kıt'
aları, mühim bir deniz üssü olan 
Nikolayef1i işgal e-tmifle-rdir1 Teb
lij, hıarp maizemeı;i ıanaiml ve 

(Devamı 3 üncü Sabitede) 

Maarif Vekilliği, talebenin 
aıhbi muayenesine ehemmiyet 
"Verilor. Gazetelere nazaran, 
yeni ve &eni§ teşkilit yapıJı. 

ml§!ıt, 

Bugüne kadar, her mekt pte 
bir doktor yokmu idi?. 

Vardı, tabi .. olmaz olur mu?. 
Her iiscde, her orta okulda bir 
doktor vardı. Bu .. oktor. bu 
hizmetine mukabil Maarif Ve. 
killiği bütçesinden bir aylık a
lırdı. Bazı mekteplerde, doktor 
her gün bulunurdu, bazıların· 
da, haftada üç gün gelir mua. 
yene yapardı, bazılarında , bal
tada iki gün, bazılarında hafta
da bir gün muayene yapardı. 

Bazı mekteplerde ise. doktor, 
haftada iki gün uğrardı . Hafta. 
da bir gün uirı)·an da 'ardı ya, 
ha) di ne iseM 

REŞAT FEYZi 

Uç sene orta mektepte oku• 
muş, doktor tarafından hiç mu~ 
aycne edilmemi., talebe vardır. 
Fıkat. bu talebenin de, tliğff 
arkadaşlan gibi sıhhat rüzdanı, 
fişi ve sair evrakı tamam ve 
doludur. 
Apaçık uziyet §U: Bazı mcı. 

teplerin doktorları mııanc" 

bazı evrakı dolduran ',_. in1ı.1 

eden bir katiptir. 
Bazı doktorl ar da. sanki, jim• 

na,tik hocasıdır. Çowkların 

)-alnız bo~·unu. ağır1ığını '-• 
g<iğsüniı ölçmekle iktifa eder. 
ler. 

Zan \'e ünıit edi~·oruı. ki, 
bundan böyle, bu gibi ırl..lif,; 2 

mektep doktorları. çah~an tıif"et 
mektep doktorları gibi, kttıdi. 
)erinin de bir hizmet '.:z fes& 
olduğunu idrak ederler, 
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İllTll\AR 

İZA~fuiR 

Bir tacir hakkında, 80 kuruşl uk 
beyaz peyniri yüz kuruşa salt ı ğı 
için ihtikar suçu isnat edilerek 
muı<mele~·e başlanın ııı! . 

Dünyada bütün kıymetler ıibi, 
ihtikir da izafidir. Bir vaki tler, 
50 kuruşluk peyuiri 60 kuru§• sa. 
tanlar muhtekir sayılıyordu, ıim· 
di, 80 kuru~luk peyniri IOI kunııa 
&atanlar muhtekir addediliyor. 

Görüyorsunuz ya, ihtikar, &"il· 
t ikçe kıymet peyda ediyor. 

İSSA.'<LAR 

USLA.~lAZ l\U ?. 

Üstad Hakkı Süha G01:ı:fo, ge. 
çcnlerde yazdı:. bir fıkraya şu 

serlevbayı koynıwıtu: •Biz insan
lar uslanmay.rı.• 

Fakat, üstadın hö) le bir bükme 
varnıaSJnJ çok garip buldu.k. Hak· 
kı Süha, erbabı kalemden ve ir. 
fandandır. Edebiyata dair behresi, 

1 geniş nasibö vardır. Acaba: 
Tekdir ile usla.nrıuyanm hakkı 1 

;kötektir 
l\lısraını hatırlamıyor mu?. 

NEREYE 

YAPIŞTIRILACAK?. 

Günlerdir, şuou düşünüyorum: 
Lokaıı!•larda, elli yemeklere eti
ket ı •J>•ştırmak kararı acaba na· 
sıl t•tbik edilecek?. Dana eti ile 
pişırilnıişlir, manda eti ile pişi. 

rilmişlir iliıh .. ibarelerini hni eti- ı 
ketler nereye )·apıııtırılacak?. 
Mıama(ih ,elbeıte yapıştırılacak 

bir yer bulunabilir. 
E'kiler ne denüş: 

1! uır. eti zevketmededir alemde 
hüner 

J·:lbette bir kolayım bulurlar, 

TRAMVAY 

Dt:RAKLARI 

Ne hikmettir, bilinmez, tramvay 
durak yerleri kadar maymun işti
halı hadise görülmüş şey değildir. 
llele, belediye önündeki durağın 
50 metre dahilinde hemen her 
mevsim başında bir kere yer de. 
ğiştirdiğini görürsünüz. Bu, n«?-" 
den böyledir?. Anlaşılmaz sır .. 
Bir defa, iki defa olsa.. mesele 
yok.. 

Durak yerlerinin de, tramvay 
bekliye bekliye galiba canları sı
kılıyor, gezinmeğe başlıyorlar. 

AHMET RAUF 

Asker ailelerine 
yardım 

A ker ailelcılne yardım lşi nl Bü
• Uk Millet Meclısi ele ald ı ve güzel 
hu· t anu.'1 lSy i!ıası kabul ettt Bilhas.. 

..ı b uyük. 15ch.irler !ı;:n boy~e bi r ka -
r:una şıddeUe ihtiyaç vardL. Uazı ne~
r .yatbn . muvazzaflık. hizmetini ya -
pan ve "' ker obn va tandaşlara da 
y.rrdım e C:Umesi teklifi ile karşılaşı -
,onıı. İ lk de!a aUah altına çağırılan 
yani mı..: vazzaflık hlzmetinl yapan va
tandaşlara da yardım edHmeU midir? 
Bunların geride bıraktıkları ailele _ 
rlne kim bokacak7. Hakikaten, bu 
mevzu mühimdir. Bazı şartlar ve ka
yıtlarla muvazzaflık hizmetini yapan 
vatandaşların ailelerine de ,.ardım ı.i 
dü;ünülebillr. 

Yalnız bu mevzu mühim bir hu
k a kl mevzudur. Elbette alıikadarlar 
üzerinde Qurup düşüneceklerdir. 

BURHA.N CEV A.T 

18 AÔUSTOS lMl 

BİLET 
gişeleri 

İstasyonların iki tara
fına da gişe yapılacak 

Alakadarlara yapılan şikayetle
re göre Sirkeci - Çekmece banli. 
yösündeki yolcuların bazı istas
yonlarda bilet almak için büyük 
müşkülata uğradıkları anlaşılmış
tır. Meı;elfı Bakırköyündeki Yeni
mahalle istasyonunun yalnız bir 
tarafında bilet verilmekte ve asıl 
halkın en fazla oturduğu kısımda 
gişe bulunmamaktadır. T ren za
manına bir iki dakika kala gelen 
yolcular diğer tarafa gidip bilet 
alıncıya kadar treni kaçırmakta. 
dular. İstasyonun ıki tara!:na 4a 
gişe yapıl:ıcaktır. 

Buz fabrikası 

Tesisabn tevsii 
kararlaştı rı ld ı 

Belediye, buz fabrikasının git
tikçe artan buz ihtiyacını çok 
müşkül<itla karşılamağa çalıştığı
nı görmüş ve fabrikayı genişlet. 

meğe karar vermiştir. Gelecek 
seneye kadar bu iş tamamlanacak 
ve istihsalat iki misline çıkarıla
caktır. 

Florya treninde geçen 
hadisenin muhakemesi 

DOn Suıtanahmet Üçtlncil Sulh Ce-
za ?.fahkeınesinde Florya t:cninde 
geçen bir h~disenjn muhakemesi gö
rülmtiJtür. Evvelki akşam Floryadan 
trene binen Sürgercilik Şirketi me
murlarından Muammer Günal yolda 
yanına ~ıl.:ı~ıp oturm:ık istiyen M?ıam
mer Yap• l'k5alara yer \'Crmemi:i, bu
nun üzer.ine bu tQccar J..tuammer Gtl
nala yanır.dakl kaôınla Fransızca ko

nuşurken hakarette bulunmuştur. Suc
lu 1'-luamtner YP.praksalar 3 gün hap. 

ıe ve l lira para cezasına mahkUm ol
muştur. 

&'OÇ'OK BABEBLER 

MÜ TEFERRi K : 
+ Ah Nazmi Ertok'un idaresindeki 

araba Lalelide Rıza Kut isminde bir 
tocuğa çarparak yaralam , ~Ur. * İpe:c kadın Ç<>r cıpları çok pı!ıalı
laşmıştır. Tahkikr-.t yil pı!makta-:lır. 

+ Dü.nkü kontroller netices inde 90 
esnaf nıuhteli.f cezalara ç~lırılm~
tır. 

+ Dün Burgaz Adasiyle Heybeli 
p!Ajı arasında yapılan yOzme nıu '"a

bakasınd=1. Beykotdan İbnıhlın ve Ve
dat b irinci ve ik inci oln1uşlar, Cn~ata

saraydan Kemal üçüncü2 .. ;ğü kazan
mıştır. * Bu sene Cilmhuriyet Bayramın
da İ .st;;ınbul köylerinde 35 köy mek
tebi aç- ıl a('akhr. * Zeytıoynğı !!atlerindekl artıı 
durmltŞtur. • 

+ Son hafta içfnde mcmleketı mize 
muhtell! ) erlerden 160 ton ha m kau- ı 
çuk gelmi~ t ir. 

(HALK SÜTUNU ) 
Doktor yanında iı arıyor 

Evvelce büyük blr eczanede çalış
miş iki Usan bilir ve bir doktora yar
dım icin Uzım gelen bilgiyi haiz bir 

bayan doktor yanında iş arıyor, (Yar
dımcı) rumuzuna müracaat. 

lı arıyan genç 
Fransada tahsil görmüı balen te

hirdeki ecnebi bankalarından birin

de memur tyi referans verebilecek 
bir genç emlil: sah.ibi bir zatın husu
sl işleriyle meşgul olmak isUyor. 
(Bankacı) rumuzuna müracaat. 

Tefrika No : 29 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

bezi kahve rengi şalvar, ymuşa.k san 
çizmeler, sırtımdaki uzun, bol kollu, 
kırrruzı bulüz, garip bir kıyafet ol
makla beraber, bana ya.k1.1mıştı. Ya
naklarımdan göğsüme sarkan iki ör. 
gümle genç bir köylü kıza, ayağım -
dak: sarı çizmeler, kahverengi eal
\'3rla bir delikanlıya benziyordum. 

YOztim nekadar mes'ut bir i!adcyle 
dolu. Yıldızın mektubunu, orada· ce
r;en söz.Ieıi hatırladım. t.Gözlerin taze 
ye-~11 yapraklar renginde, pahası öl -
çüsüz zün1:-ütler g1bi imiş• gözlerim 
ışık iç1nde ve hakikaten zümrüt gibi 
yeşil . Yanaklarım artık eskisi gibi sol
gun deg tı , yayla güneşlerlnın verdiği 
yanık bi< rengım var. 

Kendl kendime bakarken, yüreğim
de bir &evine da lga::>ı ürperdi. Siyah 
daracık tayyörü, baş ında siyah şap
ka~ ı , yüzüne g:ırlp esrarengiz mana
lar veren voaıtile, her girdiği muWtte 
ali '.'a uyandıran o kadın, e~ki Fi~en 
artık yok. \rücudü bir tay gibi çevik 
ve diri, 3anakbn kıztl pırıltılarla 

tunç•ı.m.J , gözleri taze yapraklar 

gibi ye,u, parlak, boyasız dudakları, 

İki örgüyle göğsüne inen saçbrile, 
içi hayat, yüreği bir pınar gibi kay
nayan heyecanlarla dolu, yepye-nl bir 
Fiğen var. Şu karsı küçük aynada 
&ördüğüm Figen iote o. 

Nezikin uz.attığı ılık sUUe, tere:ıoal 

ve taze >•;ynirdeo yapılmı~ (dür -
meç) i (1) aln~ak büyük bir istek!• 
yedim. Sütümü içip bahçeye indiğim 
vakit, ahır tarafından iJmlınin çatı
rtl.dığını duyarak, o yana koştum. 

Recep, ahır kapısının iç tarafı.eda 

duruyordu. 
- Merhaba Recep!. 
Kalın sesile kısaca: 
_ Merhaba! dedi. 
- BW unuttun Recep! .. E~er sana 

haber gönderip bana at hocalığı yap.. 
manı rica etmeseydik, ;rine görünmtye
cektln ... 

Gi.ılümsecli. Önüne bakarak: 
- Kusura bakma, dedi. Şimdi ı, 

(il İçine pt'ynlr konularak ~rılan 
yufka ekmeği. 

Gece, saat 22 den sonra, şehrin bazı 

uzak semtlerinde buz bulunmadığı 

için, ş i kJ.yetıer olmuş. Belediyemiz 
de 1Azım &elen tedbiri alıyormuş. Ge
celeri saat 22 den sonra da, şehrin 

en uzak mıntakalarında dahi buz 
buJunduru!ması temin olunacak. 

Benlm bir arkadaşım var. Uzak bir 
.Anadolu ka7Al6ında "·azifeded.ir. Ge

çenlerde ız.lnle İstanbula geldi. Ana
doluda iken baııa yazd.$ bir mek -
upta şöyle diyordu: 

cBurada hasret kaldığım birçok S.E'Y
ler arasında, şu sıcak yaz günlerıode 
buz da vctr. İstanbul& geldigiın za .. 
man buzlu sular, buzlu ~erbeUer, buz
lu biralar içmek içln sabırsızlanıyo
rum. buz.'u suya a~mış insan, s.ırak 

..,u ile kanmıyor Ah. l liZ ••• > 
Uza:.mıyalı.m, bu arkadaş, bundan 

bir mü.ddet evvel izinle İstanbula 
geldi. Evi Maçkadaclır. Dört beş gün 
evvel bir akşamdı. Hizmetçiyi buz 
aldırmağa gönderdi. Saat, 20 suların
da idi. Hizmetçi gitti. Bütün Maç -
kayı aradı. Ismarlanan 3 kilo buzu 
değil, buzun zerresini bulamamıstı. 
Hlzmet.;ı ~ikageldl: 

- Buz yok ... 
Siz vaziyeti düşünün!. Bir insan ki, 

uzak blr Anadolu kasabasında, hat

talar, aylardır buz hasretile yanı -
yor. İz:nle İslanbula geliyor. Maç -
kada buz bulamıyor. Saat de 22 den 
sonra değU henüz 20 suları. 

Bazı uka!Alar var, bütün Anadohı 
ıeh ir ve kasabalarında buz imal o
lunmadığından veya bulunmadığın
dan şikayet ederler. San.ki, lıtanbulun 
her tarafında, her istenildiğj zaman 
buz bulunuyormuş, Cibl ... 

Buz r.ıeselesi, bu şehir içln haJle
rl~lmemis blnbir meseleden birsdlr. 
Her za~ buz bulunmaz. Neden?. 
Belli değildir. Bu hali ıslah etmek, o 
k adar zot', imkAnşız bir ıey mıdir? . 
A '. akadarJara, bayilere soran.ruz., 

size, b in der-eden bin su getirirler. Bir 
çok yllan hilrliyeleri o:ı.nlalırlar. Bil -

tün uğratşhklan şey, buz bu!unma -
yl,}ının rr:azur görülmesini tcm ir,dir. 
fI:ı.lbukt, hicbir e~babı mucibe yok.. 
tur ki, buzun bulunmayışını haklı 
göstersin! 

Bir de yaz başlarken, buz edebi3·a
U da bera ber başlar. Gazeteler y:.zar: 
Bu ;ı'tl, şehride muntazaman buz bu
lunacaklr. Bunun için tedbirler alın
mı:;tır. 

Hayır, hiçbir tedbir yoktur. Vazf-
yct, eskisi gibi devam eder. Bu derece 
liiübali bir buz işi dilnyanm hlcbir 
köşesinde gö1i4lmemişt!r. 

İzinli ı;~len arkadaş, biran evvel 
.izninin bitmesini bekHyor. Hiç ol -
maz~a. uzak Anadolu kasabasında buz 
gibi akan t ir su var. Testisini orada 
soğataca~! 

R. 5 4.BIT 

DflakO. At Yarışları 
At )' a rı ~lan dün büyük blr kalaba

lık önünd e yapılmış. ko~ular rok he
yec-a.nh o lmuştu r. 

Ulrinci Ko~uda; Sava birinci, Boz
kurt ikincı, l~ ık üçüncü oldu. Gan
yan 120, plase 100, 140, ve 150, ikili 
ba his 200 kuruş vereli. 
İkin ci Ii:oşuda, Eih;ın birinci, Heves 

ikinci, Del ikanh il .. üncü oldu. Gan
yan 125 kuruş verdL 

Üçüncn koşuda ; Tarzan birinci, Me
llketülhavva ı kt nci, Kuruş üçt.ıncü ol
du. Ganyan 200, pllu;e J 25 ve ı 00 ku
ruş, iki v'! üçüncil ko~ular üzeri~ki 
ç!!te bahi> 225 ve ikili bahis te 225 
kuruş verdi: 

Dördünrü koşuda; Romans blrincL 
Karan.!ll ık.inci, Gonca üçüncü oldu. 

Karan!U, İslanbulda bu me,·sim ilk 
defa dün mağlOp oldu. Ganyan 2,75, 
plase 125 ve 100 kuruş vereli. 

Beşinci koşuda; Buket birinci, Ço
ban.kızı ikinci, Demet üçüncü oldu. 

Ganyan 400, plase 175, plase 100 

kuruş, Ülçü bahis 45.50 lira, çifte ba. 
his 20,50 !ıra, ikili bahis 7,25 kuruş. 

zamanı. Oraya buraya koşmaktan va. 
kıt bulamadım. Emrettin gelelim. 

- Hayır, emir değil, Recep, rica! .• 
_ Nasıl dilersen öyle dlyiver. Şim

di söyle bakalım hangi hayvana bi
neceksin? 

Bera ber ahıra girdik. Bölmelerin 
Ustünden, atların güzel ba$1an ıörü
nüyor. 

- Yıldız!. Yıldız.. ! 
Genç hayvan, küçük kulaklarını 

dikerek, tatlı tatlı kişnedi. 
Arka Mlmelerden çıkan seyis Ha

san, sırıtarak: 
- Fiğen bacı, dedi. Seni tanıdı. 

Şeker istiyor. 
cYıldız:t be.nl unutmamış, fakat ben 

onun gönlünü hoş etmeyi düşilnme
mlştlm. Seyis Hasaoı eve göndererek 
ieker getirttim. «Yıldız, şekerleri bü
yük bir istekle yedik.ten sonra avu .. 
cumu yaladt. Hatta parmaklarımı diş
leri arasına alarak. emdi. Fkat beni 
lncllmedi. 

Bölmenin aşağısında heykel gibi 
duran Recebe dönerek: 

- «Yıldız> la aramız iyi. dedim. 
Derse bununla baılasak nasıl olurT 

- Dilegin ne ise onu yapalım ... 
Buradaki kısrakların, atların hepsine 
güven!ı:im. Fakat içlerinde halli kan 
Arap .Yıldız> yarım kan İngiliz 
(Nırka, ~onra tKar;wfil> i çok seve
rim. Bunlıır en miJ.kemmel Wlyva.n-

(MAHKEMELERDE! utısmi'=.ç~ / ~o!~kT:r 
" Y oook ! Bazı da dünyanın en lstanbut tarafında bir 

aksi, nemrut adamı olurum.,, il k o ku l aç ılı y or 
Bermutat sigarası ~ğzındaydı.. f\fu

hakeme ctinlemaı:e gelmiş zannettim. 
- Merhaba Halôk, dedim, nasılsın? 

Ne var ne yok? İyi, eğlenceli, ente -
resan bir dava var mı? 

- Var, dedi. Hem de tok enteresan 
bir dava ... Benim davam.. Davacı 
benim. 

- H•ydi canun, dedim. Sen dava 
açacak rıdam mısın? Senin kafsna 
yumrukla vursalar, dava değil, ağzını 
bile açmaL•1nn ... 

- Yoook! dedi. Her zaman öyle bil
diğin gibi değilimdir. Bazı da, dUn
yanın en aksi ııemrut ad;ımı olurum. 
Aş taşınca kep<;eye pah.a olmaz, der
ler ya .. İşte, bu sefer aşı taşırdık. 

- Merak ~ltim yahu .. St'yle ~ı-.uu, 
ne davası". 

- Bekle Ulraz .. Görürsün .. Söyll -
yemem şıındi. Neredeyse çağırırlar .• 
Merakını tatmin ed ersin. 
Beş on dakika Sonra, yine tan:dtk

lardan yol müteahhidi Seyfiyi tör -
düm. Hatlık.un da benim de çocuk
luk tlrkadaşımızdı. Hele Halôkun can 
c..l.ğcr G.ostuydu .. İçtikleri su ayrı git
ıneuii. Seyfi, yürüdü, yürüdü .. Yanı
mızdan geçerken: 

- Merhaba Seyfi! dedim. Hayrola, 
nereye? 

- ~1erhaba kardeşim .. dedi .. Yü
rüdü. Ha\buki ben, yanımıza gelme
sini, bizimle konuşmasını bekliyor -
dam. Hele Halüka h iç aldırış etme. 
dilini görünce isi biraz anlar gilJi 
oldum. Hnlüka: 

-- YoUa, dedim, davanız 5ey:fi 
ile mi? .. 

- Ha ~unu bileydin! dedi. Başka 
bir şey sö>·lemedi. 

Beş on dakika sonra. HalO.kla Seyfi 
mahkemeye çağırıldılar. Halilk da • 
vacı, Seyfi maznun yerinde oturdu-
far. Hakim, Halüka: 

- Davanı.zı anlatın bakalım! dedi. 
Halılk anlatmağa başladı: 

Ef!ndim .. Seyfi He yirmi yirmi 
beş yıldır arkadaşız. . Bi:-ibin ,izi de 

tok zeverdik. Bendeniz hilkaten biraz 
derbederinıdlr. Bazan tJç dört gün !ı-aş 
vlmam .. Elbisemi, kı.ınduralarımı i:.ı

ınal edE'~, ütüJetn ıeın.. Boyatmam. 
Geçen !erde bir ak§&m, tanıdığım ; : •· 
kadınla bir bahçede ourmuş, konu -
şuyor, bira ~çiyorduk.. Seyfi gt1di. 
Meğer kadınla tanışma.lıt istiyormı.ış. 

!Yanımıza Y"!<laşınca. 

- Mer~ba Halılk! dedi. Bak gör
dün mü? Seni her zaman böyle tıra,; 

olmuş, iskarpinlerin boyalı, elhaen 
ütülü, yakan, kıra vatın. gömleğin 

temiz görmek isterim. Böyle o1unca, 
adama bc-nziyorsuo. :r.rıeyd.i o Ô)le. 
dile!l<'i gibi kıyaletin! dedi. 

Bu sureUe, l:\;zıim h.;ı.:o-:-Jyttime te
cavüz etti .. Yabancı kadının yanında 
haysiyetimi l:esre!ti . Şi :ndi kendis in.. 
den manevi zarar o~nrak bin llr:ı is
tiyorum .. Her iki tarafın içtin1at mev
ki ve ma U vaziyeti gözönünde 11.ltu
larak. 

Seyfi de, bu sözlere itiraz ·etti .. 
- Ben onu sevdiğim için, :::aın1rrJ 

u:arak söyledim. Ne başkasının ya -
nında takh.ir etmek ve hiıys i)· cti»i 
kırmak glbi, ne de başka bir mak -
satla bu ;öıleri söylemedim. Zaten, 
bu sözler de hakareti tazammun et -
mez.. Kin1senin ha:·sfyl tlni kınnaz ... 

H3kinl. ?Tl\..ha!temenin devamını 
baska güne bıraktı.. Seyfi nıahk.e ~ 

meden çıkınca, c;.oğru yürüyiıp uzak
laşı. Ben, Halüka, 

_ Yahu Halıl.k, dedim. Honi l .. 
yet enteresan bir d:ıva dlyordun. Bt.: 
dava için ... Halbuki hiç .. Aalc>lfıcie bil' 
dava... Dava senin olduğ-J.n için ntl 
enteresan dedin? 

- Yok be birader, dedi. Dava bin 
liralık tazminat davası olduğu için 
e::ıteresan . Hele parayı alalım, görür
sün .. Şöyle kadehleri karşılıklı dol
dW'Up da tokuştıırduğumuz zaman.. 
senin için de nekadar enteresan ol 
duğ"...ınu görürsün. Dünya ar dünyası 
değil, kör dünyası ... 

Çağlı yan Kasrının b ··tün kıy
metli eşyasını çalmışlar !. ~ 

Üç bekçi zan altına alındı. Tahkikat yapılıyor 
KMıthanede Çağlayan Kasrındaki 

pirinç çubuklar, demir parnıakliklar, 

ceviz korn işler, billılr trabzan lor.uz
ları r. u günlerde ortadan yok olmuş
tur Yapılan tahkikatla bunlann aşı. 
rılrığı an!aşılmıa ve kasrı muhafaza
ya memur bekçilerin üçü zan alt:.na 
alın:nışlır. Tahkikat, genişleıamek
tedir . 

Bir makinist yaralandı 

Fener irkelesine bağlı Tayyc rıl:ıahrl 
motörüntin makinis ti r.'lehmet Tirya
ki. maki11r-yi işletirken ır anivel.{l kolu 
elinden kurtulmuştur. I·fakinL~ t. ko
lun r.ol bu.ldırına hızla çarpmaaı ne
t •l'Cs:nde yaralanmıştır. Balat ı.-ıusevi 
bilstanesir,e yabrılmışUr. 

caralı evde oturan İbrnhlmin ka~ısı 
:r-:temiye ı\kyürekle Yenimahal'C'de 
oturan balıkçı Sevket.in karısı Saliha, 
gezmeğe ~ık~1ar ve kırda kar,ıılaş.
n_şlardır. Bu sırada koyun otlattnc..k 
rne5clesinden kavıtaya tutu.smuş~ardl.l'. 
Saliha, kocaman bir tasla Nccınive
n.in baŞlnı yarmış~ :yakalanmışt '. r. • 

Gömlek hır•ızlarınm 
muhakemesi 

Tahtak:ıle pazarında sergi ku!'an 
Kırkor Karakfıhyanın işports..q:nrian 

dün bir Ç!fl keten gömlek a ~ırCığı id
di:ı olunan Kaya, me~hut suç nöbet
çisi olan Sultanahmet Üt ünl'il Sullı 
Ceza M:ıhkemeslnde muhakeme e
dilmiştir. Kaya h:ıkkında tevklt ın il
zekkcresi kesilm iş.ı.r. Bir mlida!aa :-:ı-Kadın kavgası 

Sarıyei'de Boru sokağında 13 nu- h idi ,ağ rıla caktır. 
~~~~~~~~1111~~~~~~~~ 

Sur mahzenleri 
Sığınak olacak 

Alak:ıdarlar Ahırkapı ve d iğer 
yerlerdeki surl:mn altında bulu.
nan mahzenlerin sığınak olarak 
kullanılıp kullanılamıyacağı hak
kında tclkikler yapma.ktadırlar. 
Şimdiden buralardan iyi bir şe. 
kilde istifade edilebileceği ümit 
olunmaktadır. 

Bebek yolu açılacak 
Belediye, Beşiktaş - Bebek tram

vay caddesini genişletmek için 
buralardaki büyük duvar:an yık.. 
mağa başlıyacaktır. EV<.·ela Orta
köy ve Bebek civarındaki duvar
lar yıkılacaktır. 

!ardır. Baban çiftliğe gelince en çok 
cKaranfil> e annen en çok sevdiği 
halis kan Arap cLey\5> ya binerler. 

- Şu halde annemin .Leyli:İ>, ba
bamın C"Nırka> Yıldızın cYıldız.> bana 
ne kaldı? Hep bir araya ıelil'sek ben 
açıkta kalacağım demek?. 

- Yok niçin açıkta kalacakmışsm? 
Adını en sona sakladığım C"Sülün> var 
ki, ben lr; 'mdcn bu da Fiğeo bacının 
olur denüştim. 

- Demek ki en güzelleri cSülün> 
dür? 

- Gel de gör ... S&hiden csüliln> e 
benT.er . .. 

cYıldız> ın bölmesinden ayrılarak 
gerideki bölmelerden birine giren Re
cebi takip etilin. Receblıı g:özleri par
lıyordu: 

- Bole, dodi. Bu aıı.ırın en güzeli!. 
Seklz y~:şındadır. 

Bölmeye rirince, zevkle ürperdim.. 
tüvleri saten gibi parltyan, ince balll, 
yOksek vürutlü, dik başlı yağız kıs -
rak, ate:;;en gtizlerte bana bakıyor. 

Bumunuı:ı kanaUan açılıp kapanı ... 
değecek kadar dilci.imi~ dur"yor. 
Burnunun kanaları açılıp kaparu -
yordu. 

- tSülUnt kızım! .. 
Bana, kesik kesik k~eyerek ce

vap verdi . Basını C.nüne doiru ::>iike
rek ön ayaklarile ıübrcleti e~c·Jtdl . 

(Dı:-\·anu "\13t') 

Miraç gecesi 
İstanbul Müftülüğünden: 
~o Ağustos 941 Çarşamba gü

nü Recep ayının virmi altısına 
r:ıü sadif olmakla mezkur Çarşam

ba akşamı (Perşembe gecesi) 
Leylei Mi'rac olduğu ilan olunur. 

,AV.RilPA· HARBİNİN 
Y&Nll MESELELERI 

Mülakat ve 
filiyat •• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Amerika Cumhur Reisi ile İtıgiliz 

Paşvckili görüştüler. Bu mU13katın 
filiyat sahasında vereceği neticelerin 
t?klendiğinl ::öylcmek yanlış olmasa 
gerek. 

A:nerilc.1 916 baharında Reis Vil -
sonun Hohenzolcrn lu;nedanı Alman
yasına harp il3.n ettiği zamandan :ı:inıd.i 
c!aha ıoaz i k anlar geçlrmekikdir. Reis 
nuzvcltin bu seierki harpte oynıya -
cağı rol \·iısonun o vakit yaptığından 
cok. mühiın olacak. Reis Ruzvt>lt t'. · 
'~' neli defa olarak intihap edildikten 
so71ra gerek mernlekct.1.nio, eerek dün
ya;:ın tarihinde kendiı;inden -en ziyade 
iş beklenen l:ılr mevki.!e bulunuyor 
demektir. 

Bu l:aı bin başlangıcır tla Amcraıca 
efkarının İngUereye karşı ne 1.aJar 
terc<ldüt !; inde bulunduğu bgiliz -
ıerce meçhul değildi. 'JamamUe İn -
giliz aleyhtarlığı değilse bile her halde 
İngilizlerin lehine olınıyan bir teoed
c!ütle Şll iki sencde-nberi artık yerini 
İng:ilızl'!rc yardım suretinde b;r karar 
ve kat'iyctle farketmi:ı: bulunuyor. 
Dünyanın her iki Okyanusu arasında 
blunan yeni dünya kendini s. ğından 
solundan tehlikede görmeğe başla -
d.ıktan ı:onra ise İngllereye müzaheret 
lüzumu .ı' mer.kalılaruı pek çoğu ta
rafından ar. laşıldı. 

rakat İng;!izlcrin Ot-riğlne göre. 
J.merikahlar kendilerini tehdit eden 

Tahsil çağında olan hasta ç<>
cuklar için açılacak hususi ilk 
mektebe bina aranmaktadır. 

Mektep İstanbul semtini!, ola
caktır. Hastalıklı çocukların daha 
ziyade bu tarafta olduğu. tesbit 
edilmiştir. Mektepte bir de daimi 
doktor bulunacak ve sıhhi teşki.. 
ıat vücu.de getirilecektir. 

Dağ •• 
gezısı 

Bir kafile Anad'• lu 
dağlarına çıkacak 

Beden Terbiy.esi Genel Direk
törlüğü dağcılık federa•yonu 23 
ağustosta Erciyas dağına bir çıkış 
tertip etmiştir. Bu dağ gezisine 
şehrimizden de bazı sporcular ;ş

tirak edeceklerdir. Ayni hafile a
yın 30 unda da Seyhan d. ğlaı-ıuı 
çıkacaklardır. 

----<>·---
K arpuz, l tavun 
neden pahah ? 
Fiat Mürakabe Bür'1s:ı kıı"ı:.tı 

ve karpuz fiatları üzerinde de tet
kiklere başlamıştır. Yerinde çok 
ucuz olan kavun Ye karpuzun şeh. 
rimizde ve civarında çıok pahalıya 
satıldığı görülmektedir. Bunun 
sebebi araştırılmaktadır. 

-.....---
Florya ağaçlandırılıyor 

Beled[ye, Floryanın baştan k 
şa ağaçlandırılması için Lir prog
ram hazırlamaktadJr. Önümüzde. 
ki mevsimden itibaren Flc.·yH.ın 
bütün çıplak yerlerine ağaç'ar d;· 
kilmesine başlanac:ık ve bu civar 
bir orman haline getirilecektir. 

Tehikeli binalar yıkılacdı 
Belediye, alakadarlara bir ta

mim yapmllj, ~P.hrin 1'er t.-.rr.fa, 
daki eski binaların sıkı kontr,,J< ıı 
tabi tutularak bu.nlardan te!.like! 

ı;örülenlerin 

bildirm~tir. 

Hazırlanan 

<!erhal yıkılmasını 

, . . 
'mar p .. ı ::.ıc.!'ı 

Büyükadanın imar planı ta
mamlanmıştır. Belrdiyı: İmar 
Müdürbğü ~ımdi b'.it:;n fac:i) Pti
ni Bakırköy ve Yrşilk~y ü~erine 

teksif etmiştir. Buniar da ~ehir 
Meclisinin sonbahar t~plantıları.. 

na yetiştirilecektir. 

Piyasamızda Alman ir;;iliz 
ıekabeti 

Şehrlmic:e gelm .ş olan Alrn.1n r·r
maları mümessiller i ile l r.g'Jlz 'i'icr
ret Birliği L:rR sır.. da hir rrüb.a)aa re
k abeti başl a ıtı ıştır. Ş lındilik ti! l ı k ~il

bayaasına t:hemm.iyet ve:rmtl".tedlr
ler. Alınanl arın memleketbn:zde bazı 

ticaret evleri kurar:.ık doğruca mtis
tahsi lden mal almak istedikleri söy
lcnmektcdır. 

içtimai ve siyasi !.kirle
r i de olan T agor İ'.;in 
edebiyatın hududu s: n
auzdu. 

tehlike nekadar büyük ve muhakkak 
0 1ursa r.lsun isterlerse dünyı:..nın en 
k-..ıvvetli bir milleti olabiliıi":r. Bunun 
için ne lazımsa kendilerinde var: 
Çalışabil~ek, maddi ve manevi ser
vet. LAkin diğer bir t mil daha hesaba 
l atılmak iktiza ediyor: Zama:ı, A ... 
merikanLn giriştiği daha kuvvetli ol
mak faaliyeti zaırl:ı:n geçtikçe 1'ell
celerini \·erecektir. Bu da Amerikalı
lar için tüyük bir inkı!ıip. Şlmd.ye 

kadar dünyada en sulhu sever insan
lar clmak Uzere kendilerini tanıtan 
Amerikalt:ar de:T'ek ki korkunç bd' 
harp hazırlığına girişmek me~tnır ;ye

tinde bulıınuyorlar .• \merika kıt'asııı

da olan işlere başka kı'ala:-ı.n dev -
letlerl kar-ışmtyacak. Amerikalılar da 
başkalarının ihtilti(larına ınüdahale 

etmiyecek. Bu da bir zamanlar için _ 
rniş. Artık dünya r."ıiiletleri ı.n:.sın _ 
dakl münasebatın birLirine girüt bir 
hale geldiğini böyle bir dev!rde ı::;ı,. 
münü 1'.ilen kaybediyor. Znmnn.n tl~

i!lşmesile daha nelarin de~şeceC:hıi 
amell olan Amerlk.a.:Jar tok iyi bi
l'rler. Yeni dünya tehlikeden kendini 

emin görmüyor ki eski dünyanın Av
rupasında, Asya ve A . .,-Jkasuıda o,.aı. 

lara uzaktan seyirci kalabilsin. İn ... 
gllterede İr paratorluğun r:~fdafaası 
lçin neler lir.zımsa o:ıu c-a::,. ..1t:.mekle 
mükellef bir heyet Yilr ki Amerika ... 
da buna benzer bir te;;;ekkül mevcut 
değilmiş. Fakat donanma ile ordunun 
başında bulunanlar Reis Ruz\'Pltin 
noktal r..azarına iştirak ediyorl:ır. 

Amerikan - İngiliz teşriki ı -~esaisi 
mevzuu bahsolurken gözönünden u _ 
zak tutulmıyocak bir iki nokta. 

Buzveıt • çarçll 
m814katı r.i~ 

Yazan: Ahmet Şükrü t:S ııV' 
Hitler ile Musolini aras:Jl of 

mülakatları andıran esr•~ıı 
şartlar altında Birleşik ~··' 
Cumhurreisi Ruzvelt ile "' 
Britanya Başvekili Çörçil bU

1 

görüştüler. . 
Bu gör;;.,....elerin mevzuuP" ....... w 

kil eden meseleler, başI·ra ı 
ma ayrılır: ıl 

1- İngiltereye, · Ru.~ aY8 ,.;rJ 
mihver devletlerinin taarrUI,ıtl 
hedef olan devletlere ver•. ~,r 
harp levazımı meselesi. yarı~ ;f 
bin kazanılmasını temin içı ' 
pılacak işler. 50r.~ 

2- Harp kaz:ınıldıkUP rıııJI" 
kurulacak olan dünya nız• 
dayanacağı prensipler. ,-; 

Birinci kısmı teşkil eden :. 
leler hakkındaki karariarıP ,,ı' 
yeti ne olclu.ğu bildirilrceıtl ~ .. 
dir. Yalnız İngiltere L€vaz=~1~ 1 : 
zırı Lord Bh·erbrokun ' 0 
kalılarla birlikte iıu i;leri ~·,, 
etmek için Amerikaya gıtt~., · 

·'kU"" her ,-eriliyor. Amcrıka hU ·rııJİ' 
İngiltere ve müt!ei:klerine 1 tılıl 
dairesinde her yaı dımı yaPr r.' 
hazır olduğunu :~krar teıır•1 
cirmişlir. Binaenaleyh _r•P~ı 
iş, olsa olsa, malzemenıP l ıti! 
ve ;e,,limini tesriden ibMc~i ıt 

Harp hedefleri ı.ai<kınd• , ti 
· ·· tere• ··annameye ge~ınce ; ır:ı:'.Ş pi', 

~annarrı c de ::.1er1 surulerı 
~ipler, Vilsonun meşhur ~rı of." 
maddelik programını hatır,• ,cır 
tadır. :ıatırlardadır ki ıg 1{,0o ;! 
sinık eski Cumburrbisi Vı ,ııl' · ıer 
bunlara benzer pren~1f' dt'' 
sürmüştü. O zaman Htlai siOI 
!erinin düşmanları, bu preı~cİU 
inanarak s::ahl:ırını terk e 

. . J11 i 
Fakat i ş rnllıun tanzırnı . .-P 

sine gcLnce; l.ıu pren>iP_1;'v 
tuldu. İngiltere, Fransa Vi;;ı'P 
Versay konferans;nda 1,ı 
bile haberdar olma:l:ğı bı_r re" 
gizli muahedeler ''.eri 5~ r>' 
Vilson, müttcfiklerile ."·~ti· l 
çelin bir müzakereye .. ~ırl1? 
kat Amerikaya_ dö~dugu J11uı 
beraberinde getırdığı sulh rrlf 
desinin on dört rraddelık Xpıe! . 
ile hiçbir c 1 akası y.oktu .. 

1 
ıs 

ayanı Versay muahedes•ıı r'' 
etmedi ve Amerika .AlrrıJ ;, 
ayrı bir sulh muahedesi:~ ıı. 
Aldatılmış olmaktan dog . "' . 

· A \'!''"'' cı sukutu Amerıkahları, ,., r 
!erine karşı lakayt kal.~~:ı:ı ~ 
ketmiş ve bu kayıtsızJ , k··rır.~ 
bi başlayıncıya kadar suk ııı· . 

Amerikalılar bu defa ı ııı 
dcleye de kar;şmak istC~~,ıı 
di ve 1914 lı arbindcn 3 1 

il'. 
dersler, hala iniiratçılıf;nll 
mesnedidir. . . dC S" 

Fakat in!iratçıhk ıeh"1 
l\ ı 

k .. 1 · nıııO O nece ~oz er var:;;.a, ~ . ıer 
leyhinde ~öylen ecck soı k~" 
çoktur ve ~ü phesiz dah 3 J)• 
mantığa daynn m,kt"d:r. ril>' 
bepledir ki fürleşi ~- A:rı:11~ıııt' vaş yava~ h:ırbe rurul< 

dir. ıe 
Müşterek bcyanoaifıC 'e o· 

sürülen prensipleri k•rrı:e f>' 
kaşa edemez: İngiltcr.~ rıı~' · 1 

ka, arazi ilhakını dü~uıı ..ıı4 1 

Milletlerin arzular.na 1 rll", 
hudut değişmesini kabıl ıli 4ı 
ceklerdir. Her millet kC~~ sr 
şeklini seçmek noktas~ıı de', 
tir. İki memleket, ~u,tu~~tii' ' 
rin iktısadi refahı _ıçı.ı:_ı rıı'd~ 
bulunan dünya iptıdaı 0ee' 
ne iştiraklerini t~sl_ıil 3~1t>' 
dir. Herkese daha ıyt. ç ,·e ı, .ı 
lan, iktısadi terakki t·"Jlı • . .. ın ılı ..,.. j)b 
emniyet temını ıç . ·bir 
da milletler aras:nda 'r1,rJc" 

· ·ı kt· Z9 ' cude getırı ece ır. , tl~rı 
1 

ra her millete hLI'' " 1;.·r• 
emniyetle yaşamak 1' 1-e>t 

. 1 · !:ı e ~v 
cektir. Denız erın tıf· .. ' 

niyet :ıltına aıınaca~, tif ııif 
terkedilecek ve kolle ktıf· 

ıac~ 
niyet sistemi kuru ıık 1 

k
. ~p .,, 

Bunlar yükse ~-. prc•· { 
celerinin ilham ettıir 'f cı?11 
dir. Fakat tatbik!- k01;0ıı110rP 
da kabııl edilmelıdil'· tıil' ı'1 ı;ıt 
raber, 1914 harbini ~~e ~'.O 
şebbüslerin netıce5 3ıııl11 
ümitsizlig·e kapılroııJil • .ı. ıf'~ 

ııt"' •O' 
man muvaffak c.JJna <-if ',.~r 

. U'l ·-:.! t1~" ' 
kü muvaffakiyetın .. 5ıer ııı' 
la bilir. Geçen haf)J ı;:es J 6 
adalet üzerine ınue ıarıı'ı· j . 

bir sistem paydar 0 r> JC ıl 
rinci ders. !kinci O.e bir · 
Amerika gibi büY"~ıe '~, ·• 
ket, beynelmilel \'

9 ınııJ· r·· 
l iyetlerinden kaçına bıl .ıev.I 
Çörçil beyannaınes• uıı~~ 
ibret alındlğuu anıa 
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'bu yazının metlnleri Anadolu 

bir suikaat hazırlandığı 
haberi tekzip ediliyor -
Bulgariatanda ıoförler 
sivil mahiyette seferber 
edildi. 

ttlh.i Ajansı bUltenlerinden alınınıştır) =============::= 
1 eden: Muammer Alatur 

lij Lo~dra mahfillerinden bildi • 
lr·~~ıne göre, İngiliz ve Sovyet 
ııı~""1tletlerinin Tahrandaki mü.. 
~ <!SsıUerı, İran hükiımetı nezdin
lq, >•ru bir teşebbüste bulunınll§
C. _ve İrandaki Almanların f.ev • 
~ lide fazla miktarda olması do-
. . ~18ile iki hükiımetin hissettik • 
buı/ndişe üz-erine yeniden Iran 
bıt~~etinin naazrı dJ.kkati.ni cel. 

-~!erdir. 

~u haberde, İran hükiımeti • 
~ ıneselenin müstaceli~tini an. 
n.rıı'«lığı da ilave edilmektedir. 
~~u~ içindir ki, İngiliz ve Sov. 
ıa . hukumetleri, halen mevcut 
~'Yete karşı koymak için iill 
l@~lrlerin alınması tavsiyelerini 

arlamışlardır. 

tı, tı.iğer taraftan İran Pars ajan
ltı ~randa statüko aleyhine bir 
t 

1 ası hallrlanmış olduğu hak • 
'tllldaki şayialardan bahsetn:ek. 
tııı:7 bu şayialar tekzip edilmek. 

~u şayialara göre, suikast ağus-
1.:ıı ortalarına doğru tatbik mev. 
f~ııt konacaktı. Fakat plan son 
~de meydana çıkanlmış, sui-

41nı an - Sovyet 
~'rbine bir baku; 

( l inci Sah.lledcıı Devam) 

'> r ndedmin külliyetli olduğunu 
ll ıl~ve etmektedir. 

il,,· !-> • B. Ajansı, Alman tayyareleri
'lıc.o.ı.,.• liman tesisatına ve liman 
~ la.rı.nda bulunan üç Sovyet harp 
~Ir.e muvaUakıyetle hücum ettik
t;ıt.ılı;ı' .. ha!if bir kruvazörlın ba~ara uğ-
lt 1IDnl bildirmektedir. 
~~ rlcar ı\jansı da Ukraynanın CeS Garbi kısmında mubasara edilen 
~t. et ornulannın imhasLna başlan

)~lnı hild;riyor. Ajansa göre, Budi
~1ı 0rUusunun Diniyepcr'ın Garbinde 
·~ ,~n cü;d..ıtamlaıı kısme-n ya im-

Qılın· · ~tır 11, ya n1uhaşara aitLna alın-

' ~ 1•kh · ~ olm'de çıkan gazelelerdeD biri 
~ euerln Donetz havzasını himaye 
~ l'enı bir ordu teşkil etmek imkin
ı.; 10_evcut olduılunu, vaziyetin bir S"" cwelinden daha az ümitsi% 
tı;~> nu yazıyor. Diğer bir ı:azete ise, 
~ eper kavsi içinde bulunan Budi
lı;~uounun kuvayı külliyesini kur
lııı; lç:n artık fazla üıııit kalmadl
l(J••ırıaktadır. 
~ Vog - Rog maden mıntakasını 
~ ltu eden Alman kıt'aları, takriben 
~1 °ınetre ilerlemişler ve Rusların 
·"~ 'tJer ötesine ric'at hatlarını kes
';';ııo~•k•,ıdiyle Diniyeper üzerinde 
l;"\'v~aden ı;ehrini 4gal etmişlerdir. 
t,~e · LERE 

~ 
'i~;;"•t tebliği Nikolaye[ şehrinin 
~ e ea1ldiğini ve tahliyeden evvel 
· ~ttrın t-.erlıa\·a edildiğıni ve bu ba .. 

a Almanların en az 20,000 as
') k~Ybettllderinl bildirmektedir. 

l)tlltenl ordusu intizam dahlinde Di
~e ru.ım4Ur. 
i't 0vadakı intiba, Ukraynadakl 
~ i Alznan taarruzunun Rus kuv. 
·l·~~ ortan mukavemeti dolayı. S \a~ladığı merkezindedir. 
~a't~ kaynakları, Almanların aıu 

'"'-\ ;.:Jlı bin tank kaybetüklc.rin.i 
,_ e Cd-iy_o_r_la_r . .,,._ __ _ 

Qllterede kadınlar 
~ Oııo ( l lncl Sahifeden Devam) 
~an)' J.-;:ıdın askere ihtiyacı vaı·dır. 
ı~İıı~ •ela erkek miktarı İogiltere
~ltt { to!< faıladır. Binaenale1h o
ıı,; tı.,. arkın bertaraf edilmesi için 
'ıı... ~" erkeklerin yerine kadınla
~ llıa_ı 11ması !hun cclir. Bu hu-
1~0. hdut bir mikyaı;\a :yaptığunU 
~~Çok iyi neticeler vermiş ol
""-~~~acı dolayı, hükümet orduda 
\!" ·~; kadınların miktarını arttır
~r vennl.jUr. 

~ 

kastcılardan bir kısmı tevkif olu. 
narak gizlice idam edilmiştir. 

cİran• gazetesi, bu :;ayiaları 
hayali bir suikast olarak tavsif 
etmektedir. 
BULGARİSTANDA ŞOFÖRLER 

SEFERBER 
Sofyadan bildirildiğine göre, 

Nazırlar Heyetinin aldığı bir ka
rar mucibince, bütün otorııobiller 
ve şoförler. 1 eylı1lden itibaren 
sivil mahiyette seferber edilecek 
ve her türlü nakliyat için devlet 
makamları emrin-e verilecektir. 

ATLA.NTİK MÜLAKATI 
İngiliz ve Amerikan gazeteleri 

Ruzvelt • Çörçil mülakatında alı. 
nan neticelerin yakında kendı • 
!erini göstereceğini yazıyorlar. 

Ruzvelt, Vaşingtona döner dön -
mez, vazifesine başlamış ve Ha. 
riciye Nazırı Kordel Hal ile iki 
buçuk saat devam e<kn uzun bir , 
görüşmede bulunmuştur. Bu gö.. 
rüşmede bilhassa Uzakşark va • 
ziyetinin gözden geçirildiği ilave 
edilmektedir. 

Zarın-edildiğine göre, İngiliz Baş.. 
vekili Çörçil, yakında İngiliz • A
merikan deklarasyonu hakkında 
bir nutuk irad edecektir. 

Bandırmayı tit
reten infilak 

(l inci Sah ifoden Devam) 
trikle dlnumit atc~lenmek sureliyle de
nize indirllmi~lir. DinamiUerin infi
lfiltı tekmil Bar~dırmayı sarsmış ve 
tahta kalaslar parçalanarak beton sü
tun €mide denizin dibine inerek yerine 
oturmuştur. 

Diğer taraftan aylardanberi üzerinde 
çal.ı,-:ıl..an bu in~aı::ıtın dünkü küşat res
minden bir gün e\·vel h!ıdis~ yerinde 
feci bir kaza olmuştur: Amelelerden 
Mustafa KC?mal Pafalı İdris belon sü
tunu tuta:ı muazzam kalaslardan bi
rinin kopmaslylc kalasın altında ezi
lerek ölm(4tür. 

B. Hallt Köprücü kazazede amele
nin ailesine 300 lira vermiştir. Tekmil 

,mühendis ailelerinin hazır bulunduğu 
dünkü seyahatle deniz altında inşaat 
işini denizin ü~;tündekinden daha ko
lay ve çok ucuz bir hale getiren bu 
çok enteresan buluşun hususiyetlerini 
arkadaşımız Hahlk Cemal yarın bir 
reportajla anlatacaktır. 

Japonya 
(1 inci Sahi!eden Devam) 

nunu açığa vuracağını tahmin et
mektedir. 

Çin menbalarından g-elen ha -
berlere göre, japonlar, Birmanya 
yulunu kesmek teşebbüsünde bu. 
lundukları takdirde, Çine bu yo. 

lun müdafaasında yardım ede • 
bilmek için, İngiltere ve Birleşik 
Amerika şimdiden lazım gelen 
tedbirleri almakla ıneşguldür. 
japonyanın siyasi tazyik etme. 

sine rağmen, iyi maliımat alan 
Çin mahfilleri başlıca japon he. 
deflerinin Sovyet Rusyaya taarruz 
etmek olduğunu iddia ediyorlar. 
Ayni mahfillere göre, japonya, 
halihazırda Hindiçini ve Siyamda 
gqsterdiği faaliyet sa~sinde ken
dini İngiltere ve Birleşik Am-eri.. 
kanın muhtemel bir müdahale • 
sine karşı korumak istiyor. 

Tahmin edildiğine göre, japon. 
yanın cenup denizinde büyük 
mikyasta harekatta bulunabil -
mesi için asgari 200,000 kişilik bır 
orduya sahip olması elzemdir. 
Halbuki, şimdiki halde Hindiçi.. 
nide bulunan japon askerinin 
miktarı ancak 50,000 dir. 

~t HO.MAN: 85 
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~'· llıı .;. e çıkarıp ,·erecek gibi 
~ı~' ı.:dıbarıa ben evden ayrıluı. 
ıı' ı.av ar aralarında göriinürde 
,,. ga b" 

lıı"''• I' '. ır dargınlık yoktu. 
\ij '. ııı.;~dı böyle bir dargınlığa 

1•·~ • . an veremezdi. Çünkü 
~ 1~1 •. 

'\'•hal rı al_lüst olurdu. 
lıilt ı0h~ın~n'.u aldığı son istika

; 't ~e 1b~a~ıı.ni daha geniş öl
t,) lararı ırbırıni kontrol eder 
lı 1~t4ıı. ksua1 sahnelerine sevke-
4,1.•tinı,i uııun içindir ki, ilk şa
lı,:~ ~~lınn: .. ~.öre Giizinin şeha-

lt· ıthaını uruyor ve ortaya da 
-ı.i,,. ar atıyordu, 

' ~. l'e . ~ !\j~ 1ı Ilı bir sual sordu: 
~I ~lira Salıa~ıza iltihak ettik.. 

~"ıi; .c Ukrıye veya Ferdi ile 
lf. ~tuııu, .. ? 

a•·ı oıu .. , r .. 
&:orü~nıedinı. 

- Sizi aramadılar mı?. 
- Aradılar, Fakat görüşmeyi 

kabul etmedim. 
- En önce hangisi aradı? 
- İlk önce polis aradı, adresi 

teshil etti, bu adres ile Ferdi be
ni aradı. 

- Ferdi ile konıışmadıwz de
mek? • 

- Hayır konuşmadım. 

- Annenizle niçin konuşmadı.. 
nız?. 

- Ona da canım sıkılmıştı. 
Hem sinirliliğim mani oldu, hem 
de." 

Güzin burada sözün kesti ve 
titrek bir sesle ilave etti: 

- Biraz da tabiatin sevkettiği 
birşey olacak, nazlanmak istedim. 

- Tekrar sizi aramadılar mı~ 

Eğer Japonya 
Amerikalıları 
bırakmazsa ••. 
Vaşington 18 (A.A.) - Mic • 

higan mümessili demokrat aza -
dan Dıngel matbuata beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 
Amerikalıların sükiınetlı;, ja -

ponyayı terketmek müsaadesi ve. 
rilmiyecek olursa on bin japonun 
Havai'de bulunan on bin japonun 
bir temerküz kampına gönderil. 
mesine harar vumek meci:>uriye
tinde kalacaktır. 

Mumaileyh Reisicumhur Ruz -
velte bu tedbirin alınmasına dair 
bir mektup yazacağını ilave et -
miıjtir. Hariciye Nezareti malı -
fillerinde beyan edildiğine göre 
Amerikalıların memlekete avdeti 
çareleri tetkik edilmektedir. Zan,. 
nedildiğine göre Amerikan tebaa
sının bir japon vapurile Şanghaya 
gönderılmesi ve oradan Amerikan 
vapurlarına bindirilmesi imkfuı. 
!arı tetkik olunmaktadır. 

Avaıtraıya başvekili 
Loadraya gitmezse •• 

Sidney 18 (A.A.)- Ticaret Na
zın Sir Earle Page şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Parlamento Menzinin Başv-ekil 
sıfatile Londraya gitmek teklifini 
reddedecek olursa siyasi bir buh
ran vukua gelecek ve memlekett-e 
yeni intihabat yapılması zarureti 
hasıl olacaktır. 

Sir Page ile HaPbiye Nazırı Mis
ter Sender parlamentonun Men. 
ziyi Londraya göndermek için ka
bine tarafından yapılan teklifi 
kabul etmesi hususunda ısr.ır et
mekte:lirlcr. 

Bu beyanat hakkında mütalea. 
lar yürüten harp meclisindeki a
meie partisi müşavir azası Evatt 
hükumeti harp tehlikelerini mü
balaga etmekle itham eylemiş ve 
Sir Pagenin intihap tehdidinin ti.. 
pik olduğunu ilave etmiştir. 

Sovyet taktiği 
Londra 18 (A.A.)- B.B.C. Bu-

. raya gelen mallımata göre mer
kez cephesinde Sovyetler muvaf
fakiyetli mukabil taarruzda bu. 
lunmuşlar ve mühim bir Alman 
kuvvetini imha etmişlerdir. 

Leningrada doğru Alman ileri 
hareketi, Rus mukavemeti karşı

. sında el'an ilerliyemiyor. Rus 
başkumandanlığının takip e•tiği 

tabiye usulü şimdi anlaşılmış, 

mem!-eketin mühim kısımlarile 

muvakkaten terkedikcek olan kı
sımlar ayrılmıştır. Almanlar, ne
nüz mühim bir sanayi merkezini 
bile zaptedememişlerdir. 

JV/ u lıa re benin 
9 uncu haf tası· 
na girerken ..• 

Londra 18 (A.A.) - B. B. C.: 
Şark cephesinde cereyan etmek
te olan mücadelenin karekteris • 
tik noktası, Sovyet kuvvetlerinin 
Almanlara gösterdikleri anudane 
mukavemettir. 

Bütün cephenin boyunca muha. 
rebeler devam ediyor. Bununla 
beraber. muharebenin siklet mer. 
kezi Ukraynadadır. Mareşal Bu. 
diyeni askerlerini Dinyeper isti
kametinde çekmeğe muvaffak ol
muştur. 

Fin cephesinde 
Sovyetler 1300 
ölü bıraktılar 

Berlin 17 (A.A.) - D. N. B: 
Finlandiya cephesinde Sovyetler, 
Alman ve Fin kıt'alarının ileri 
hareketini, mukabil hücumlarla 
durdurmak isi-emişlerdir. Bu yüz. 
den Sovyetler harp meydanında 
1,300 ölü bırakmışlardır. 

Alman askerleri, teslim olmak 
istiyen Sovyet askerlerinin siyasi 
komiserleri tarafından öldürül • 
düklerini ıbir kere daha müşahede 
etmişlerdir. Bu müşahedeler bila
hare Sov~t esirleri tarafından 
teyit edilmiştir. 

LolıomatlUn 
kıvılcımları 

(1 ine! Sah.lleden Devam) 
kağında demiryolu kenarında 
kömü.rcü Mehmede ait 23 numa
ralı ev bu suretle tutuşmu~. yeti.. 
şen itfaiye tarafından ev k1'ınen 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 
Bağdat caddesinde Avniye ait 

143 numaralı köşkün bahçe~inde
ki otlar da tren bacasından çıkan 
kıvılcımlardan tutuşmuş, i:faiye 
tarafından söndürülmüştür. 

Erenköyünde 
(1 inci Sahifeden Devam) 

!enen iki feci tramvay kazası ol. 
muştur. • 

Eski meclisi meb'usan memur. 
!arından Mehmet Kenan isminde 
yaşlı bir zat, Kadıköy - Bostancı 

arasında işleyen bir tramvayın 
altında kalmış, ezilerek ölmüştür. 

Yine dün öğleden sonra Cadde. 
bostanı plajına gitmiş olan Sabiha 
isminde bir muallime de dönüşte 
ayni hatta işliyen ·bir tramvay 
altında kalmış ve bir becağı ke. 
silmiştir. İki vak'a hakkında Üs
kudar Müddeiumumiliği tahkikata 
başlamıştır. 

30. Ağustosa 
40.000 Lira 

hazırlanınız 
yoldadır 

ZAFER PİYANGOSU 
30 Aöuıtoıta ızmlr Fuarında çekiliyor 

30 Ağustos Zafer Bayramı, Taliin de bir zaferi olacakUr. O gün için 
l\1illi Piyango .Cevkalide bir ke~ide terli p emiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 
Piyango~u İzmir Fuarında çekilecek.tir. Tam biletler 2 lira, yarım biletler bir 
liradır. Bu tekil.işte (4.80.000) liralık ikra'lliye dağıtılacaktır. 1 inci İkramiye 
(40.000) lindır. Bundan başka iki tane (10.000) Jıralık, dört tane (5.000) li
ralık, kırk tane (2.000) liralık, krık tane (1.000) liralık, seksen tane (50Q) li
ralık, dört yüz tane (100 liralık ikramiye daha vardır. Görülüyor ki bu her 
çapta ikranıiye her çapta talii n1eınnun edebilecek kadar boldur. İzmirin aç.ık 
talilni tecrübe ediniz. 

- Aramalarına fırsat kalmadı, 
çünkü pansiyonu değiştirdim. 

- Yeni adresinizi bilmiyorlardı 
demek. 

- Bilmiyorlardı. 

- Siz de annenizi görmek ihti-
yacını duymadınız ını? 

- Zaten aradan pek uzun bir 
zaman ge~medi. Annem öldürül
dü. 

- Ferdi ile anneniz arasında 
son günlerde mütebariz bir anla. 
şamamazhk var mıydı? 

- Ne gibi? 
- !lleselil, Vedadı kıskanmak, 

eve almamak gibi meseleler üze
rinde. 

- Vedad daima annemin zihni
ne bakim bir vehim haline sokul. 
muştu. Bunun sebebi de birinci 
derecede Ferdi idi. 

Cinayet olduktan sonra anlad1m 
k~ Ferdi mütemadiyen onun vch· 
mi üzerinde nıüessir olmıya ça .. 
h:;makla onu bir taraftan hayyen 
malUI bir hale getirmeğe muvaf. 
fak olmu~, bir taraftan da cllıı· 

deki paraları çekmiştir. 

- Annenizin bankadan çekilen 
servetinin Ferdi tarafından çe
kildiğini zanoediyor musunu.z?. 

- Herhalde. 
- Bunu sö)·lemek için neye is.. 

tinat ediyorsunuz?. 

- Ferdi muhakkak ki annem 
ile sırf onun servetinden istifa

de etmek için yaşıyordu. Bu ser
vetin tamamını ele almak için 
Vedadı, benim ona gitmemi eline 

en büyiik ve en müessir silah o
larak kullanmıştır, 

Bu hadiseleri her gün biraz da
ha muhayyilesinin kuvvetile şi.. 

şirerek annemin sinirlerini boz
muş, konağın içinde Vedat korku-. 
su .. diye bir korku yaratmış, bu 
korkuyu her saniye büyütmüş, 

yeni yeni buluşlarla takviye et. 
miştir. 

Güzin bir saniye sustu. Sonra, 
daha müessir, daha ahenkli bir 
sesle devam etti: 

(Devamı var). 

Şimdiden hiç 
bir şeye ka

rar veril em ez 
(Başmal<aled•o Devam) 

nizamını da tasavvur eden bir 
harptir. İnsanları bir fikir ve bir 
nizama inandırn1ak, bu nizam ü
zerinde toplamak ve o vaziyette 
dünyaya hakim olmak iddiası 

karşılıklı çarpı~ıyor. Bu çarpışma
da ve dünyaya hakimiyette ya fa. 
şist ve nazist temayülleri ihata 
eden kudret hakim olacak, yahut 
da demokrat milletler cephesinin 
zafer ve idame planı mutlak ha
kimiyet iktidarını kazanac~k. 

Medeniyetin sür'atli inkişafı, 

fennin bugün vasıl olduğu terakki 
merhaleleri, her nevi mesafe ve 
zaman mefhumunu ortadan kal· 
dırınıştır. Dünyaya hakimiyet ve 
insanlığı bir hedef \'e bir nizam 
üzerinde seferber etmek; bu ik
tidarın iddiasına sahip olanlarda 

· esas olmuştur. Bunun içindir ki, 
Almanya ve müttefikleri ile İn
giltere ve mütteiikleri arasında 

anlaşma; her geçen gün için biraz 
daha müşkiilleşmekte ve harp; 
kat'i bir tasfiye neticesine doğru 
gitmektedir, 
Dünyanın müstakbel hak.imi; 

ya yalnız Amerika ve İngilterenin 
birliği ile ifade edilecek Anglo -
Sakson varlığının temsil edeceği 
demokratik nizamın temsil ede. 
ceği iktidar, yahut da Almanya ve 
müttefiklerinin temsil edebilece
ği maddi ve id""lojik kudret ola
caktır. Bizce; Ruzvelt. Çörçil ara
sındaki mülakatın dayandığı nihai 
neticenin sırrı da bundan ba~ka 
bir mülahaza değildir ve sulh 
bilvesile işaret ettiğimiz gibi; ına
alescf insanlığa yakınlaşmakta 

değil, yadırgan ve mütezat bakış
larla kuvvetlerin biribirini yere 
sermesine intizaren, şimdiki halde 
uzaklaşm,1ktadır. 

Bu badirenin netice ve tesirle. 
rinden ancak, kendi kuvvet ve 
iktidarlarına, bünyelerindeki geaç· 
lik ve hiiviyctlerind,ki diriliğe 

güvenen ve ayakta kalan devlet
ler kurtulabilecek, müstakil var. 
Jıklarını muhafaza edebilecekler
dir ki, Türkiye Cumhuriyeti bu
gün olduğu gibi; yarın da inşa. 
allab bu devletlerden biri ve dai
ma başlıcası olacaktır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Harp Vaziyeti 
(1 ınci Sahifeden Devam) 

dan kurtulduğuna hükmedilebilir. 
Almanlar, Dinyeper köprü ve 

geçitlerine ric'at eden Savyet kıt
alarından evvel varmağa çalışı
yorlar; piyadeler sallarla nehrin 
her yerinden şarka geçebilirler . 
Fakat atlı ve motörlü kıt'alar köp. 
rü olan mevkilere doğru 11.lplana
caklarından vaziyet tenlikelidir. 
Sovyetlerin bu işi becermek için 
bir müddet daha zayiat ve esir 
verecekleri şüphesizdir. Ruslar 
Dinyeper şarl<ında mukavemet i
çin, bu geçiş bittikten sonra köp
rüleri ve geçitleri tahrip edecek
lerdir. Bilhassa nehir üzerindeki 
şose ve demiryol köprüleri mü
himdir. Bu nehir boyunda muka
vemet için daha evvelden hazırlık 
yaptıkları muhakkaktır. Bu iti
barla muharebelerin çok çetin ol
ması beklenebilir. 

Mnhtelll yerlerde 
(1 inci Salilleaen Devam) 

•- İstanbulda tetkiklerde bu
lunduktan sonra kara yolile garbi 
Anadoluya doğru seyahate başlı. 
yacağ;m. 

Memlekette büyük su işleri p~ 
jeleri etrafındaki hazırlıklara e
hemmiyetle devam ediyoruz. Su 
işleri ile elektrik etüd işleri Ve. 
kaletimizde yekdiğerine müva:ıi 

bir surette yürümektedi;. 
İnşasına karar verilen Gediz 

havzasındaki Adala barajı hem 
bu havzanın ihtiyat su depoluğu
nu görecek ve hem de tekmil Ege 
mıntakas;nın İzmir ve Aydın gibi 
büyük şehirleri de dahıl olmak 
üzere elektrik enerjisi temin olu
nacaktır. 

Fırat nehri ve Sal{arya nehri 
üzerinde de böyle müşterek sula
ma ve elektrik işlerini temin ede
cek olan büyük barajlara ait pro
jeler yapılmaktadır. Bu suretle 
memleketin umumi elektrifikas
yonu noktai nazarından hazıı·la
nan projelerin tatbikine geçile
cektir. 

iTiZAR 
Münderecatımızın çokluğundan 

hediye kazananlarla <Onun haya
tını anlatıyorum. tefrikamız bu
gün girememiştir. Özür dıleriz, 

Bir şiir tenkidi : 

ÇİNGENE 

Yeni çıkan bir mecmuada •Çin
gene kızları. diye bir şiir var. 
Pek hisli ve içli şairlerimizden 

Bn. Şükiife Nihalin yazmış olduğu 
bu şiiri bir kaç defa okudum. Fa
kat bunun hangi Çingene kızla. 
rına ait olduğunu bir türlü an
lıyamadım. Daha doğrusu, bu 
şiirin, bizdeki hiç bir Çingene kı
zına benzer tarafını göremedim. 

' Şiiri parça parça inceliyelim: 

Horoz seslerile düş-erler yola; 
Bazı omuz omuza, bazı kolkola; 
Dünyayı satarak şöyle bir pula, 
Güne ilk selamı onlardır veren .. 

Ben, ömrümde yaz ve kış bir 
Çingene kızının horos seslerile 
yola düştüğünü, ne gördüm; ne 
de duydum. Gerek yerlilerden, 
gerek.>e göçebe denilen çadır Çin. 
genelerinden hiç bir kız horoz 
seslerile yola düşmez ve güne ilk 
selamı onlar v-ermez. Hastalık, 

doğum, fevkalade bir iş ve yahut 
bir düğün, eğlenti dönüşü filıin 

olursa o başka!. Tabii bunlar, yal
nız Çingenelerde olmaz, herkeste 
olur. 

Sonra yollarda omuz omuza-ve
ya kolkola yüriiyen Çingene kız. 
!arını da gören varsa söylesin!. 
Onlar, büsbütün başka türlü yü
rür ve yürürlerken büsbütün baş
ka tavırlar, edalar takınırlar. 

Gözler dopdoludur loir tatlı 

düşle; 

Dertleri yok giyim, altın, 

gümıi'ile; 

Rüzgarlar gibi hür bir yürüyüşle 
Her sabah onlard;r gelincik 

deren.. 

Gözlerinin bir tatlı düşle dop
dolu olması ne demek?. Bunların 
hiç tasaları, kaygıları, elemleri, 
matemleri yok mudur?. Bu iş 
zamanına, gününe ve kızın o gün
kü ruhi haletine göredir. Onun i
çin onların gözleri bazan tatlı. ha. 
zan acı düşle ve hazan da filayt
lıkla doludur. Yeni herkes gibi. .. 

Hele Çingene kızla;:ının giyim, 
kuşam, altın, gümüş, elmas gibi 
şey !erle dertleri yok demek on lan 
hiç tanımamak demektir. Bundan 
otuz, kırk yıl önce onlardan yer
lilerin, takıp takıştırıp, çakıp ça
kıştırıp iki dirhem, bir çekirdek 
Kağıthane ve Çırpıcıya bir gidiş. 
leri vardı ki hani en kötüsünün ü
zerinde o zamanki para ile en a
şağı beş sarı liralık elbise, ger. 
danlarında dört beş beşibir yerde, 
kulaklarında altın, elmas küpeler, 
parmaklarında yakut, zümrüt yü
zükler bulunurdu. Bindikleri mü
kellef fayton ve kupalar da baş. 
ka ... 

Bugün hala onların gezme toz
malarında, düğün1-rinde, hamam 
alemlerinde nasıl giyinip kuşan
dıklarını herkes bilir. Yalnız ne. 
dir ki biçimler fazla şatafatlı, 

fazla acayip, renkler çok çiy ve 
açıktır. Gelelim göçebelere, yani 
kırlarda yaşıyanlara, onları da 
giyim, kuşam hususunda Hıdırel
lezlerde, düğünlerinde görmeli•. 
Sonra: 

Her sabah onlardır g-elincik 
deren 

-
• • 

Müsahabesi 

KIZLARI 
Yazan: Osman Cemal Kaygıl• 

Ne demek?. Kimlerdir her sa· 
bah bu gelincik toplıyanlar?. Bir 
de göçebeler gelincik 1ilan topla. 
mazlar. Baharda celinciği topla· 
yıp satanlar yerliler, yani Suluku· 
lelilerdir ki, şairin asıl kasdettiğ • 
kızlar, bunlar değ!!, göçebelerdir. 
Halbuki onlar da gelincik, ebegö. 
meci, labada, bindibağı, 13.vanta 
çiçeği filan toplay;p sokak sokak 
satmazlar. 

Şiirin alt tarafı da yukarıdaki
ler gibi hep eobere yazılmış şey
ler ... MeseU: 

Renk renk çiçek açmış omuz 
başları, 

Yellara onlardır demetler seren 
Hangi renk renk çiçek, hangi 

omuz başları yahu?. Bunlar n yüz
de biri, o da baharda aklına esip 
de bir gün başına bir mor salkım 
ya takar, ya takmaz!. Yollara çi
çek demetleri sererlermiş .. Hangi 
yollara, ne zaman sermişler bu 
çiçekleri?. 

Yıldızlar doğarken dönerler kıra 
Yanık türkülerde binbir hal.ra 

Bunlardan bir iş iç'.n, arasıra 
şehre inenler yıldızlar doğarken 
değil, gün batmadan kırlara dö
nerler ve dönerken kat'iyyen tür. 
kü mürkü söylemezler. Zat.en bil
mezler ki söylesinler. O türkü 
söyliyenler başkaları.. Onlar za
ten çalgıcıl:k, türkücülükle, daha 
doğrusu musiki ile geçinenlerdir 
ki onlar da kırlarda değil, şehirde 
otururlar. 

İşte, hiç tetkik etmiyerek, tanı. 
mıyarak, bilmiyerek ezbere yazı
lan şiir buna derler. Faraza, şim
di benim Maçka apartımanların n 
birinde bir briç partisine, yahut 
da Semplon ekspresinde bir aşk 
macerasına dair bir hikaye yaz. 
mıya kalkmam gibi birşey olmuş 
bu .. Evvela görelim, hem de iyi 
görelim, tanıyalım, bilelim, tetkik 
edelim ve hele onu içten adam
akıllı duyalım, ondan sonra yaza
lım, bakınız o zaman şiir ne enfes 
olur. 

Yedlkulede yangın 
(1 inci Sahifeden Devam) 

sına ait Santral Memucat ve iplik 
fabrikas;na da sirayet etmiş ve 
iki fabrika tamamen yand:ktan 
sonra ancak ateşi etrafa siravet 
ettirmeden söndürmek kabil ola
bilmiştir. 

Yapılan tahkikatta. pamuk fab
rikasının Şark ve Ünyon sigorta 
şirketlerine 80 bin liraya ve men. 
sucat fabrikasının da Anadolu ve 
Ankara Sigorta Şirketlerine 400. 
bin liraya sigortalı olduğu anla
şılmıştır. Yangının sebebi henüz 
tesbit edilememiştir. Tahkikata 
ehemmiyetle devam olunmakta
dır. 

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sahifeden Dl'\: :ım) 

Henüz tamam olmıyan mnlüm :ı.ta 
göre hava muharebelcrinrle 19 dıış. 

man tayyaresi dilşürüln1üştür. Bizim 
zayiatımız 12 tayyaredir. 

Karaderizde tahtelbah'.rlerlmiz, ik( 
büyük Rumen nakliye gemisini batır. 
mışlardır. 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Erzakın Cinsi Miktarı 

,, 
Ekmek 38000 - -Et ll200 

Tavuk ve ı~indietl 1900 --
Toz ve kesme Ş<"ker 3900 

Kuru Erzak 6930 

Sade ve Tereyağ 1300 

Zeytinyağ 700 
Zeytin tanesi 1700 
Sabun 500 

Kuru ve yaş meyva 22465 

Yaş sebze: 22 kalem 30850 Kilo, 
29250 adet 

Muhamm"n Bedeli İlk Teminatı 
LL K. Li. K. 

4940 370 50 

5782 433 65 

1187 50 89 06 

1884 Hl 30 -2235 50 167 66 

2300 172 50 

595 
680 114 37 
250 

1525 
~--------------~~~~-4277 25 

l\luham.men Bedeli 

Li. K. 

5185 50 

320 79 

ilk Teminatı 
Li. K. 

388 99 

ı - lıtanbul Kız Öğretmen Okulunun muallim ve pansiyon kısunlarınıo 
yukarıda yazılı yiyecekler 13/VIll/1941 gününde yaptlan açık eksiltmeleri.ncie 
işlekti c;ıkn1adığından (10) giin uzatılarak 23/\'Ill/1941 Cumartesi günü saat 
1.1 de Beyoğlu İstikliıl caddesinde Liseler ııuhasebe,iliğınde toplanan Komis
yonda yapılacaktır 

2 - İt-tekliler temlnatlarınt belli gün ve saatten evvel nıeı:kUr Muha.se.. 
~e veznes ne yatu-arak tc~lnat makbuzlarını ve yeni yıl Tlt:aret Odası v~ 
sikalariyle birükte Koınl.·yona gelmeleri ilan olunur. (7166> 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 88 
Yazan '. Frııncia Macluınl 

İradesiz 
deniz 

Çeviren: l skender F. SERTELLİ 

bir vapur g ibi insan dümensiz 
ortasında bocalar, durur 

paraya çok acıyorum, madam! Eğer 
s.zın ltocan l7 da benim &ibl hayatını 
\;Ok güç kazanan bir tezgihtar he, 
sozlenme ıt:mat ediniz .. Bu kum~lara 
boş yere para vermeylni:ı... Hem siz 
bu karışık ve sahte ipekli kumaşları 
n ıı;ln alr,torsunuz~ Güzel vücudtinü
zu. pembe teninizi bu kumaşlarla 
ıakla.ma.k. için mi?.. Hayır .. HayU" .. 
Ben siıe kumaş ıat.mıyorum, madam!> 

Bu. bep•\nd<E gıl:zel ve !kuvvetli 
bir ilad.:. Pari.s işçileri .keyir> tek -
t.ikten sonra c:Dimosten> e taş çıkar
ıacak kadar kuvveUi birer hatip k.P
ıilı,.orlar. Acııba ben de onlar ııbi t 

l11.ırada aıı.aı· ve bu dalgalara düşer
senı, oeler aöyliy~ttm? Hayır .. Ben 
bunu yaı>mıyacağırn. Bu. benim ıçin 
çok t.eh.lıkell olur. 

Ya bıraz sonra, ben de onlar gibi 
ıOy~enmeğe başlarsam .. Ve mesela: 
cBcn bır lnflliz c:asusuyum .. > d:ye 
ba(lra<"alt olursam.. Aman AJlahıın, 
bu ;.k.lbeti düşündükçe, irademe sa -
bıp olm:Jıc için, &'özlerimi kapayıp et
ralı dinliyorum. 

1rade .. Bu, 1nsanın dümeni. i.rade
ı:iz insan, di.imftı.s.i.z bir vapur gibi, 
deniz ort;1sında nasıl boca1ayıp du
rursa. insan da iradesini kayberUnce, 
ıu :ı!yon daiıaları içinde bocalayan 
kımselere benzıyor. 

Fakat, bu lıtiııcl konuşan lı;çi ne 
ıuzel hatip. 

Ne düzg-Un konuşuyor .• Ne munta • 
ı.am il.adesi var .• 

Onun - kendi dilinden _ tezglhtar 
olduğunu öğrenmesc)·dim, muhakkak: 
ki bir avukat olduğuna hilk.medecek
tim. 

J\.fatımafıh buraya ıelen isçiler sa ... 
nıyorum ki, hitabet mektebın<,:e az 
çok ders görnıiiş olaraklar .• 

İşte bir genç daha. 
İlk önce saçma sözlerle nunJdan. 

mağa başladı. Fakat sonra, yavaş ya ... 
vaş -hkpı bir hatip gıbL acıldı. 

!!unlann hepsinin tirer ide[jksJ 
var. Ka!alarında müsbet birer dü -
llıJlc>e saplanmı~ .. Hep o mihver etra
rında dönüp dolaşıyorlar. Bakınız bu 
lıçilncü eM"Ukes neler söylüyor: 

•- Ben tersanede bir demirci us
ta~ıyım. Günün birinde bir bahriye 
am;rau çJmayı dü.şünmüyorum. Bu
nu dil$1ınmek hakkım da değildir. 

Çurıkü ben, denizcilik mektebinde o
kumadım.. Denizcilikten çakmam. 
Fakat. ben tersanenin demricilik ıu
be<.,ınde neden bir usta.bası olmama -
l.Jyım! Buruı iktidarım mı yok! Ha-
7ır .. Ark~dqlarım bana, sen çok 
muktedir bir demırci ustasısın, di ... 
yorıar. Ben de kendimi tartıyorum: 

B•ıcün dUn:ra demJrcilerine ders 'e. 
reı..-ek kudretim, bllgım var. Nerdes1. 
n!z Ameı·ika demircileri?.. Yok .• Ben 
Amerıkalllarla uzlaşamam.. Zira, 
onlar çok: aç aözlü insanlardır. BeT\ 

onların ne karınlarını doyurabillrim. 
Ne de gözlerini..> 

Üçüncil afyonkeş de bir işçi idi .• 
O da hitabet n.ekteblne uğramış gibi 
konuşuyor. SöyJediği sözlerin son 
cümlesi hıç de yabana atılmaz. Fran .. 
sızloır santimle, AmerlkaWar dolarla 
uğraşıyorl&r .. Ellerindeki ölı;üler ara
ıında büyük görüş ve refah !arkları 
var. Fransızlara göre. bir Ameri:fkalı 
tlbctte aç gözlüdür. Çünkü, onun bü
tün işleri dolar va.Wd.i kiyasisl üze
rıne öl~ü.lerek yapılmıştır. Onların öl
tı..su geniş.. hlemleketieri zengin.. 
yt-. r.Jyeleri fazla. 

* İşte bir dördünciliıü konuşuyor .• 
Bu adam bit' 1htHalc:lye benziyor .• 

Fışenk gibı birdenbire paUadı .. Kes
kin, dlk bir sesi var. 

.Bakın ıı.eler söylüyor: 

•- Esk.ı Cilrnhurreisl Puankare 
benim çıra~ımdı. Vaktile ikimiz de 
bir marangozun yanında çabşmıştık. 

O sonra mektebe girdi. Hukuka gir

di.. Gaileli islere .eirdi .. Büyük adam 
oldu. Fakat büyi.ık adam olması neye 
yarar? Bir gün yanına girmek isle -
dlın. Beni kabul etmedi. Halbuki ben 
ondan, dJğer aristokrat dostları gibi, 
bir ikbal ve ıaadet mevkii veya bir 
ıeref i5tiyecek değildim .. Sadece ken
disine muvaffakıyetler di1eyecektim 
YE! kereste ,·erg11e~inin mümkünse 
biraz indir1~mestni istiyecektm. Koca 
Puankare' Smdi o da benim aibi so
kak ta dol~"şlyor. ikbal biç kimseye ta
pu !le ve~ılmiş değıldir. Onun glbl 
yü.ksek mevkilere geçenler arasında 
ondan daha kötü kalpJilcrı de var
dır .. Ben onlara çok yakında hadle .. 
rini bildirtcetim. Ah, elime bir bom
ba a-e(.-se. Ah bir bomba! ,, 

Çinlf garson bu ıöı.leri nereden de 
duymustuJ 

!Devamı var) 

18 Ağustos 1941 
18.00 ProRram 
18.03 D•ns Mü. 

(Pi.) 
18.30 Serb~t Za-

man. 
18.40 Oda mu!IJkisı 
19.00 Konı.~ma 
19.15 Köy Hava-

ları. 

19.30 Habcıler 
!9.45 İnce saz 

20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Halk Tür-

küsü, 
21.00 ZJraat Tak. 
21.10 Saz &erleri 
21.25 Hoşbeş 
21.45 Müzik (Pi.) 
22.30 Haberler 
22.45 Dan• Mü. 

(Pi.) 
23.00 Kapunı,ı. 

- ---------- --------

1 istan~ul Levazım Amirliği Satınaıma Komisyonu ilanları 
Mıktoırı Tutarı Teminatı Cinsi 

Metre Lira L~ra 

----
!>(i.()00 18,060 13S 1,50 Kurşurıt 8!1tru"lılc 

r,,uoo 4,983,60 3~ .. j'j Kol astarlığı. 

Yukarıda yazılı ıı.starlık bezler p::ıza rl;kl::ı ~atın alınacaktır. İhalesi 20/8/ 
141 Çrıamba günü ıaat 15,30 da Tc.pha nede Lv . .Arnfrlıtı satın alma k:omısyo
punda yaptlaC'aktır. Taliplerin belli vak ltte koıT,ısyc.ına eelmeJerı. • 177-7181) ....... 

Beher kilosu 370 kuruı;tan 3200 ıtl

lo kadar ııençeli.k !:ösele paz<ı.rlık.la 
satırı alınarakttr. İhalesi 19/8/941 Sa
lı glınü s•at 15.30 da Tophanede Lv. 
A mirlili satın a lma kom1syonw1dc; ya. 
pı.Jacaktlr. Alış, muayene ve te5Lm 
ıartları komisyor.da &örülür. İ<;teklı
Jerin 17~6 Jtra lr.at't •tcm1natlarıyle 
bellj vakitte .lr:om.ısyona ıelmeleri . 

(172 - 7134) 

4658 adet yular sapı ahnacaktır. 

Paz,ırlıkla eksiltmesi 19/8/941 Sah 
günıi saat 14.,30 da Tophanede !..v_ A
mirliği satın alına Komls3onurıda ya 
pılacaktrr. Tahmin bed.el1 l:l33 lırı 

1'4 kuruş ilk te:-ninau ~2 l:ra 54 ku
ru,rnr. 1'Gmunesi komlfy011da y,orü
lü.r. Taliplerin belli vakitte kom1syo
na celmeleri. (174 - 7136) .. 

E eber kllowna ~5 kuruş t.aıımin &o 

dilen tOOO kilo z"T\in bın<sı alınacak
tır. Pazarlıkla eksıltmesı 19/ 8/941 Sa
lı gıin!ı aaat 15 de Tophanede L v. A. 
mirliği satın alma ko:nisyonuuda 7a 
pılacakbr. K at't temlnaa :t~5 lır.1dır. 
Taliplerin bellı vakı tw. \:omisyona 
ıelmeleri. (175 - 7137) .. 

eooo giyım birli:: nalı alınacaktır. 

Pazarlıkla ek&ittme•i ~0/8/941 Ç.ır
p mba gfuıü ıaat l~,30 da Tophanede 

Lv. Aır. Lğl satın alma komısyonun. 
da y:lpı~:ı.cıktır İlk ten~ınatı 405 lira
dır. N 1.:..-;-u1ıeleri komisyoada göriı 

lür. T~Hplerin belli vakitte komısyo. 
na r·me:erl. (17i - 7183) · .. 

25 ton kuru ot :.ıhnaraktır. Pazarlık

la eksiltmesi 2118/941 Perşeınbe ıü
nO s~at 14,30 da Tophanede Lv. A
mirl1ği satın alm<1 komic:yonıında ya
pılacak4.r. Taliplenn oe~li vakate ko
misyona gelmeleri. (180 - 7184) ... 

Behe r kJosuna 450 kunış tahmin 
edılen 500 kil., kadar krrpnn kayışhk 
kôsele ;siınaCDktır Pa:ıı;,ı llkHl eksilt
mesi 19/8/941 Sah gur.d saat 14 de 
Tophanttıe Lv . .Amirlı!i sat.ı.n ıı.lma 
ko_misyonunda yapl]acaktır _ Kat't temi. 
natı 337 Ura 50 kuruştur i~tcklilerin 
belli vakitte k.omj!yona felmeleri. 

( 171 - 7086) .. 
Demiri clbeU aslı:eriyoden veri lmek 

üzere 9729 CiY1m beygi r ve katır nalı 
yapbrıJacaktı.r. Pazarlıkla eksiltmesi 
21/8/941 Perşembe gunO saaı 14 do 
Tophanede L v. Am:rlıği sau.o alına 

komisyonunda yapılacaktır. Nümune, 
evsaf ve şartnamesJ komisyonda &ö.. 
r ülür. TaUplcrin heJll vakitte komis ... 
J Ona eelmeleri. (173 - 7135) 

----- ---·- --- --
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

31.7.9-t 1 günlü Son Te.lgrat 7 .8.41 Ye n l Sabah 14.8.41 Son !lavadia ıazete
lerinde aç,ri; eksll!mc He müboıyaa eıtile cel!i ilfın edj}en 875 •nelre 80 santim 
liıcivcrt kumaşın talip zuhur etmediğin den ihalesi yapılamamlJ v~ p~za.rhkla 

alınmasına karar verilmI~tir. Talıplerin 30.tL941 c nu ı:-.at oııda Başmüdürlük 
S:ıtır.alma Kor.'isyununa mJracaallan. (7179) ·-------------

!stanbul Akşam Kız San'at Okulu Mü
dürlüğünden: 

O}. Jliın F.~~Ilıl devre t bi rint'1 ve 1ktrıci sını r lmtıh~nlal'ı ,·E talebe kaydı 
(25) Alustoo Paza•t .. ı efuııl h••lıyacak tır. ı 7120) 

<l, .. ,, ' - ~ .... ·: ~- • • _ .. _...,,., P..ıııı?:,,, ... ~ •• .... ,.,,..~.t ·"' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İcabmda günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından 

Benzin alınacak 
1 - Havacılık Dairesi motörlil va.sıt alarmın senelik ihtiyacı iç10 azı 50.0001 

çolu 75.000 litre dökme benzin, kapalı zarf usuliyle ek:slltıneye konulmuştur. 

2 - Muhammen ~edeli 196500 muvakkat teminatı 1473 lira 76 kuruştur. 
3 - Ek:dltmesi 25/8/941 Pazartesi &:ünü saat 15 de Tilrk Hava K urumu 

Gene1 Merkeı. binasında yapıJacaktır. 

4 - istekliler lüzumlu vesika ve te minatlarını havl 
zarllannı saat 14 de kadar komisyona vermeUdirler. 

kapalı 
•6767> 

ve mühürlü 

Detlıt De11iryıllırı te Li11anlırı isletme U. İdaresi llinlırı 

jeuLMACil 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

1 • 
2 ----. -- . _ .. -
3 - - -- •• : . -:.-----

Muhammen bedeli (1047) lira (40) kuruş olan takriben 16,552 metre ml

Ubı 10 kalem muhtelit eb"atta çam ta.il ta, diline ve kalas (29.8.1941) Cuma 
ııünU saat (15) on beşte Haydarpapda Gar binası dahilindeki komisyon tara

fından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

~ -·-=~--===·= 
1

8 • -- ---

1 9 --==-·~·= 
Bu işe girmelı: istlyenlerln (78) lira (56) Jruruıluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesai.kle birllkte eltsiltme günü uatlne kadar komisyona 

müracaatleri l~zımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyon dan ve Mud~a - Eursa Hattı i~letme 
Amirliği tarafından parasız olara k dafı tılmaktadır. (6793 ) ...... 

Muhammen bedeli (15.950) lira olan Manyatolu telefon ve Santralları 
2/10/1941 Perıembe günü saat 15.30 da kapalı zacf usulü ile Ankarada İdare 
binasında SCLtuı .llınacaktır. 

Bu 1~• eırmek l<tiyenlerin (1.196,25) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiı:I \esikalurt ve tekli!JerinJ ayni fÜil saat 14.30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme Dairesinden, H. Paşada 
Tesclliım ve Sevk Şefliğinden dağıtıla cakır. (7020) 

.... ... 
Muhammen bedeli (313.000) lira ol an takriben 5000 m3 ÇJm kererle 

(2.9.941 5a!ı) günü sa.at (15) de kapalı zart usulü ile Ankarada İdare bina
sında alın3caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (16270) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni iÜIJ saat (14) de kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler (100) kurup Ankara, Haydarpaıa, Eski&ehlr, İzmir vezne. 
onda satı~ ..ıu. .. ~a1ı:tu-. 

İstanbul Polis Mekebi Müdürlüğünde11 : 
Cinsi 

-
Keşif Bedell İlk Teminatı 

Llra Kr. Lir a Kr. 
Münakasanın 

Tarih ve SaaU 

Spor uı.Jıallinin ln~ası S478 00 260 85 4-9-941 14 

1 - Mektebimlzde açık eksiltme ile yaptırılacak Spor mahallinin ı..eı;if 
~deliyle ılk teminatı ve eksHtrne gi.lnü yukarıda yazılıdır. 

2 - Euna ait Şartnam• ve J\.eıifna meyi görmek iJliyenlerin Yıldızda Po-
11' Mektebıne müracaatları. 

3 - Taliplerin r*ezklır günde teminat makbuzlariyle birlikte Beyoğlu İs
tiklfıl ct.ddesı Liseler l\7uhasebct.iliğ1 bi natında ~.·planac:ak Komisyona gelme
leri. 

4 - İslek\llerin en az (3000) Lira \ık bu ili'! benzer iş yaptığına dair İda
relerinden almış olduğu vesikalara fstj nadeo İstanbul VilAyetine mUracaatla 
eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret 

Odası vesikalariyle gelmeleri. (7171) 

,- IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
Tahmin B. 

12000,00 

6558,80 

İlk Temillatı ------
900,00 Temizlik i!jler1 amelesi için alınacak 

30,000 kilo sığır eti. 
491.91 Karaağaç mües"esatı işçi, memur ve 

müstahdem?erine yaptırılacak elbise, 
muş~mba, gömlek vesaire. 

Tahmin bedclertyle Uk teminat ınik tarJarı yukarıda yazılı .iş]cr ayrı ayrı 
kapalı ı.ar r 1.lsuliyle ekı:iltmejre konulm U$tur. Şartnameleri Zabıt ve Muame
lAt }..1üdı.irlüğü kaiem:nde görülebilir. İhale 29/8/941 Cuma günü saat 15 de Da
im! Enrümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 

941 yılına ait Ticarel O<la ı vesikaları ve kanunen ıbrazı lAzım gelen diğer 
,·esaik He 24UO n.ımaralı ı~an1Jn1tn tarlfa tı tC\<'re~!nde hnzırlıyacaklan tek1il 
mektııplarll11 ihale glinü ~aa! 14 de kadar Dalını Encümene vermeleri lAzıın-
dır. (7056) 

- ------ -------- ---
lstanbul Deniz Komutanlığından : 
Derincede bulunan tı:r deniz teşekk illünde muamele memuru milnhalinde 

'Ocretıe istil,dam edilmek üı<'re bir memura ihtiyaç vardır. 
J - Li~e mezunu ve ihtiyat subay ol ması, 

2 - 30 yaşından yukarı olmaması, 

3 - Sıhh1 v&.Liyctinin aajlam olnıası •Derincede çalışabilecek vaziyette bu
lunması, ,, 

· 4 - Yuı, evrak dosyn ve h~ap 'işlerinde bilgili olmasl, 
~ - P lo'in çizmiye kabiliyetli olması , 
e - Kar..unen )Azım gelen diğer şartlan haiz bulunması, 

Yukarıdaki sartıan haiz bulunacak isteklilerin bir dilekçe ile İstanbul ı 
neiıtz Komutanlığına müracaaileri. t6871, 

1 

Soldan sağa: 

l - 1'.iirasa konan, zi!ahanede, 2 -

Nida, içki. madeni küf, 3 - Elr cins 

köpek, !ki had yanyana, 4 - Mey -
va, çaresiz, 5 _ AJdatmaca oyunu, 

8 - ŞaşıJacak şey, 7 - Bozguna uğ
ramak, 8 - SaaUi otomobil, bala, 
ıo - Umumiyet, ıöz rengi. 10 -

Okuyan kadın, Sarı kan. 

Yukarıdan aşagıya: 

1 - İtalyada bir yanar dağ, e~kl, 
2 - Çocukta, 3 _ Günah i~leyen, 

4 - Namaz Juldıran, hükUmet ma • 
kamhırından bildirilmi~, 5 - Baş, 

lüzumlu şey. 8 - Divan şairlerinden, 

7 - Basamak, 8 - Bağlama~a yarar, 
başıbazu.k müfrezeler, 9 - Kapıcı, 

ikinci derecede. 10 - Yüz yıl, ekmek. 

Evvelki Günkü Bulmacamızın 

Halledllmiı Sekll 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1 SERAPA0i SA 
2ELEM LOTER 
3MAVALCiS0FA 
4i0A-0ACEMi 
SZAN • üZERE 
6 o o-ı KAME TO,R 
7TA e AVANAKe 
8 U K A L -A . - L E R 
9 t MA _h AT i Ç i 
1 ELAYAK 9 Di Ş 

RALCO 

lsvlçrenln PRESıZYON saatı 
Dakik Zarı t 

HER YERDE ARAYINIZ 

O TAKVİM O 
Rumi 1357 Hızır Hicri 1~60 
AGUSTOS 

105 
ILl:CEP 

5 24 

Yıl MI M 8 Vau.ti -A~USTOS 
S. D. Takll s. o 
613 Gboo 10 08 

18 
1318 ötı. ~ 13 
17 06 lıtwı 902 
20 04 ~ 12 00 

Pazartesi 2146 y- 141 
4 20 fınci• 815 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

NAKLİYAT İSLERİ EKSİLTMESİ -
Müea1;f'sem1zin muhteli.t mahallerdeki mağazalaruıa muhtelit mahallerden yapılacak nakliyat işleri bir nakli

~ yeciye ,·trilrr.C'k ıızerc küp.alı za!·! usuliyle eksiltmeye konu lmuştur. 

~ ı·k~iitme 1 ltı.10-ll 1..,..~rş~nb:-ı -günü saat 14 de Bahç('kapldaki Blrinci Vakıf Hanının blrinC'I katındaki müe.,.:;e. 
( se mütiürlülünd~ icra edileceğınden teklif ::arfJarının r·uayyeu gün ve s tten evvel nıües~ese müdürlüğüne ve- ~ 
• 4 rilıneslni ,.e ::-artname) gcirn1e-:{ ve ~aha fazla .zahat almak isti:yenıerln r.ıüessese müthırlüğüne müracaatları 

• :uzumu lian olunur. ~ 
tb ~ ~~~~~~~~~~~ 

., , , K 4~ l atı ı - ı atııız :..~ .. .l!lr#· ız Ye F rkelt.. .~ • 
Şişli Terakki Lisesı 

••• sınıflarına Hergün yeni taJebe 1 - Yuva. ilk, Orta ve Lise 
dına devam edilmektedir. 

2 - Eski talebenin 5 Eyl61e 
mu bildirilir. 

kadar kayıtlarını yenilemeleri 
ıılZ"" 

Tarifname gönderilir. Tel: 80541 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Idaremiz ihtiyacında kullanıl makta olup hariçten celbi tktıı3 

ve 30.5.841 den 8.9.941 tarihine kadar fa::1ıla ile muhtelit gazeteleri~ 
lıkla satın alınacakları il3n olunan 133 kalem malzeme meyanındak.1 ~· 
mut, mi5k a rtiflsye1, limon, portakal, neroH esanslan içjn vAki ol8Jl tt f 
tetkike t3.bi tutulmakla beraber görülen lüzum üzerine pazarlığı ' 15' 
müddeUe temdit edtlmi;tir. 

2 - Bu esansıara ait müfredat listesiyle birlikte şartnameleri J{:t~ 
ta Le"·azım Şuberündeki Alım Komisyonunda her ıtın öğleden soO,
blllr. 

3 - Taliplerin % 7,5 temlnatlariy le birlikte bu husustaki teJ<JiJI~ 
a:eç 2. (1 .941 Sah gününe k~dar mezkiir komisyona tevdi etmeleri ıütı.l · 
olunur. •0964> 

Yapı ve imar işleri ilanı 

NAFİA VEKALETİNDEN 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanka yada yapılacak olan jandaflll' 

taburu temiz.Jeme evi ile mutfak kısmı tesisatı i~idjr, 
Keşif tedeli •17790.21> liradır. lf 

. 2 .- Eksiltme 28.8.1941 Perşembe günü saat 15 de N:ı!ia ve1<4l•~J 
imar ~lerı Eksıltme Komisyonu odasın da kapalı zarf usuliyle yapıl8 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna miltc!errl evrak c89> kurtJŞ btd~ 
kabilinde Yapı ve İma.,. İşleri Reisliğinden ahnnbilir. 

4 - Ek~iltrrıeye girebilmek lı;ın isteklilerin •13:.4> bin üç yüz otuı d4': 
.27~ yirmi yedi kuru~luk muvakkat tem lııat vcrn1eleri ve Nafia ve1'5; ı 
bu ış Jçın alınmı!f ehliyet vePik&!l ibraz ctmelerı lolzımdır. İşbu v~i.ks.1 ır 
1.lzere isteklilerin eksiltme tarihinden •tatil günleri }1ariç1o üç gün evvel ıı tl1 
da ile Vek:ılete müracaat etmeleri \:e di lekçclerlne en az bir kalemde 

' benzer «10.000> Jiralık bir iş yaptıkl.anna drıir işi yaptıran idarelerden 
vesika raptetmeleri lf • .t:.ınıdır 

5 - İsteklller teklıf mektuplarını ihale gıinıi olan 28 8.1941 perıeıı' 
nü so:ıat 14 de kadar EksJltmt> Kom.ısyonu Reisliğine makbuz 
rneleri l!ızımdır. 

Po~tada olacak gecikmelfr kabul ed ilme.z. c5268> 

Devlet Ilenizyolları işletme U. Müdürlüöü ilanlın 
Ahiren İdaremize intikal eden Ha lle vapurları içln tanzırn edııı?J', 

Ocıı'et 1ıari!esi 20/Ağus!QS/941 tarihinden itibaren tatbik edi!mel• 
caktır. 

Bu tarife muclbince Köprü ile İs .:eleler arası n1ünasebetıer dı;:rt 
takaya ayrıl.m~tır. Bunlar için ıcsbit edilen ücretler aşağıda yazıbdl!' 
Yalnız Gidiı Gıdlş _ Dönüş 

Birinci İkinci Eirlnc~ İklnd 
Mevki Mevki Mevki Mevki 
Kuruş Kuruş Kuruı Kuruı 1 \ 

5 8 10 e Köprü ile Birinci mıntal<a faf> 

G 4 
ve Hal ~elelerJ arası. J<'.';#' 

11 '1 Köprü ile Ikinci mıntaka yaııl 
1 

:a, Clbali, Aykapı, F ener, sal' 
Jerl 3rası. :ff 

8 15 il Koprü ile Üçüncü mınt.aka 1""~,ı · 
Ayvansaray, Halıcıoğlu, :oerte 
lüce, Eyüp Jskeleleri arası. ,pı 

10 8 18 15 Köprü ile Dördüncü mınt&l<• 1 

ğıthane iskelesi arası. .~eı 
Ayni mıntaka dahilindeki veya Jtarşıhkh iskeleler arası seYj}J 

birinci mevki ücreti (5), iltlnci mevki ücreti (3) kurustur. . I 
Her mıntakada Subaylardan birincl mevkide (5), Erlerden uciıl"117' 

de (l ), çocuklardan birincl mevkide (5), ikinci mevkide (3), tııl~' 
birinci mevkide (4) 1 ık.inci mevkide (2) kuruş ücret alınır Bu iic!etl 
giler dahildir. Jt' 

Ayrıca bütün mınlakalar için tenzilatlı Gidiş - Dönils ücretle! tıl . ue 
tdrı üzerinden Onar yapraklı umuma mahsus abonman karneler' ıerflj 
l~ m.ahsus .yüzde otuz tenz.i1fttl~ ellişer yapraklı abonman karlleJ.11 c" 
tarıJenın tatbikına başlanacağı tarihden itibaren satısa çıkrılacaiı 1l 

........ (7007) ı ıl 

-~ alına' Gemiler için gemici ve kömürcü 
Devlet Denizyolları İ§letme Umum Mıldilrlüğünden: ./JI' 
GemUerımtz. ıçın genüci ve komürcil alınrıc-akUr. Bunların 45 1'~ 

yük olmamaları ve fil1 askerLk lüzmet !erini yapmış bulunmalafl ~~ 
Talip olanların Z.:,t İşleri Mi.ıdürlüj ü mürettebat kısmın:ı f(I 

1 ll!ln olunur. (7133) --- ----_____ ____.,. 

DİKKAT! ,. 
Bir mü§terinin malı ahrken dik kat edece:'-' nokta· esnnfl:t ' s 

6 ' • ' 
geçen pazarlıkta aıdcınman1asıd ır. Faka miişterl, ne ı~ad~ dt.ı:ı 

zarlık yapsa ('Sna! uıdtum:ız, müşteri alrlanır. İşte bu cihttı 50 ,ı 
Yenipost&nc c.ddesi YENİ VALDE Hanı altında 1'0 • l ~ 

AL TIN ÇAPA ~~~~ıl · 
F . t M.. k · rıodeJ' ta ura o.be Koınısyonu nun tespit ettiği flat üıe 

f:ab "'e ma11yle be,:aber bir de fa tura vermiye baştan11ştJ t"· 

'---------------·~· Emlak ve Eytam Bankasınd~~ ': 
Esa __ • _N_o_. Mevlri ve Evsatı ?d_::? 

181 Kadıköy Osmaniye mahallesi K osu yolunda eski ı 

ı .• ı 13, 15 yeni 33, 35, 31, 33 35/1 sayılı 152620 metre ,,, 
murabbaı samanlık, ahır ve tar la. .d 

186 ÜSkfi dar Beylerbeyi Aziziye Ar aba sokafı eski yenl ıIY 
187 4 sayılı tahminen 228827 metre murabbaı tarla. 
188 

197 Be~iklas Meşrutiyet mahalle&! esiri çmllk yeni 
Ekmek Fabrikası sokak eski 2 mükerrer a. 9, tO t 

yeni 4, 4/1, 4/2 sayılı 14213 met re murabbaı bina v• ıl11 f 
ahırı müştemil bostan. 11 il' 

Yukanda adre'i ve tafsılıltı yazılı gayri menkuller pesin par -• 
zarlık surrtıyle satılacaktır. \J JY 

Müzayedeye iştirak edecekler muit adder kıymetin yüıd• 00 ~ti 
teminat yatırmaları 13-zundır. ,.e ,f 

j ~· ~ hale '-1.8.1941 Perşembe günü saat ondadır. satış esnt151 1 ırtı 1# 
~u~adedr k~ymeti geçtiği takdirde .em inat akçesi derhal .s:tt~~lttif· ~ 
kımın uhdesıne lcra edilirse teminat akçesi ona ikmal ettırıle uıf1 6'' 

İstekltıerin pey akçe!<i ~1üfus tezkere si ve üç k!t'a fotoğraf~B ' / 
rilen gün ve saate kadar Şubemiz Emlak Servishıe geırneletı· 

SAHİP VE BAŞMUHAltRhtİ 
NEŞ!l.İl' A.T DİREKTÖRÜ: 

SON TELGRAF.: 

ıc~ 
ETEM İZZET ttEli jj,Ojll 
CEVDET J(AR/\!l 

MATBAASI 


