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S•lup ve Ba1Muharriri: ETEM İZZET TELOBAFLABI VE BABERLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi Gazeteye l'önderilen evTcı.k iadt> edilmez 
""'-~~~~~~~~~~~_,/ 

JAPON 
PUSUSU 
VE .. BİR 
NOKTA 
Hadiselerin bütün dün
yaya ,&mil vaziyetler 
doğuracağı günlere doğ
ru gidildiği artık bir ha
kikattir. Bu arada ja · 
ı>onya ile de büyük de
ınokraıilerin halledile • 
cek kozları vardır. ja · 
ı>onyaya kar,ı teşebbü -
•ün demokrasiler cephe
ıi tarafından tahrik e • 
dilmesi ihtimali de var· 
d ır. 

~ 1 

~: ETEM iZZET BENiCE 

1 '•ııonyanın hakiki \'aziyetini 
·~ İfade etmek için, bu harbin 
"')·ır , .• imlidadı çinde ona: 
;; Japon pususu .• 

1 •\·sifini verebiliriz. Hakika -
.'n Japonya bir pusudadır. Bu 
•Usu c A B'' ''k p liİ f i· enup sya~ına, UlU a. 
"1 ge, So,·yet Rusyanın Aksayi -
lıı •k bölgelerine '"'' Çin'in tama -
btına ~amil bir pusudur. Japonya 
h ~ Yıldanberi Aksayişark'da 
••ııted' ç· ·· i~r ır. Bu harp yalnız ın ı 

bj •hdaf eden, Çin'le muharebe • 
d .~.hududu irinde kalan bir harp 
'gıld' lıh ır, Japonya Çin'de hakika. 

•ld C' - • .\ e ''""Jet Rusya, Ingiltere, 
•a"'••ika ile harbetmektedir. in"· 
hanı temin eden Çin, her türlü 
):ıı malzeme,ini \'eren Japon • 
ko nın Aksayişark'a yayılması 
h '_kusunu çeken ve bu yay·ılma.. 
Pal;Jnleme&:e ga) ret eden A nu • 
laın ••dır, Japony·a, sabır taşı ya. 
çin;~ gibi bu harbin imtidadı i. 
C" e hiç bir sikıiy·et ve sıııltı 
ı:'••nıeden Çin'in yarıdan faz • 
ıı. 'Ilı i ı:al \'e istila etmi. tir. Bu. 
lııı llıukabil de bir hayli )ıpran • 
•ı-t llıali nziyetinin sarsıntıla -
~-~~~~muş, bir büyük istikbal 
' • •çın hazırladıi:• kuvvetlerin 
'Ilı vas•taların harcanmasına ma.. 
~b~1 1".' uştur. Bu itibarla Avrupa 
ı._d llın başlamış, Fransa \'C Ho. 
t•r anın yıkılmış, fngilterenin 
"aı:~a, ~usyanın Almanya kar -
tQlııı a olüın dirim harı.ine tu : 
•tallı U§ olmasına raj:men fiilen ve 
~ı~? harbe (irmekten içtinap 
~ll ·~ Ve bunun yerine fırsat 
~ylttıa.~··. ve fırsatları kaçırma • 
qli!ı 1 llııllı siyasetine esas prensip 
tl\j ~ etmiştir. Hindiçini'nin iş. 
~il ,0 Prensipin mahirane bir 
~"ıı •fadesi olduğu kadar ileriye 
~-n r lıazırlıklarda herhalde bıın. 
~İt Ş~tksız olmak vaziy-etinde • 
!!,.~~ 11lıdi Japonya Almanyanın 
\j- et llusyaya karşı açtığı har
' ta ferıe bitmesi ve bunu taki. 
tilt~llıansız bir mücadelenin İn. 
11tıda \ • Amerika • Almanya ara. 
ltıa~y •şlaınası dileiindedir. AL 
~~ın~ Yıpranmadan ve takatsiz 
'' ı; en Rus harbini kazanır 
tar>~":ı>et oNlusunu imha ederek •• d· 
tcıı,,. 0 nerse İngiltere kara kuv. 
'aıarıı'' donanması n hava vası • 
~•ta ~0bu mücadeleyi karşıla -
tilı,,e . Yulur ve Amerika da in. 
~l\]8/1 t~kvin için bütün im • 
,-tc 0 •nı lngiltere emrine \'erir. 
'~t h'alı.it Japonyanm istediği 
~"n ordası\ olur ve pusudaki Ja • 
~llde 11 \·o donanması gerek şi
"'· ' gerek cenupta serbest ka. 

tı, "~•ak 
~a d" Japonyanın bu tasavvu. 

~.~ u~h hadiseleri fırsat ve 
~~' llııdir• Al • 
~ •ateh · manya nasıl garpta 
~, ord •Ye tutuşmak için şarkta 

usıınu Yenmek ve inhilale 
<Iıevıımı a üncü Sahlfede) 

Tayyarelerle 
şimdi hafif 
tanklarda ta
şınmaktadır 

Almanlar da Sov
yetıer de ba uıaı
den ııttlade elliyor 

Londra, 21 (A.A.) - •B. B C.> 
Rö,yLerin Mo:•kova muhabirı, Ni
kolayef'in Şarkındaki cephe bo
yunca, Kri\·orog etrafında ağır 

1ıı·arpışrnaların devam etUiini bil
diriyor. Bllradaki Sovyeı kuvvet
lerlıtln mukavemeti sayesinde 
Mcı~l Budiyeni orduonınun ted
r"·tn geri çekJJdiği tahmjn edil
mektedir. 

So""Yetıertn ve Almanların ba
va yollariyle naklettikleri hafif 

( Yazı.sı 3 üncü Sahifede) 

FEVKALA D E 

ALMAN TEBLIÖt 
• 

Gomel'de 25 
Rus fırkası 

imha edildi 

144 tank, 700 top 
e 1 e geçirildi 

Berlin 21 (A.A.) - Alman or. 
duları Jlaşkumandanlığınm fev. 
kala.de tebliği: Gomel'in şimalin
de cereyan eden bir muharebe, 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

lloıllowada 3 Alman 
ta11areıl dl•lrlldl 

Moskova 21 (A.A.) - Sovy<>t 
avcıları, Sovyet hüklımet merke. 
zi ch·arında keşif yapan üç Al • 
man tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Amerika icap 
ederse Sov
yetlere para 
ikraz edecek ____ , __ _ 
Lord Biverbrokun 
görüşmeleri iy i 

neticeler ver i y or 
Londra 21 (A.A.) - B. B. C: 

Röyterin \1a~ington muhabiri, 
Runclt Va~nglona avdetinden 
sonra, Anıerikada husule gelen 

(DevanL 3 iıncü Sahifede) 

Leni1'91'ad halkına beyannam~ 
neŞTeden. şimal ordusu kumandanı 

Mareşal V oroşi.lof 

GOMEL'DE
kiAlmanta-
arruzunun '. 
hedefleri 

1 ~~a~~~~i~! 
1 

.. tebliğinde ismJ eec:en Stara Rusa 
Leııingrad'ın 200 kilometre Ce
nubundadır. 

Ajans haberlerine göre. Gomeı 
1 mıntakasında çok tiddetli rnuha .. 

rebeler olmaktadır. Bu bölgedeki 
Alman taarruzunun Leningrad'a 
karşı yapılan hareJr5ta müzaheret 
i('in mi, yoksa Smolensk civarın~ , 
da bulunan Alman ordularına ; 
yardım için mi, yahut Cenupta , 
Budiyeni ordu~nun cenahını çe
virmek için mi yapıldı~ hen\ız 
bilinmjyar. 
Dınyeper'ln Garbı.nde de timdi 

çok eiddetli muharebeler olmak. 
tadır. 

Leningrad ü
zerine büyük 
Alman taar
ruzu başladı 

Voroşllol, Lenlng
ra4Jıları tehrl mı
dalaaya davet etti 

Moskova, 21 (A.A.) - Lenin. 
grad üzerine Alman taarruzu bat
Jamıştır. 

Mareşal Voroşilol bütün Lenin
ı:rad hemşebrllerine bir hitabe 
neşrederek, kendilerini şehrin 

müdafaasına davet eylemiştir. 
Mareşal, Kızılordunun, Lenin

grad yakınlarını kahramanca mü .. 
da!aa eltiğınl •öylemiştlr. Sov
yet deni:ı tayyareleri Alman kuv
''etlerine kar151 hareket h~linde
dirle.r. (De\.-amı 3 üncü Sahifede) 

BU SABAHKi 
IOVYET TEBLIÖI 

Gomel bölge
sinde şiddetli 
muharebeler 

• 
Tebliğde yeni bir 
şehir ismi daha var 

Moskova 21 (A.A.) - Sovyct 
tebliği: Dün, bütün gün Sovyet 
kıt'aları Kingisep, Novgorod, St
raya Rusa, Gomel ve Odesa isti. 
kametlerinde anudane muharebe. 
!ere devam etmişlerdir. 

Pazartesi günü 38 Alınan tay • 
yarsi düşürülmüştür. Alınan ha· 
va kuvvetlerinin salı günkü za. 
yiatı 27 tayyaredir. Kızıl hava 
kuvveO..ri 8 tayyare kaybetmiş. 
!erdir. 

Sovyetlere mil- l 
, Pdoskoııa lllonlerans~nda lngİ 

yonlarla gaf 0 D olan Lord Biııerbrok 
liz heyetine riyaıet 
kızı ile beraber 

edecek 

~~k~~li(~A ıg~~:!~~-D .. ~~~~~~~~~~~~~~~'!l'"" ... 
bum japon gazetesi m:.ıııabırinin 
bild:rdığine göre Amerikalı üç ve 
Sovyet bandıralı 'ı ki sarnıçlı pet. 
rol gemısı tayyare benziıll ha · 
mulesile San Fransisko'dan vı.a. 
divostok'a hareket etmişlerdir. 

Ayni muhabir San Fransisko 
civarınd~ Riehmond limanından 
4.393,200 galon benzin yüklemek. 
te olan diğer bir petrol gemisi.. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Arabasının altında 
kalarak öldü 

Sırmakeş köyünde arırbacılık 
yapan Yusuf oğlu Meıniş kola 
yüklü arnbasıle köy civarında bir 
yokuş1an iner'ken b<>ygirlerin ka
yışı kopmuş ve arabanın altına 
y U\ .rı~narak kaburga kemikleri 
k:rılıp ölmüştür. 

Diğer taraftan Nişantaşında Ö
merin aı abasının oku da bir tram 
vaya takılarak arabacı yere dü~ • 
müş "aralanıp Ameri•kan hasta • 
nesme luıldırıhnıst.ır. 

Alman tazyiki şimdi Leningrad 
ve Kiyef Üzerinde toplanıyor! 
(Yazan: EMEKLi KUallAY SUBAY) 

Ortaköy, Kasım- J 

paşa ve Beyoğ
lunda 3 fırın ce
zaen kapatıldı 

Bazı fırınc1ların gizli gizli un 
sattıkları hakkında tahkikat ya.. 
pıldığını yazmıştık. Kasımpaşa • 
da Hasan isminde bir fırıncının 
civarda:<i bir kepekçiye un sat • 
tığı görülerek bir ay müddetle 
fırının sedrli kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca kendisi Müddeiumumılı -

(Devamı 3 üncil Sah ifede) 

Leningrad meydan muh arebesi 
tekrar ba~lamıştır. Pepyu• • iJ • 
men • Seliger gölleri arasından 
şimale ve şimali şarkiye doiru 
taarruz eden Alman birlikleri hi. 
raz daha ilerlemeğe muvaffak ol
muşlardır. Bu taarruzların hedefi 
Leningrad şehrile :Moskova • Le
ningrad demiryolunun ele geçi • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Fena faka 
Balatta oturan Bekir oğlu Ö • 

mer ile Sadrettin şakalaşırlarken 
Sadrettin elindeki bıçakla kaza • 
en Ömen yaralamıştır. Yaralı 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl.. 

mıştır. 

' ıo 

r ' Almaa • IOYJet 

BABBINI 
818 BAKIŞ 

Odesa lima
nı bir bom
ba yağmuru 

Fuardan bir görünüf altında! 

İZMİRİN BAYRAMI Sovyetler, 
askerlerini va
purlara bindir
mek için ümit
siz gayret sar-

Bu sabah onbinler
ce halk Fuarıgezdi '-=- fediyorlar 

lngiltere, Almanya, ltalya Devletleri 
Pavyonlarında da merasim yaplldı 

ııtıllame-Oomel 
tlDde muharebe
ler ehemmiyet 
keıbedlyor 

İzmir 21 (Sureti mahsu~~da gi
den arkadaşımızdan telefoı>la) -
Dün akşam saat 18 de büyük me. 
rasi.mle açılan Fuar gece saat üçe 
kadar on binlerce halk tarafından 
ziyaret edilmiştir. Fuarın her k;;. 
şesi gece renk, kahkaha ve ışık i.. 
çinde yüzrni:ş. şehir sJkaklan a • 
kın akın halkla dolmuştur. Bu sa· 
hah da ılık giıneş>n altında daha 
erkenden fuara giden yollar in • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Avustralya par· 
lamentosunda 

gizli toplantı 

Altı ıırt azık Şarll 
vaziyeti 1ırı,11da 

Kanl:ıena 21 (A.A.) - Avus -
trlaya parlamentosu dün gizli bir 
toplantı :vapmı~, ımüz:ıkereler altı 

saat de\,,.. n e!Jni~tir. Bu toplan • 
tıda Uzak oark ,·az:ycti görü~ül • 
müştür. 

Başvekil Menzis gizli celseden 
evvel Japonyanın tecavüz! siya • 
seti hakkında beyanatta bulun • 
muş, Japonyanın Hindiçiniyi ış -
gal etmesinin Aanerikada ve Bri -
tanya İmparatorluğunda fena te.. 
sir bıraktığını söylemjş ve japon. 
yanın sarılmakta olduğu hakkın. 

daki iddialarnın asılsız olduğunu 
(De\·amı 3 üncü Sahifede) 

• 
1zmi1' körfezine 

Köpek 
Balıkları dolmuş 

300 kilo ajırlıftında
kl bu canavarlar 
imha edllmezıe baş
ka balıll kolmıyaca 

İzmir körfez.nde 1'Öpek balık. 
Jannın ı;·t;kçe çoğaldığı göı·üle -
rek tedbir alınması Münakalat 
Vekiilet;nce kararlaştırılmıştır. 

Yapılan tetkiklerde körfezdeki bu 
canavarların dışli, kemani ve çe
kiç şeklinde olmak üzere üç nev'e 
ayrıldı)tı, en büyüklerinin de 300 

(Devamı 3 üncL Sahifede) 

• 
lngiliz askeri 
mütehassısları -
na göre vaziyet 

Londra, 21 (A.~.) - Aokerl vaziyet 
hakkında tetsiratta bulunan cAnna
ıfst> diyor ki: 

Son 24 saat zarfında hemen hemen 
bütün Şark cephesi boyunca ('ereyan 
eden şiddetli muharebeler Alman1<-·rın 
hafit ilerlemeJeriyle, neticelenmiş ise 
de, dü~man bu suretle göz ltamaştın
cı veya, nihat netice'er elde etmi:ş "i&

ziyette değildir. Cephenin her tara1ın
da Ruslar anudane bir surette dövüş
mektedir. ik r.y silren fasılasız mu-

(DE\·amı 3 üncii Sahifede) 

Yeni yapılacak 
binaların katı 

1tahdit edildi 
5 kattan fazla inşaata 
müsaade edilmiyecek 

Belediye Reisliği şehrimizde 

yapılacak olan yeni inşaatta yek. 
nasaklık temini için katlan tah
dit ve tesbit etmiştir. Yapı ve 
yollar kanununa ek olarak hazır. 
lanan bu izahnameye göre ge • 
nişliği dokuz metre olan yol\ar 
üzerind~ki tekmil yeni yapıla • 
cak olan binalar aynca bodrum 

(Devamı 3 illlcü S.ıı:ı:ıede) 

l 

ALMAN KAYNAKLARINA 
GÖRE 
Alınan kaynnltlarına ıöret Gar

bi Ukraynayı ~pJ eden A 1 maıı 
kuv\.·etlen halen Sovyetıerin t ... 

linde bulunan köprü başlarını Dl
mıya uifaşrrıaktadırlar. Şiddet ı 

çarpı§malar devam etmekted1r 
(Devamı 3 üncil Sahifede) 

Tren saatler• 
değifiyor 

Hayd3rpaşadan hareket eden 
, .. bilmukabele Haydarpaşayıa 
gelen yolcu trenler.nin baZLları

nın hareket. mu\·arnlat saatle -
rinin deği~loeceğii öğrenilını:;. 
tir. 

Erzincan Valisinin beyanatı 

Yeni Erzincanın imarı 
için HükQmet iki 

milyon lira veriyor 
Üç tip üzerine yapılacak evler 
halka taksitle ve faizsiz satılacak 

Erzincan, 21 (Jiu...ı.... ~, - Zelzeleden 1 
harap olan F.rzincan •hrinın yentden Bir kadın mesele· 
kuruln)ası içın Iaaryetle ('alı~ılmakta-
dır. İlk olarok 150 yataklı ~ehir ha,ta. sinden yaralama 
nesi inşa~ına baştanılr."ıştır. İki aya 
kadar bitecektir. Staclyorn, park ve Beyoı;lunda oturan Nur~t+':ı:ı 
Çocuk Bahçelerinlr de tesviye! türa· Şahin ile Fındıklıda oturan Be • 
b yelcrine başlanılmı..,• ~. Yeni şehi- haettın dün gece baat 20 de Be")'• 
rln imarı için hükQme ·e lkl milyon og' !unda İstiklal caddesindt l:ır 
liralık bir tahs;sat \·erilme . karar-

• kadın meselesinden kavga etmi,-laştırılmıştır. Bu husustakı kanun l.ı-
yiha,ının Eyliılde goruşülrnck üzere \erdir Nurettin bıçağını çekerek 
Meclise •evkolunduğu buglin Vilayete ı Bahaettini muhtelif yerlerinden 
t.bliğ olunm·,~tur. ;;gır surette yaralamıştır. Yaralı 

\'ali ve Belediye Reis. Dok'or Sü· Be,·og"lu Zülnir h:ıstancsinc kal -
küu Tüzel hergiln inşaat saha1annda.ki .ı 

1 o.,·a"'ı 3 uncü Sahı!ede) , d.rılmışt r Soıçlu ya1rnla'Ul1ıştır. 

-
HALK FİLOZOFU • 

BEGENMEMEK HASTALIGI 

Hiçbir ş•.ı·i bf'ğenmiyen ser. 
•em münekkid tipini tanıyor 
musunuz? Bizde, bunlardan 
çoktur. Tramvayda &iderken, 
önünüzdeki kanapede oturan 
Hialattayin iki kişinin konuş • 
masına kulak kabartmız. Hiç 
olmazsa, bunlardan biri ser • 
sem münekkid tipini eanlan • 
dıran bir zavallıdır. 
Tram~ay köprüden geçmek.. 

tedir'. O, yanındakine söylenir: 
•- Şu vapur dumanların • 

dan da el'aman.. Avrupada 
olsa, elbette bir çaresini bu • 
!urlar. Bizde, nerede?.• 

Eminönünden ı:eçiyorsunuz: 

._ Şu meydan hiç de iyi 
olmadı. Zevksiz .. Avrupnda ol
saydı, kim bilir, burada neler 
yaparlardı?• 

REŞAT FEYZi 

Tramvay Bahçe kapı) a ı:cI • 
miştir: 

•-Piyango bileti alıyor mu. 
sun?. Ben alınıyorum. Çünkü, 
isabet aisbeti azaldı. Anupa • 
daki piyanı:olar o kadar ıengin 
imiş ki. .• 

Sirketidesiniz, yine o: 
•- isarrt memurunun kayı. 

tına bak .. ma\·iy·e boyanıı~lar. 
Avrupada böyle şey olmaz .•• 

O. bu sersem tip. işine, daire. 
&İne, çalıştığı yere ıı;idinceye 
kadar en az bir milyon hadise 

' etrafında mütaleasını •öy·ler. 
Fakat, biızat kendisi nedir?. 
Ne çapta, ne kıym~ttedir? Bu. 
nu, Jıir an için dahi düşünm~
miştir. Çüıı.kü, düşünen bır 
kahya sahip def;il4ir: :ı.aavlb 
hastadır. 



:fae~2:~:t ·~s• (MAHKEMELERDq .. ,~u~CET J 
Eıld devirlerin acaz fl d · J ·ı · k . k . 

Milli İktısat Cemiyeti baJat şartları ay ıorauan;ı ım ım,sen ım. 
kadınlar arasında 1.:~·ı.:::~~r,a;:~ ~~~. me:v: E/ endim nerede, ben nerede? .• FIR!.. ---arar •erilmiş, bundu Böyle 

h r fıl·ınJa bir teraı..i bulunac~ 
e;.mekler bu tera.ıi ile t,..tılacak, 
nok,an olup olmadığı derhal 
nu~ydana \lkac:akmı !. 

propagandaya geçti! rupa harbi bajladı b~alı. bütün Adliv<> koridorunda dolaşarak - Peki .. Senei kebire değü de 
dünyada pahalılık var. Biz, yine ha- kon~uyorlardı.. Biri, nedir ya? 

Tuhaf , c garip badbe!. Auba, 
~ııııdiye kada.r her fırında .. ir 
terazi bulunmuyor mu idi?. Bu
lLnmu) r idbe, fırıalar, aasıl ek.. 
mel.. }apı)odar~. G~ kanrile 
n1i?. 

Tevekkeli detil, lıer teftişte, 
bir çok noksan ekmek bulun•yor. 
Teruiı.iı fırıa. insaııın caribine 
gidiyor, doğrllSll!. 

IC\DlNLARL~ , 

T,\HSİLATI 

Gazeteleri• yaııdığıu göre. Üs. 
kiidar tramvaylnnda kadın lıilet
çilcrin daha fazla tahsilata yap
tıi;ı görüldüğüntlH, k...W. biletçi. 
!erin sayısı arttırılaclı.ım~: llerak
la berke'\, şu snali soruyor: Acaba, 
erkek biletçiler, bau yokularm b.._ 
dava e)ahat etnıesine göz ınii yu
muyorl•rdı~. 

Fakat, hidi e bö)le değildir. 
Kadınlar, tah>1lat işinde hakikaten 
mülehasoıstırlar. Kadın olsıuı da 
para çekmesini bilmesiı., olur mu? 

ADALE'l' 

IECLL<;i 

Ajan· haberlerinin bildirdi&iae 
gore, Fran>D hüküm.ti V"iide 
bir adalet 01eclw .lı.urmoktadır. 
Dıınyaıla, ~u oırada, adaletten lıah. 
"tmek lıır hayli garip olu,.or. A
daletin unutulduğu bir devirtle 
adalet mecli: ine ne lüzum var. 
dinceksiniz. Kinıilir. belki de, 
b~ mecli>. lı.u bolan adaleti ara1ıp 
bulacaktır. 

He gidi zanllı aılalet, ae lıal-
lel·e düştü 09 • 

Kı'\UL: ·ı '\RA 

GÖSTERİŞ 

Garip lıir zabıta vak'ası l:aberi 
okudum: Bir adam, ya.ııındaki 
kızlara gösteriş yapmak için bıça
ğını ~kmi... ~irlsiwi ~ eyiver ... 
mi•'.. Buna, fİ)·aka yapmak tla der
ler. Horoz. tavnklaruı aAında 
kaharırmtş~. Fakat, ku\'v~tli. gö
zü pek erktk oltlupnu isl>at ~ia 
adam hıçaklarnağa ne lüzum var!. 
Kadınlan memoıın etmek isti. 

yordu ise. üç metrelik ipekli kıl
ma~ alsaydı. daha makbule geçerdi. 

AHMET RAUF 

:\!Cl.S.eplerın aı:ılması yaklaşıyor. 
Her yıl olduğu ılbi bu sene de tılap 
mevzuları gazete sütunlarında g5rün
me&e ~dı. Fal<"'t. bu ırıl. l!aaril 
\·e:~l!etınhı ıemln ettiğine göre, b~ -
t on kıbplar erkenden bazlrlanmı;;\. 
:Memleketin her tarafwd.ı bii.tüu ta 1 -
b<' 'akünde lı: ıaplaruıı Lulabilfçek -
lcrdir 

Gecen seDP, diğer ,.,...ıe.e ..ı.betle 
az rııa ile kitaplar t.em;in edildi. Ba 
yıl, daha rnunlazam bir şekilde kitap 
tenü işinin ball<dileceı!I beltlenebi • 
lir 

Çocuklara. eski lı:llaplardan teda • 
rik etmelerini tavsiye etmek, blıce, 
yerinde blr tasarruf hattkef.idir. Çün
kü, dilnyanın !evkalılde ıhnll do • 
layısile k;lğıt tıatıeri yft.laektir. Nof'
mal :uımanW avdet edinceye kadar 
mektep ınıabı mevzwmcla Azami la • 
sarru!la hareket ..tmek lhlmdır. 

BURHAN CEVAT 

Bu sene ipek fiatlerinin yük
sek oluşll yüzünden kadın çorap. 
!arı da gittikçe pahalılaşmakta • 
dır. Milli iktısat ve tasarruf Ce. 
miyeti ipek çorap aleyhinde pro. 
paganda yapmağa karar vermiş
tir. İpek çorap yerim! yün ve ip
likten yapılıııı3 çorap giyilmesi. 
ni temin için bu imalat teşvik 
olunarak tedbU' alınacaktır. Böy. 
lece şimdi ekserisi çorapsız ge -
ren kız ye kadınlarımıını S-Onba -
har ile beraber tekrar ipek çorap. 
!ara sarılarak aile bütçelerini 
sarsmalarının önüne geçilmeğoe 
çalışılacaktır. ___ _,,, __ _ 
Tren kazaları 

tedbirler • • 
ıçın 

Tekmil 
bu 

istasyonlara 
hususta yeni 

emir gönderildi bir 
Trenlere durmadan inmek ve. 

ya binmek yüzünden sık sık ka
zalar olduğu görülerek her istas.. 
yonda bir memur bulundurula.. 
rak trenler tamamile durmadan 
inen ve binen yolcuların derhal 
yakalanıp pOOı;e t~lim olunma. 
!arı kararlaştırılmıştır. 

Trenler yaklaşırken demiryulu 
üz-erinden geçen yolcular da ayni 
takibata maruz kalacalclardır. Bu 
hususta alakadarlara tamimler 
ypılmış!ır. 

BABLBLER 

ViLAYET 11e BELEDiYE: 
+ Beykmtla H:ısan ve Ri!atln fırın

lan:nda beher ekmeğin S - 10 gram 
eksik olduiu &örülerek ceza k.es.ilm~
Ur. 

+ Parti kaza ve nahiye kongreleri 
hazır!lldanna baolanılmıştır. G<"nel 
sekr<terllk Ankaradan ııilnderdiıf bır 
emirle iş başına Ublllye:Ui ce,oçierin 
ıetirilme i bildirmiştir. 

J'ICARET 11e SANAYi: 

* l l inci Beynelınilel İ:nnir- Fuarı 
pulları dunden ltlbare.ı ııa~ çık. rıl
mıştır. 6 pullı.ı!< bir seri 49 kuru• !O 
paradır. 

+ Yeril Mallar Pazarları Konyada 
bir satış Jnerkezi açmıştı.r. 

MÜTEFERRlK: 
+ l\lavnaların halden aldıklarl 

meyvatarı çok pahalı sattıkları hak
kıııdak.1 'ik{ıyeUer artmıştır. Fiat Mü
rakabe Bürosu bu işin Belediyeyi al3-
k'3.dar ettiğini söylemektedir. 

+ ~ı serbest yapılmakta olan 
yaş ve tuzlu derilere 85 kuruş narh. 
konmuşt1.1. Fakat ı:aon zamanlarda bu 
d.,.ilerin ptyıısada 110 kuruşa kadar 
"1'.Jdı&ı gorülm~tür. Vekiılet bu hu-

;t.. izahat L>teıruştlr. 

(HALK .SÜTUNU) 
Eski türkçeyi de bilen genç 

bir kız İş arıyOT 
Ortamektep mezunu eskL Türkçe

yi de mükeınmelen bilen genç bir kız 
milesse<=e veya ticarethanelerde ka
naatkar bir ücretle cal~ıp hayatım 
kendi yapmak, istikbalini bazırlalllllk 
arzusundadır. Şimdiye kadar b.iç bir 
yerde ça.111.mamış, dürüst. temiz bh: 
ıWeniıı bu. mahcup kızını hayat yolu
na attığı ilk adımda yanlarında vazi,.. 
fe vermek sureU,.le teşci etmek ittl
,.en muhterem l4 sahipleriııln SoD 
TeJcraf Halk Sütununda H. Y. Z. ye 
1azmatan rica olunur. 

Tefrika No : 32 

S ürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Bir eralür, başlJ1UZın ü.;tündııe f 
kn-uşan ağaı;lar seyreklqtı. Açıklıp 
çıktık. Yol bLr sırta J1lpt~ık, a$3 ılcu

ıtvuc içi &ıbi &ôrünu,.or. Abcların ara
ıaıında açık, tatlı sarı ı;:i~ler var. Bun. 
lar saz gibi !nce uzun dalların uçlann.1 
Slrtr.:l~İ.lr 

- Bu san çiçekkrio ad.1 ae Recep? 
- &T~vşan çubuğu• deriz .• 
- Orta4ktaki bayKııı koku, 
Sözlimil k~ : 
- Onların kok U."'U !_ 
Baş döndürücü baygın lr.olmyu orta

lı:;. salan, ışıklı tav aıı çı;uuklarını. 
ban:ı y bi~ ruh, taze bir zevk dUn
y':isı vtr~n k~yleri, da lan. orman -
lan SCVfJ'onrm. Içim sevgi' ,.e sevinç 
d Ju. Her dakika biraz daba artıyor, 

b rıız daha buyöyor. 

nıma di.ıışerken duyula.n bir heyecan 
var. serin r\ll.ga.r yUzüme çarpıyor. 

Recep tıaylurıyor: 
- Kacırdın mı'?' •• 
N ~ demek istiyor acaba? J'aka t ona 

cevap verecek h&lde değilim. •Sülün> 
'f'\İeudİl uzaruruş bafil bir tat gibi u • 
çuyor. nasıl düım,üyor, sol yanımda -
ki fundalıkların, yeşilliklerin uçunı 
muna yu\arlanmıyorum. Düşünceler, 

ayni lilra'tle başımdan eeçiyorlar. Za. 
ten vazı hiç bir şey görmüyor, ve 
hiuetm.iyorum. Şuurum beni terket -
mlş. Yalruı kulaldarımda vınlayan 
rüzg5.r nal sesleri, uzaklardan duy _ 
duğum Re~bin haykırışları... 

Niçin haykınyor? Düşmfiyorum .. BU 
yiik bır ~vk ve heyecan kasırgası i
çinde v~wn. ona korku mu veriyoc? 

limlıe bin ıükretmeliyi.z. Fransa, pa-halılığın en !azla büküm sürdilğü a:ıem_ - Kuzum, dedi, eyyamı buhar - Senei kebisedir ulan. 
lekeUer al'll.ölDda bulunuyor. Orada çıktı mı? - Senei kebise ne demek? 
herve,- tabiri maru!ile ateş pabanaa. Öbürü: - Doldurulmuş sene demek.. 

Geçenlerde, Franoız pzeteıe.i, bu - Çüşşşşş! dedi. Eyyamı bu - Ne demek olacak? 
mevwa dair pyaru dikl<at yazılar han da nereden çıkardın? - Ulan, kebise ne demek? 
neırettiler, Bir mecmua, 1H4 barbiı:ı-ılen evvelki Fransada ba.,.at ve geçim - Çüsşş! Sana .. Çüş diye mer. - Kamusül'okyanus der ki, 
haldtlnda malümat veriyor, sonra, ıtıa kebe deıler. kebs, habs, vezninde, doldurmak, 
yılını takip eden seneleri anlatıyor • - Merkep gibi insanlara da imli etmek demektir, Kebis, dol. 
du. l'i'llıayet bugii.Dkü hayat ve ge • derler... durulmuş demektir. Kebise de 
çim vaziyetini illb eden Fransız P- - Bıuıa bak! A<rnnı t 1 ı kebıs' ın· mu· en-sı'dir, 
zetelerl, mukayeseli istatistiltler n~- .,-. op a.. ~~ 
retmelttedir. Kendine gel.. Arkadaşsın diye ses - Nalı sana, şimdi bal.kabağı .. 

Blitün dünya memlekellerinde oı.. çıkarmıyorum amma, tepem a • Bunlan ı.en uyduruyorsun .. Kos-
dutu gibi, Fran:ıada. da. 1914 harbin· tıy-0r. koca senei kebireyi senei kebise 
den evvel bayat ı:ok ucuzmu:ı. Ya - - Ulan sen bu avanaklığı her yaptın. 
pılan neşriyata göre, mesel.i, or1a zaman u apıyorsun.. Hem de ne Balk b • d · k 
haW bir a.Je, blz!m paramızla a,.da , - a agının anıs ası sen. 
beş lira ile geçinirmiş. güzel uyduruyorsun: Eyyamı sin! Avanak ... 
Bunları yazan Fransız gazetesi şu. bahura eyyamı buhar, diyorsun.. - Avanak sensin ... 

nu da ilave ediyor: Bugıın, ayni para Geçen gün de ne diyordum? _ Sensin, bensin derken, biri 
ile, bir adam, iyi bir lokantada ancak Senei kebire, diyordun.. Şu·ba - · b' · 
bir defa yemek yiyebilir. Bugünkü 
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• .. ıi ürünun çenesine bir yumruk 

kıymet ölçülerini. rubu asır evveline ın o dugu gune senei kebire vurdu. O ona, o ona derken, iş 
tatbUc. etmeğe imkiın yoldur. ÇünkU, derlermiş... büyüdü. Altalta, üslüste geldi -
o .d~virdeki şartlar tamamen degiş • - Ne zannettin ya! Sene( ke.. ler. O aralık karşıdan bir polis 
mıştir. bire derler. Senei kebire demek, göründü. Kavgacılardan bir!, 

. Hidlse, Fransada böyle olduğu g;_ büyu-k ;ne demektir. Ça"'·ıyu ke. R 'd • J bı, tı..men bütün dünya memleket _ -. - eşı , dedi. Po is geliyor; 
!erinde aynıdır. Çok eski yıllarnaki bir, cadclei kebir, camii kebir şimdi zabıtlar, mabıtlar, iş büyü. 
hayat şartlarııwı tamamen bambaş • gibı.. yecek, ·ezil olacağız ... 
ta olduğunu h1tırlamak ıazım. o de- - Bak hele, şuna bak! Neler ıie İkisi de yerden kalktılar. Üst. 
virlerde yapmak daha basitti. Dola- bitiyor... lerini ba~1arını silktil-er ve yan • 
yısile. insanların ihtiyaçları basitti. - Bilirim zfthir! .. Hep sen mi · ·· il 
Ve bınaenaleyh ,.asra! azdı. 0 devir- yana yiıruyüp gitt' er. 
!erde çok az ıeye para verilirdi, İn _ bı'lirsin! Bir parça da ilmi bize 
sanlarm alılilı:ı, karakteri de başka bırak yahu .. İnhisarmız altına ai-
ıdı. Daha kanaatk5r oluyorlardı. dınız biçare ilmi ... 

Medeniyet m.1 dlye.:elı:sinlz, zaru • - Haydi oradan hal kabağı!. 
ri ihtıyaç tnı. lüks m • ne de.seniz İlim kim, sen kim? Efendim ne. 
deyiniz, insanlar gltUkçe dab~ çok 

Bana sorarsanız, ne böyle mü
nakaşa, ne böyle laf, ne böyle 
arkadaşlık, ne de böyle kavga 
gördüm, Aziz kariler, siz ne der. 
siniz? şeye ihtiyaç arzediyorlar, binaena - :rede, ben nerede? .. 

ı.,.ıı. daha çok masraf yapmok mecbu- ---------ı•ı----------
riyetinde k:ahyorlar. 

Harpler, mahrumiyet, yoksulluk 
seueleri oluyor. Harpler bitinC"e, io _ 
sanlar, birdenbire bolluğa çıkJ.yorlar, 

ne yapacaklarını şaşırLyorlar, har vu
~P harman savuruyorlar, eglence \'C 
israfa dalıyorlar. Sufu ve ıükün za _ 
manlartnda. ihtiya~larmı çoıj:alt;m in
sanlar. harpte ve fe1w·kaliide devir _ 
lerdc ayni ihtiyaçları gide~·cnıiyorlar. 

Çok fazla ucuzluk iptidailik ol _ 
makla berabtt, phftiz, c;ok fazla 
pahalıllk d.3 medeniyet degit, sadece 
anormal bır haldır. En iyisi iklsiuin 
ortasıdır a.m.ına.. her zaırıan ikisbıin 
ortasını nasıl b~.Iroah" Ne eskt devir
lerin çok ucuzluiu iytdir, ne- de bu _ 
C'W"kü fazJa. pahalıllk.... 

AısırJarın g~ isi ve in ... anların me _ 
denlyetı!o doctı.ı yuk!=ieli~ ile berabtt 
boyat pehaluıacakt>r Aacak, böyle 
bu&llnkü gib · anormal pahalılık de -
iil .. kaancıı'ı. refalun artaıasile mü • 
tenasip bir pahalılık .. 

i~allab btı buhranlı dO'VİTler ça • 
bok ~r de, o mes'ud gunler"' c;a -
buk kat"uşaruz. 

~. SABiT 

Manifaturacılar birliği 
Şc!!ı:rimizde bul nan n.un; 5 tüccar

ı.an, 1\1a : 11i~ıtura Birhjir:~ ıltLh.aka ka
rar \'eı·rn~ler ve m ınıtat"• acılarla 
birlikte mOşterek bir birlik tesi:i ey
lemişlerdir. Blt yeni birlilln 14 idare 
heyeti Az:a'i.l olacak, yedi!li 111anitatu

racılan, yedisi de- kumaşc:ıları temsil 
edecektır. Miitlelılt birlik: aamına bir 
tıey•et ya.kında Ankaraya gideıek tu
maşçı ve man.i!aturacıların bazı dilek
lerini al~dar makamlara arzedecek
tir. 

Yardım puUarı 

Askere giden vatandaşlarımı • 
zın ailelerine yardım için vesaiti 
nakliyeye ve dif:er bazı ücretlere 
yapılac.ık zamları teminen hu • 
susi pullar hazırlanmıştır. 

Belediye Reisliği tarafrndan 
bunlar idarelere peşin para ile 
satılacaktır. İdareler de biletlerle 
beraber pulları halka verecek -
!erdir. 

me .Çatnat.ı>- n1n çağlayan sulan 
ıeldi. Vücudümü soluk bir ter kap -
ladı. Acaba bir uçuruma doğru mu ırt
diyorum! Recep, niçin gelmiyor? He
yecanım korku şeklini aldı. Her Je7, 
tehlike hollnde bana yaklapyor, a • 
jaçlar, dallar, çalılar, dikenler, ü_zeri
me hücum ediyotlar gibi:. Durmak is
tiyorum. Fakat nasıl? Sa. sesleri yak
la9ıyor, ugultular, çağlayışlar kulak
larıma çarparak doluyordu. 
Haykırıyorum. Kendime yabancı ge--

lcn bl.r feryatla. Recebi çağırıyorum; 
- Ree<'p! .. Recep! .. Reccpl .. 
Sı.ı sesleri, uğultular cevap veriyor; 
- ıtecep! .. RecE>p!.... 
Kulaklarım uğulduyor. Kalbim bo

ğazımda çarpıyor sanki. Vüı.:udüm u;

lak. Ş:ıkaldarımdan ter ini;ror, 70! zor 
gt'çllir bir ıekilde daraldı. Kollanma 
dikenler batıyor, Yüzümü şuursuz ka .. 
çı.ılarla dikenlerd~n, çalılardan .. ak -
lıyorum. 

Sağ bacnğlmı keskin bir acı sıyırdı. 
Oraya bir ateş dtlşınüştü. Eğilip b& _ 
kamıyorum. Bir sıcaklık: bacağımı ya
kıyor. Gözlerimden yaşlar akıyor. 

Baba ve kardeş katili Zeki 
otuz yıl hapse mahkum oldu 
Katil mahkemeden çıkarken - "Otuz yıl 
çabuk geçer f,, diye lakaydane güldü 1 .. 
Dört sene evvel, Kuruçeşmede 

babası Hacı Şevketle kardeşi Ra
diyi tabanca kurşunlarile öldür • 
:mekten maznun Zeki ve onu ci.. 
nayete teşvikten maznun kardeşi 
Sıddık ha!tlarındalti dava bıtmiş, 
dü.n karar bildirilmlştir. İs an • 
bLLl Birinci Ağırc<ıza mahkemesi, 
Zekinin babası Hacı Şevketle 
kardeşi Radiyi, 1937 senesi ağus
tornnun 26 ncı günü Kuruçeşme. 
deki ev!Prinde öldürdüğünü sabit 
görerek, ceza kanununun 450 inci 
maddesinin l ve 5 inci madde • 
:leri mucibince idamına karar ver. 
miştir. Ancak meselede takdiri 
tahfif sebepleri mevcut olduğu 
kaydile, idam cezasını 30 sene a
ğır bap.oe çe'irmiş!ir. 

Zekiyi cınayete teşvikten maz-

-İhtikir yapan 
kadın simitçi 1 

Bazı simlt<;ilerin kandil simli. 
lerinde :btıkar yaptıkları görül
mü~~ür. Ezcümle dün Beyazıtta 
bir kadın sımitçinin 100 para.. 
!ık yağlı susamlı simitleri 3 ku. 
ru sattığı görülerek ceza ve • 
rilm~r. 

Ticaret Vekili 
esaslı tetkikat 

,ehrimude 
yapacak 

Bugünlerde İzmirden şehrimize 
gelecek olan Ticaret Vekili Müm
taz Ökmen uzun müddet şehri • 
mizde Kalarak tetkiklerde bu • 
lunacak:tır. Vekil bilhassa yeni 
iaşe teşıcilatının çalışmasını, ihti.. 
karla mOO:ıdele işini gözden ge -
çirecektir. 

mın ıe.."Şedlgini. başlının dÜfDlelı: Ü -
zere olduğunu hissediyorum. Büyük 
ve son bir gayretle dik durınağa uğ
raŞ17orutn, 

Birden ummadığım bir mucize ol _ 
du. Recep, .. rüzgir> ile yanımda be -
lirdL Ellindeki dlz&inleri yakalıyarak, 
&eriye doiru çekti. Siyah bir kasırga 
cibi uçan •Sülün. durdu. Recep, bent 
kucakhyarak yere indirdi. 

- YaralanmLŞsın!. 

Göelerirnden ya1lar akıyor, bütün 
vücuctüm titriyor, rahat soluk alamı _ 
yorum: 

- Sal bııcağını ııyrıldı pliba ... 
Rocebln ko lku:ı arasında, tehlike -

den kurtulduğuma seviniyorum. Orta
lıkla bülbül ••sterinin benekledlğl tat· 
lı bir sUKU.n ftır. Bir müddet evvel-
duyduğum u ultular, su pnltııarı yok 
olınuşlu. Demek ki, korku, ltulaklan.. 
m::ı o J>esleri duyurmuştu. 

Gözlerimden hAHl yaşlar sızıyor. Bir 
çocuk gibi utanarak, içlenerek ağlı -
yorum. 

nun olan kardeşi Sıddık, b<'raet 
etmiştir. 

Zeki rarardan memnun olmuş 
ve mahkemeden çıkarken: •- o. 
luz yıl ~ı:.buk geçer!!• diye gül. 
muştür. 

Boğarı vüzereh geçme 
müsabafuÜı 

Boğazı yüztttk geçme şampiyonluk 
müsabakası 23/8/491 Cumartesi gü

nu saat 17 de A. Hisar lle Bebek ara
sındıı yapıluaktır. Bütün yuziıcülere 
açık ola.n bu mü~abakaya herkes gL 
rebilir. Iştirak edeceklerin saat 16 da. 
Bebekte Galatasaray Klübünde bulun.. 
malan lhımdır. Ba; ha.kem Rıza. Su
eri, hakem Sıtkı Eryar, Bekir ~Iacur 
Nuri Bosut. ' 

AVRUPA HARBİNİN.., 
YENİ MESELELER! 

Harp gayeleri .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

İngiliz - Amerika müşterek be. 
yannamesıni esasları neşredildi. 
Siyasel aleminde son günlerin en 
büyük hadisesi Ruzvelt • Çörçil 
mülakatı olduğu gibi o mülakatın 
ilk görı.ilen neticesini de her iki 
devlet adamının dünya sulhu • 
nun istikbali için düşündüklerini 
tesbit ve ilan etmeleri teşkil etti. 
Artık İnglterenin harp gayeleri 
oldu demektir. 

Geçen harbin en buhranlı bir 
devresi olan 917 de Reis Vilsonun 
müdahale roişi gibi Reis Ruzvelt 
de dünya sulhu sağlam oıarak 
ne gibi <>saslara istinat edebilir 
keyfiyetini tetkik eylemekle yeni 
dünyanın noktai nazarını anlat
nuş oluyor. İogillerenin şimdiye 

kadar harp gayelerini tesbit ve 
ilan etmf'diği itiraz makamında 
de!eatle söylenmiştir. İngiltere 
niçin harbediyor?. Eğer harp ge. 
lişi güzel oluyor, ilerisi içın bun
dan inseniyelin lehine bir fayda 
temini düşünülmeı<sizin devam 
ediyorsa hakikaten bu harp hiç 
bir ınenuu olmıyan kavgaların 
en korkuncu demek olur. 

İşte zihinlere gelebilen buna 
benzer ı.ereddütleri dağıtmak ı.a.. 
zımdı. Cihan sulhu yeni dünya • 
nın gayret ve himmeti k--endini 
gösterm.?den temin Pdilemiyeceği 
için istikbale dair neler i(4ün • 
düğünü ve ne yapılmak ıstedi -
ğini AmPrikanın da bildirmiş ol
ması za:nanı gelmişti. İngilizlerin 

Sabahcıı 
kahveleri 

Geceleri gizli muş
teri alan yer-

ler ceza landı rı lı yor 
Bazı kimseleti.n Galata, Be • 

yoğlu, Tophane gi·bi şehrımizin 
bazı yerlerindeki kahvelerde sa. 
bahladıkları ve bu kahvecilerin 
de muayyen bir ücret mukabi -
linde bu ~ müsaade ettikleri 
anlaşılmıştır. 

Gizli abahçı kahvesi halınde 
çalışan bu kabil yerler hakkında 
takibata geçilmiştir. Kahvelerde 
adam yatırüması, muayyen saat.. 
lerden sonra müşteri alınması 
memnu ('!duğundan ceza verile. 
cektir. 

Şişli - Tünel 
tramvayları 

Buradaki arabaların 
ekserisi diğer 

hatlara ilave edilecek 
Tramvay İdaresi, dün sabahtan 

itibaren Tünel t.atil edildiği için 
Şişli • Tünel seferlerini azalta • 
cak, buna mukabil Eminönüne 
inen tramvayları arttıracaktır. 

Çünkü eskiden tramvayla Tii -
nele kadar gelerek oradan Ka -
raköye ınen ve akşamları tekrar 
aynı şekilde yukarı çıkan k:ımseler 
şimdi doğru tramvayu hin~cck.. 
!erdir. Şişli - Tünel tramvayla. 
rının e]<s{,riyeli bunun içın dı • 
ğer hatlara alınacaktır. 
~--

Haliç 11apurlarının yeni 
tarifesi otobüslere 

tesir edecek mi? 
Haliç vapurlarında yenı bilet 

ücret larifes.inin ta.bik olunma
sına dünden itıbaren başlanıl • 
mıştır. Yeni tarife tenzılallı ol • 
makta oeraber Keresteciler • E
yüp ha:tında işloeyen otr>büslere 
pek zararı olacağı tahmin olun • 
mamaktadır. Çünkü vapurların 
sür'ati yani yavaşlığı yine ay • 
nıdır. 

Yarın Pendikte bir hayvan 
sergisi açılacak 

Kartal, Kadıköv ve Üsküdar 
kazaları tarafından tertip edilen 
ehli ha1 •·an ~erıfisi yann Pen
dik le açılacak'.ır. Kartal kayına • 
kamı B. Adnan Vali ve Beledıye 
reisi ile Ör!İ İdare Komutanını, 
Vilayi!t ~rkiinıP. ve gazelecılcrı 

açılışa davet etmiştr. 

Geçen hrapte müttefik
lenn harp ıtavelerinin 
ilanı. ancak Reis Vil -
ıon'un meşhur on dört 
maddesile kuvvet bul -
muştu. Bu harbin netice
lerine de Amerika ıe -
vırci kalamıvacak. 

lerinin ,,arp gayel-eri ne olduğu 
uzun zaman tayin edilemeden 
uzun zaınan tayin edilıneedn ~.al
mış görünüyordu. Fakat o za•un 
İngilterenin ;;eşit çe~it müttefık.. 
leri vardı. Bu müttefikler kala • 

balığını ayni ahenge uydurarak 
hepsinın ağzından m~terek bir 
ibeyanname almak kolay olma • 
mıştır. Müttefiklerin harpte tür. 
1ü mak<atları olabilirdı. Fakat 
İngli.izler o zamandanberı hep 

tekrar ertiyorlar. İngiltere için 
kendi harp gayeleri ne olduğu 
gizli değildi. 914 de filiyat ile bu-

Ruzveı • ~ ör(tl $ 4' 
lakacı ve J~ ı aııs•~ 

Yazan: Ahmet Şükrü ES~,P 
Ruz\·elt ile Çörçil aras~~ t' 

mülakat ve bu ımüliıkatı tt.PP ıı:· 
den Mos.kova görüşmeleri ,A.IJ!IJif 
yadan ziyade Japonya'da er.rt. 

• A rl'e 
uyandırmışt.r. lngiliz - "'." :·• 
kan ,.,. Rus tesanüdüne dogr~aı · 
k!şaf eden bu yeni p~Jitıka b'. 
liyeli Almanya balc.mından uıı'~ 
yük bir değişiklik ifade e ı~' 
Gerçi Almanya, ilk ad~a .. 
gilterenin Rusya muharc~~ 
k l~ 
arışmam.asını temine ça ·• 3ı~ 

Fakat buna muv~ffak olaıı'ljı) 
da İngilizler Ru,slarla bir ıt ,r 
muahedesi aktcderek Alrıı~i~ 
ya karşı birlikte harp etnıd j•· 
rar verdikten sonra artrk b'~ı' 
giliz • Amerikan ve Rus c1

1 
~ 

siyle karşılaşmakta olduk a · 
anlamışlar ve hesaplarını cn

3
,. 

re tutmıya karar vermiş;erd\/ 
bukl Japony;. içu; vwzivct lı~ 
öyle değildi İng'.ltere. Aırt~, · 
Rusya ve Çin arasında bır ~· 
he birliğinin kuruhr.a!lna ~ 
olmak otedeoberi J ap-Oll. "~ 
polmkas.nın en .,;aslı he<fc•: ;• 
den oh irini tetkil etmi~tir. \ ~ · 
ponlar şimdiye kadar ıııırı' ~ 
vaffak olmtı~la•dır. Jap0nıar ~ 
ile dövüştükleri zamanlardjrıf 
yaya karşı vaz:yet atarak c 
ter<! ve bifüass:ı A,,.,-rr'J':ı '·

3
1 

münasebet idame etrre~ (. 
~ ... 

tılar. Rusya. yalnız l t# 
değil, A \"ru pada da ken·" ç• 
rit edilm;.ş telakki ettiği bt' ç 

aıı:ıı rranlar Z<1rfında Japon) . 1 
dt"ki f;ı.liyetine karşı 9'!l'1~, 
ın-etini mulıofaza etti ,·e~d 
!arı teca,·üze uğradığı l'l 
Japon,v•n n faat:yetin,. 1<• 1d 
yirci va::iyetıııi muhafaJl' 
ceğinı bıldırdi. .. ; . 

Ingiliz • Aır.er:ka tes:rı;iJ<l ı; 
kurulrruısmdaki en miih ·, i 
~üphesiz, Japon;·anm ,1ı.ıırışi!l1ıl 
fakına girerek üçlü paktı 
sıdır. rl' 

Almanyaffn Rusya-ya ]<a ff 
ar.ruza geçım~i üzerine J~.ıı 
ıçın b:r Ingılız _ RtıS - giKJ, 
tesanüdl'ne m~ni ohrr.3k ıi 
Bununla beraber, J3ronl''"p l 
ye kadar böyle bir ink~f 
edecek adım atmaktan çv·ıı' 
lrr. Ancak Rusya, ne zıırl"8 rt' ~ 
dar iki Mihver ortağına ~l 
n ayn politika takip ed. itt 
tı! !ngiltcre ile giriştll!i .• Ji 
buna ne derece müsait!~~ı~· 
Amerikanın Uzakşark fıa ,.Jı . 
çok ''ak:n alakası oırrr.a!"l,. 
zıyet bır müdd~t daha b~ 'li:' 
devam edeb:lirdı. Fakat Jı 
Amerikanın vard;mına ırı ıtl-. 
dır. Amerik;da J>u yard~~eı 
cak, Rusyan;.n, gcrek A el.::I 
gerek Uzakşark mesel tııf 
Aııgl-0. Sakswılarla taJlll ı: 
nüt halinde yürümesi ş:ı.I' {"~ 
meğe hazırd.r. Esasc? b;i ı 
ponyanın, Rusya içın i 
Anglo • Saksonlar için ~f~ı 
yakın bir tehlike teşkıl .:ıcJI' 
nakaşa kaldırır bir rnes ~,. 
pon.lar, hem cenupta. 1l Jlİ tı" 
de hazırlanmak!adırla! ~ 
zırl:ğm hedefi Anglo - Ol, 
lar ohnak gerektir. Bıııı1 .. .4"" 
mahie Mançukoda b~ ııl' 
tadır !ar ki bu hazırlJiııl' ı• 
de ancak Rusya oıaJ>.ılif•) r 
için bu. şartı... altı~ ~ 
iki şey vaclır: Ya ,Avfll ~~· 
tığı gibi S-On da]cik318 ~' 
pon. tehlikesine karŞl~~~ı 1 
marak hücuma uğraı>"' ~·, 
k dis, . .. ~ -f Aer. ?,dl en ını IDULUI aa e;v. SJ"'.,I 

nu göst-ermişti: Belçikarun bita. 
raflığına riayet edilmediği için 

harbe girmiş olduğunu söyle • 
miyor muydu? Demek ki harp 
gayelerinôen biri dünyada taah
hütlere iıürmet edilmesint temın 
etmekti. Sonra İngiltere başka • 
!arından arazi alarak kendine il.. 
hak etmeği düşünmüyor. Fakat 
başkalarının almış oldukları yer. 

leri asıl sahiplerine vermelerini 
istiyordu. İşle harp gayelerinden 
bir mühimmi de bu olmuştur; di.. 
yorlar. Lakin bunların cıhao 

sulhu icın birer esas olabilmek 
üzere ilanını ancak Reis Vilso • 
nun meşhur on dört kaidesile 
kuvvet <.tlınağa mütevakkılt:. O 

kaideleri<? galıplerin müstakbel • 
sulhu kuracakları söylendi. 

şimdiden Anglo - ibll 
cephe birliği kuraralı'. ııt· 
ye intizar vaziyetilll 8 .ı17' 

Almanya RusyaY;J:~· 
ponya, Fransız. ~. . tıiie'· 
kındaki takip ettıgı ıa.eJ>" 1 
zer bir !abiyeyi sov) t' P 
kında da ?tbik edebil ıJ ~ 
İngiltere Imparatorıutıı · 
!arsa-, bu >mparatorlıı~· 
sına konabilir. 11 ~l 

Fakat bu fırsatııard' eoe'~ 
le ve kclfetsiz istifade ce'l '1 
si için Uzakşarkta ·~ıri o"': f 
!iği kurulmasına t11f r Jıl 
zrmdır. Şimdiye ka' J şııı· 
buna muv_affak olJ!1~ f.~'f: 
Amerika, Ingillece• .,pi 

ıııı~ ' 
rasındaki karşıJı.klı ~ ~ 
!erin girdiği son ç;~~ıde r1' 
faalleri bir oJduğU ~B r 
rınin mukadderatın3 -~ >' 

. etıf1.l · Birden 117aklarıaıı <Sullin> !ln ka~ 
runa vurdum. Nasıl oldu bilmiyorum. 
Kwıılt bir kuş zlbl. beni uçurdu. Ba.. 
caklarhnı butOo kiıvvetimle ıkınış, 
soJ ellm.J, dizginlere rıJmıştım. Da
racık yol, iki yıı.nı:ndalcl ye,sillikler ka 
yıy·Jr g. JiyJı. YU.re hnde, rüyada ı,;ıçu... 

Göicehklere &lrdlk. cSıllün• sür'a .. 
t..ni aznltmadan k01U3Jor. ArUk Rece -
bin ı;csi dayulmt.ıyor. Yol eitilkce da.
rahyor. Yüzüme1 vücudüme yaprak -
!ar, <1anar siirünüyorlar. Ugultulorla 
su se-;ICl'I duyuyorum. Birden, bOyfık 
bir korku t.enli&:mı kapladı. Gözlen • 

Nal sesleri duyuyorum.. Yaklaşan 
nal sesleri. Re<:ep geliyor, Yaklaşıyor 
yıık.laiıyor. 

Bacağımdaki acı baygınlık veriyor. 
Uyı.ışukluta b.>rw~n bir kudret • 

sU.lik. vi.ı.cu.dümiı -".aphyor. Bacakları -

Recep, o yeşil gölgeli yolda, uzun 
uzun beni tapdı. Bacağımdaki kes • 
kin ağrı olına!';a, bu kuvvetli kolJarıu 
arasındaki yolculuk beni mes'ud tde
cck. Yeniden çocuk olmuş gibiyim. Ar
tık tehlikeden kurtulduğuma eminim. 
GOz yaşlar1m, beni terle ıslatan kor -
ku yavaş yQ.v~ dindi. 

ileri sürdükleri müt.alealar bu ı 
merkezdedir. 

Daha unutulmamıştır. Geçen 
harpte de İngiltere ile müttefik.. 

Reisi \> ilsonun sonradan ne su
retle inkisarı hayale uji'radığı 

bahsi ayrı. O zamandanberi dün. 
ya yeni ve acı bir tecrübe claha 
gçirdi. Bu tecrübe henü& bitme • 
miştir. 

kayt kalma sıyas ~· 
mek üzere .ııuıund~ i~İıif 
maktad•r. Bu yeıı1

0 ;~e ~ 
ponya için bir .~n e !° 
!~kil ettiğine şurl' ',Devamı var) 



-ı ~-----.-...-.-.,.;,. •wA.JJ.LA-.K.L~K...UG~ f 

Eden, fzmir Fuarı mü - •••••••• ... , 
nasebetile Türk milleti-

ne hitaben radyoda bir lıliııiıııliıılıiiııiilııillıııiıiılı~lıiiıiıl• l.l'I•• .. •:;;;;:=• 
-

mesaj neşretti - Lon - il 

\J:Su yazının metinleri Anadolu 
llai.. A..ıan ı bUltcnler nd!!Il alınmıştır) 

drada bir iktısadi yar -
dım konferansı toplana
cak - Ruzvelte göre 
harp 1943 de de devam 
edecek. 1 . ed~n: Muammer Alatur 

1 ınd lzmir Beynelmilel Fua- _ 
n a.,,uışı münasebetiie İngilız ===::= .... ::;:::::::::-.. 
· r.y~ Nazırı Eden, Türk mil. hiş tC§'kiIBtı meydana çıknrılm ş. 

11, llf! hitaben radyo ile bir me. t'ıor. B:ı tcykilatın bnşlıca azaları 
'l neşretmiştir. Eden, bu mesa. ile şefi.eri Angoni Makar-0f tevkif 

:la bılhassa dıyor ki: edilmiştir. Bunlar.n galice fa .. li-
~ı.tarp zamanında böyle bir yet snrfeden Bulgar komünist 
:~ın tanzimi çok guçtür. Bu partisi hesabına çalıştıkları söy-
•tın açılması ve İngilterenin: leniyoır. 
-arda pavyununun bulunması, Bunların ikametgahlarında bom 
lr(ı,ve ve İngiltere.nin mil§.te • :balar ve tahrip edilecek yerleri 
t istıkballerine olan itimatla. gösteren planlar bulunmuştur. 
-n b"r bürhanıdır. Mevkuflar, ayni zamanda yaban. 
aıtkaç ay evvel sizleri Türki _ cı ibir devlet tıesab.na da çalışı • 
.ıe ıı~ aret etmek ve Rcisicum. yorlarmış. 

lluz İsmeı İnönü, devlet a .. 
!arınız ve askerlerinizle sa -

:'ııi g:früşmelcr yapmak fırsa:. 
bulmuş ve daha ıyi bir is -
aı vucud ! getirmek için ça-
tı. m• letlerimizin müşterek 
11rııı müşah.ede eylemi tiin. 
~ıtıandanberi birçoR büyük 
l~ vulrua geldi. Fakat bir 

"l° degişmeden kaldı. Türkiye, 
nbı bir mütecavıze karşı, 

~at hazinelerinin en IJüyü -
~ Yani stiklalini muhafazaya 
surette azmetmş bulunuyor. 
amanlık Türkün an'anevi 

"tıd·r. İzmir Fuarı ise, Türk±. 
1ll ekonomik stik:balnin bir 
hoı··d·· u ur .. 

~bRADA BİR KONFERANS 
TOPLANACAK 

~en Alman işgali altında bu
'll ınemlekeUere harpten son. 
apıl.ıcak iktısadi j:'.ardım mc-
11li görüşmek üzere, mütte. 
Yıkında Londrada bfo kon
aktedeceklerdir. Bu kon. 

:sı.a dün\'a istihsamt Uız1a -
~ir hal ·sureti de ara tm -

r. 

"-LMANYA 31 KÜÇÜK 
~ETE A YRILACAK.lVIIŞ 
r~~nal Reviyuv . ismind1?ki 
tıgıliz mecmuası, lngiltere -
ancak Almanya inhilal ettik. 
~onra, harbe nihayet :bulmuş 
ile bakacağını yazıyor. Mec-
~a gorc, Almanyanın 31 kü.. 
t'fevıete ayrılması lılzım g~ • 

liaRP 1943 E KADAR 
~- DEVAM EDECEK 

~\>elt, Atlantik seyahatinden \ 
~nde, gazeteciiere vuku bu

Yanatmda, harbin. icabe -
1943 senesinde de devam 
~ini, Amerika ve İngilte -

~ 1943 senesinde tatbik edi. 
~l"tıalat plçnlarını şimdiden 
~ mfiş olduklarını söyle -

ı"'· 
~CiLTEREYE BİR TEK 
ı\~K GÖNDERİLMEMİŞ 

ti..ka ayan iızas.ndan De ~ 
b t Bird .bir nutuk: söy:lıye -

lhassa d~iştir ki: 
'İ"tı.pa hanbinin başırulanbe -
tika silahlanmak maksa -

~itti.ben 10 ımılyar dolar sar. 
tlr. Fakat şimdiye kadar 
~eye ne bir Zlrlhlı araba, ne 
hava dafi topu verilme -
a!ıuz. 'bir kaç tkaret. gpmisi 

edilmiştir. 700 gemiden 
~ ep Qlanası liizım gelen iki 
~1 Lts donanmasının inşası ya
~~ktedir. Tayyare ve top 
~ tı da cesaret kıı::acak .ma. 
\>- ır .• 
.\aNADA BİR CASUS 

l'· ŞEBEKESt 
~an billiir.ilcliğine gp~e. 

~niş bir casuShık. ve ted. · 

~ KOllIAN: 86 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakış 

(1 lnc! SııJılfedeıı Devam) 
Diğer tnraflan Odesada muhasara 

edilen kuvvetlerin denizden k:ıçmab. 
rınn mcydnn vermemek üzere, Stoka 
tayyareleri Sovyct nakllye gemilerine 
nıllik Dairesi tarafından gW1 tu tuL 
maktadırlar. Dinyepcr ile Bug nehri
mansapları ve Odcsa _ Kırım snhil 
mmtnkaları dn bomba ntcşi altında 

bulundtınılmk1adır. SovycUcr as. 
kerlerini vapurlnra b1ndinnelt icin il
ınltslz gayretler sarfetmektcdırlcr. 

Alıruı.n tayyareleri cem'an 36°'10 ton 
tutan 8 Sovyct nakliycsınl batırmış. 
lıır ve ccm1an 126,000 tutan 24 Sov. 
:ret gemisini nğır husara uğratmışlar
dır. 

Şimdi Kırım eyaleti Alıruın kıt'a
ları tnr:ılmdan' ciddi surette tehdit al.. 
tına alınmış bulWlmaktadır. 

Ukxaynnda alınan esirlerin yekiınu 
163,000 i bulmaktadır. Ölilicrin de 
ndedl 344.000 olarak tahmin edilmek
tedir. 
NİKOLA YEF'TE ELE GEÇEN 
HARP GEMİLERİ 

cBerlıncr Börsen ZaytWlg> şunları 
yazıyor: 

cHnlen Odcsaq1 hakiki bir Sovyct 
Dunkcrk'i Ultbik halindedir. Nlkob
yefte denize indirilmek üzere bulunan 
ve halen Almanların eline geçmiş olan 
Sovyet safilhnrp gemisi, So\•yeller 
Birliguun Boğazlara ve Akdeni:ze kar
şı tccavüzlrnr nlyctlcrının yeni bir 
bürfuınını teşkll etmektedir. Bu büyük 
lı,nrp gemisınln inşası, Sovyet Ami
~ Dairesi tara!ındıın gizli tutul. 
muş ve hiç bir yıllıkta bu geminin is
mi gcçmemi~tir. 
Diğer g;ııctelcrde, bu tezgftlılarda. 

ki geır.ilerhı Sovyctler tarafmdan tah
rip edılmemiş olduğunu, bunlnnn in. 
şallırının ikmali takdirinde AlmaD!a
rın Karadenizde mı.ihlm bir donanma
ya sahip olncagını yazıyorüı.r. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyet kaynaklnrına
0 

göre, harp biL 
hassa Novogrnd, Klngisep, Goınel ve 
Odesa islıkametlerlnde? nnudane de. 
\•am ediyor. 

Amerika fc2p eferne 
(1 ınci Sahlfedı.rl Devam) 

yeni hôlcti ruhiycden bahsediyor. 
Amerika müdafna teşkilatları 

şimdi vaziyeti daha ciddi görmek
tedirler. ı~ord Biverbrok'nn A -
werika istihsalllt makamhırile 
yaptığı görüşmeler, ıniihim nıad. 

di neticeler vcrmcktcclir. 

Amerikanın satın ıılaca~'l mal. 
zcmeyi ödeyebilmeııi için Sovyet. 
ll'.re ikrarda 6ulunmnğa hazır ol· 
duğu da bildirihnckt:cdir. Sibe.r -
ya yolile yapılacak yardını içiu 
tertibat alınmıştır. A\'cı tayyare. 

ferinin 1'oTayhkla göndcrilcbil • 
me i için, Sibcryada menut muh 
telif tayyare meydanlarından b. 
tiiade edilebileceği anlaşıhmştu. 

Bu meseleler: l\loskovada topla -
nacak konferansda görüşülecek -
tir. 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

~~din· ı· k" b 
1 

ın p anını san ı en 
i tq gibi biliyordum. Ferdi 
il le Vedat tehlikesine iyice 

"'
1 

tan sonra muhakkak ki 
tib~lllını kendisine b:ığ~la
)' 

1 
en son bir tedbirle karşı 

1 ~ tetire.n ve bu ağır art, 
~rıcı \'C bnğJ !ayıcı tcd

'ltıı.1 '11tin bankadan parala. 
'tıı h h sev ketmiştir. ve .. 
~ fi lt Paraları ele geçirdikten 
~~~llenı öldiiri.ilmüştür. 

~ ~ aksi de düşünüle.bilir. 
ı v t:ınıan, Glizin de şu 
~~ ~tdı: . 

'll:ı bcr eyde olduğu gibi 
~ , elbette ki diisiiniilcbilir. 
"ıt.1:11cıni ba kn bir şekilde 
'lttı cılabilir. Paraları ban

ıtk ,bir başka mcmlcke-

te gitmek, Vedadan elinden kur. 
tulmak gibi bir tedbir, Ferdi ta
rafından pekala diişünülmüş ve 
anneme de kabul ettirilmiş ola
bilir. 

Genç kız, glizcJ kız, sarışın kız 
yine söciinii bu noktada kesti, bir 
saniye diişiindij!c"ten sonra devam 
etti: 

- Yiiksek heyeti hakjmeye bu 
noktayı arzetmeyi faydalı bulu. 
rum. Annem yaradılış itibarile 
biraz kanak ve saftır. Bu kanak. 
lığının en bariz misali de Pcrdi 
ile olan münasebetinin şeklidir, 

Genç kız ,yine durakladı \'e tit
rek scsilc: 

- Bir ailenin mahremiyetini 
ortaya dökmek doğru olmaz. Fa. 
kat, mademki ortada ötleneeek bir 
kan \'ardır ve .. o kan benim ka-

Ruzvelt Dük 1 Almanya Şi- I Vladivostak'a 
Dökent'i mali Afrikayı gelecek Ameri-

ka bul edecek da ele alıyor kan gemileri 
Vaşiıı&ton 21 (A.A.) - Olı: Riyase. 

ticümhur Sarayından verilen mırliı
mala göre, l?ci.-;icümhur B. Ruzvelt 
bugün veya Cwna gilnil Hayfd Park
taki malikanesine gitmek üzere Beyaz 
Saraydan ayrılacaktır. B. Ruzvelt ha
len Karuıcbda iş bnşmcb bulunan Di.ık 
Dö Kent"in Pazar gi.ınu hususi %iyare. 
tini burada k:ıbul edecektir. 

Dük Dö Kent Pazartcsı günil Va
şingtond::ı resmen kaJ'lılarr.ıcııktır. 

Bava Karama Relıl 
ıehrlmlzde 

Türk Hn\ı-a Kurumu reisi Er
zurum meb'usu B. Şükrü Koçak 
şehrimizi:? gclmıştir. Bugirn saat 
16,30 dcı Kurum merkezinde bır 
toplantı yapılarak h vacılığımız
daki büyfik inkişaf ve kız, erlrek 
gençlerimizde gıttikçe ar.an ha -
vacılık aşkı hakkında gazeteci -
lere izarıat verecektir. 

Yeni tramwaybatıarı 
ve IAm.llalar 

Şehrfmiz tramvaylannda tek 
hath yerlerin imkan bulundukça 
çifte çevrilmesine Vekf.fler Hey -
etince izin veriLmiştir. 1942 mali 
yılı başından itibaren de her yıl 

sokaklara ) en iden beşer yüz liım
lba ilave olunarak 1946 yılında u. 
mum soluık Llm.baları 4500 e lbaliğ 
olmuş bulunacaktır. 

'WilW 

Yenı yapılacak 
binalar 
(1 iıioi Sa.hileden I> v-.un) 

ka~ını da Uıtiva etmek ÜZ(!re iki 
katlı, on iki metre genişliğin -

deki yollar üzerinde bodrum ka.. 
tından maada üç katlı, on beş 
metre genişliğindeki yollarda dort 
kaUı, 15 metreden faz.la yollnı·d 

kiln de bodrum katından maada 
beş katlı olacak.ır. 

Deniz.den irtifaı 40 metre yük. 
seklikte buluvan yerlerde ise bir 
bodrum katından maada üç katlı 
bina yapılab:Iecektir. 

Ta11areıer e 
ıar ta~ıuı 

tuk
or 

(J inci S:ıhi!edcn nevarn) 
t:ınklnrdan d::ı. ı.:;ti.adc etmekte 
oldukhırı gôrlilmüştür. S()vyel
ler ı~·! nk ta ıyan Alman tay
yarc'eri dü urmu lerdır. 

Sovyetler, merkezde Alman or. 
dularınm gerı1crine de boyle 
tanklar indirmişlerdir, Ba suret
le Alm::ı.n ordusunu hem cephe
den, hem geriden muhaıcıbeye 
mecbur bırııkmaktadı.rlar. ---

Sovyetlere 
benzin geliyor 

(1 inci Sahifeden Devam) 
nin yakında Vladivostok'a müte
veccilien yola çıkmak üzere ol • 

duğunu ila:ve etıı::nektt..'Clir. Diğer 
bir petrol gemisinin 3,950.000 ga. 

lon benzini hfımilcn 16 ağustosta 
Los Angeles'den hareket etmiş 

olduğu gibi 7500 büyük benzin 
~arillerini Mmil olan başka bir 
petrol g~misi de hareket için m~ 
saade beklemektedir. 

nımdır, her h2'Jcikati söylemiye 
mecburum. 

Dedi ve .. yine biitiin kulaklara 
bir musiki abene-i içinde akan se
sinin devamı içinde fakat, heyt•. 
canlı ve mernkh geniş bir alaka 
uyandırarak söylemesini sürdür
dü: 

- Ferdi tanı manasile bir ırz 
dü manıdır. Daldan d la uçan bir 
kelebek gıöi kadın göğiislcri Ü· 

zerinde uçan, ç~it ve çeşni topla. 
maktan hoşlanan bir erkektir. 
Son zamana k:ıd:ır kendisinin yal
nız benim adlarını i~ittiğim beı 
tae ayrı ayrı zamanlarda muha
faza ettiği metresi vnrdı. Haftn. 

nın üç beş gecesini hinbir baha
ne bularak \'C annemi kandıra
rak dışarıda, metreslerinin yanan. 
da geçirirdi. Kaçamak için bul
duğu kuv~·ctli schcpler arasında 
komisyon işleri için bir takıın 
miiteahhitlerle, zenginlerle \'C iı 

adamları il,. konuşmak, onların 
ziyafetle.rinde hulıınmnk vardL 
Annemi. bu nd:ıml:ırın ziyafetle
rinde ve nıahremiyctlerinde bu. 

(Devamı var) 

Loudra 21 (A.A.) - Ofi: 
Vişiden alınan resmi malUınata 

göre, Almanya Afrikada bir Fr~ 
sız - Alman condominium teşkil 
etmek üzere yeni bir müs1ıemleke 
ordusu meydana getirmektedir. 
Bu müştrek müstemleke hali -
hazırda Fransa ile Almanya ara. 
sında müzakeı e edilmekte olan 
sulh muahedesi ahkamına tevfi. 
kan vüc~de getirilecektir. 

Bu ordunun zabitan ve efradı 
haki gömlekler giyecekler ~ 
Libyada yapılmış olan tecı ıibe 
esasına tstinaden techiz cdHecek
lerdir. Diğer taraftan Londradaki 
hür Fransız mehafili Senegaldekı 
Alman heyeti şefi doktor Klau -
beı.ljn diğer birçok Alman mü -
tehassıslan ile Dakar'da bulun -
.ıruıkta olduğunu tahmin etmek
tedir. 

Mumailejıhın faaliyeti ıhcr sa -
ohaya şfunfldir. Her yeme Fransız 
memurlarının yanmda bir Af -
man bulunmaktadır. Hcrkcsde 
Fransızların yerine Alımanların i. 
kame e:lilmekte olduğu intıbaı 
mevcuttur. 

Fasia İspanyol Fas:nda mühim 
miktarda Ahnan kuvvetlerinin 
tahşidi dolayısile zabitler ,.e me
murlar arasında endi~e hi ;edil -
mckted.ir. 

Eski Mannesmann firmasının 
Rif'de yeniclrn teşkil edildiş ol-
duğu sôylenme&tedir. • 

Japonyaya kartı 
fiia fiareket 

ta siye e d i 1 i y o r 
Nevy•H'k 21 (A.A.) - Nevyork

ta münteşir Nevyork Herald Tri
bune gazetesinin yazdığı bir ma
kalede M. Waltcr Lippman şöyle 
demektedir: 
Sıberya nekadar büyük bir 

tehlik~ye maruz bulunur.sa o de
rece geniş bir ehemmiyeti haiz. 
dir. Siberyada Rusya He birlikte 
ha~ket ederek hasmın deniz kuv
vetinj felce uğratabiliriz. Nasıl ki 
o da bizimkinı felce uğratmnğa 

teşebbü.> etmiştir. Ruslar, japon. 
yaya çok yak.n bulunmaktadır -
lar \'C ş:mdiki halde Çini. Büyük 
Britanyayı, Holanda Hindistanım 
ve bizi ih iva eden mültehit Pa. 
sifik cephesın<' onlar da iltihak 
ederse kolaylıkla ümit cdebılı • 
riz ki japonyayı da İtalyanın bu. 
künkü .ıciz vaziyetı kadar aciz 
bir vaziyete sokabiliriz. 
Hasmlanmıza kar.ı, onların 

kunbaniarma yaptıkları gibi ha _ 
reket etmeliyiz. 

Onlar!a teker tekerve tecrit 
~ilmiş bulundukları zaman kar
şı l:ı.şmalıyız. 

• :-.· ~· .1. ., • • 

lngHıı ııkerl 

aıatılaaasııları 
(1 inci Sahl!eden Devam) 

harcbe.le~ ratmcn Rus askerinin kuv
ve! manevlyesi hiç sarsılmamıştır. 

Almanlara gelince, fasılasız muha. 
rebelerden sonra Alman taarruzWlun 
bütün şiddetini muhafaza edip etme.. 
diği ve Alınan askerinin kaçmağa da
ima muvaffak olan dilşmana darbeler 
iııdimıck için seferin bidayetindekl 
gayreUeri sarfa devam edip etmediği 
ancak Alman Başkumandanlığı ve Al. 
man piyadesinin bllecefi Ge:Tdir. 

Alman teşkilatının milC'ssirliğine 
111ğmen, gittikçe b{iyüyen mesafelerin 
ve harp malzcmeslndeki yıpranmanın 
icap ettirdiği sonsuz ga;rreUer Alman 
askeri üzerinde tesir edecek mahiyet. 
tedir. 

Smolensk ve Kiyet b5lgelerlnde, ye
ni hiç bir hndise kaydcdllmcmlşUr. 

Ukrayna mıntakasına gelince, Alman
lar Dinycper'in Gnrblnde kurulan Al
man köprü bnsıarını Sovyct Hucum
Jarına uğradığına dair dunku ıddıa. 
!arını bugUn tekrar etmekle iktifa edl
yarlar. 

Diğer taraftan, Rus hava ku\'vetıe
rlnin Berllne ve Rwnen petrol mınta. 
knlarına eskisi gibi taarruz etmeğe 
muktedir olmalan mfınidar bir hiıdise. 
dir. Bundan b:ışka, Rus tayyarelerinin 
Rus kara kuvvetleriyle işbirliği yap-
ması Almanların hava ilstünlütiiinü 
elde ettikleri hususundaki 1ddlalarıy. 
le bir tezat teşkil etmektedir". --* Mühendis Mektebi talebeleriıı. 
den Şukrü Horsa diln Galatnda bir tQ.. 

tıincuden kibrit nlmış yakarken bütün 
kutu parlıyarak parmağını yakm~tırl. 
Şükru Kibrit Şirketini dava edeceğin[ 
beyan etroişür. 

- Dun Muhtelif semtlerde 60 ba
şı boş köpek imha olwımUitur. 

Şanglıay 21 (A.A.) - Ofi: 
Salahiyettar mahfiller Namon.. 

han mıntak&sında Rus - japon 
hudut !ahdidi işinin iyi net!ce -
1enmiş ohnasmı .laponyamn So\•
yet Rusya ile iyi münasebetler ı
dame etmek arzusunda bulundu -

ğunun.bir delili sayıJunakta<lır . 
Ayni mehafil Japon denizı ve 

japon adalan boğazlarmdan geç. 
meksizin R~syaya lüzumlu mal -
zemeyi nakil için Biri-eşik Ame-

rika gemilerinin Komsomolsk'a 
doğru sefer etmelerini bir uzlaş. 
ma hükümlerinin tatb:kinden 
Heri geıriiğini tahmin etmt'kte -
dir. 

Odesa tekrar 
bombalandı 

Berlin 21 (A.A.) -D. N. B: Al
man !bombardıman tayyareleri 20 
Ağustos günü bir kere daha Ode. 
sa limanına hücmn etmişlerdir. 
.Bu hususta D. N. B: ye '-:enlen 
malıimata göre bon:bardıman tay
yareleri 6000 yo.nluk ibir ticaret 
gemis"ni fbatırıruşl.ardır .. 

Diğ~ bir vapuru ve 15000 toni
.latoluk üçüncü bir vapuru hasara 
uğratmrşlardır. Bir çok bomba 
Sovyet kıt'alarnın Odt';;adan ha. 
reketi için tiz.erlennde toplu ola. 
rak bulunduğu rıhtımlara isabet 
ctmiıtir. Bu kıt'alara knnlı zayi
at verdirilmiş, bır ço'k harp nıal
zemesi tahrip edilımiştir. 

Parlı WJtıye tell rar 
lllc11111 e.ııyor 

Londra. 21 (A.A.) - Oti: Pariaten 
bildiriliyor: 

Hazist Paris gazetelerl tekrar Vişi 
hükılmetine hücum etmektedir. Bu 
gazetelerin bir çokları yeni adamlar 
meydana gelmedrği takdırde milli in
kılabın hi-ç bir z::ım::ın tahakkuk saha. 
sına çıkarılmıyacağını yazmaktadır. 

~ 

lrZfacaa Valfslllla ... , ..... 
(1 inci Sahitedcn Devam) 

çalışmalara nezaret etmektedir. Mu
vakkat, küçük vllayeı mcrkeainin so
kakbn günde uç defa arazözlerle su.. 
lanmakt.1dır. Valinin bana verdiği iza
hata göre hükümetin parasi;rle yapı. 
lacak olan evler halka faizsiz olarak 
ve bedelleri taksitle ödenmek üzere 
temlik olunacaktır. Halk ve bilhassa 
rençperler şimdiden kendi paralarly
le i.t.cnilen ev.safta ve tercihen lstas. 
yan cı'warında imar pl!tnına gore evler 
yapmaktadırlar. 

Hukumetin yaptıracağı evler üç Up 
uzerlne olacaktır. Bırf~cı l51>; Tek kat, 
bodrumlu, ikinci tip: lki katlı \"e alt
lan magazalı, 3 üncu tip: Dogrud:ın 
doğruya iki .katlı e .. ·lerdır. 

Bülent Hamdi ERİM 

• 
Fevkalade Alman 

Tebliği 
(l inci Sahifeden Devam) 

Sovyetlerin ağır hezimeti hle ne. 
ti~lenmiştir. 17 nişancı fırkası, 

1 motöriü fırka, 2 :zırhlı fırka, 5 
suvari jırkası ve 2 hava livası kıs. 
men mağlup ve imha ve kısmen 
esir edlimiştr. 

144 tank, 700 top. iki zdılı tren 
ellerimize düşmüştiir. 

·ıımtr glrlazllle 
( ı inci Sahifeden Denm) 

kilo ağırlığında bulunduğu an -
laşılmıştır. 

Köpek balıklan diğer balıkları 
yediklerinden Yaktinde tedbir a. 
lınmadığı takdirde üç yıl sonra 
körfezde başka balık kalnuya • 
cağı da anlaşılmaktadır. 
~ 

Leningrad üzerine 
(1 ind Sahifeden t>enm) 

Kızılordu Lenlngrad'l.ılardan sil.Ah 
ve cephane isliyor. Biruıenaleyh Le
nlngrad lılar, ilk işiniz orduYa, ordu
nun istediği sllilh ve cephaneyi yetiş.. 
tinnektir. 

Lenlngrad mühendisleri sehrl.n mü
dafnnsını ku\-vellendiri.nlz! 

Du:ımnnlarımız zehirli gazler kul
lanmaktan dn çeklnmiyeceklerdlr. Bi
naenaleyh zehirli gııze kıırşı mildafaa 
tcrtfüntını aa ihmal etmeyiniz! 

Yoldasl::ır! Düşman kuvvetlı ve za. 
lfmdlr! Bunu bir an icin bile haUrdan 
çılrnnnayınız! 

Korkaklarla, bozguncularla mücade. 
le edıniz! Sonuna kadar metin olunuz, 
ulumc kadar mucadele edınlz.!. Zafer 
bizimdir.> 
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JAPON 
PUSUSU 
VE .. BİR 
NOKTA 

(Başmakaleden Devam) 
sevkeyleme,> i faydalı bulmuş \'e 
bu planını ı.aprmak için hareke. 
te gcçmi~-s.e bilhassa Anıerika için 

de ayni tekilu bir tdikkinia vü. 
cut bulması pek me'alllWiir. A • 
merikanm HitleriZ111 ve Ahnao -
1ayı yenmek için cerisiaclen emin 
olabilmesi Japonyaaua ya ulu 

durmasına, ya Jcıık .ı .. s-. ya -
hat ta fnciltere ve Amerib ile 
anlaşmış buluamasına bağlıdır. 

Harbi Umumi'de bu temia e4il -
•İştir. Fakat, '"1 ba!'pte Japon • 
ya ile ayni anla~maya varmaıuo 
imkanı yoktur. ~aponya bir ihti. 
ras nöbeti içindedir ve bebeme -
ı..ı hu defa fırsattaa istifade et. 
mek auui içindedir. Ve kendisini 
Uzakşarkın l egine hakimi haline 
sokmak kararıudadır. 

Bu vui) ette- Amerikanın Ja -
ponyayı gerisinde ve bir tehlike 
unsuru halinde bıraknrak Atlnn
tik ve garpta fiili bir mcşguli:ret -kabul etmesine İlllki• y8ktur • 
Halbuki, Amerika resmen ifade 
ve alenen föl h:ıliade i:ıhar etme. 
miş olmakla beraber harbi tasfi-

ye etmek kararım vermi ve .ıe
mokratik cephenin nazımhğını 
denlhde etmiştir. İşte. Amerika -
wn bu nium rolünü ifa etmesi 

takdirinde \"C Japon pususu k,!J' -
şısanda bir nokta akla gelmekte. 
.ıir. Bu nokta da. deruouasilerin 
yeai diinya ai:.ıanuada Pasifik, 
Cenup Asyası ve U7.akşnrk ha~ -
kınd:. taııarladıklnrı vnziytte Ja -
ponya ile tasiiyesine muhtaç oL 
duldan meseleler.in hayati ehem. 
mi) eti mevcut olUŞ11dur. Singa -
!}Urda, FiJipin, A \•ustrnl3 ada gö-

rülen haxırlıklartlan \ c Anıeri -
bda alman karar ve tedbirler -
den 5ezi1en ':ıziyet dahilinde tas. 
fiye teeşbbüsünün bilfitl ve 1Mz · 
nt Japoaya natliaje taıuik e • 
dilmesi ve Japeayay• ~--- yat
tığı pasutla tehlikeli fır!iıllt kazan. 

dırılmaması ihtimaH de vardır. 
Herhalde hadiselerin bütün dün. 

' laya şimil nziyetler doğuraca • 
ğı bir tlnTeaia çOk yakiaioıft 
hulunduğn .. u mahakkütır. 

E.TE.41 iZZET BENiCE 

lzmirin bayramı 
(l i.-ıci Sahifeden Devam) 

san kalabalığile kaplanmışt·r 
Açılma merastmi ~ok muıh~ -

şem olımuştur. Evvela, gerek lz -
·mirin imarında, gerek fuarın te 
sisinde büyük hizmetleri görü 
len ve şchrı kısa bir zamand.'.ı i.h. 
ya eden Belediye Reisi Dokt.O' 
Behcet Salih Uz bir nutuk 5Öyı 

miştir. ·\föteakiben de Tıcarct Ve
kili Mümtaz ~n kürsuye ge
lerek nutkunu irad etmiş v~ söz
lerini şu cümle ile bit:rmiştir: 

•- Bütün milletçe inanıyorU'Z 
ki bu buyük cihan badireslnde 
Türk milletinin şerefi, istiklali, 

te>ptak butünlüğü gibi mali ve 
iktısadi varlığı da sağlam ve dinç 
olarak çıkacak ve aziz vatanın 
her köşesi lbir gün ını.thakkak İz. 
mirin bu güzel eserlerile süslen -
miş olacaktır. Fuar, büyük vata -
na ve güzel İ:mnire uğurlu olsun.• 

Ticaret Vekili 1tordelay1 kes -
tikten sonra fuara girilmiş ve sı
ra ile İran, İnei}tere, Almanya, 
İtalya pavyonları gezilmiştir İn
giltere, Abnanya, İtalya pavyon. 
larında merasim yarı·larak nu • 
tuklar söylenmiş, milli marşlar 
dinıerutmiştir. Gece parlak ~ir 
ziyafet verilmiştir. Vekıl !bugün 
tüccarlarla görüşecektir. 

Harp Vaziyeti 
( 1 İıllı Sahıfec-en Devam) 

riJıncsi 'e bu mı:-ıtakadaki Sov • 
yet kın·~ etlerinin imhasıdır. Pey
pus • ilmcn gölü arasından iler • 
lcyen Alman kuv,·etleri İlanen 
gölü şimal sahiline 'armışlaı dır. 
Ruslann bunda muharebenin 
No\'ograd istikametinde cerel aıı 
ettiğin; b:ltlir4ikleriııe g&e cenu.. 
ha sokllhauş buluauyerlar. Sov
yetlerin göDer hizasından geçen 

muka,•emet hatlanr.dan çabuk 
çekiln1eleri LftWıgrıulı yaba bir 
tehlike;:,e 41İİ§Üalıiiştü. 

Sov,,et teltliği, iki ınrrtmırff.. 
ri ilt defa ofarak Gomel istı"b • 
me.tiDcle de jicWetli ouı..ba•ebe oL 
4-ivna ltilıl•riy... • yMJNDcla 
AJ .... a.- ~yd'a ! \ılen iha. 

ta edip düşürmek. Aşa&, Dinye • 
per boyundaki Alman Gıl'dusunun 

ileri llareka&uu b•;yt~ ve 
Harkof umumi istikametini ~ -
malt için. GomeFdeki kın' ~tlcri 
Go.wcl _ Kiye( _ Harlof demiryo.. 
lu boyunca tnc.ih etleeekle.rini 

bir ihtimal ofarak y&Dlm}&lk. E -
ğer Afmanbr •61fe snkülceyşi 
bir harekata &irişirlerse. Şark 
cephesinde nzi)d bamlaaşka o -

labilir. Go..el'tleki lmTVetlerin 
şarka \'e cenubft şad:iye ilerle • 
mesile. Kiyefin tt:cri~i ve suku. 
tu varid oWu~ gibi ccauptaki 
So\) et ertlusıımua cb Aşağı Din
yeper l>oyuıuıhm şarka ~ekilme -

ğ.e mecbur kalması muhteme!tlir. 
Bu sayetle AJmaıılar, lilostov ve 
IL.ubf iaükaınetlerin4e Don 
havzasına ilerlemek için müsait 
vaziyete gimaiş olft:ıl:lardrr. 

.HUiasa: Şa.tk ceplıuinia şimal 
ve ce•llP k _uııhıı:maa Laaiapad 
\'e Ki) ef1e karşı Atmaa tazyikle-

ri teksif edilmektedir. Kiyel'e 
kar~ı Gomel üıeriaGen: d.c yen.i bir 
huekd ltelinnekkiiir. SQ., vet 
muka\'emeti ct~am etnwklc be • 
raher Taziyette Afma~ c:rd fan 
lehine umumi bir inki~af ''ardır. 
llu la«, Leaiagrad. M06b, a \'e 
Kiyef garbı.ta tbha çok 'aMt 
kazanabilirlerdi? Fnltat Stn yet 
ordularının se\ külceyşi taarruz • 
lal' yapamam~ ltuaa mini. ol • 
mnştitr. Eylül ayı iç;ıtdr., senba -
har mevsimhaia feaa partJanna 
rağmen bu hubia yeni inkişaflar 
ıöstermesi çok muhkmellir. 

AVUSTRALYA 
perlemenlosunc!a 

( 1 incı S:. rlıı d:ı >ı Deva•> 
ila\'e eylemişt r. Ba""'"Ckil, Avus -
tralyan:n k ... ndi .memleketi ve? 
Malayaddri ileri mıntaka.ar mü
dafaa İçin heı: fedakarlığın ) ap:. 
lacağını bildirırni 1.i.r. 

o-

Gç ima Upatır .,..ı 
(1 illc• '9lüleda De~) 

ğe de 1; erilecek tir. 
Ortakti) de hakkında mu.ead -

dit şikayetler yapılan fırıncı 1''a
zıhn bozuk ekm<'~' rı-kardıgı ta -
hakkuk r-tmiş ve b"r hai•a un ve. 
rilmiycrek imalattan men'i ka,. 
rarlaştırılmış1ır. B..:yoğlur.da Mü· 
nevverin fırını da l•pa.ılmıştır. 

TEŞEKKÜR 

Geçen den; senesi sonlarına 
doğtu Musevi Lisesinin idaresıni 
dcrnhtc ettiğim sırada her ta -
raftan gµroüğum teşviklerdeı. do
layı herkese ayrı arı teşekküre 
imkan i>ulamadıgımdan bu hu • 

susta sayın gazetenizin sütunla
rına müracaat mOOburiyetir.de 
kaldım. Bu. kı,ymetli te~viklc1in 

yeni başlıyan ders senesmcie de 
deriğ edilmiyeceğini ve bu su • 
retle müessesemi:ıin tutmUf ol • 
du~ teukki yolwv1a daha bü -
yük adımlarla ilerliyerek yurdu. 
muza b.imıet edebileceğjııi kuv • 
vetle ümit ederi.m. 

Musevi Lisesi Müdürü 
Y.ASSEO 

lstanbul Orman Miidürliiğiinden : 
1 - Orman Umum Mi.ıdürlüğ(l merkez vilô.yetler teşkilıih lçbı nQınunele

rfne ve prtnamesine ıöre yapılacak evrak, (et\'el, tezkere rild ve defterle
rin tab ve tecdidi işi ai;'ık elaailtme ruretl)'le mil~ llon~. 

2 - Bunların kilğıdı, muknvvası, ltablık kafldı mall79 lurtaalye anba• 
rından verUeccktir. 

3 - Tab ~ iıM;illk muhammen bedeli 4200 llradlr. 
4 - Eksiltme 5.9..941 Cuma günü saat 15 de İst.aobu.I Ckman Mıldurlli

ğünde toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı 315 Jıradır. 

6 - İstekliler bu işe alı şartnameyi ve nümWleleri İstanbul Orman Mil
dürlOğünde görebilirler. 

7 _ Müna)aısaya gfrecclclcrln muvakkat teminat makbuz ve 2490 sa.vıh 
kanunun ikinci maddesinde ve fartnamede ynzılı ves:ıfk ile bırl:kte )ukarda 
16sterilen gun ve saatte mezkür komisyonda hazır bulunmaları lazundtr. c7260> 

-------
lıtanbal dealı llomataabl11~dn 

Bu yıl Deniz Lise İlle kayıt ve kabul lçm müracaat eden okurların MOsa· 
baka sınavları 1 EylCıl 94i rauırtcsl gunu ı;a.ıt 9 da Istanbul Denı;: Komu
tanlığına muracaat edeceklerın :>ıezkı'.ir komutanlıkta ve Merı;ınde Deniz 
Harp Okulu \"C Li esine muraca t edeceklerin de mezk(ır okulda yapılac<tktlr. 

Sına .. ·a iştirak edeceklerl.n kurşun ve m~epli kalemlerıyle yau lil-
tikleriııi beraberlerlade setinneleri lizı mclır. '7070• 



4 - SON TELCRAP -

Bir Casusun 
Gizı· Defteri 

No. 92 
Ya1.an: Francis Machard 

Ayrılığımızın sebebi 
Fakat o galiba bir 

Çeviren: 1skender F. SERTELLİ 

zahiren sar boşluğum ... 
başkasını seviyordu 

- İşin iç yüzfınü öğrenmek için 
belki de girmişlcrdlr. Zntcn bu i:ıler 
başka lOrlu ögrenilmcz. 

- Yn Almon cnsuslan günün birin
de !abr1kayn gizlıce glrmeğc veyahut 
para ile ıçeriye bomba sokmafa mu -
\allak olı..rlars<ı? H 

- içeriye bomba sokmağa lilzum yok. 
ic-crıde yuz bmlerce fnlU:ık maddesi 
vr. Bunlardan birını atc:lemek mak
sadı tcmın eder. 

- Yoku sen de anlardan mısın? Pek 
serbest konuşuyorsun! 

Antuvan gozlerini açarak bağırmak 
istedi: 

- Ne eliyorsun? Ben vatanımı seven 
bır ışçiyim. Bu cinayeti yapmamH Ve 
yııpruıları truıırsam, elimle yakalayıp 
polise teslim ederim. 

Antuvnn temiz kalpli bir işçiydi. 

cü kat _ Marangoz Antuvan.> 
- Blr yahudl pansiyonunda oturu

yorsunuz, öyle mi? 
- Evet. Çünku bu pansiyon dük -

kAnıma çok yakındır. 
- Bekllr olduğunuzu da bu adres.. 

ten anlıyorum 
Antuvan içini çekti: 
- Evet. Vnktile e,•liydim.. karım 

beni terk:etti. Şimdi bekarım. 
- Siz de talihsiz bir adama ben -

ziyorsunuz?! 
- Hayır, bilakis çok talihliyim. 

Çünkü, karım beni terkettikten Eonra 
blr cinayet hlcdi.. hapishaneye düş -
tu .. aramızda hiç bir rabıta yoktur. 
Ayrıldığıma pek memnunum. Öyle bir 
yılanı senelerce koynum<Uı beslı:mi -
alm .• 

- Geçinemiyor muydunuz? 
- Aramızda büyük blr geçlmsizllk 

ANA - İLK - O TA - Lİ. E 

Erkek 

Kız ~ e O G Z i Ç i Li S E LE R i y;~::.:· 
Arnavtköy - Tram\ ay Cadde i: Çiftes~ruylnr 

Kayıt için hergtin 10 dan 17 ye kadar mektebe mürncnnl edilebilir. 
Derslere 25 Ey](ılde bnşlnnac ktır. 

,..., Telefon: 36 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz nııkil vasıtalarından «5> No, lu motcırbot keşifnamesi dahılinde 

tamlri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ek~llınıe 8/9/941 Pazartesi saat 15 te Buyuk Postane binası karşısında Va

lide Hanı il.inci katında 23 No. lu odadatoplanacak alım. saum komlsyon1ı1nda 
yapılacaktır. 

Kesif Bedeli c 1607> lira muvakkat teminat «120> lira «53> kuruştur. 
İsteklilerin olbaptaki keşi1 ve ekEilıme şartnamesini görmek ve muvakkat 

tendnatlannı yatırmak üzere çalışma gtinlermde mezkür Mildürliık idari kalem 
levazım kısmına eksiltme gün ve uıatlndc muvakkat teminat makbuzu ile ko-
misyona mürncnatınn. «7254> 

[ IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
İtfaiye Teşkilfıtı için numara eri alınacaktır. Askerllğ1nı yapmış olmak aar

tiyle talip olanların nillus hüviyet cüzdanlruiyle beraber 25/8/941 Pazartesi gU-
nil İtfaiye :Mildürlüğune müracaaUan 11fuı ol\Dlur. (7247) 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Ben onu kasden kızdırmışUm. l\taa -

mafıh o, blldilderlııi tamamıle söyle -
miŞ'li. Bundan fnzla bilgisi yoktu. 

yoktu. Ben bnzı akşamlar içki içer, 
eve sarhoş gelirdim. O bunu istemez _ Sünbül ve Hayrlnln 6111/15298 Hesnp No. siyle Sandığımızdan aldı.klan (150) 

Siltçü dukkfuun<Uın çıktık. 
Antuvnn bana yolda sordu: 
- Sen ne iş yaparsın? 
_ Oğlum Lehistandan Pa.rise gc -

lecckH bir trnş bıçııgı sntış mağazası 
açacak. Ben ondan evvel geldim.. bir 
ev tuttum. Onu bekliyorum. 

- Cok iyi, çok kfırlı bir ticaret. Fa
kat, Pariste bir hayli rakip bulacnk
sınız! İyi, sağlam firmalarınız varsa, 
bol para kazanırsınız. Ben de uzun 
yılJardanbcri jlletle kendını tnış olu _ 
nım. 

- Paris hnlkmın yüzde ı;ckscni tr~ 
makincsile kendi kendini traş eder _ 
miş diyorlar. Bu Jstatist.iğl Ticaret 0-
dcıSlndan aldım. Bilmem, hakiki ma -
lumata mustenid midir?. 

- Doğru olsa gerektir. Zira butün 
i çilerin traş bıçaklarını ve makine -
lerıni ceplennde taşırlar. 

- O halde bu ticaretin fstikbalJn -
den emin olabfllrim. 

- Mağa.2.anızı açtığınız z.amnn beni 
de haberdar ediniz. de bu dostluğu de
vam etilrelim. Ziyaretinize geleyim. 

- Hay hay .. adresinizi verirsenız, 
mağnuıyı açtığımız zaman derhal sizi 
haberdar ederim. 

Antuvan bana şu adresi verdi: 
._Parls - Senpol kıUscsi karşısında 

105 numaralı «Levi pansiyonu> uçün-

dl. Sadece bu kadar.. liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borçlannı vermediklerinden 
- Bu yüzden mi sizi terketU? haklnrında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 mcı maddesinin ma-
- Görünüşte bundaıı..Jıaşka bJr se- tufu 40 mcı maddesine göre satılması icap eden \"e dos;yas:ında mevcut tapu 

hep yok. Fak~, tahmin edlyorum ki, knydına nazaran Kası~paşnda Sahafmuhittin mahallesinin Bilyük Yoku§ta Es. 
birini seviyordu. 53 Mü. 53 Mil. Ye. 2,65 No. lı bir tarafı Hasan Ağa veresesi menzili ve bir ta-

- O hnlde sevdiği adama kaç - rafı manav Kethüdası All Ağıının meru:ilf \e bir tarnfı İplikçi Karakol Yokuşu 
mıştır. 

_ Ben de öyle zannediyorum. Mu- ve tarafı rabli ntlk İplikçi fırını cedit Büyük Yokuş ve İplikçi fınnı ile mah-
hakemesinc gittim.. çok heyecanlı dut 135 zira üç parmak miktarında dükkCınlı bir ev ve ikraza esas olan mu. 
geçti.. amma butün muhakeme saf • hammın raporuna göre umum mesahası 77 metre murabba olup bundan 63 met
hnsı devamınca cinayetln esrar per _ re murabbaı arsa üzerine yarım katı klıgır öir katı clışap bir dükkan bir 
desi yırtılmadı.. methnl iki oda bir sofa bir mutfıık ve helilyı havi dükkfınh evin tamamı bir bu-

- O halde beraet etmeliydi. rtıJt ay mfiddetle nı;ık arttırmnyn konmu~ur. 
- Hayır. Cinayetini itiraf etti •. on Satış tapu sicil laıydına göre y.ıpılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 

seneye mahkfun oldu. (50) Ura pey akçesi verecektir. .MllH bmıknlarımızdan birinin tembıat mek-
- Öldürdüğü ~dam kimdi? 

f 
tubu dıı kabul olımur. Birikmiş butün verı:ılcrlc belediye resimleri ve .akı! icarc-

- Kendisine izdivaç vadeden biri ı \:e ta\:iz tuturı \:e telHiliye rüsumu borçluya nittir. ArtUrma şartnamesi 11.8.941 
olsn gerek. Sonradan ken<jlsini alma- t."lrihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servi-
ymca vunnu:ı olduğu tahmin cdUi • 1 . 
yordu. J sinde açık b~ılundurulncaktır. Tnpu ~cJ kn:> dı ~c saır luzumlu malümat ~ şartna 

_ İnsan böyle tahminlerl mah • mede ve tnkıp dosyasında vardır. Ar .. tırmaya sınnia olanlar, bunlan tetkik ede-

k<im olur mu? rek satılığa çıkarılan cayrlmenkul ha.\kmda her feyi ö{!renmiş ad ve telfıW 
_ Ortada bir cinayet vıırdL ken

di i de ıtiraf edince, dava çnbuk blttJ. 
- Garip bir dava. Kannız.ın bask 

bir kimsesi yok muydu? 
- Bır erkek kardeşi vardı. O da 

serseri ruhlu adamın biriydi. Son za
manlarda esrarengiz bir şekilde z n -
ginleşti. Buyuk bir pan iyonun kapı
cısı oldu. 

(Devamı Var) 

olunur. Birinci arttırma 6/10/941 tanhl ne milsadıf Pazartesi günü Cnğaloğ
lunda kôln Sandığımızda saat 10 dnn 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 

1 
yapılabılmcsi ıçin tekhf edilecek bedelin tercihan- alınması icabeden ınyrimenkul 
mUke11e!ıyeUerıle Sandık alacaJını tamnmen zeçmt: olması şarttır. Aksi takdir

i de son arttıtanın taabOdü baki kalmalt 13rtile 27.10.941 tarih" e milsadlf Pazartesi 

1 
guıu aynı mahalde ve aynı atte sem arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu slclllerile sabit 

olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \'e hususile faiz 

'Ve masante dair iddialarını ilAn tarihindw tibaren 20 gün içinde evrakı mUs
bltclerile beraber d airemize bildJrmeler:I J.ıWmdır. Bu wreUe haklannı b ildirme-

1 Devlet ~enizyo!ları işletme U. Müdürlüğü ilinları 
miş olanlarla haklan tapu ıicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaima
smdar hanı: kalırlar. Daha faz.la malQ mat almak istlyenlerin 940/1714 dosya 
No ile sc ~dığıııuı hukuk işleri scrvisln e müracmıt etmeleri lilzumu il!ın olunur. ..... 

Umum Müdurlilğümuz şehir hoUarı nda münhal bulunan 50 ve 60 lira kad. 
ro ücretli kapı, mevki 'e gişe memurluk lariyle 30 Ura iicretli hademe ve bek

çılıklcre memur ve mOstııhdem almaca ktır. 
Talip olanların filli askerlik hizmetini yapmış ve otuz yaşını doldurma

mış olmnlnrı aarttır. Bu evsafı halz olan lartn şeraiti anlamak üzere tekmil ve
sikalariyle birlikte Umum Müdfirlüğüm üz Zat İşleri Şubesine muracaatlıın illuı 
olunur. (7283) 

İstanbul Manifatura Tüccar
ları Birliğinden : 
Birliğimiz fe'\ı•knlade Umumi Hey 'eti 26 Ağustos 941 Salı günü saat 

15 te Aşir Efendi cadd~ınde Kısın et hanında 21 No. da Biriik Mer
k ezinde i~tima edeceğınden azanın . teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Bırlığımize dah 1 olmak iste) en kazmirci tüc-carların kabulü. 
2 - İdare Hey'etinde vaki olan münhallere nizamname mudbin-

ce tayın ol man 5zanın intıhaplan nın tasdıki. 
3 - Birlık statusüniın bazı maddelerinin tadili hakkında müzake

re ve karar ittihaz •. 

• 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan 8 1L"l.l.D r ayrlmenkulO ipotek g&stermek b~en

lere muhammiıılerimlzln koymuı oldulu kıymetin % 40 mı tecavüz etmemek 
(iz.ere ıhale bedelinin yamuıa :tadar bo11 vermt>.k ırureUle kolaylık göster-
mektedir. 

lstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul Defterdarı ••. binasında yapılacak (28341,12) lira keşifll tnmirnt ve 

tndllfıt i5lerl kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 17/ 9/1>41 
Çarşamba günil saat 15 de İstanbul Milli Emlfık MOdurlilğünde toplana cak olan 
komisyonda yııpılacaktır. Muvakkat teminat (2126) liradır. 

:Mukavele, eksiltme, Bayındırhk işleri umum, hususi "·e fenni sartnamelerl, 
proje, keşif hultisasiyle buna müteferri dıger evrnk 142 kuruş mukabilinde İs
tanbul MilU Emlak İdaresinden alınabilir. 

isteklilerin; teklif mektuplarını ve en nz bir tanhhütte (20000) liralık .bu 
f§c benzer iş yaptığına dnir idıırelcrlnden almış oldui;'U vesikalara istinaden Is
tanbul V\l:iyetinc müracaatla eksiltme tarihinden -tatil günleri hariç- 3 gün 
C\ \el alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikasını muvakkat te
minat makbuzunu 2490 numaralı kanun un tarl!atı dairesinde hazırlanmış ka
palı zarf denmwıda ihale günil saat 14 de kdar komisyon rclshı,line makbuz 
mukobılınde tevdi etmeleri lfızımdır. (7315) 

Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankası 16 Ağustos 1941 Vaziyeti 
A k t 1 f 

Kasa: 

Altın: Safi kilocn.m 
Banknot. 

72.604,628 

U!Atlık • • 
Dahildeki Muhabirler: 

Tart Linw • • 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Saf iklloçam ll.070,198 
Altma tahvili kabil ..n.t dOvta... 

dôvWer n borclu Kllıtal 

flııü:i7eleri .. 
Hazine Tnbvlllerl 

Denıbte edilen ""*1 ukdb'e 
tarJl].ılı • 

Jtanunun 14 d maddelerine ted
bn Hazine tarafmdan vW t.ed.l7at 

Se.nedat Cilzdnnı: 

Tlcarl SeneUer • 

Esham ve Tah~t Cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen nı'akı naMl

A • ,.enin taraı1ı1ı .mam .,.. ..._ 
yillt (lübarl ~) • • 

• • Serbest Esham ve TahvilAt: 
Avanslar: 

Altm ve döviz. llzer1.ne a.- • • 
Tahvil.At iizerine ...... • • • 1 

l HuinC1e kısa Tadell anllıl. • • 
1luinıe7'e 3150 Ho. lu a- .... . ' 
açılan aıtm bql1*1a a.- • • 
Hı.edarlar • • • • 
)lulaWif • • 1 t • • • 1 J 

Lir• 
LİRA 

102 124 217,77 
15.057 .918,50 

547.194,69 117.729.330,96 

699.596,30 699.596,30 

15.571.119,57 

47.209.049,14 62.780.168,71 

118.748.563,-

21.683.011,- 137.065.552,-

272.856.516.39 272.856.516.39 

, 
45.448.341,93 1 

53.758.~.7.lJ 8.310.245,l!) 

4.948,64 
' 5.208.436,53 , 

~-

• 
167.600.000,- 172.713.385,l'i 

4.500.000,-
7 .838.791,41 

YellG• 829.741.928,11 

p a • 
Sermaye 
İhtiyat Ak 

AdJ ve f 

çesi: 

nUlid• 
~\Uua! . 

1 f 

Tcdnvüld eki Bı:ınknotları: 

Deruhı.e edil 
kanunun e -

en evrakı nakd.179 
8 hıcl maddeleri.De 

uıne t.aratıDdan dld te\'fikan H 
~·t . . 
Deruhte 
b~esi. . 
lt:arıılıiı u 
ruveten tetta 
Reeuonı m 
-ruıe vuıedi.lft, 

Hazineye 7apı lan altın lı:a rf1).ıklı 
U 390% No.b 'lra.nuıa 

eten W.Yille ..,..._ 
avans m ukabl 
mucibince ilAv 
d ilen . 

)IEVDUAT 

Türk 
Altuı: Safi 877,150 

!850 No. lu kanuna ım H&ainqe 
mult.abW tnd! ola-açılan a van.ıı 

narı ~tınlar: 

Safi kil 55.541,930 

hhüdab: Döviz Taa 
Altına tahvili kabil d6ri.ılıer 

Dlter döviJ.ler Te aJacaılrlı IC1lriDI 
bakl,'eleri . 
Muh\elil . . . ' ' 

LİllA 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158 748.563,-

21.683 Oll,-

137 065.552,-

17.000.000,-

2.50.000.000,-

94 000.000.-

80.025 809,59 
l .233.782.03 

'78.124.167,90 

31.1SU74,96 

'-------Yeki• 

a 

Lir• 
H; 000.000,-

13.822.019.JS 

498.065.552.-

81.2.5U91,62 

78.124.167,90 

Jçi~f f~O' ·, 
1 1-;-:-:-:-ite_ı:-E-5-~-=:ı~-:-•6-s1aca .. t-ış-ı -se_k.-.iı--

21 Ağustos 1941 
18 00 Program 
18.03 Dcıns Or. 
18 30 Serbest Zn-

man 
18.40 Fasıı heyeti 
19.00 DerUeşme 
19.15 Dans Or. 
19.30 Haberler 

19.45 Şarkılar (Pl. 
20.15 Rad. Gnz. 

:!0.45 Saz 
21 .00 Ziraut Tak. 

2.UO Şarkılar 

21.25 Konuşma 
21.40 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Dans Mü. 

(Pl.) 

23.00 Kııpanı.ş. 

DEVREDİLECEK bn~RA 
JLANI 

·Devvar satıhlı t~'Yare!erde 
veya tayyarelere müteallik is.la -
hah hnı{kındaki icat için alınmı~ 
olan l Ağustıos 1934 tarih ve 186U 
No. ihtira beratının fütiva ettiği 
hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahut mevltii fiile konmak içln 
icara dahi verilebileceği teklif e
dilmelcte oJırnakla lbu hususta faz
la malfunat edinmek isteyenJerin 
Galatada Arslan Han 5 inci kat 
1-3 numaralara müracaat ey«Je • 
meleri iHin olunur. 

l&unbul Levazım Amir
liği Satınalma 

Komhyonu ilanları 

B<?he.rine 250 kunış Uıhmin edi. 
len beheri iki parçadan iba:ret 
6368 adet mahnıli çadır direği 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
25/8/941 pazartesi günü saat 15 de 
'Xophanede İst. Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. Nümunesi komisyonda 
gorülür. (182.7220) 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
MahkcmesJnden: 941/103 
E mine tarafından Kostantin, istafnn, 
Recep Snbrl ve Çarşıyı Kebir'de Kal
pakçılnrbaşında 70 No. da Makbule 
Naciye aleyhlerine mcz.kQr 70 sayılı 
dukkanın şuyuunun izafesi hnkkında 
acılnn davanın icra kılınan duruşma
sında: Davnlılardan, Makuule ?\acfye
ye 15 gun mudd tle davetiye tebliğine 
muhakemenin de 9/9/941 Salı saat 10 
a talikine karar verilmiş olduğundan 
o gün ve o saatte bizzat veya bil\ ekd
le hnzır b~lunmadığı takdirde muha
jkemenin gıyabında icra kılınacağı ilan 
olunur. 

Şoförlerin Nazarı 
dikkatine 

15/8/1941 Cuma günü saa t 19 da 
Ortaköyden binerek Amavutköyüne 
gittiğim ve numarasını habrlıyama
dığım otomobllde el çantamı unut
tum, çantada ıahsımn ait Fatura, 
hesap defteri ve çamaşırdan başka 
bir §ey bulunmadığından, bulup ge. 
tlrenler memnun edilecektir, Lötfen 
Asmaaltı Canbaz Han 31 numarada 
Bay B. Sadıka teslimi rica olunur. 

Telefon: 24617 

re TAKViM e" 
Rumı 1357 Hıatr Hicıi l3GO 

AGusros 108 
U CEP 

8 27 
Yıl 941 M 8 Vasati s-cı 

AGU TOS 
S. D. Vakit S. D 

6 16 Gilaet 10 15 

21 
1317 Öf le ' 17 
17 04 !kwt 9 04 
:ıo oo Üf&lll 1200 

Perşembe 
21 41 r-.. ı 40 

4 24 ~i). 824 

Sahip ve Başmuharrl: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

senede 0/o 8,5 faizle ödenir 
ScmU 

Cinsi 

'Uskudar Tavaşihasanağa mamuc:am~e E' 
eski Bakkal Baliçavuş yeni İnndiye 
mescidi sokağında eski 31 yeni 17 No. lı 
Bcyoğlunda Çukur n.ahalledc $.ı.kıı.a. 

ğncı Halepli &okağında eski 75,22 yeni 
73 No. lı. 

Evin l/2 Hisse"' 

Balat Kasımgiınanl yeni Hacıknsımgü- Ev 
nanı mahallesi eski yeni Sul~çeşmesl 
ı;okağındn en eski 37 eski 51 yeni 51 

--, 

~~ 1 
l - Arttırma 29/8/941 tarihine duscn Cuma günü ~apıhıcak ve 14 

ya kndnr devam cdccc.ktir. 
ihale arttırma sonunda en yüluek bedel '\ierene yapılır. ııe f 
2 - Art•ırmaya girmek için muhrunmen kıymetinin 'k 15 i nısbctill 

nkccsi yatırmak ltizımdır. eııı.ı 

3 - Arttırma bedelinin dörtte birJ ~ın geri ktıhını sekız senede 5 

savi taksitte ödenir. Tnksitler % 8,5 faize t!ıbldir. _..,de 

4 - TaksiUer ödeninclye kadar gayrimenkul Snndığn birinci dert"''
tekli kalır. 

5 - Binaların fotoğraflan Sandık dahllindeki Satış snlonunda tcşb 
maktadır. Fazla tafsilM almak için salona müracaat edilir. e 

Emlak almak ve satmak istiyenlef 
İstnnbulun her Eemtinde her çe~it emlAk almak ve satmak için en ~ 

satış salonumuzu 2.iyarettir. ~ 
İttcnildiği tııkdirde satılığa konan emlhk mukabılınde ne miktar ~ 

leceği tayin edilerek alftkııdarlnra bildirilir. Bunun tein iki lira ucr~t d:J 
Teşhir ucreti: Bir liradan aŞ<ı{.'l olmamak üzere üç ay için bin liı11 , • 

buçuk k~ruştu~e satıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret nhnma/ 

.İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye Daire , e Mahkemeleri için lüzumu olan 90 ton. surı"t r • 

125 ton Marınlfıve maden kfimüni ayn a) rı açık eksıltmey. ko 1U•ınuş 1~ 
mımokun muhnmmen bc:le!i 2434 lira 50 J...'tlruş muvakkat teminaU 'Jst: p' 
60 kuruştur . . Marinlfı\C madt'n kömuninün muhammen bedeli 2281 llrJl,941 • 
nış mm-nkkat teminatı 181 lirıı 10 kuru tur. Sömıkolrun eksıltmcsı 5.9 ~ 
ma gunu sant on beşte 'MawıH'tvc maden kömürUnün eksiltmesi z:vni ~ t 
on :ıltıda Sirkecide Adliye LC'\iazım D iresınde )apılacakt•r. Bu..11:ı.rıı • 
nameler mesai saatleri ılahiHnd her gün mezkür dairede görulcbUir. 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanl~ 
. 33 

Kasımp:ışada Nalıncı Hm:an mahallcsının Kulaksız caddc~inde esi<' 't 
51,53 sayılı ev 1300 Lirada pazarlıkla talıbl uhdesindedir. Fazla bedel f 

1 .. rlı;c. olmak isuycnler 25/8/941 günu faat 15 de Bcyoglu Vakı!Jar Muc u 
rat Mahlu!At kalemine müracaaUan. (7J25) /" 

------------------------------~-----~------------
Ok uh• istanbul Kız Öğretm~n 

Satınalma Komisyonundan~ 1l ~ 
Erznkın Cinsi Miktarı Mu'hammen Bedeli ıııt J) 

Lı. K. / _....-:,, 
~:..-

Ekmek 38000 4940 ~. 

Et~-~~---------~--11_2_0_0 __ --5-78-~------------~-4~ 
_,,,,_ -1900 ll87 ()O Ta\'uk ve N.ndıetl ____ .;._______ ı6 

Kuru Erzak 

Toz ve kesme şeker 

Sade \"e Tereyağ 

Zeytinyağ 

Zeytin umt'Si 
Sabun 

Kuru ve yaş nıeyva 

6930 

3900 

1300 

700 
1700 
500 

22465 

2235 50 

1884 

2300 

595 
1180 
250 

1525 
--------~ 

4277 25 

Muhammen Bedeli 

Ll. K. 

Yaş scbz.e: 22 kalem 30850 Kilo, 6181 50 
292.50 adet r 

----------------- • eı-ıeriJI 
J _ Oklumuzun ihtiyacı olup yukarda miktarlıırı yıız.ılı yıycc ·ıtıı•t5 

Yaş Sebzenin 13/VIl/941 gününde Kapnlı zarf diğerlerınin Açık ek61 t 
tekli çıkmadığından Et 'c Yaş Sebze Pazarlıkla diğer erzakıo Açık dil 1 
temdit edilerek 23/VIII/941 Cumartesi günü saat ll de Beyoğlufl Jl'I ' 
caddesinde İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplannn Okul J{O 
ihaleleri icra edilecektir. 

2 - istekliler teminatlarını belli gün ve saatten ev\el 
.,e veznesine yatırarak teminat makb uzltırını ve yeni yıl TJcarct 
slkalnriyle birlikte Komisyona gelmeleri iU'ın olunur. (7166) 

' 
lstanbul Polis Mekebi Müdürlüğündeıı ' 

. ~ti 
Cinsi Kcşlf Bedeli Ilk Teminatı 'far ıı 

Lira Kr. Lfra Kr. ,,,,., 

- - 4/4). 
Spor m1,1hallinin ln~ası 3478 00 260 85 

1 
ıılli 

1 - Mektcbimizde açık eksHtme ile yaptırıl:ıcak Spor ınıı 1 

bedeliyle ıl\.': teminatı ve eksiltme günü yukarıda ;) azılıdır. )'ııdl1 

2 - Buna ait Şartname ve Ke:ıifna meyi görmek istlyenlerlll 
lis Mcktebıne müracaatları. J3C f 

3 - TnliplCrln mezkı.ir günde teminat ır.nkbuzlnriyle 1.ıırhlttc -;of" 
tıkliıl caddesi Liseler Mulıascbeclliği bina ında toplannc:ık Konı1'· tY 
lerl. pS 

4 - İsteklilerin en oz (3000) Liralık bu ~e benzer iş yaptuı1 ıf f 

relerinden almıs olduğu \; csikal.arn ıstı nndcn İstanbul VilayctlıtC 1111 

eksıltme 1arıhinden sekiz gün evvel nlm mıs ehliyet ve 941 l~ııı9 / 

Odası vesikalariylc g lmelerl. (7171) ___...,.. , .. ~ 

•• de 
Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğll~c1eıı 

Tatil münasebetiyle memleketine gitmiş bulunan talebcJerifll 0ııı~ j 
imtihanı olanların 22 Ağustostan itibaren okula dönl'bilecckleri ııaıı ' • 

Kadıköy Vakıflar DirektörlüğündeJl 

Serntl 
Mahnllesl Sok.ağı :s. Cinsi 

p 

Muhammen 
Kıymeti 

L. K . --

Muvnkkat 
Teminatı 

L. K. 
- - -- ı:ır1'1 <!' 

Kadıköy Osmanağn Kırtnsiyeci LeylAk l0./12 13 Üzerinde mubtcli1 ~ııı11 ~-
207 metre murabba S.~c ıfıl 

> Hasırcıba5ı 29/5 439 metre 55 dcsirne .~ 

828.00 62.10 

1318.65 , 
nın tamBmı. tJlrı 

610.00 45.75 > Rasimpaşa Çayır 88 Ahşap dört odalı evı:,ı:ı 1
' 1 ~ 

1040.00 78.00 > > Elmalı Çeşme 35 Üç odalı ve bahte
11 

11 ıı'~ 
• rttıı" ıı" 

Yuk rda cins ve mev.ı;:ilerl yaz.ılı ye rlerin miılkiyeti sntıln;ıak üz.ere on beş gun muddetlc a~ık ~i)rSc~ 
tr.ıştır. i haleleri 25.1 9'11 Pazarte&l gl.inu saat 14 tedlr. lsteklUerin ınildUrlük .Akarat kalemıne 


