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L Sahip ve Bqrıuh&rriri: ETEM İZZET BENİCE · EN SON TELG R AFLARI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM OAZETBSI 1 Gazeteye IJÖDderilen e vrak iade ecl llmu 
"" . -

lJZUN ve DE
'1AMLI HAR
IJE DOGRU 

Herhangi bir tekilde ya· 
kın bir aulb ummanın 
imkanı kalmamııtır. 
Harp uzayacaktır ve ta
raflardan biri tam teali
miyet arzetmeden bit • 
miyecektir.· 

~:ETEM iZZET BENiCE 

ltuıvelt • Çörçil mülakatından 
'°ııra demokrasiler cephesinin 
lııiistakbel hattı hareketine ai t lu· 
1 11ııı taınamile aydınlanmış olarak 
'l'tık normal addedebil~ce~miz 
•eyrini takip ediyor. 
.\ llıoskovada alına.ak netice de 
. ~!antik mülakatının çerçevesi 
~nde bir tahkim ve teyitte.o baı· 

hirşey olmıyacaktır. 
.\nıerika ve İngilterenin müşte. 

teken ittihaz ettikleri kararlardan 
lonra; Sovyet Rusyanın da ayni 
)o) İizerinde müttefikler i ile işli· 
1'k kabul etmesi pek tabiidir. 
h· ..\inıanyanın, Sovyet Rusyayı 
~~Yıldırım har bi ile yıkmak im· 
~ sahip olmaması harbin 
!&~ikbalini hemen hemen değiştir. 
lıııştir. 
ı_ l>ııınsanın inbidamından sonra 
;:tilterenin birdenb ire çetin bir 

1 
Ulıaveınet göstermesi, kendisin i 

~ e Snirlerini toparlaması, Londra 

1 
e llı:aıış taarruzunu kırması; Av· 

d Upa harbinde her iki taraf için 
~nasıl bir dönüm noktası o\n.uş· 
ltı ; Sovyct Rusyaya taarruz bakı. 
~ 1ndan yıldırım harbinin tabak· 
h~ı.. etmemesi de yeni ve mühim 

11 d" .. k 1 t onum no tası o muş ur. 
~ lııgiltere ve Amerikanın harp 
\ ~ıtrlıkları, iki yıl boy ıınu kaza
b 

1 
•n vaki tle, her türlü vasıtayı 

1~ Yolunda seferber etmekle, 
İııt' Uatın ihdas ettiği imkanlar dan 
• ıtade etmekle çok ilerl emiştir. 
•ov~ 
11 ,et Rusyanın Almany a karşı. 
i~daki çetin mı.kavemeti ise; her 
~ de\·leti madde ve manada da· 
' ııı .. llsait bir duruma sokmuştur. 

llıt~nizlerin, bayat ve maden 
·~ ddelerinin hikimi olan bu iki 
"• let Rus ordusunda Alman ha. 
1'ıt "• kara knvvetlerini yıprat· 
•1t.llı11 kabiliyetini de bulmuşlar-

iıt~"~eıt • Alman harbinin kışa 
dı~l •lı İngiliz ve Amerikan yar
r,11. arının Rusyaya akıtılmasına 
~-~! ölçüde fırsat kazandıracağı 
-I\ ı; Sovyet insan kaynakları
~ "" sanayi vasıtalanıun yeni. 
' 1 l'etıiye seferber edilmesine de 
)1 : \>erecektir. Bu vesile Alman. 
ı,ı, ~ ~ver devletleri hesabına 
>oı1~!1srar dilemiyec:ek ehemmi-

ır. 

~~alr., bütün bu harp vuiyet
'ııı. . "e ihtimalleri ne olursa ol. 
\ui~ilhassa Çörçil . Ruzvelt 
>1ıı f lından ve Moskovadaki si
~ 8•liyet durumundan bizim 

\~ ~···~°'.13 daimi mana ıudur 
~Ilı Ilı urıııdi durmaksızın uzak. 
~ ~ı'~ta ve harbin yıllar boyun· 
~~l~lııası ihtimali artmaktadır. 
~ v ' taraflardan birin in kayıt
~~ §artsız yıkılmasına bağlan. 
1~i d' l>erııokrasi cephesi neşret· 
ı eı.ı • 1 ~ı d·· arasyonlarla sulh şartla-
:. ·bit Un de işaret ettiğimiz gibi 
".lııı. :imiştir. Bu şartlar bir an. 
:~\l'a lll~una mani bulunan ve 
~t •ıı. 0lll .ıstikbalini hiç olmaz ise 

SOVYET TEBLIÖI 

Leningrad 'ın 
cenubunda 
bir şehri tah-
1 iye ettik 

• 
Baltıllta bir deaı

zaltı ve 1111 nakliye 
gemfll tahrip edildi 

Moskova 19 (A.A.) - Bu 
gece neşredilen Sovyet tehi._ 
ği: Dünkü gün bütün cephe 
boyunca muharebeler devam 
etmiştir . 

Sovyet kıt'aları çok şiddetli 
muharebeleri müteakip Le
ningradın cenubundaki Kig· 
rosof şehrini tehliye etmişler • 
dir. 

Pazar günü 22 Alman tay
yaresi düşürülmüştür. 17 Rus 
tayyaresi kaybolmuştur. 

Cumartesi günü de evwlce 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Alman hatla-
rının gerisinde 
Rus hücumları 

Moskova 19 (A.A.)- •Pravda• 
gazetesi, Sovyet kıt'alannın şimdi 
Almanlara karşı bir taktik kul. 
]anmakta olduğunu yazmaktadır 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

:........ .... 

Alman ordularının geçtiji bir Sovyet köyü 

• 
11 inci I zmir Fuarı Yarın Açılıyor 

Gece umumi prova yapıldı. 
Mükemmel netice alındı 
Olgun ve dolgun bir çehre arzeden Fuarda ~.on 
sistem bir tayyare ve planör de teşhir ediliyor 

, 
• 

100 İNGiLİZ Leningrad'a 
tayyaresi ağır doğru Alman 
bir akın yaptı 1 tazyikı artb 

İzmir 19 (Sureti mahsusa. 
da giden arkadaşıml7.dan te
lefonla) - Aylardanberi bü. 
yük bir dikkat ve it ina ile 
hnırlanan on bir inci bey -
nelınilel fuarımız yann mulır 
teşem merasimle açılacaktır. 

Resmi küşadı yapacak olan 
Ticaret Vekilimiz B. Müm -
taz Ökmen dün şehrimizde 
gelmiş merasimle karşılan • 
mıştır. Fuar sahasında devam 
eden baş döndürücü çalışma • 
lar hummalı bir şekil almış 
ve Devlet pavyorılarına dün 
eşyalarla sanayi maddeleri 
yerleştirilmiştir. 

• 
Garbi Almaaya•da 
ıellfrler bombalancb 

Loodra 19 (A.A.)- Dün İngillz 
tayyareleri büyük bir faaliyet 
göstermişlerdir. Bolonyaya bir 
.kaç defa muva!fakiyetle hücum 
edilmiştir. 

Diğer taraftan 100 bombardıman 
tayyaresınden mürekkep bir te
şekkül garbi Alnıanyadaki birçok 
şehirleri ve bu meyanda Duisburg 

ve Bremeni bombardıman etıni~
lerdir. Fena hava şeraitine rağ
men, akın muvaffakiyetle net.ice
Jenmiştir. 

____ , __ _ 
lıtoaya'da Tallın 
mullaıara altında ı 

Londra 19 (A.A.) - Cephenin 
heyeti umumiyesinde şiddetli 
muharebeler devam etmektedir. 

Almanlar Tallin ile Leningrad 
arasında yeni bir tazyike girişmiş. 
lerıLr. Alınanlar bir kaç gün ev
vel Tallintn muhasara edildiğini 
bildirmişlerdi. 

Mareşal Budyeni ordusu Dinye
pere doğru çekilmeğe devam edi. 
yor. Gelecek haftalar, Budyeninin 
bu tabiyeye müracaatinin iyi ne
lıcc verip vermiyeceğini göstere
cektir. 

Florgada ve 
Yenikapıda 

(Devamı 3 üncü Sah;rede) 

T.Fikret ı 
ihtifali 

Bugün büyük şairin 
26 ncı ölüm yılı mü
nasebeti le Eyüpte 
b·r ihtifal yapılıyor 

Büyük Türk şairi Tevfı.k Fikret, 
26 y ı l evvel bugün ölmüştü . Bu 
münasebetle Eyüp Halkevi bir 
ih t ifal hazırlamı~tır. Fikreti se• k • b .., / venler bugün saat 18 de E) üpte"i<l 

l ı o g u m a 1 mezarının başında şairin aziz ha-
tıras ; nı anacaklardır. Osman isminde bir genç Yeni. 

kapıda den.ize girmiş fakat yüz • 1 • 
ıpek bi~diğinden boğulmu.ştur Amerıka Orta
Florya pliiıı cıvarında da 16 ya. 
şında bir gencin cesedi bulun - k f 
muştur. Deniz kenarında cebinde ş ar a ay ya-
gazete ve 30 kuruş para ile bir •• d • 
gözlük b.ulunan bir erkek dbisesi. re g on er ıyor 
ne tesadüf olunmuştur. Ce•et Mor. V . gto 19 (A A ) R elt 

1 t aşın n • . - uzv , 
ga kaldırı mış ır. . · · k t• 

diın Panamerıkan tayyare şır e ı 

Fuardan bir intıba ve vakıflar pavypnu (•aatli yer) 

Dinyeper boyuna vardıktan 
sonra Almanlar ne yapar? 

(Yazan: EMEKLi KURMAY S UBAY) 
Alman tebliğine göre, cenubi 

Ukraynada seri bir ric'at halinde 
çekilmekte olan Sovyet kun etleri 
aşağı Dinyeper ıstikametinde ta
kip edilmektedir. Şark c«phes•
nin diğer bölgelerınde de harekiıt 
esasi.. '.ıml\ affakiı;e:Jere dayan.. 
mıştır. 

Sovyet tebligine göre, butün 
cephe boyunca ş'ddetli muharr. 
beler olmuş, muannidane muha- 1 

rebelerden oonra Nikolayef ve 1 Ç b J ıiiı 

ALMAN T~BLIÖI 

Odesa'daki 
1 mahsur Rus 
1 kuvvetleri 

Kriborg şehirleri terkedilmiştir. en er 1arma9 a 
Nikolayefte gemi inşaat tezgah. mD9aff8Jl Olamadı 
lan berhan edilmiştir. 

( De,·amı 3 üncü Sabl!ede) 

Alman nectrleri bir lfoye giiryorlar 
Nevyork lima

nında bir 
vapur yandı 

ile bir anlaşma yapıldığını ve bu 
anlaşma mucibince, Amerika ile 
garbi ve şimali Afrika arasında 
yeni bir sefer hattı açılacağını, 

b u suretle askeri t ayyarelerin A. 
merikadan Ortaşarka gönderile • 
ceğini beyan etmiştir. 

40 paralık ih
tikar için dük
kanı bir haf ta 

BerLn 19 (Radyo) - Alman 
Başkumandan.ı mın tebliği 

Bug nehri mansabında ve 
Nikolayefin <!<'nubunda bu • 
lunan Sovyet harp gemıleri 

şiddetli bir ateş altına alın -
mışlardır. Bir Sovyet harp 
gcmisı tam isabet almış, ~id • 
dctli bir infiliıkl miıteakıp 

batmıştır. 
Çan Kay Şek 1 

Moskovaya 
mı gidecek? 
Tokyo 19 (A.A.)- Ofi: Çan -

Kay-Şekin Moskovaya gideceği 
şeklindeki haberler hakkında mü
talealar yürüten saıahiyettar me
bafil, bu haber doğru ise bundan 

(Devamı üçüncü sahifede) 

Bomonti ve Belvü bah
çelerine ceza kesildi 

Bomontide Aleko idaresindeki 
Bomonli bahçes.ile Evren oğlu 

idaresindeki Belvü bahçesinin 
b üfo ve mutfakları p is görülerek 
bakıannda Belechyece C"eza! ta • 
ki bata geçilmiştir. 

8 HAFTADA 

Sırp çetele
ri 12000 İta!· 
yan, Alman 

· öldürmüş/ er 
Yugoılavyada 
80.000 Alman as
keri bulunuyor 

Moskon 19 (A.A.)- Röyte
rin muhabıri Yugo:;lavyadan 
Moskovaya gelen bır mektup. 
tan hahs~tmckted:r. Bu mek
tupta b'1hassa deniliyor ki: 

(Devamı 3 lıncll Sahifede) 

Nevyork 19 (A.A.)- Ofi: Nev
york şehrinin aşağı kısm;nı saran 
infilaklar neticesinde dün . c uba 
Mail Line . kumpanyasının rıh.. 

tımlarında bugün bir yangın çık
mıştır. 

Maden yüklü •Panuco, ismin
(De\·amı 3 üncil Sahifede) 

Moskovaya dün 
geceki akın 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Alma• • Sowyet 

BABBINI 

••• BAKIŞ 

Leningrad 
istikametin
de Alman 
tazyiki arttı 

Sovyetler 

kapatılacak! 

Buzla birayı pallab 
satanlar 

cez aıandırılıy or 
Sirkecide Muradiye caddesin -

de 1 numaralı dükkanda biracılık 
ve mezecilik yapan İbrahim U • 
luçay biranın şişes i ni 40 para Hı. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

HALK FİLOZOFU 

1 7 agus' odda Karadenizde 
bir Sovyct krurnzörü ile bir 
muhrip tayyareler tarafın • 
dan ağır surette hasara uğra. 
tılmıştır. 

ODESA LİMANINDA BİR 
NAKLİYE GEMİSİ YAKILDI 

BerLn 19 (Radyo) - Al. 
man Başkumandanlığı tebliği: 
Odes~da mahsur bulunan Sov

( Devamı üçüncu sahifede) ) 

v • • 

DOGRU BiR MiYAR 
REŞAT FEYZi 

• 

l1-t11
1 lçın kendi tutum ve ideo· 
e &'Öre sağlama bağlamak 

<Devamı OÇ(lncll sah>!ede) 

Tünel garın sabahtan 
~~itibaren işlemiyecek 5 Lira lle 

25 > > 

Moskova_l9 (A.A.) - Alman 
tayyareleri bu gece Sovyet h

0

ü
kfımet merkezine hücum etmişler. j 
d!r. Yalnız bir tek tayyare mü • , 
dafaa barajını geçmiş, yangın ve 
yüksek iniilakh bombalar at • 
rnıştır. Hasar ehemnıiyetsizdir . 
Diğer tayyareler d8..fi bataryalar 
ve avcılar tarafından piWı:ürtül • 
müştür. • 

KISACA 

Allah dtlnyaaıa en
camını llayreyleılnl 

ise kış harbine 
doğru hazırlıklar 

yapıyorlar 

Almanlar mulla
rebeyı mtltema
dlyen yeni ctlzl
ta m la r getiriyor 

lstanbulda kazanç seviyesi
ain miyan, çaJcılı ı:uinolardır, 
tliyen arkadaşıma hak veriya
rum. O, dikkatli bir adamdır. 
Mesela, iki üç yıl evvel, şehir i. 
çinde dört beş ayn yerde çalgılı 
cazino varken, bu yaz, sadtte 
bir iki yerde ayni neviden mü
essese açılabilmişt ir, diyor. 

çlılİyu •e bundan sonra da, 
nasıl ıeçinecektir?. 

Bu sualin ceva h1Dl ne ben ve. 
reyinı, ne de siz venneğe ha
zırlanınız. Bugün, en münkir 
adam dahi, en mü'min insanlar 
safına reçıııi§ ve Allah rezza~ 
kulalemdir, ıözünü diline do. 
lamıştır. 

ı oo > > 

aı soo ,, ~ 
~ l' ı ooo , , 

A.SARUR BONOSU ~~ 
lllQ 1 ALINIZ. ~ 
lıo ll'alık bir Tasarruf 

3 a-rnosu ald•ğınız anda: 
6 , "adeliJer için 99 lira 

12 • • • 97.5 • 
ö > > 94 > 

• dcyec k . . <>rad . c aınız. 
~k.i fark size peşin 

• ~enen faizdir. ,., ~ ~ 

Amerikaya sipariş edilmiş 
olan yeni kayış yola çıkarıldı 

Bu sabah tramvay, elektrik, 
tünel mühendisleri tarafından ya. 
pılan muayenede tünel kayışının 
vaziyeti tehlikeli görülmüş ve 
yarın sabahtan itıbaren .seferlerin 
tatili kararlaştırılmıştır. Ameli • 
kadan yeni kayış yola çıkarıl • 
mıştır. 

Vali muavini 
Silivriye gitti 

Vali Muavini B . .Ahır.et Kınık 

teftişlerde bulunmak üzere bu sa. 
bah Silivriye git.miştır 

Bizim nıahuila konuşuyorduk da: 
- DUnyanın istikbalini nasıl &örü

yorsun?, 
Diye sordum, Gülerek: 
- Konferanslara, siyası faaliyetle

re, takar;ür ettirilen sarUara bakar
san parlalr .. 

Diyerek llAve etti: 
- Ancak. arzu edilen güllük ıülis

tanllk durum gehnciye Jı:adar Allah 
dünyanın ve lnsanlann encammı ba
yır ey1esın .. Damarda durmıyacak her 
halde dana çok ~an , • ..,., gib i görünü-
yor. 

ALMANLARA 
GöRE 

Cenubi Ukra,.nada. lamnen se
ri blr ric'at balinde ıeri çekilen 
SovyeUerin takibi. aşağı D~e
per istikametinde devam etmek
tedir. Şark cephesinin diter kı-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Doğrudur. 
Bütün emarleri ile görüyor ve 

anlıyoruz ki, en yakın, iki yıl 
evveline nazaran, İstanbulda 
bayat y üzde yiiz pahalanmıştır. 
Dünkü beş kuruşluk işi, bugün 
on knruşla cörebiliyorsunuz. 
Diğer cephe, yani kazan~ cep

. hesi nasıl?. 

Kazanç cephesi ,iki yıl evve. 
le nuaran artınaını§, hatta,, ek· 
silmi.)tir. O halde, mntavassıt 
ııeviyet'le bir •atanda1o DUıl ı~ 

Fiatlnrını yü kselten hii tün 
m addeler , tabii ve zaruri bir ik· 
tısadi seyir içinde mi bu derere 
bavalanrnışlardır?. 

İtiral edey im .iktısat ilmin· 
den biç nasibim olmamasına 

rağmen , bu gidişin böyle bir za. 
rurt seyirden doğduğuna, kendi 
kendimi asla ikna edemiyorum. 

O halde ne yapmalı?. Na"l 
ve ne gibi bir tedbir almalı?. 

Elinizi şakağınıza koyup dit. 
tünün, bakalım! . 
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Ha 1 ka 
kolaylık 

J;J.~ r;MAHKEMELERDEJ Yazan: J Gemiciler 
:;ıııuıı,r.:;;r.G"tl il 1~ t. HÜSEYİN BEBCEr 

1 

B i r 1 i ğ i 

BERBERLERİN 

İl\tTiIIANI 

Müvezzilerin yanında 
posta pulu bulunacak 

Aık saadet dejll, ~ ·· •· Jen J elı"" 1. urnayı gozunuı vuruun.. .... G .. 1.k b" 1 k 
rahatıızlılltır emıcı ı ır mes e 

deki saat değil, kronometre... haline getirilecek Bir ak.~am reflktmiz, fiOn zatnan 
larda bir ~ok müesseselerin kadın me
mur kullanmasından yana yakıla şi -
kil.yet ediyor: Bir müeşsese memur a
rıyormuş. Koştuğu şartlar meyar..ında. 
taliplerin kadın olmaıs da var. 

Bir poli.!le beraber, etrafına bakınıp 
yılı~arak geliyorlardı.. İki kişiydiler ... 
İkisinin de sabıkalı oldukları, pişkin
l!klerlnden, yüzlerinin ytrtıklığından 
belUydl. Koridorda dolaşan bir polis: 

timdi benim cebimden taldılar ... Öbürü 
atıldı: 

Münakalat Vekaleti, denizciliği 
bir meslek haline getirmek üzere 
tetkikler yapmaktadır. Butün ge. 
milerde çalışan kömüreü ve ge
miciler günün birinde işini bıra
kıp köyüne dönmektedir. Buular 
gemiciliği bir meslek olarak yap. 
mamakta, muvakkat bir zaman 
çalışarak bir kaç para biriktirmek 
için bu işte durmaktadırlar. Bir· 
likler kurularak, gemicilerin si
gortaları temin edilecek ve gemi
cilik bir meslek olacaktır. 

"14,, ve ''8,, nıadd8' ~. 
Uk 111111 preaııpl~ 
Yazan: Ahmet Sükrü ~ 

Kadın berberlerinill imlihallt 
bitti. 137 kadın berberindHt ancak 
65 i muvaffak olmuş. Şimdi sı
nıfta ipka kalan bu kadın berber. 
!eri tekrar hazırlanacaklar, yeni
den imtihana girecekler. 

Fakat, kadın berberlerinde, ber
berlik kadar çene kuvveti de mü.. 
himdir. Olabilir ki, muvaffak o
lamıyan bu berberler arasında, 
~enesi fevkalade kuvvetli olanlar 
vardır ve kadın müşterilerini 
memnun ederler. Müşteri meın• 
nun ise, ıncsele kalır mı?. 

Posta müdü.rlüğü çok yerinde 
bir te§ebbüse girişmiştir. Bundan 
sonra evleri dolaşan bil tün mü. 
vezz.ilerin yanına bir miktar mek
tup pulu verilecek ve istiyenler 
den parasını vererek pul aldıktan 
sonra mektuplarını derhal bu 
müvezzilere ve yahut kutulara 
atacak.L'.ırdır. Bu suretle halka bü
yük kolaylık gösterilecektir. Bu 
usul yakında tatbik edilecektir. 

Halk türküleri 

Erkek memur neden tercih edilmi -
yor. Bu bahSJ ortaya at~n arkadaş, bir 
takım esbabı mucibe z:ıK:redlyor. lJun
yanın !evkalcidc ah\·ali dolayısile, er
keklerin "'kere çağırılması ke7!lyeti 
var. Bu t.tkdirde alınan memurun as -
kere alınrr.ası Jhtimali düşünülüyor. 

Ayni gazete, f<)yle soruyor: Fakat, 
diyor. &..ikerlı.k.le alakası ohnıyan, yaşlı 
veya müeccel erkek yok mudur?. Her 
tarafta, yalnız kadın me-mur aranmas~ 
&ittikçe ~lgınlaşa0 bir moda haline 
geliyor. 

- Ulan! Yine mi !iz? dedi. Ne yap· 
tınız yine? 

Onlar, pişkin bir sırıı;jla. 
- Ne ) aparsın ağabey? İşte geçim 

dünya~ı .•• Derken, mahkemenin kapısı 
önünde duran köylü kıyafetli bir adam: 

- Dahtt ne yapacaklar? diye söze 
karıştı. Daha ne yapsınlar ki? Beni 
'yaktılar .. Ocağıma incir diktiler. 

Bu söze pek aioırı.s eden olmadı. Ya.L 
nız ben merak etmiştim .• Acaba şu bi
tare adama, bunlar ne yapmışlardı? 
Cebimden ~!gara kutusunu _sıkardım.·. 

- Buyur hemşeri, bir slgara yak! 
dedim. Yü>.üme baktı .. 

- Kim dem!ş, saat benim ... Ben sa
byorum .. Kendi snaUm ... Derken efen
dim, bunJr.r başladdar birlbırJ:erlle kav
gaya •.• Ben ne bileylm? Meter yalan
dan kavgrı ediyorlarmı:;. Usulleri böyle 
imJş... Ben de aralarUlB ıirdim. Der
ken, bu beriyankl, saati satan. kaç -
mağa bulaştı... Öteki de arkasından 
koşarken, cebimde bir hafiflik sezdim. 
iç cebimde cüzdan vardı. İçinde de ild 
yüz otuz beş lira para ... CUzdan git • 
mL,. Hemen sarıldım bunun' yakasına ... 
PoUse teslim ettim. Arkadaşını da bul
durdular. Amma, cüzdanı ikisi de m
kAr ediyor. Dün akşam vapuru da ka
çırdık. Bilet de yandı. İşte ben de yan. 
dım ... 

Dokumacılık 

Amerika Cumhurreisi .. ıı.fsr' 
ile İngiltere Başwkili ÇörÇ eııl' 
sındaki mülakattan sonra 11 ıı."' 
dilen sekiz maddeli~ sullı ııı" <~ 
bi, bir defa daha müteveff;de~ 
sonun meşhur on dört rrı.a ııslıııl 
prensibini günün meseJesı ~ 
getirmiş pulunuyor. Bu oP 
maddelik prensip ne id'.?. rı0rJI 

1918 senesi ikinci kaııu ·ıır 
müstakil hareket ederek, Jn~rll' 
!er için de sürpriz olan 1 ~ ~ii. Jji 
lik sufü şartlarını ileri su 
şartların hulasası şudur: rııt 

1- Açık müzakere ile açıl< RUHUN 

FOTOCRAFI 

Bir gazetede çıkan fenni bir 
makıllede şu cümleyi okudum: 
•- Ruhun nsmi çekilebilir .. 

Üç yüz yeni türkü 
radyoda çalınacak 
D~let Konservatuan Profesör

lerinden Halil Boylunun reisliğin· 
deki halk türküleri derleme heyeti 
orta tuı~doluda tetkik seyahatine 
çıkmış ve Ankaraya dönmüştü.r. 
Heyet, Niğde, Seyhan ve S;vas 
köylerini dolaşmış, 300 kadar yeni 
halk türküsü toplamıştır. Bunlar 
yakında radyoda çalınacaktır. 

Kadın memur mu, erkek memur mu 
randıman itibarile daha şayanı tercih
dlr?, Bunun münakaşasını yapmıya -
lım, çünkü, tehUkelidir. İki tarafı da 
gaccndirirlz. Fakat, bize kalırsa, kadın 
memur tercih etmek, her bakımdan 
faydahdır. 

- Ben !'igara içmem! dedi. Şimdiye 
kadar hiç içmedim. 

Ufa a.cmin açılmışken arkasını kes
medim: 

Bu aralık, sabıkalılardan biri, alaylı 
bir tavırla: 

- Hey, hemşeril dedi. Sen tuma;rı 
gözünden vurdun .. O senin elindeki 
~aat değil kronometre ... On beş de e
der, yirm\ beş: de eder, otuz beş de 
der ... 

iktısat Vekaleti el tez
gahlarına iplik bulacak · 

kavelelerln aktL jıleril 
2- Harp ve sulhte deP 

serbestisi. 10ır~ 
3- İkt1sadl engellerin J<a 

mı .. • 
Ruh ile meşgul olan bir ilim 

1 
vardır. Malum. İsmine ruhiyat, 
derler. Fakat, ruhun fotoğrafının 
çekilip çckilmiyeceği ile uğraşan 
ilme, acaba, ne isim \•ermeli?. Bi
zim Chman Cemale sordum. Şöyle 
dedi: 
•- Akhnı oynatma ilmi!· 

BÖREKÇİLERİN 

ŞİKAYETİ 
Börekçiler şikayet e<rıyor. Ek

mek fırıncıları, kendilerine kili 
miktarda un vermiyorlarmış!. 

İnsan bir mühim noktayı merak 
ediyor. Ekmek yapan fırınların 
bir çoğu eksik ekmek çıkarır, bö.. 
rekçilerin, yufkacıların un hak
kını yer. 

P~kili, öyle ise, bu artan un
ları ne yapıyorlar?. 

Deve ıni yapıyorlar, deni..U?. 

NOHUDUN 

l\IAStntiYETi 

J\ohuda ıuami fiat olarak 13 ku. 
r~ kondu. Ben, bu vesile ile kah
venin kıt olduğu zamanları düşiin
dıim. Hatırlarsınız: Saf nohut i. 
çerdik '"' kilosunu 3, 4, 5 liraya 
alırdık. 

O •aman, nohut üzerinde nasıl 
bir ihtikar yapılmış olduğunu 

~imdi anlıyor musunuz?. 13 ku. 
ruşluk nohudıt, yüzde bir milyon 
karla satmışlar .. 
Zaullı masum nohut!. Nelere 

alet olmu~sun?. 

AHMET RAUF 

eyva pahalılığı 
Bunclan 15 iiln kadar evveldi. Şeftali 

yeni çıkmışı" Bir arkadaş soluk soluğa 
matba~ya geldi. Dır manav dükkfınında 
a&rc!uğii b r manzarayı anlattı. Şeftali 
üzerinde tu fıat varmlŞ:' 150. 

Bir k. > şeftali alaeak...ıı:;ınız, 150 ku -
r j verttrk:;.iniz Turfanda meyva pa
halıclı ... Anladık. l"akat, bir haddi, bir 
hesabı oln:ak &erektir. Turfanda mey
va pahalıdır, çünkü, azdır. Amma, 150 
kurup k· ıosunu satmak itin hiç bir 
sebep yo~ttur. Mı.istaluil herhalde. yal
nız hır kılo Loplamamıştır. Ve manava 
da kilosu. u meseli, 100 kuf\lil:ın 91lt
mamıştır 150 kuruş !iaU koyan oiı;zat 
manavdır. 

Şim bıraz bollandı. ll'iatler nube
ton d~ . İraan, moyva pahalılığına 
pek kızıyor. BWm memlekette meyva 
pahah mı olmalı". 

BURHAN CEVAT 

aCçCK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE:_ 
+ Beledıye kendi atölyelerinde 

yeni tip bir çöp arabası imal ettir
miştir. Demir tekerlekli bu el araba
larının lçınde iki çöp fıçısı !le yeni 
bir tip sokak süpürgesi ve faraş bu
lunmaktaoır. 

* Vali ve Belediye Reisi LQtfi Kır
dar dün Kartal kazasına giderek is
timlA.k iş!t:rini tetkik etmiştir. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Allın dUn 25,50 kuruştan sıı.lıl

m.Iştlr. Bir gram 24 ayar altın 339 
kuruştur. 

+ Ticaret Vek~Uetl Trakya, İstan
bul. Manisa, ve Karsta peynir 'fiatle
rlni tesbit edecektir. Peynir fiatleri 
hakkınd::ı !\.lürakabe Bürosu, Ticaret 
VekAletlne bir rapor göndermiştir. 

+ Piyasııda en ziŞ"ade koyun, ku
zu ve oğlak derileri üzerinde iş ol
maktadır. Kısa tüylü olarak koyun 
derilerinin ih.rutına mü.saade edilmiş
tir. B•J deriler ihraçtan evvel kontrol 
edllecekti['. * Bu sene Anadolunun muhtelif 
mıntakalarında bol bulgur yapılmak-

' tadır. Buli;ur liat i 21 - 22 kuru ;ı tur. 
Sert bufday yetl~tiren mıntıkalarda 

köylü bl!ğdayı bulgura tah\·U etmeyi 
tercih etmektedir. 

MÜTEFERRiK: 
* Beşiktaş futbol takımı, Gençler 

Birliği ile olan kavgalı maça dair 
müdataasınl Beden Terbiyesi Uınum 
MOdilrtUği.lne verm4Ur. Yüksek ceza 
hey'eti müdafaayı tetkike başlamış
tır. Netice bugünlerde belli olacrıktır. 

+ Meccani lcyll okullara alınacak 
talebenin müracaafleri bugünden ıtı
baren Maarif ~1udürlüğünde kabul 
edilecektir. * Lumbcii Hırvat Şırketinde ça
lışan Jfaf'.".'k ve Lijf pil sakladıkların
dan tevki! olunmuş1ar ve 1500 lira 
lce!aletıe serb t bırakılmıslardır. 

(HALK SÜTUNU ) 
Doktor yanında if arıyor 

Evvelce büyük bir eczanede çalış
m;ş iki lisan bilir ve bir doktora yar
dım için 15ıım gelen bilgiyi haiz bir 
bayan doktor yanında iş arıyor. (Yar .. 
dımcı) rumuzuna müracaat. 

lı arıyan genç 
Fran.ada tahsil ıönnüş halen ıe

hirdeki ecnebı b<onkalarından birin ... 
d~ memur iyi referans verebilecek 
bir eenc; emlAk sahibi bir zatın husu
ıl ifleriyle meşgul olmak istiyor. 
(Bankacı) rumuzuna müracaat. 

Tefrika No: 30 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

- Na. il bizim •Sülün> kız? 
- Ha.kiki bir f.SUh.i:n• Recep!.. 
- Xuz:.1 gibi hayvandır da! .. 
- Şa lalde •Sulün> benim olacak... 
Recep, Ha.sam dOoerek: 
- H:Ls.ın, dı:di. cSillün> ıe cRüz .. 

&;\n ın e.terlerini kapat! ... 
Biz dşın ~ıkUk. Ortalık sabah ay -

dınlıtında :romrul gibi yeşil. Her şey 
t.az.e, her yan güzel. Serin bir rüzg.ir 
dallarda yaprokların içinde, çimenle. 
rin kuca.lında dola:;ıyor, tabiat kımıl • 
danıyor, ı;allanıyor, 

Recep, <iala:ın bir bakışla karşı sırt
lara bnkıyor. Göıleri yaprak kümeleri 
gibi y~!l. Kalın boynu üstünde bU
yUk bir hey~Ue duran başını süsliyen 
dalgalı, ı:k saçlarında kwl pırıltılar 

var. YlL<ıl kendisine turu; bir heykel 
manası veren aert bir ifade içinde, bu 
çocukta garıp bir kuvvet &izli, Ona 
bakmağa başlayınca, cözlerimi ayıra
mıyorum. Bir heykel mükemmellyeU, 
bir realm ıı!lzellljl, fakat bayatla dolu, 
catıl.ı, yaşıyan bir ku\·vet Uzun boyu, 

lam kolları, güzel başını taşıyan kalın 
boynile, mükemmel, kusursuz bir er ... 
kek .. 

- Atl:l: hazır ... 
İkinm de dörıduk. Ahırın kapısı ö

nünde yaglZ kısrak c.Sülun> le, doru at 
crü.z&a.n zarif sarı ei,erlerl, pırıl pınl 
zahmalarile, blzi bekliyorlar. 

cStilUn_. ün yanına sokuldum. Bu. 
yüksek ve ıüzel kısraın yanında, uzun 
boylu oh':ıama ratmen kısa kalıyo .. 
rum. (çimde bir ürperti bellrdi. <SU· 
liln> ün alnını o)Qıyarak, yüreğimdeki 
ince korkuyu &ldermcğe çalışıyorum. 
Bu tatlı t.ır korku. Daha doirusl.l, &e
şldinl yer:ı lattı~m cüze! bır heye. 
can. 

Recebe dönerek: 
-Korkuyorum Recep! 
Dedim. O, başını sallıyarak: 
_Geçer!. 
Dedi. Seyis Hasan, ha)'vanları aşa. 

tı düzlüğe indirdi. Biz de arkasından 
yürllyoru·<. Nez!kln sesi, beni durdurdu; 

- J'iten baoı! 

OsküdaL· Tramvay İdaresi dahi, ka
dın biletçBerde:ı fe\'kalfıde memnun. 
Kadınlar, daha iyi tahşilat yapıyor -
muş! 

Kadınların fazlaca bulunduğu bir 
büroda çalışmak, cidden zevklidir. 
Hatta, bu manzara, erkek memurlar 
için de bir teşvik vesllesi olur. Kadın
ların yanında kım küçük dü•mek is
ter?. Herj(es, bütUn enerjisi ile çalış -
maia sa\·~ şacaktır. Sonra. kadınların 
bulundu~u blr dairede, erkek memur
lar, kılık kıyafetlerine, ilsUerinc başla
rına daha ıiyade itina edeceklerdir. 
Günaştrı veya haftada iki defa tıraş o
lan memur, ber gün tıra, olmak itiya
dını kazanacakUr. Muhavereler, soh
betler daha nazikleşccek, herkes, da• 
ha kibar daha çıtkırıldım, daha mu. 
ni! olınağa çalışacaktır. 

Hep.sinden mühim, ashabı mesalihe 
ilaha iyi, daha nazik muamele yapı -
lacak, ki?tlSenln gücenmesine, kırılma
sına meydan vertlmiyecektlr. 
Kadın yanında, bir erkeğin söz işit

mesi ağır feydir. Binaenaleyh bütün 
memurlar işlerine dört elle sarılacak, 
biltUn d1kkat ve teyakkuzlarını sar
fedccek, i-mlrle-rden ıaf i;;;itmemeğe 

gayret edeecklordlr. 
Kadın, hayatın ncş'e kaynağıdır. Ça-1 

hşUğınız odada, karşı masada a:enç, gü
zel bir bayanın bulunması, size gençlik 
ve enerji ,·erecektir. İçiniz tcrahlaya
cak, kalbinlz rahntlıyacak, Asabınız ya
tışacaktır. Allah vere de, tesadüf, büro 
arkadaşın1ız olan kadtnı, güzel olarak 
karşunıu ('ıkarıı:a ... 

Fakat, çok güzel olmasına da o ka
dar lüzum yoktur. Bu takdirde kadın 
tehlike olur. Başınızın içinde bir meş.
aale halini alır. Mütemadiyen onu 
düşünürsünüz. İşiniz ihmale uğrar. Ve 
Allah muhafaza buyursun, günun bi
rinde, kalbin.ize bir ateş parçast dü
şebilir, a.,k olursunuz. 
Aık saadet değil, rahatsızlıktır. Bü

tün huzurunuz, istirahatiniz kaçar. Ne 
yapacağınızı şaşırırsınız. İradenize hô.
kin1 olmak şartile, kadınların fazlaca 
mevcut olduğu herhanıi bir yerde bu
lunnıak .revkH şeydir, ves~eıthn! 

R. SABiT 

Koafaranı verme 
lsUyenıer 

llaydedlllyor 
Gelecek yıl ıçinde Bey(}ğ!u Halk 

evinde konferans vermek istiyen
lerin kaydına başlanmıştır. İlk, 
orta mektep muatlimlcrile > üksek 
mekteplerin son s nıf talcbelerın. 
den istiyenler konferans vermek 
için kaydedilecektir. Konferans
ların mevzuu Halkevi reisliği ile 
konferansçı arasında tesbit olu
nacaktır. 

Emlak Banka.ı lııtanbal 
ıübesi Müdürlüğü 

Ankara Emliık Bankaıı Merkez Mü
dürü ve değerli bankacılarımızdan 
B. Nlzanıettin Tezcan, şehrimiz Ero
l.Ak Bankası ~1:Udürluğüne tayin edil
miştir. 

- lfangl yana gideceksiniz? Öğle 
yemeğine ıetecek misin'! 

Seıdnde belirsiz bir teeaür vat gibi. 
Amma niçin ol~un! Ayvanın sarı tah
ta parmaklıklarına iki elite dayanarak 
biz~ bakıyordu. Saçları ince altın ör • 
gillcrle onıuzlarından bo~luğa sarkmış. 
Yüzü solgun, ıözleri süzgün, bir ço
cuk mahzunlutu !cinde. 

Elimle bir selam ıönderdim. O, sua
Jinl tekrarladı: 

- Ha• Fiğen aba öğleye gelecek mi. 
sin? 

Benim yerime Recep, azarlar ıtbl 
blr sesle cevap verdi: 

- Döner, dönmez ne sorup duru -
yorsun? 

Sesinde OkJamaktan zJyarie küçük b!r 
tokat ıertliği vaı·dı. Nezık, benim talı 
bir söz söylememe vakit bırakmadan, 
arkasını clönerek Ayvandan çekildi. 

- Nezıki dardtt.ın Recep! Niçın, ne 
yapmıştı yavrucak? 

Recep, sesinin tonu blra.ı yumuşa
mış olarak: 

- Hep sorıu, hep aorru! •• Adama, 
çocuklutunda anası bile bu kadar ka· 
rıımaz ... 

Dedi. 
- Fak•t sana delil, bana sormuştu. 
- İyi y& ... Her gittiğin yeri ona söy-

lemeğe, hesap vermeğe mecbur mu-

- Ne yaptılar hem~ehri:n sana bun.. 
lar? dedim. Anlatmağa başladı: 

_ N~ ) apacakla~~ Şu ?eriyaııki yok 
mu? Dun ak~am , bıletlmı almış vapu
ra giderken - hani ben Samsunluyum, 
Samauna gidecektim • önüme çıktL E.. 
1lnde güzel bir saat vardı. 

- Herr.şPhri, şunu sana satayım, de
.ii. Ucuz satarım. 

Ben de bir saat almaia niyetli idim. 
- KnçJ veriyon hem~ehri? dedim. 

Uzatmıyahm .. Tut aşağı, vur yukarı, 
otuz beşten başladı, on beş liraya u _ 
yuştuk. Tam parayı ~aydıın, saati elime 
aldım, şu öte yanki peyda oldu. Vapu
ra da, hanı bir yarım saat ya var,, ya 
yok ... 

_ Dur bakalım h•mşehri! dedi. KJ
min malını kimden alıyorsun?. O saati 

Samsu~lu isikrah ifade eder bir tarz_ 
da ytizün·l buruşturup kafasını çevirdi .. 
Cevap vermete bile tenezzül etmedi .• 

Bir saa~ kadar sonra, merdi\'enlerden 
inerken bizim SamsunJuya ra~tladım. 

- Ne oldu hemşehrim? dedim. 

- Seklzer ay hapis oldular .. dedi. 
- Gözün aydın, dedim. Mahkılm et-

tirmişsin ... 
- Neyleyim, dedi, mahküm ettir -

meyi? Biz'm cüzdanı bulamadıktan son 
ra!.. Ne c.lde var, ne avuçta .. Bilet de ... 
yandı .. Bakalım şimdl ne yapacağız? .. 
Ve kendi kendine söylene söylene yü .. 
rüdü ... 

Kadıköy vapur iskelesinde çı
rılçıplak banyo yapan adam! 
Polise ve bekçiye rişvet de teklif ettiğinden 
45 gün Hapse mahkum edilip tevkif olundu 

Evvelki gün Kadıköyünde va- türmek üzere yola çıkarmışlar-
pur isgelesi önünde bir adamın dır. Lakin Koço, yolda, polis ve 
ç;rılçıplak denize girdiği görüle- bekçiye iki lira rüşvet vermeğe 
rek polise haber verilmiştir. Koço kalkışmış, polisler kabul eder gi-
adında olduğu ve kahvecilik yap. bi göriinerek parayı almışlar ve 
tığı anlaşılan bu adam denizden hakkında rüşvet cermek suçun. 
çıkarılınca: dan da bir zabıt tutmuşlardır. 

•-Serinlemek için girdim. Ma- Böylece dün cürmümeşhut As-
yom yoktu! .• demişse de bittabi liye 6 ıncı Ceza mahkemesine ve 
bu suçunu affa sebep teşkil etme- rilen Koçıo, 1 ay 10 gün hapse ve 
diğinden bir polis ve bir bekçi 14 lira para cezasına mahküm 
Koçcyu, giydirerek karakola gö.. edilerek hemen tevkif olunmuştur. 

~-~~~~~~ ... ~~~~~~~~ 
Holivot vari otomobiller 
Bazı hususi otomobillerin karo

serilerinin değiştirilip kaptıkaçtı 
şekline konulduğu ve bu Holi
ve>tvari arabalarla bilhassa pazar 
günleri kadınlı erkekli tenezzüh. 
ler yapıld ,ğı görülmüştür. Milll 
Korunma Kanununa muhalif o
l · n bu değiştirme işi yap: lan 
arabalar tesbit edilmektedir. 

-v--· 

Deniz müessiselerinde 
~alıfanlar beden haraketi 

yapmıya başladılar 

Deniz müesseselerinde çalışmak
makta olan memur, işçi ve müs
tahdemler beden terbiyesi faali
yetine başlamışlardır. Limanlar 
Umum Müdürlüğü Sarayburnu 
arkasında bir sahadan, Denizyol
ları Umum Müdürlüğü de eski 
yolcu salonu arkasındaki saha. 
dan i>tifade etmektedirler. Şirke
tihayriye, Mıntaka Liman Reisli
ği, Gümrük Muhafaza, İnhisarlar 
memuı-ları da bugünlerde faali.. 
yete geçeceklerdir. 

ıibi yapışır. Önünde Nezlk. ardında 
Nezik, biı· dakika kurtulamazsın ... 

- Tuhaf! .. Yakın akraba cocukla -
rı.sınız, fakat ona kar~ı biç de iyi bir 
ağabey dtğllsin ... Oya gibi kı. ... Ona 
ka1111 böyle haşin davranman hoş bir 
teY mi?. 
Re~bin yüzü birdenbire değişti. 

Gözleri ~,.ltk)eşmiş, sert pırıltılar do
larak, yüzünün hatları gerilmiş, keskin, 
haşin. ke:ierll bir mana almıştı . Baı;1nı 
önüne cğrrek, kendi. kendine söylenir 
gibi: 

- O benim halamın kızıdır! 
Dedi. Hayretle ona baktım: 
- Bitıyorum~ .. 

- Fakat,. halamın, anacığımın ölü-
müne sebep olduğunu bilmezsin! .. 

- Ne cilyorsun Recep? .. 
- Ben lınları, eniştem harir; hiç sev-

mem . . Kızı da anası gibidir. Melek 
görünür, iakat ağulu yılana benzer .. 

İçime tortu gibi bir acı çöktü. Bu gü.
zel. cennrıt muhitte, kötü insanlar bu
lunduğunu görmek istemiyorum. Re -
cebin bu hususta yanılmış olmasını te
menni ettim. Nezlkln saz gibi viicudü 
içinde, •?lulu bir yılan> kalbi ta;ıdı

tını nasıl di4üneblllrdim? Fakat Re • 
cebin kararan, catılan 7ÜZÜ. derin bir 
yürek yarası olduğunu belli etmiyor 
mu? 

japQnların takdiri 
Ankarada geçenlerde 

Butterflay operasının 

münasebetile japonyada 

Madam 
temsili 
Madam 

Butterflayın en kudretli mümes
silesi Madam Mezura bu münase. 
betle devlet k(}nservatuarı direk
törlüğüne bir takdir mektubu ve 
kendinin Madam Butterflay kıya
fetile yapılmış küçük bir kukla. 
sını göndermiştir. 

AVRUPA .HARBİNİN 
·yf"i>Jf;--.'ME:SELELERİ 

Hintli Şair 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Hbıdüıtandaki siya::;i vaz..iyette aS
kerl tedbirler bugünlerde yenld~ e~ 
bemmyi.et aldı. Bunlardan bahsedilir
şatr Rabüıdı-anat Tagor'un ölümü de 
dikkat nazarlarını Hindistan tara.tına 
ı;ekmiş oluyor. Hindli şairin ölümü 
dolayısile dilnya matbuaVında bir 
hayli yaz. yaıılacatı tahmin edile
bilir. Onll her memlekette, H ir.-Jis -
ta.na en uzak yerlerde de sevenler 
vardır. 1661 de dojduğuna göre sek
sen yaşında ölmüş oluyor demek. Şa
ir sade ıefah içinde yetişmiş değil, 
Hindlstanın en ileri zena:in yerli hü
lkürndarllarından şayılan Dvarkanat 
Tagor'un torunu oldu&:una bakılırsa 
her lsted iinl yapabilecek blr servoıi 

olduğununa da hükmetmek tazım ge
liyor. Ra';.:ndranat Tagor sonradan e
serlerini s~tmakla da para kazanmı; 
olab:lir. 

Gençliğinin acı tecrübelerle geç.. 
rn :ş olduğuna ~üphe yok. Küctik ya
şında ke.'U.li Bingal vih\yetinde oku
yup yazrnajı ötrenebilmek için pek 
zorluk <;ekmiş . Pek eskiden kalına bir 
usul yüzünden küçük Rabindranat 
çektiği ozlyetl hiç unutmamış, büyü. 
düğü zaman bir mektE'p açarak ta -
vallı çocvklara serbes bir öğretme 
tarzında ve hilkatı severek sevdirerek 
çok gü.el ıeyler telkin etmek kabil 
oldujiunu l•bat tmiştir. Muhakkak ki 
mektebe karıı ruhunda ili< senelerde 
başhyan i<:.yan hep uzamış .. Değneğe 
ve falakaya borçlu olmıyarak öğret. 

mek pek mümkün ve daha kolay ol
duğunu arılamış ve anlatmıştı. Kendi 
tecrilbe.>loin bu canlı dersin! hiç u
nutmamı • ---------

İktısat Vekaletine bir çok yer
lerden müracaatlar yapılmış ve 
dokumacJığın inkişafı için köyle
re tevzi edilmiş olan el tezgahla.. 
rının iplik bulunamaması yüzün
den muattal kaldığı bildirilmiştir. 
Vekalet, her tarafa iplik temine
decektir. Bu hususta Sümerban. 
ka emir verilmiştir. 

ması. . eP 
4- Silahların, her devletiPııel" 

niyeti ile mütenasip bir ııı> 
tahdidi. ,'1 

5- Yerli halkın da rrıeııf~ 
ve arzusunu nazarı it!bare a (.;I 
şartile müstemleke mesele!• 
yeniden tanzimL lit.'. 

6- Rus topraklarının .ıa"uiıd' 
ve Rus milleti için kendı ııı ııt''ı' 
deratını idare hakkının tarı• ıl . ve 

'O al ver slteıııerln 
Anadoladakl 

t et k ık seyallatıerı 
İstanbul Üniversitesi Tabiiye 

şubesi profesörlerinden Kozvik i.. 
le son sınıf talebelerinden 10 kişi 
orta Anadoluda bir tetkik seya
hati yapmışlar ve bilhassa Kay
seride Erciyaş dağı civarında ne. 
batat ve hayvanat üzerinde etüd
lerde bulunmuşlardır. Seyahat 
çok faydalı olmuş bir çok yeni 
nümuneler elde edilmiştir. 

Fındık mübayaa fiatları 

Fındık ihracatçıları birliği fın. 
dık fiatlarını tesbit etmiştir. Yüz
de elli randımanlı tombul fındık 
30 ve satış kooperati!lerıne ortak 
olanların malları 4-0 kuruştan mü
bayaa olunacaktır. İhracatta da 
bir fiat kabul edilecektir. Fiatın 
düşürülmesine mani olunacaktır. 

--<>---

Vekalet emrine alınan 
Belediye Reisi 

Yapılan bir teftiş sonunda Gi.. 
re~un belediye reisi Eşref Dizdar 
Vekalet emrine alınmış ve yerine 
vekil olarak Halkevi reisi Cemil 
Ülgen tayin edilmiştir. 

Fındık tarım kooperatifi 
toplantısı 

Fındık tarım satış kooperatifleri 
birliği umumi müdürü Sadettin 
t:ğursal v~kiıletle temas etmek 
üzere Ankaraya gitmiştir. Birliğin 
umumi heyet toplantısı 20 eylul
de yapılacaktır. 

Radindrannt Tagor 
latanbula da gelmişti. 
Fakat vapurdan çıkma
mış,, intibalarını anlat· 
mıştı. 

Müstakl>el sair eski tarzdaki insaf. 
sız hocalarından bir kere kurtul-
duldan sonra kendi kendıne okumuş, 
merakU z~kitsı, unutmıyan şayanı hay_ 
ret hafızası sayesinde gençlii;inde her 
istediğini öğrenmi.J ve aklında tuL 
muştur. 

Sonra Londrada hukuk tahsil et -
mek iibi bir maksatla tı.mereye 
gitmiş, İntH iz lisan ve edebiyatını 
çok iyi öğrene.ek dönüşünde Hlndis
tanın BingaH dlll ile şlir yaıarak neş
retmeğc baıtamtŞtır. Ondan sonra 
raıor için beynelmilel bir &öhret dev
ri açllmış oluyor. Yazılarını kendisi 
ingilizcey~ çeviriyor, başka dillere de 
naklediliyc:rdu. Nihayet 913 de ona 
Nobelln odebiyat milkfıtaı olan 8 bin 
İngiliz lır'ıı:t.sını veriyorlar. Şair ondan 
sonra dlinyan1n muhelil yerlerini ıl
dlp görmü~tilr. Uzakşark, Amerika, 
Avrupa 'e daha klmbilir her aittiği 

yerde, itibar görerek seyahat etmiş

tir. Turkiyeye de gelmiş, fakat İs -
tanbulu vapurdan çıkmıyarak temasa 
dan aldığı intıba1arla dönmüştür. 

KendJsine geçen harp esnasında İn
gil ter1! tarafından verilmiş nişanları 
harpten sonra protesto makan1ında 
tekrar iade ettili söyleniyordu. Her 

halde şair memleketinin duygularını 
pek derinden h.issecllyor, vatandaşla. 

rtnın hay•bnda mes'ut bir lnkıl&p ı'fr
mek istiyordu. Rabindranat Taıor 
dünyaya gözlerini kaparke~ cihanda 
başka bir harbin daha başlıyllrak de
vam etti~t ve Hindistanın mukad -
dertı ile bu harp arasında nasıl bir 
derln rabıta, olduğunu görmüştür. 
Tasavvuf! duygularile içtimai "e si
yast fikirleri de olan Tagor için ede
biyatın hududu ı;onsuzdur. 

7- Belçikanın tahliyesı 

istiklalinin temini. tl 
8- Fransız topraklarınll' pııı' 

yesi ve 1871 şenesinde :;a 
haksızlığın tamiri. rııi' 

9- İtalyan hudutarın"'oeO ~ 
yet prensiplerine göre yen• 
zilınesi. . ta~ •1 

10-Avusturya-Maca~ı.S;p 
paratorluğu idaresindekl 
lerin istiklali. iSti 

11- Romanyanın, . Sırbl>i5İf 
ve Karadağın tahliyesı. Sır e6i ~ 
denizde bir mahreç verııı:'et ıl 
Balkan hudutlarının millı) 
sına göre çizilmesi. ğ"r 

12- Osmanlı İmparatorl~t•~ 
türklerle meskfuı olan 111 

08 il !arının Türk idaresi alt•"·ııetI<" 
istiklali. Türk olınıyan ı:ııı ;/ 
Osmanlı hakimiyeti altı ııda ~;;' 

. 'im . n~ • zJarıP tarıyet verı esı. ,,.,ga 
ret gemilerine açılması. . 

. t"·•ilı· " 13- Pofonyanın ıs ııu tlıf' 

14 B.. .. k k" .. k rrıill• ""( - uyu uçu l:>'·,,ı 
istkilfilini ve mülki tamalll tı tF 
nı karşılıklı olarak ~ıt'.aı:ıt# 
bir milletler cemiyetını.Jl ?)f 

İşte Vilsonun on dört .ıııs 
bundan ibarettir. ' ti~ ' 

Vilson, denizlerin sertıe5 el 

dördüncü maddede işaret rı'i~ 
beynelmilel işbirliği ile t:i l~ 
meyi düşünmü~tü ıı:albtlblt ı 
tere d~nan~asile böyle iJiıle'° 
yet telif edılemezdi. iııg ,ri~ 
o zaman denizlerde p.rrı uııı 
bile müsavatını kabul 'ı;~~ 
laroı. Diğer maddelere ger". 
tilfıf devletlerile, VilS".'11 ııl• 
!eri arasındaki fark, Y~i~ıtrf 
formüllerden ziyade tat ~· '".ı 
idi. İtili\.fçılar. AvusturY 9·P"~''t 
manlı İmparatorluğunu 131ıf, 
may1 kararlaştırmışlardı· ııl'I 
la iktifa etmiyerlar: osıtıral'ıı. 
paratorluğunun genış tcP e eıfl 
müstemleke halinde id3 r f>".lf 
düşünüyorlardı. İtalyaY~rıı'·" 
ya topraklarından pay il 
di. pre9' ı 

Gö ''!" ki Vilsoıııı" ıl . .ı ru uycr ..,.şJll 1, 
!erile itilıifçıların pTO"-fa~~J 
rasında bir tezat vardı. #)~ 
lıifç ılar aradaki ihtilaf 'J'ıİ ~I 
durmaktan çekindiler. 1,ı, 'J 

· ıaJçı , manya yıkıldı ve itı )llDç ı 
rikanın yardımına ınıtaı, oP 
dıklarını anlar anlam ~~;. 
prensibi bir tarafa ~r~ tJll' . 
hu kendi bildikleri gıJ>ı JI. 
tiler. ili Jl'a; 

Bugün Ruzveltin sel< \fj)Yl 
prensibi, bazı noktala~e )l'° ~ 
prensiplerine benzem~5(ıiltil;. ı 
vaziyet ve şartlar b sir\ / 
kadır. Bir defa bu pre~j);şll~!PJ 
nız Ruzveltin ve p.ırıe·ııeı<' t'.: 
ğil, ayni zamand~ tng~n OJJ 
prensipleridir. VıJ.sl'.';,o1ıe ~ 
maddelik prensipJerı ti pı<' r'· 

Bununla berabe.~· .b .. 5e~~~ 
de Amerikanın go~e~; ~ı 
tedir. Yani Ameril<a J,.ıııR • ,J 
İngiltere~ kabul et rıı• f'/t 
tir. Sonra Amerika ~~i il;~ı.1" 
ten sonra prensiple~ eV'ııl I~ 
değil, harbe girmez kB~ ıP 
1 ·1 . .. u"• ,,e ·~•~;{.~ arı .' erı .surm • erı• fi' 
miştır. Bırleşık ~eV "' · 
harbe girip girtJlıY de r~ 
değildir. Fakat gırs;8r,.ıt~J· 
de 1914 harbine na 1 eti~
bu prensipleri kab~a ~ 
bakımından çok da 
vaziyettedir. 

ı. 
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\.Ou yazının mellnleri Anadolu 

Moakovada toplanacak 
üçler konferansında İn
giliz heyetine Hariciye 
Nazırı Eden'in riyaset 
etmesi muhtemel görü • 
lüyor. 

lt lJı· Ajansı bültenlerinden alınmıştır) :::::::::::::::::::: 
ıı eden: f.tuammer Alatur 

'fak bınaları mühim hasarata uğra -
ota ıncta l\lo> ~ Jvada toplanacak mış olduğundan Sovyet Rusya, in.. 
IEr n 

1
"gdiz - .lıu> - Am~rikan kon. giltere ve Amerika mümessilleri 

tıa •nsı hakkında ıefsıratta bulu. arasında Moskovada akdi muta -
llı~aHy Mail gazeıesınin siyasi savver olan konferans, inşaatı a-

rrıri dıyor ki: hiren ikmal edilmiş ve Stalin sa. 
c~· Çörçıl, Atlantikte Reisi - rayı ismini alan yeraltı sarayın-
ll!t! h~r Ruzveltle yaptığı görü~ da toplanacaktır. Stalin bu saray. 
tıı ha~kında İngıliz harp kabine- da ikamet etm1'ktedir., 
~e bütün lazım gelen malümatı İRAN BÜTÜN İSNATLARI 
Ct~d.ikten_ sonra Moskovaya gıde- TEKZİP EDİYOR 
~n Otan lngiliz heyetinin azala - İ 

1 _tayin etmiştir.o Tahranda çıkan resmi • ran• 
)'ı~Ylenruğine göre, İngiliz he.. gazetesi, birçok İranlıalrın ecne.. 
tıı.ı 1 nın reisi olarak en layık gö- bi ajanlarile birlikte rejimi de.. 

eıı Şahsiyet, M. Eden'dır. vicıreği isti.hdaf eden bir fe3at 
ı~l.ıuharrirın kanaatine göre, kon. tertip etmiş oldukları haberini 
ı., aııs takriben 10 gün sonra ilk kat'iyetle tekzip etmekte ve bu 
ç0lan•ısını akteeecektir. haberin tamamile bir hayal mah-

l!çıL LONDRAYA DÖNDÜ sulü olduğunu ilave eylemek -
l~Ötçil, Reisicumhur Ruzvelt ile tedir. 
iv ~lükten sonra., cPrince of Stokholm'den verilen diğer bir 
~ aı~., zırhlısile ingiltereye dön. habere göre ise, İngiltere ve Rus. 
4'tür. • ya hükumetlerinin Tahran hl1 -

~}örçiJ, Birleşik Amerıka Re:Si.. kumeli nezdinde yapmış oldukları 
't~uru ile yaptığı görüşmeler mükerrer teşebbüslere İran yolu 
~- 1 ~ ınua beyanatta bulunma - ile Kafkasyaya transit tariki e 
~it t~r Başvekilin hangi limana İngiliz kıtaatının nakli maksa -

•_gı ıfşa edilmemekt.<:dir. dile yapılınış hazırlıklar nazarile 
~ Ç0tçil avdetle izlandaya da uğ.. bakılınaktadır. 
;:ış_ve orada bulunan İngiliz ve BİR AMERİKAN LİMANINDA 
tr etıkan kıt'alannı teftiş etmiş- YANGIN VE INFİLAK 

~O~FERANS YERALTINDA Nevyorktan bildirildiğine göre, 
1 TOPLANACAK İstriver rıhtımında şiddelli bir 

it 11okholm'den bildirlidiğıne gö. yangın çıkmıştır. Vukua gelen in.. 
~; ı\Iınan tayyarelerinin son za- fil:iklar bütün Manhattan'ı sars -
u~tılaraa Moskovaya yapmış ol.. mıştır. Bu rıhtımda İngiltere ve 
~ları bombardımanlar netice _ Mısıra sevkedilecek malzeme İn.. 
'--leremlin sarayının bırçok giliz vapurlarına yüklenmekte idi. 

11 inci lzmir Fuarı 
~ (1 ıncı Sahlfeden Devam) 

~r ""elki gece Fuarın umumi 
ıı.,0"ası birçok davetlilerin hu -
iQ.r_arilu yapılmı~tır. Bu prova.. 
~ ls.anbul, Ankara, Adana v~ 
g~t Şehirlerden İzmir Beledi -
~ nin da\'etlisi olarak gelmiş 
~ 1Unan Türk matbuat mümes -
· <r· 
Ş., ı de bulunmu~lardır. 

ır,~. lırin ortasında nurdan bir 
tı ~ halini alan Fuanmızın ge. 
Ilı &otünüşü bilhassa mükemmel
~· l'apıJan prova muvaffakiyet.. 
ltı neı'.ceJenrniş ve tesbit edilen 
~~ata ait bazı noksanlar der-
~ U.ına1 edilmiştir. 

~)'ı,~l Yılki Fuarın birçok husu -
ı, erı arasında bilha•sa renk 
t;ı~ık tenasübü nazarı dikkati 
<. 'tınektedir, İş Bankası güzel 
ı ~ •. 
~'n ~ıp bir pavyon yaptırmıştır. 
~ <ievleti Şehinşahisi Lozan ka.. 
q,1~~ sağ cihetinde modem _bir 

Çan Kay Şek 
( ı ır..ci SahifedLıl Devam) 

Çan-KayŞckin Sovyet Rusya ıle 
Ingiltere ve Amerıka aras:ndakı 
mesai birliğinden istifade ederek 
Rusyanın daha müessir bır yar
dumda bulunmasını temin için 
tevmidane bir müracaatta bulun.. 
mak arzusunda olduğunun anlaşı
lacağını beyan etmektedirler. 

Alman - Sovyet 
harb ine bir bakış 

(1 inci Sahifeden Devam) 
sımlarındaki harl"kiit muvalfaki. 
yelle devam etmektedir. 

15 Ağustastan düne kadar Alman 
zırhlı kuvvetleri Smolcnsk Cenubu 
Şarklı;ınde ric'al etmekte olan Sovyet 
teşckküll~rlni ilıata ctmislerdlr. 3 gün 
süren muharebeler esnasında Alman 
zırhh kuvvetleri 700 kamyon, 90 top, 
25 tayyare dafi topu, 25 tank ve 10 ke
şil zı.rhlı oloınoblli igtinam etn1l.şlcr ve 
10.000 den fazla Sovyct ııskeri esir al
mışlardır. Bu suretle iki Sovyel tün1e
ni imha edilmiştir. 

Gelen haberler, Alınanların Lcn:n
grad istikt!metindc yeni bir tazyik icra 

' etmekte oıduklarını göstermektedir. 

17 Ağustostaki 
muharebeler 
Bcrlin 19 (A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
17 ağus:osta tankların ve top -

çunun müzaheretini görmekte o. 
lan Alm'ın piyade lt ~ekkülleri 
bütün gün, cebri yürüyüş yapa.. 
rak Dinyeperin ağzında rıc'at et
mekte olan Bolşeviklerin peşini 
bırakmamışlardır. 

17 ağustos sabahı dağıtılmış olan 
Sovye• kıt'alannın bakayası Din.. 
yeperin şark sahillerini tutmadan 
evvel büıün bu mıntaka şiddetli 
bir ate~ altına alınmış buıurıuyor
du. 

Sovyd askerleri muhakkak bir 
ölüm karşısında hayatlarını kur -
tarmağa uğraşıyorlardı. 

Hüc•,m eden Alman piyadeleri 
küçük Sovyet dümdar müfreze -
!erini ezmişlerdi. Bıtkin bir halde 
bulunan Sovyet askerleri siper -
!erden ve sığınaklardan kitle ha
linde çıkarak teslim olmaktadır. 
Ormanlarda, obüs çukurlarında 
ve tarlalarda birçok ölüye tesa • 
düf edilmektedir. Kamplara sev
kedilen uzun esir kafileleri dol -
duran harp malzemesinin ve met.. 
rfık topların önünden geçmek • 1 

tedir. Esirlerin söylediklerine gö
re önde Alman askerflerini gör -
mek arkada da ellerinde rüvel -
verleri bulunan siyasi komü.er -
Ieri düşünmek çok mythişti. Çün. 
kü siyasi komiserler yaralıalrı ve 
yürümiyenleri ö'dürüyc.rlar. * Tokyo, 19 (A.A.) - Ofl: Bahnye 
Nazırı Arrıiral Koshtso, dftn imparator 
tarafında,1 kabul edilıniştir. Mülakat 
bir saat ı;ürmtiştür. 

Harp Vaziyeti 
l l inci Sahifeden Devam) 

Bu tebliğlerden anladığımız şu
dur: Alman kuvveth•rinin takip 
istikameti, şimalden cenuba d.:>ğ
ru değil, garpten şarka ve cenubu 
şarkiye doğrudur. Eğer böyle oL 
masaydı, Dinyeı;er dirseği içinde 
&ıvyet kuvvellerinin Karadenize 
doğru sürülmesi ve ihata edilme
si lazım gelirdi. Bilakis mühim 
mevkilerde tahribat yapmağa va
kit bulan Ruslar, şarka ve cenu.. 
bu şarkiye doğru - Almanların da 
itiraf ettıgi veçhile - seri bir ric'at 
halinde çekilmiye muvaffak ol.. 
muşlardır. Almanlar şimdiye ka
dar çok miktarda esir aldıklarını 
bildirmediler. Bu da Rusların 
bozguna uğramadan çekildiklerini 
göstermektedir. 

Berline geni 
bir hava akını 

Londra 19 (AA.) - Eritiş U -
nayted Pres Berlin radyosunun 
bu gece neşriyatını kestiğini bil.. 
dirmek'.edır. Ajansa göre, bu ha. 
dise Alınan hükümet merkezinın · 
İngiliz ve Sovyet tayyareleri ta.. 
rafından hücuma uğo'adığına işa
rettir. 

Dinyeperdeki bü
yük elektrik 

santralı 
Bem, 19 (A.A.) - Donetz haVzLiı ü

zerindeki Alman tehdidi, Ukrayna'd..'\ 
elektrik enerjisini temin eden Diniye
per Ostroy Elektrik İstilual Fabrikala.. 
n üzerine dikkati çekmektedir, 

İstihsal eltigl enerji yekQnu 558.000 
kilovat tutan Dlniyeprostroy idrolik te
sisatı Av.rupadaki mümasil tesisatın en 
büyüklerinden biri olup Dl.niyeperden 
istihsal ediJen elektrik kudretinden is
tifade etmektedir. 

Darlan tekrar 
Par ise gitt i 

Vişi, 19 (A.A.) - OCi: Resmen bil
dirildiğine göre Amiral Darlan, dün 
gece Parise gitn11ştir. 

Sal5.hiyettar n1aha!il, hillcilmet erkB
nının n1ulat seyahatleri çerçevesine 
dahli olan bu seyahatin kı.sa sü.receginl 
beyan etnliştir. 

Nevyork limanlarında 
( l inci Sahifeden Devam) 

deki Amerikan şilebi ateş alarak 
ve halatları yanmak suretile rıh. 
tımdan ayrılarak körfezde tama
mile yanmıştır. Ayni rıhtımda bu 
lunan •Toamı» vapuru yanmaktan 
kurtulmuştur. İngiliz vapurlarının 
İngiltere ve Uzak Şark için erzak ı 
yüklemek üzere her gün yanaş
tıklar doklar muhafazaı etmek t 
maksadile hadise mahalline mü. 
him mıktarda itfaiye malzemesi 
gönderilmiştir. 

Yangına şahit olanların söyle
diklerine göre yangın bir infilak 
neticesinde çıkmış ve alevler yir
mi metreye kadar yükselmiştir. 
At.eş inanlmyacak bir sür'atle et.. 
rafa sirayet etmiştir. 

Bir gün evvel Tampuco ''e Prog
risodan gelmiş olan cPanuco. şi
lebi tahliye edilmekte idi. Yan.. 
gin Brooklyn deniz tezgahlar.na 
takriben 1600 metrelik bir mesa
fede çıkmıştır. _.,_ __ _ 
lkimotör çarpıştl 
Kabataş iskelesine bağlı Cemal 

kaptan idaresindeki L(ıtfuhüda 
motörile bu motöre yanaşmak is.. 
tiyen Sabrinin motörü çarpış • 
mışlardır. L(ıtfuhüdada bulunan 
Turgut ve Yaşar isminde iki 
tayfa denize düşmüşlerse de kur. 
tarılmışlardır. 

:~~~~~~~-~ 

UZUN ve DE
VAMLI HAR
BE DOGRU 

(Ba~mak.aleden Devam) 
istiyen şartlardır. Almanya ve 
arkadaşlarının eli silah tuttukça 
bu şartların kendiliğinden tahak
kuk safhasına intikal etmesi im. 
kansızdır. Tahakkuk ettirebilmek 
ise; bilhassa kuvvet sarfına lüzu
mu aşikar kılmaktadır. Bu bakım
dan, belki Amerikanın da harbe 
girmesi daha uzwı müddet sür. 
miyecek; Amerika - İngiltere ~ 
Sovyet Rusya arasında takarrür 
e ttirilen umdelerin tahakkuk etti. 
r ilmesi a:ı.m i 1942 yılına. bilhassa 
haklın olacaktır. Buna karşı Al
manyan m ikt isap edineceği du
r um ve arzedeceği takat muhtelif 
ihtiya5 mevzuları ve maddeleri 
itibarile başlı başına bir tetkik ve 
mütalea tnevzuudur. ki, bu menu 
üzerinde henüz söz söyl~menin, 
hüküm vermenin sırası gelme. 
miştir. Sovyet - Alman mücadele
sinin hiç olmaz ise eylul sonuna 
kadar alacağı neticeyi ve o anda. 
ki vaziyeti gözününe almadan 
şimdiden ne söylense mutlaka bir 
yanlış veya hatalı tahmin olmak
tan ileriye geçemez. 

Sadece, bilinen ve reddi kabil 
olmıyan bir hakikat vardır ki, o 
da: Zanıanın ve harbin uzanıast
nın Almanyanın aleyhinde; İogil. 
tere ve müttefiklerinin lehinde 
olduğudur. 

Almanyanm, bilian: en başla 
z3flarından birini benzin ve 

mazot kaynaklarına sahip olma
yışı teşkil etmektedir. Romanya 
petrol mıntakası, hiç bir tahribe 
maruz olmamış olsa dahi, Polon
ya ve Macar petrolleri ile bera.. 
her; Alman ve nıihver ordularının 
ihtiyacının ancak Jiiıde 30-35 ini 
karşılamaktadır. Harpten önce ya
pılan, istiliya uğrıyan Avrupa 
memleketlerinde ele geçirilen 
petrol ve mazot stokları belki de 
Sovyet cephesinde harbin nzanıa

sı takdir inde sıfıra kadar diisecek 
ve Alnıan ordusunun bel.kemiğini 
teşkil eden motörlü ve zırhlı tü· 
menlerin durumu, hava ku\'vctle
rinin faaliyeti herhalde müşkü • 
lata uğrıyacaktır. Buna mukabil; 
hemen hemen bütiin dünya pet· 
rol istihsalinin yiizde 66 sı Ame
rikada. 23 ü İngilterededir. Bu 
misal gibi daha birçok misaller 
sıralanabilir ve Almanyanın muh. 
taç olduğu maddeleri tedarik ede· 
memesinin uzun bir harp netice
sinde orla;va çıkaracağı ınüşkiilat 
kendiliğinden tebarüz eder. 

Bütün hu vaziyetleri; Çörçil -
Ruzvelt nıiiliikatına ve Moskova· 
daki siyasi duruma ve neticelere 
hfıkim olan duruma bakarak is
tikbalin karanlığına ve harbin u.. 
zıyacağı fikrine bağlamak müm
kündür. 

Herhalde bilinmesi şart olan e-
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l lstanbul Levazım lınirl lği Satınalına Komisyonu İlanları 
Mikt<ırı 

Metre 

56,000 
6,000 

TutarL 
Lira 

18,060 
4,983,60 

Teminatı 

Lir·a 

1354,50 
373,77 

Cinsi 

Kurşunl astarlık: 

Ko! astarlığı. 

Yukarıda yazılı astarlık betler pau rlıkla satın alınacaktır. ınatesi 20/8/ 
941 Çrşamba günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vak itle komisyona eelınelerL <177-7181) 

.... + 
6000 giyim öküz nalı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 20/6/941 Çar
s.amba günü saat 15,30 da Tophanede 
Lv. AmlrlJği satın alma komisyonun
da yapılaC2klır. İlk teminatı 40:5 lira
d.ı.r. Nümuneleri komisyonda ıörü.
lür. Taliplerin belli vakitte komisyo. 
na ıelıneleri. (179 - 7183) • 25 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 21/8/941 Perşembe ııı
nü saat 14,:0 da TophanPde Lv. A.. 
mirliği satın alma komisyonunda ra
pı.lacakhr. Taliplerin belli vakitte ko-
misyona gelıneler!. ( 180 - 7184) • Beh.er kilosuna 3850 kuruı tahmin 
edilen 10 kilo Esans dö mant alına
caktır. Müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla ckslllmesi 20/8/941 Çar. 
şamba günü saat 14,30 da Tophane
de Lv, Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Kat'! teminatı 
57 lira 75 kuruştur. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(1G6 - 7032) 

Beherine 70 santim fiat tahmin e
dilen 12 milyon beş yüz bin adet alü
mi.nyom çadır düifnesi nıüteahhit 
nam ve tesabına alınacaktır. Paz.a.r
lılı:la ekslitmeai 20/8/941 C•rı<amba 

günü sat 14 de Tophanede İat. Lv. 
Amirlili satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı ~625 lira
dır. Taliplerin belli vakltte komis10· 
na ıe:tmeleri. Nümune ve şartnamesi 
komıs,.onda görülür. (160 - 6839) 

• ~he: kilosuna 125 kuruş tah. 
ırun edilen 7200 kilo kadar keçt 
kılı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 21/8/941 perşembe günü sa
at 15 de Tophanede Lv. amirliğl 
sahnalın.a komigyonunda yapıla. 
ca.~tır. Kat'i teminatı 1350 liradır. 
Numunesi koınigyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (180-7219) . , 

2500 adet düz ve 500 adet destcre. Beherine 250 kuruş tahmin edi-
li regola kesim bıçağı alınacaktır. len behen iki parçadan ibaret 

* 
Kapalı zarfla ekslltmeıJ 2/9/941 Sa- 6368 adet mahruti çadır direği 
ıı günü saat 15 de Tophanede i<t. Lv. alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesı· 
Amirliği satın alına komisyonunda. 2 
yapılacakıır. Tahmin bedeli 19500 ıı. 5/8/941 pazartesi günü saat 15 de 
ra, ilk teminatı 1462 lira 50 kuruş.. Tophanede İst. Lv. Amirliği satın 
tur. Nümunelerl komi•yonda görü- alma komisyonunda yapılacaktır. 
lür. Taliplerin kanuni vesikalariyle T li l · bel 
teklif mektuplarını ihale saaUnden a P enn li vakitte komisyona 
bir saat evvel komisyona vermeler!. gelmeleri. Nümunesi komisyonda 
________ <_ı_a• __ 6_9_32_;>_ görülür. (182.7220) 

B~yoğlu kazası Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Fotinl Ye hissedarlarından met.ruk oldufu bıhsile senetsızden haz.ine 

namına teselli istenilen BeyoğJu Yeni.şehirde eski Paçacı yen..I Katmerli 
sokağında eski 32 yeni 42 kapı No. lu gayri menkul iı;in 22.8.941 tarlb.i.ne mü.
sadıf Cu~a günu saaı 15,5 ta mahallınd e tahkikat yapılacaiıJndan bu gayri 
menkul uzc.rinde bır hakkı tasarruf idd ia edenler varsa muayyen olan günde 
ma_h~nde bulunacak meı:ı';ll"umuza ve yahut daha evvel Sultanahmette Tapu 
Daıresıne Beyoğlu Tapu Sıcil Muhafızlı ğına mürac•aUarı lüzumu ilAn olunur. 

6 Haftada 
(1 inci Sahifeden Devam) 

•Yugoslavyadaki çete muha
rebeleri neticesinde altı haL 
tada 12,000 Alınan ve İtalyan 
zabit ve neferi öldürülmüştür. 
200 köprü uçurulmuştur. 300 
ila 400 mühimmat deposu ya
kılmıştır. 17 tren yoldan çıka
rılmıştır. 

Yugoslavyada halen, İtal. 
yan, Macar ve Bulgar kıt'ala
rından maada 80.000 Alınan 
askeri bulunmaktadır .. 

sas şu dur: 
Harp uzıyacak ve taraflardan 

biri yıkılıncıya kadar devam ede. 
cektir. Bu neticenin dışında ve 
tersinde ümitlere bağlanmak, 
herhalde hatanın küçüğüdür. 

ETEM iZZET BENiCE 

•7232• 

Amerika Ortaşarka 
(1 inci Sahifeoha Deftm) 

Röyterin Vaşingtondaki muha. 
birine göre, bu tedbirle Alınan -
yanın Dakar üzerindeki bütün 
emelleri önlenecek ve Ortaşark _ 
taki müttefik kuvvetler takviye 
edilmiş olacaktır. 

Alman ~atlarının 
gerisinde 

(1 inci Sahifeden Devam) 
Makineli kuvvetler, topçu ve 
tankların himayesinde Alman ge
rilerine hücumlarda bulunmuşlar
dır. Bu suretle makineli bir Alman 
kolu imha edilmiştir. 

126 ıncı Alınan tümeninin umu. 
mt karargahının bulunduğu bir 
köyde üç Alman zabiti esir edil
miş, bir çok vesikalar ve haritalar 
ele geçirilmiştir. 

IJ Pavyonu inşa ettırmıştır. 

"~!e~ ecnebi pavyonlar rneya -S lngiliz ve Alman devlet 
k Oıı!arı da mıikemmeldir. Ha
•Utıunu Fuarda son sıstem bir 

,.,~ 1 ı· .. 

Bu hareket E.;;tonya bölgesinde Lcnin
grad, T<ı.llin demiryolu Uzerinde inki
şaf ctme!ttedir. 
SOVYETLERE 

Şark cephesinin diğer kısımla
rında yani şimal ve merkez mın.. 
takalarında iki tarafın da sonba
hatda başlıyacak harekat için bü. 
yük haz:rlık gördükleri anlaşıl

maktadır. Bir yazımızda temas et
tığimiz veçhile, Almanların Lenin. 
grad ve Moskova harekatını ça
buk bitirmeleri icap eder. Zira 
eylı'.il ortalarında Leningrad ve 
Moskova mıntakalarmda yağmur 
ve hatta kar düşmeğe başlar. Al
manların Sovyet demiryollarından 
istifade edememeleri, ikmal ve 
muvasalayı çok güçleştirmektedir. 
İnsan, cephane, erzak ve malzeme 
sevki oto nakliyati!e yapıldığı 

müddetçe harekata ancak uzunca 
fasılalarla devam edilebilir. 

İS TA NBU L DEF TE RDA RL I GINDAN: 
"'t ve ayrıca bır < e p ~nor 

·•~y etnreğe karar vermışıır. 
naare ve planör paraşüt kules~ 
~~ konulacaktır. 
~ :ı_ınızın en dolgun ve olgun 
~~~lde bulunması içın geceli 
~ ll U. mesaisile faaliyetle ça
~~. eled.iye Reisimiz doktor 
~ ";\Uz ziyaretçilerin istirahati 
~ e ıcabeden tedbirleri alınış-

~~~ 
~ nu~l otellerde ve otel halim! 

1 
ı~ Y vapurla vagonlarda 600 

l~ç-~ta}{ temin olunmuştur. Zi
'<llııq 1 

er bir haftadır akın 
·~~le ı:elınektedirler. Nakil 
~ ~1 Fu.ar açık kaldığı müd
~~;eceıeri saat üçe kadar iş. 
''<tııı leroir. istanbuldan birçok 
1~r artistler ve okuyucu ba -

Şehrimize gelmiştir. 

'a'tltT TEBLIİI 
bilq (l incl Sahifeden Devam) 
"-1 lfildıği gibi, 19 değil, 25 
IQ~an tayYaresi düşüriilınüş-

llalt k 
~et d ı .ta torpitolar ve Sov. 
llııı e~ız tayyareleri düşma
~-~1. hır denizaltısını ve ıki t· 
lb . ..'l'e gemisini tahrip etmiş
'"ır. 

\ı ltlZAR 
l' ıı; ıı,,Qı 
;>t; l\ınun l'nıa i•k•le•ine alt mwız
t~>t.ı 't Yerıne konması münase .. 
ı..'ılı "ha 
"' 'ııı.1 . n '•Purıyle İstanbuldan 
' hu, • Yapılan seyah4tıe bu in-
~ ~~!Yetine dair HalQk Cem•· 

;tııı ı.~0~ttltımlz reportajı yazı. 
ııı"0.~1• ndan yarına k•lmıştır. 

ttı,ik •Oı:ıun Hayatını Anlatı. 
'~ llıtıı. ı.i"'ız ve bilmecemizi hal-
" t'.rıa. kazananların aon listesi 

ı ~ tır~~t ~ava ı) romanımız da 
Otu.ı: dılcri~ 

GÖRE 
Kuvveilt Sovyet mukavemeti Ue ·kar

sılaşan A~manlar, muharebeye mü.te
madıyen yeni cüzütan1lar göndernıck
tc ve bun!ar. harp meydanlıırında ölüp 
mahvolmakt.a.dır. 

Almanlar, fethettikleri arazinın ker 
metresini cesetl!'rle ödüyorlar. 
Almanların 279 uncu piyade alayı 

Zulitsni köyüne kar~ı yapLığL taarruz 
esnasında 600 ölü vermiştir. 

Mevcudu arasında bir çok bisiklet
ti ve subJy bulunan 09 uncu ha(i( tü ... 
men, Huzvuka civarında erlerinin ve 
subaylarL'lın hemen yansınL kaybet
miştir. Bu lümene men.sup 218 inci a
lay imha edilmiştir , 

KIŞ HARBİNE 
DVGRU 

Deyll T•lgraf gazetesinin Moskova 
mubablrine göre., Sovyet hüktlmet mer
kezinde kış savaşı ve tlkbaharda yapı
lacak taarruz için çok ciddi hazırlıklar 
yapılmaktadır. Her tarafta petrol de
poları inş:ı edilmektedir. 

Her Sovyel şehrinde mahalll ltı.ıı:rat 
yiyecek Vo;? petrol stokJarı vücude geti
rilmekte ve Sevkulcey~ laymetı haiz 
demjryolları vasltasiyle :yapılacak mü
himmat sevkiyatını muhafaza etmek 
üzere tedbirler alınmaktadır. Bu yollar 
Moskovayı Ukraynada aşağı Diniye
per havzasında ıiyasl merkezlerine ve 
Donetz ha\'zasiyle muazzam bir mü
himmat ima!it merkezı olan Ural mın
takasiyle Sibiryaya bağlamaktadırlar. 

Alman Tebliği 
(1 lnci Sahifeden Devam) 

yet kuvvetleri çemberi yB.l'
mak teşebbüsünde bulunm'* 
!arsa da muvaffak olamamış. 
!ardır. Odesadan kaçmak is _ 
tiyen Sovyet kıt'aları ham! ı 
gemiler Alınan tayareleri ve 

Almanlar Dinyeper boyuna 
vardıktan sonra Kiyefi işgale çalı
şacaklardır. Bunun için şimalde 
Gomelden Biryanska ve Kiyefe 
uzanan demiryollarını takiben ha
rekete geçmeler i muhtemeldir. 
Zira böyle sevkulceyşi bir istika
met tutmakla hem Kiyef ve Din. 
yeper cephesi şimalden ihata edi
lebilir ve hem de Harloof istika
metini açmak mümkün olur. 

40 paralık lhtlkAr 
(1 lnci Sahifeden Devam) 

tikarla 21 kuruşa sattığından As. 
liye 2 inci Ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Mumail<?yh: cBen 1 kuruş so
ğutma parası olarak aldım• demiş. 
se de bu inhisar malını arttır -
mağa sebep olamıyacağından 25 
lira para cezasile dükkanın 1 
hafta kapatılması kararlaştırıl • 
mıştır. Diğer taraftan Belediye 
Reısliği kaymakamlıklara verdiği 
bir emirle inhisar malını pahalı 
satanların hemen Adliyeye tev
di olunmsını bildirmiştir. 

topçulannın hücumuna uğ - "Vatan,, 2 yaşında 
ramışlardır. 15 bin tonluk 6 
nakliye gemisi ağır hasara Vatan refikimız bugünkü sa -
uğrıyarak hareketsiz kalmış. yısile 1 yaşını doldurarak 2 inci 
Odeas rıhtımında bulunan bü. intişar yılına girmiştir. Refiki -
yük bir nakliye gemisi yan- mizi tebrik ve mnvaffakiyetle 
maktadır. __________ r~-.;j;:~[;,,a:ı;nı.ı:~t'-'l~ll.nL.e.de~~~--'~~~~;,.;,,.iı.in_.J>lııwo.r..~..'1.ıOJll.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~-~~--
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 89 
Yazan: Franeis lıfachard Çeviren: 1ikender F. SERTELLİ 

Sahte ihtilalcinin kafasında Puankare 
meselesi sabit bir fikir olmuştu 

Hemen elindeki küçülı: mangalı ı•
cirerek, bunları söyllyen adamın çu ... 
boguna bır ateş koydu ve çubuiun 
ucunu adamın ağZlna verci .. 

Garson dönerken yavaşça mırıl -
ı:land1 : 

- Bu kadar gevezeliğe lüzum yok. 
Sen İündüzün iş hayatında karınca
d;ın bile korkan bir adamsın! Gece 
birkaç nefes ~keyif> çekince, Fran -
sanın en meehur ihtilfilcilerine taş 
çıkartıyorsun! Senl senelerdenberi 
dinliyoruz., Hep bu nağmeler .• Baka
lım tunarbaneyl ne zaman boylıya
raksın! 

* Çinli ıa.nonun •sahte lhtilAlcl> diye 
t•kJld1ğı ı..u adamdan birkaç sallr da
ha bahsetmek lüzumsuz değıldir. 

cSabte ihtilalci> kafumda (Puan
kare meselesi) bir ide!lks halinde yer ... 
Jeşmiş .• Bu cihet bizi BJA.kadar etmez .. 

Faka c.abte ibUliilci> sabaha karşı 
1elr.rar &öylenmeie başladı: 

•- Geçen &ün dükkAnuna ıelen o 
herif banı bir takma bacak yaptırmak 
jçin çok rara verdi .. İşini yaptım am
ma .. BJr daha semtime uğramadı. Ba
cağı aapsJ.ğlamdı.. Buna raimen kendi 
bacağı ve lı.endl vücudü için ölçü verdi. 
Sol baca~ o fil.nlerde bir kazaya 
ugr.IJ"acağını önceden ke§fetmiş olma
lı .. • Su dtlnya ne ıerip Mdiselere sab
JJe olmaktadır. BinbJr çesJt insan ara
aında bıçbirl ötekine benzemiyor. Be
nim~ bu adamlar arasında merak etU
ğin1 bir nokta var: Su adam]ann çe _ 
vJrdikleri enrikaları bJr keşfedebilsem. 
Ah, böyle bir makine icat edebUsem .. 
DUnyanın en meşhur adamı olurdum.> 

cSahte ihtilalci> nJn sözleri pek en
teresan. Demek ki, hüviyeti meçhul bir 
adam. fazla para vererek, sol bacab. 
içi~ takma ayak yaptırmıe. 

işle, ilstünde durulcak mühim ye 
meraklı bir nresele. 

Bu takma bacağı yaptıran acaba kim 
dir? Kendi bacak.lan sağlam olduğu 

halde, neden sol bacatının ölçüsünü 
vererek, kendisine böyle bir bacak yap
Urmağa lti.zum görrnüş?l.. 

İçinden çıkılmaz bir muamma .. 

* Sabahleyin herkesten önce csa.hte 
ihtilalci• uyandı. Es.niyerek l'erindi .. 
Sakakalannı uğtışturdu ..• Yattığı sedir
den başını kaldırdı . Garson hemen ye
tiıtl: 

- Uyandınız mı1 mösyö? 
- Göri';yorsunUL. ya .. Gözlerıın' açlk .. 

Ve şe2lon&ta dimdik oturuyorum. 
- O h&lde eşyanız.ı teslim edebili -

rim. 
Bu. atıkca: 
_ Gldebillrsiniz. 
Demekti. Çünkü tkeyi:f> para!lnl ak

samdan .ııe;Jn olarak alıyorlardı. 
Bu adamı takip emek ve takma ba

cak sipariş eden adam hakJoJıda biraz 
malümat almak isetdlm .. Onun arkasın_ 
dan ben <le esnedlm •• Gerindim .. .Kalk
tım. 

O ne?! Bir baıka garson da benim 
tepemde tittl: 

- Uyandınız m1, mösyö? 
- Evet •. Zannederim .. 
Gülerek kalktım. 
Patronun oturduğu gi~e kadar gar

ıonla birlikte yürüdüm. Bu sırada 
csabte lhtllllci> emanetlerini ıişeden 
ahyordu. 

Onun arkasından ben de çarçabuk 
!ılmi bitirdim. 

Bir hayli enteresan olan Çinliler sa.
lonundan çıkıyorum. 

Marangoza ı:okak: kapısında se~m 
verdlm: 

- Bonjur mO...,-ö! Siz de bu geceyi 
burada mı geçirdiniz? 

- ·Evet. Ya ıdz" .. 
- Ben de .. 
- Hususi höcerelerde yatmış ol _ 

malısınız. (Devamı var) 
.~~~~~~--~~~~ 

,-İST ANBUL BELEDİYES~ İLANLARI 1 
" _Galata. ~öprüsilnün açılır kapanır dubaSJlJn ~ç-Jnde bulunan benzin motö

run~o. tam.ırı açık ~ksiltmeye konulm llştur. Ke5:t bedeli 2175 Ura ao kuruş 
ve ılk tem.matı 163 lira 18 kuruştuı:. Keş i ! ve şart"'arr.e Zabıt "" Muamel~t 
Mud_urlüğü kalemınde görülebilir. ihale 2/ 9/ 941 Sülı günü saat 14 de Daiml 
Encumenfi~ yapılacaktır. Ta!.iplerJn ilk temınat rnakbı.ı z veya mektupları 
ihale tarihinden se~iz gün evvel Beledıye Fen İşleri l\1uôürlugü.ne müracaatı~ 
al~c~kları fenni eblıyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası ve!llka1ariyle ihale 
eunu muayyen saatte Daimi Encilmen de bulun.ır.aiarı. (7104) 

* * Belediye Daire ve Şubeleri için alı nacak 182550 kilo kesilmiş gürgen, 
G3750 Jr.Jlo tesilniJŞ meıe, 25000 kilo ke •ilrnemlş gllrgen ve 25000 kllo kcsil
memı.3 mqe .odunu kapalı zarf usu1iyle eksiltmeye konulm~tur. Mecmuunun 
tahmın bedeli 6518 ııra. 80 ~uruş ve ilk teminatı 4~8 lir~ 90 kuruştur. Şartname 
Zabıt ve MuamelU Mudurluğü kalemin de görülebilir. Ibale 2/9/ 941 Sal ·· u 
saat 15 de Dalını Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temınat mak:b~":
ya mt:ktupları, 941 .yılına ait Ticaret O dası vesıkaları ve kanunen Jbrazı lhım 
gelen dt~er vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifah çevresinde hazırlıyacak. 
ları teklıf mektuplarını !bale günü saat 14 de kadar Datml Encümene vermele-
" la<lllldır. (7108) 

* * .Belediye Daire ve Şubelerindeki er kek, kadın hademeler için yaptırılacak 
237 takım maa kasket elbise ve manto kapalı zar! usullyle eksiltmeye konul
mujhır, M~cmuunun tahmin bedeli 6636 lira ve ilkıeminatı 497 lira 70 kuruş. 
t~r. Sartna:ne .. Z~bıt ve Muamel.at Müdürlüğü kale,ninde görülebilir. İhale 22/ 
8, .941 Cuına ıunu saat 1' de Daımt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te. 
mın~t makbuz veya ınektupları, 941 yılına ait Ticaret O~lası ve kanunen 
ıb~azı ıazım ı:elcn diğ~r vesaik ile 2490 numarnJ ı kanunun tari!au ı:evresinde 
~zırhyacaklan teklıf rr.ektuplannı iha le &Unü saat li de kadar Daim! En-
cumene ve::melerl Jhuı:dlr. (6762) 

Gayrimenkul Sahş İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

. Melilıa .,, Munlsenin 578/7068 He~ ap No. siyle Sandığımızdan aldığı (150) 
liraya kar,it b!rınci derecede ıpotek edıp vadesinde borcunu vermediğinden 
hakkında yapılan takip ilzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin ma
tuiu 40 mel maddesıne &:Bre satılması icap eden ve dosyada mevcut ,.e tapu 
kaydın~ nazaran Koca Mustafapaşa, Ca nbaziye mah. Ağa.çayırı sokafında eskl 
\'e yenı 2 No. lu bir tarafı Börekçi fırını arsası bir tarafl Bekir vere~esi hanesi 

ve Oekıçesi ve bir taraf:. kömürcü dilk.k~ nı ve tarafı rabii tarikiAm He mahdut 
olup 164 ı.t~ın murabbaı mlktarında m aa müştemilAt bir bap hane ikraza 

esas olan n1uhamm.ln raporuna nazaran 164 arşın miktarında arsada~ 120 ar
~n murabbaı Oıerlne iltl kat olarak bina edilmiş olup 3 oda, 2 sofa, 1 mut
fcık, ~UJ'U.YU havi bahçeli ahşap blr ev (halen elektrJk tesisatı vardır) tama
mı bır butuk ay müddetle açık arttırmaya konmu)tur. 

S>t.ıı tapu sicil kaydına &öre yapılma ktad.ır. Art:ırmaya girmek lstıyen 39 

lıra pey akçesi 'Verecektir. J4llll bankala rınuzdan birinin teminat mektubu da 
bbul olunur. Bl.-tıanitı biltllıı verıılerle beled17e resimleri 'VO valaf icattııi ... 

tavız beddl ... telllli7e rilaumu borçl117a aittir. Arttırma şartnamesi 18/8/941 ta
riblndeııı ltılıareıı leıklk etme1ı:. ı.tiTGılere .andık hulwk illeri aerv · de açık bu

hnchma1· ' •. Taıpa mcl.l kQ'dı ft sair 1Ü%\lm)u maldmatta prtnamede ve taklp 
doo;Juuula .. udu. Art1trma7a ıı;lnnı, olanlar, bunl&rJ tetltik ederek utılıta çı
Urılln P7rlmenkul haklrmct. llv mqt ötrenmlş ad ve teWtkl olunur. lfüinrl 

arfürma 1/10/1141 1arllılne mllaadif Paza rtesl · ıilnil Cağalollunda k5in sandığı
muda saat 10 dan 12 7• kadar 7apılacalı; br . .Muvakkat ihale 7apılabilmesl için 

lekllf eclllecelı: bedelin 1ercllıan alınmuı lcabeden ra,.,-imenJnıl milkelleti7etilo 

landık alacabm lamam en ceçmı, olmul şarttır . .Al<si takdirde son arrttıranm taab.. 

hüdil baki kalmak şartile 27/10/941 tarihine müsadll Pazartesi ıilnü aynl mahal 
de ve ayni saatte aon arttırması yapılaca kUr. Bu ~rttırmada gayrimenkul en çok 

arttıranuı OsUlnde bırakılacaktır. Haklan tapu ıicillerlle sabit olınıyan ıJ!Jr.adar

lar ve lrtUalı: lıaJr.la llalıiplerinin bu balı:larıru ve hususile faiz ve ınasarife dair 

lddi&lannı 1lAn tarihinden itbaren 20 can içinde evrakı müabitelerile beraber da-

-· bildirmeleri llzımd.ır. Bu IUrMM haklannı bild.ırmemil olanlarla baJr.Jan 
ıopu aicWvile ııabiı olınıyanlar u.tıı bedelinin payla,masından hariç 1ı:a1ırı.r. 

Dalı& fula malQmat almak l.stiyenlerln 940/2108 dooya No sile •andığınllZ lm

kuk itleri servisıD.e müracaat ebneleri lüzumu um olunur. 

• • 
Dili: ll:A'I 

J!ınlll7el ..,,.,,., andıklaa ıılman ı87rimeııkul0 !pota ca.ı..rmeıc ~
lere mulıaıruninl~ ko,,,.uş olduiu Jr.17metın yuzde 40 nı tecavüz etmemek 
cızere ihale -el.inw 7arwna tadar borç nrmet ıurettie kolaylık ıöotermekle-

.ıır. (72~0) 

SAN İN 
. 

DIŞ MACUNU 

Dislere hayat verir. 
1 ANCAK: 

Her •abah, öğle ve alt.
fam, her yemekten wnra 
mutlaka lırçalamak fQTl
tır. Ba a•alü fQfmadan, 
muntQ%Qtn bir metodla 
takib edenlerin Jifleri 
mikroblarJan, ha•talik
lardan muhalaza eJilmif 
olar, pa.lanmaktan ile 

çürümekten kurtulur. Her 
zaman temü, parlak 11e 

güzel olarak kalır. 

\,\\,:, 

ile •abah, öğle ile alqam 
her yemekten •onra 6iintfe 

3 defa 
Eczalıanelerle bO)'ilk ıın,.at ma

ğazalarında bulunur. 

En idareli 
LAMBA 

&'.':~'ft~ t ~ HEL/05 HOESSESATI !=. ~·;:, 

Şişli Terakki 
Li1esi MıldürUlğünden : 

Bütünleme imtihanlarına (25) A

ğustosta, orta kısım eleme imtihan
larına (41. lise biUrme imtihanlarına 
(2) ve olgunluk imtihanlarına (18) 
Eylfilde başlanacaktır. 

r-------.... 
Oalp Kız Çocata 

5 yaşındaki Şerife isminde 
kızım altı gündür kaybolmuş
tur. Bilen ve gören varsa in
saniyet namma Süleymani}'1!-
de Samandere Cad. Ağızlıkçı 
sokak No. 12 de annesi Suu
de'ye haber Yermeleli rica 
olunur. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk ha-
kimliğinden· 941/210 

Kızıl toprak nahiye müdürü Ke
mal nezdinde bulunan 92ıl doğum
lu Süleyman oğlu İsmail Hakkının 
ana ve babasının ölmüş bulunması 
ve kendisinin küçük olması ha
sebile kendisine K. M. nin 354 ün
cü maddesine tevfikan mumaileyh 
Kemalin vasi tayinine 11/8/941 ta
rihinde karar verilmiş olduğun
dan keyfiyet alakadarlara ilan olu. 
nur. (6377) 

t e TAKVİM e' 
Ruml 1357 Huıır mert 1380 
AGUSTOS . 

UCllP 
6 106 25 

Yıl Hl M 1 Vasati -A~USTOS 
S. D. "Yaltll S. D 

614 Gtiaq 10 11 

19 
13 17 ötıe '14 
17 05 tt~ı 902 
20 03 ~ 12 00 

SAL 1 21 45 r .... ı 41 
4 21 -tmoıı 8 18 

Sahip ve Başmubarrt Elem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

• ~~ • • •• ~ "'!. • 

19 Ağustos 1941 
G' 

oo 15 R•" . ... . ~\' 

20.45 )lilı 1" 
18.00 Program 

18.03 Orkestra 

Baş, Diş, Nezle,Grip,Romatizma 21.00 zır••' 18.30 Serbest Za_ ,;ıJ•' 
2ı.ıo şa , 
21.30 ıcon'I" -

man. 

18.40 Oıi<estra 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 19.00 Yuva natl 

~-
21.45 ı« 

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

19.15 Orkestra 

19.30 Haberler 
19.45 Fasıl Hey·et 

22.30 ıı•ııt'ıı 
22.45 paı>' eıt 
23.00 J(Jl'" 

D. D. Yolları 4 İşletme Müdürlüğünden: 
Sube 43 mıntakasından ihzar edlle cek aşağıda ~· ltllcim<!tlerl, mlktar

ları1 muhanımen bedeller.iyle muva.k$:a t teminat miktarı ve münakasa tarih
leri gösterilmiş olan bal...t işine talip rıkmadığından yeniden ve aaat 15 de 
Kayseride 4 üncü İşletme Mildürlüiün de kapalı zarf usullyle mıtnakasa,,a 
konulmuştur. Bu ile ıtrme.k istiyenleri n teminatlarını ve kanwıım tayin et. 
!iti vesikalarla teklif melr.tuplanru mil nalmsa ıilnil olan muayyen saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reis llğlne vermeleri Jizımdlr. 

P<ıstada olacalq recit.meler kabul edihnez. 
Balast işine alt mukavele ve ,art name projeleri 4 İ,ıetme Müdürlü-

tünden Haydarpaşa ve Ankara Gar S etıigmden parasız olarak verilir. 
.6592> 

Ocak Kilometresi Subesl Miktan Muhammen Muvakık.at :Münakasa 
J43 Bedel Teminat Taribl 

L. L. 

214+600 708 910 
204+000 600 780 
ıe5+850 1000 1800 
156-159 1000 1300 
135--136 1000 1400 
125+000 1000 1306 
124+300 1000 1400 
1s2+600 1000 1300 2078.75 2U.D41 

95--98 1000 1300 
64+000 1000 1200 
58--60 2000 3200 
24--27 2000 2800 
11--G BalılJ 2000 ~200 

8+000 > 2000 3200 
1().-15 • 2000 2800 -19300 27690 

' GAUTHIER VIDAL 
ANiLiK VE &LIZ&alN BOY ALABI 

Ev İşlerine mahsus her cins Kumaş jçln 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
1 BOYALARI 

Umumi satış 
deposu: 

İstanbul Çiçekpıızarı 
sokağı Altıparmak 

Han No. 3 - 4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan 

Mekteblmize kapalı zarf usullyle c6500> kilo sadeyağı alınacaktır. Be

her kilonun muhammen bedeli •185> Jnırtı~tur. İlk lemlnat c902> liradır. 
Eksiltme 1/9/ 941 saat 11,30 da mektepte yapılacakllr. •8994> 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 '-----1 _ Şartnamesi mucibince 500.000 Kg. amballij otu kapalı :tar! usuliyle 
aatın alınacaktır. 100.000 Jı:Jlodan aşağı olmamak lizere bir kısııu için dahi fi
at teklif edllebllir. 

II - Ek<iltme 28/8/941 Cuma g!lnil saat 10.40 da Kabataşta Le\•azım Şu
besi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - 500.000 Kg. ambalAj otunun muhammen bedeli 35.000 lira olup mu
vakkat teminab 2.625 liradır. 

IV - Şartnameler 175 Jrun.11 muk:a bilinde söztl ıeçen şubeden ve Ankara 
ile İzmir Başmüdürlüklerinden temin ed.ilebtlir. 

v - Eksiltmeye ıirecekler mübür lü teklif mektuplarını ve aynca teklif 
edecekleri miktar üzerinden temin.D.t aJr çes1 makbuzu ve::ra banka mektupları.. 
nı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir ıaat e\-veline ka
dar adı ee~en komisyon riyasetine makbuz mukabilinde verllmesl lüzumu bU.. 
dirilir. •6963> 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Asrımız modasmm r.anfet ve inceUiine lnıjma.m eden iistad 
lerzllcrin mııJıAretı, kadında ı<>J>Cl!fe matuf p.1a.m hayret bir 
beden tenasübü arzede.r, 

Fü:M ,..m ve e1nm buluta cevesN.lırler. Eler bu n&ld:aya 
lil.zua ,.,ıen iliümam 1:öoi<rilmeııse, -.ele- bu ballan başta
b=ıa pek çabuk fu1< eWrlrl .... Bu, oWıı bir nlTDllZdır ili, a
fal< bir ~Uk ve1a ihmal nellceol rtılı:lbekrinizin dilı:W 
nmrmda.n uza.it Jı:;a.Ja,maz. İ"'-e RD.elcıia (bilt=•ı .nazik ye 
iı.- cildlere ~iM olall o ta.Jıripltir -1erin) NJdhılw 

Çmıdrle oldafu OD bini..,,., (WdayeUe p)'1t lmhsia) -
o1ıq-ıı..-e tııma.ıllar t&Jma.Jınız. 

Zamanla e1lcllnm solcluncall ol an .... sld pek \llıll ltda 'nk..~s Jısrap 

- ba irual&n ~ Te ııabah DEM PERTl:V'le J'"P• ... ıws dok 
bir -JI• refedlnls. KB.EM PDTEV'ln IMı mDCl . ı ırib -ee 
bemelnslnl-. ırlbl sbı de hayret ve --iyede ...... ob.ıet oa
rteeksinl& ti almanız, ebedi r<açl!flnlıııl -- mairanııe •1Uye
eekllr. 

KREM PERTEV'ln -lbln-1 tu.ı uıuır 1 derin ~lert bile 
ta.ıeU pcltmly-tlr. B,,.ıl:ndm illbaren alı de bir ıüp KBEM PEa
TEV'i tuvalet masanızda bulandura.nm. O. QD1 mnoncdı l!eli ri:ıııdl'

Ia.rm "' Jnıvv..U.l rüneşln en iyi mahatwıbr. 

lıta11bal deniz komatanıatından 
Bu yıl Deniz Lisesine kayıt ve kabul 1c;in müracaat eden okurlann müsa

baka sınavları 1 Eylül 941 Pazartesi ıünü saat 9 da İstanbul Deniz Komu
tanlığına müracaat edeceklerin mezk.Ur komutanlıkta ve Mersinde Deniz 
Harp Okulu ve Lisesine müracaat edeceklerin de mezldlr okulda yapılacaktır. 

Sınava iştirak edeceklerin kurıun ve mürekkepli kalemleri::rt. 7az.ı JA.s-. 
tiklerini beraberlerlnde a:etirmelerı 1Azı mdır. c7070> 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

KADIKÖY ..,,..~~ 
.. 

SEN JOZEf fRAHSIZ ERKEK LiS[~i 
~ Tam devreU Franıız erkek Uıetl ,, 

ille Talebe kayıt ve kabulüne başlanm1ştır. Yenl sene devre• .,ı 
Eylül Çarşamba &ünü b~lanaca tından yatılı talebenin g ~J(ıl akı" . 
mektepte baz.ı:r bulunmaları !Azı mdır. Talebe kayıt ve kabulü b.ıl"~ 
da izahat almak için cPazar ve Çarşambadan başka> her ıün 9 

11,SO ve 14 ten 17 ye kadar müracaat edilrnf'lidir. ~ 
Hakkiyle lisan öğrenilmesi için ilkokulu bitlren talebeler ~ 

mııfa kabul edilerek orta sımfl ara hazırlanır. :::;ı 

Gayrimenkul Satıf ilanı . 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünde~· 

,,ııi 
SünbUJ ve Ha,.,.ınin 519/15298 He.a p No. ıile sandılm=dan .;l'f 

(150) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borçlartnl 
1 

diklerinden haklarında yapılan taldp üzerine 3202 No. lı kanunuJI l 
maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre ıatılması icap eden ve d~ F 
mevcut tapu kaydına nazaran Kasımpa sada Sahaf Muhittin mahaues .,el_ 
yük yokuota Es. 53 Mü. 53 Mü. Ye. 2,66 No. lı bir larafı Hasan ı\Jıı ~ 
menzill ve bir tarafı manav Kethüdası Ali Ağanın menzili ve bir ı•r•" 
Ukçi Karakol Yokuşu ve tarafı rabll atik İplikçi t.ırıru cedit BüyükY0k'

1 !>' 
lıkçl !ırınile mahdut 135 zira üç parmak miktarında dükkıinlı bir ev ,.e 
esas olan nıuhammin raporuna göre um um mesahası 77 metre mura.b~it 1 
bundan 63 metre murabbaı arsa üzerine yarun kah kclgir bir katı a~aP 1 

kAn bir methal iki oda bir sofa bir mat bah ve he~yı havi dükk;l.nll t~ 
mamı bir tuçuk ay müddetle açık arttır maya konxr..uştur. f 

Satış lapu ılcll kaydına göre 7apılmaktadır. Arttırmaya gırın~ , 
.~lı1" (50) lira pey akçesi verecektir. A111U bankalarunızdan birinin ıeı·~ 

tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re&imlerı ve \....J i· 
ıi ve ttivlz tutarı ve telUUiye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ıartn~ ..... 

· ıerı tarihinden itibaren tetkik etmek istlyenlere sandık hukuk ~ 11 
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu malôfl13ıt}.lJ 
mede ve takip dosyasında vardır. Ar.~maya airmiş olanJar, bun1a!1 ıe 
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hO:donda her ıeyi ö~~ ad. •'csf. 
olunur. Birinci arttırma 6/10/ 941 tarihine müsadif Pazartesi gü.n~,ı .J 

!unda kAin Saod.ığunızda .. at 10 dan 12 ,., kadar 7apılacalı:br. :Mu>' ./, 

7apılabilmesl için teklif edilecek bedelin tercihan alınması lcabeden P~" v' 
mükellefiyeUerile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması prttır. ~·~ 
de <on arttıranın taahüdü bak• kalmak şartlle27.10.94llarihinc milsadil 
&ünü ayni mahalde ve a)'Tu 10atte son arttırması 7apılacaktır. .S°: :eril' 
gayrimenkul en çok arttıranın Ost\tnde bırakılacakbr. Haklan tapu si<~ 
olnuyan alAkadarlar ve irtltak b.akk.ı aahipJerinin bu haklarını ve ~ 
ve masarife dair iddialarını ilıin tarlhlnden tlbaren 20 giln içinde ~I 
bltelerile beraber dairemize bildirmeleri lılzımdır. Bu mretle baklar>"1 p>)' 
miş olanlarla baklan tapu ıicillerile sabit OlmlJ'anlar sat.ıı bedelıniD 11 ı ıından hariç kalırlar. Daha fazla ma!Qmat almak l.stiyenlerin 940/l~ 
No. sile sandıtımız hukuk işleri serv.:Jn e müracaat etmeleri lüzUJXlU . .. 

Dili: KAT ~~ 
Emniyet Sandltı, Sandıktan aıı:ıan lllJ'TimentuJQ ipotek ıo.te,.,,, 1 I 

lere mulıaınmlnlerlmln koymııı oldutn k!J'mel.in % 40 uıı ıeca..ılJ ~ 
il.zere !bale bedel.inin 7anaına tadar boıı; ... nnelc ııureWe 1tol•1 
mektedir. ~ 

Detlet De11iryıllırı te Li11anlırı lıletını U. ldlresi ııını-ı 
20.8.941 tarihinden ltlbaren ~ 

Türklyede çıkan siyasi ve gayri siy asi gazete n mecmularlD ~ ~ 
ıuplarına, Matbuat Umum Müdürlilğü tarafından veriJmlş Türk l'?."I 
nin kartını hAmil olmak ıartiyle ve Türklyede bulunan ecneb~Jı rf j 
muharrirlerine de, Matbuat Umum Müd ürlüğün!ln vereceği foto#' sO ~f 
aika 11e müracaat etmek ~artiyle halle ticaret biletleri üzerinden ".'f· 63y· 
yapılacaktır. Fazla lafsl!At için istasyonlara müracaat edilebilir. • 5 

lstanbul Defterdarhğından: .ııı 
Defterdarlık devair!yle mulhak Müdüriyet ve Maliye Şubeler~;~ ı 

bayaa edilecek olan (66000) kilo kuru gürgen odunu 1/9/941 P"'" s.:I 
saat 15 de Jllilll Emlak Müdürlüğünde toplanaca kolan komL<yond• 1 

.. ı 
~·il·~-~~ ,, 

Muhammen bedel, beher (250) kilo su (560) korllŞ hesabiyle (;J..P 
ve teminatı (108) liradır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat 
Mlll1 Emlik Dördüncü kalemine müracaat. (7022) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü .............................. ____ .... ,_... 
K 1 R A L 1 K K A S A L A tt .. çiiJ ~~ 

Yenl Postane Jr.aıııısında Yenl Valde Hanı altında 71ptırılan JCU .~~ 
kiraya verllmeie lıallanınıştır. Talip olanların ve fazla malanı"\ııı•t . ..ıı' 
7enlerin mezldlr mahalde lı.lralık tasalar :Memurlulun• milracaat • ,I'· 

' " . Çanakkale Nafia Müdürlüğii11cl'.v 
. ·-~-ikinci defa olarak kapalı ~rf usuliy Je eksiltmeye konulan J,, 97()0 

Balya yolunun 57 + 500 - 67 + 200 kilomelrelerl arasındaJı:I .1 
kısmın tamıratı esasiyesidir. ; 

~u ~in keşif bedeli 20799 lira 90 kuruştur. iJI ~ / 
ihale 1/9/941 tarihine müsadlf Pazartesi günü saat 15 d• r;şl . ,ı ) 

IO binastncia toplanacak komisyon buzu runda yapılacaktır. t.tfl'l~~F 
Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1500 liralık muvaklı:81 a ı"jjJ, 

meleri ve J.bale gününden en az üç gün evvel VilAıyet uıakarrıJll Jc.Oıfl / 
alacaklan ehll7et vesikası ile 941 yılı Ticaret Odası vesiJ<aSıDl 
raz etmeleri lhımdlr. . ıJ11d' / 

Talip olanlar bu ı,e ait keşif ve ıart namelel'l Nafia Mildiiflil ~ 
olarak ıörebilirler. tl~ ,-e 

Teklif mektuplan ihale ıünil saat 14 de kadar komioyoıı• ' 
ıartill'. Postadaki ıeciluneler kabul edilmez.. c8910> 


