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{~.Ponyanınen Bir Alman"' 

ll Y Ü k şansı., 

liindiçiniye arızasız yer
leşen japonya Uzak Şark 
Ye Büyük Okyanustaki 
emellerini tahakkuk et
tirmek için en müsait 
duruma gelmektedir. 
F' akat harbin en aon At
la.ntik ve Pasifikte bite
ceğini de hesaba kat
~ak ve §İmdiki halde 
ll.ponyaya gülen talih 
iiine§ine pek güvenme
ll:ıek lazımdır .. 

~ 
~ETEM iZZET BENiCE 

u.~?.·n~·a; Amerika ve İngiltere 
~.~ ~ç~ir !ili. m~a~arna~ a dii~ 
• 'Ilı ~ın Uındıçınt~ e ~ erlc~tı. 
'f'ı- dı buradaki askeri 'azİ) etini 
ıı,. •nsa ile miisterek nıiidafaa 
•\ı . 

\j~ .uu \'e si~t('mİn altında tak. 
ıa1ıı'.'le nıeşguldiir. Siyamı da ok
ha,, ~tadır. Ancak, Japon~adaki 

gazetesi har· 
bin bu sene 
bitmiyeceği · 

• 
nı yazıyor 

Alman propagan
dası bir tezat 
6rglıl halinde! 
L«n<!ra, 4 (A.>..) - Almanıı<r çok 

yakında katı bU:rtlk muz.afieriyetler 
kazanaı:akıarını ve ya.kında Lenln
grad'ın cLi"e<·eğini haber vererek aba
Lnin endJ~csini yat~tırma teşcbbüsle
rıne dc,:am etniektedırler. AJrrıan pliin
Jarı tahakkuk etmememıye devam et
liği \'e ev\"elinden habt'~ verilen mu
va1fiiklyctlerln knuın1ln1ası &'ittikçe 
gecikt ..,· takdirde, SO\l-et Rus.) anın 
yedi haf'ta ic;lnde h.tila ed~lecegi hak-

(Devamı 3 tir;c:U Sahilede) 

'Q ~at ve haztrlıi;ın bıınıınla •o
Lt :•lnıcnıi~tir. Seferberlik. har
\tı aııthk donanma 'c ınotörizc 
1;1:\•t imalatı lıınnmalı bir faa
lo, ~Çerçeve,; içinde >ürüp gidi. 
~ · erbalde Japon~·a; Vzak 'ark. 
ı..:•· Çin ve Büyük Ok) anu> ile 
~•f ht toprakları üzerinde muı-
•tı,''• eltigi emelleri tahakkuk ı 
'' '"'•k ızminde bulunduğu pla-

İngiltere, Ame
l rika Siyam is
tiklalini garanti 

edemiyor Sovyet cukerleri cepheye gidiyor 

'•Clt ı,,4 • •a!ha tatbik etmek kara. 
jt d•dır. llindiçini hareketini. Çin
Ltıo.,''•ın eden harp haricinde 
\ 1p httcik )en; bir hareketin ta. 
l,,~•lnıcsi beklencme<. Japonya; 
~~;•ide Sov)tl _Alman harbinin 
lı~ııı~!ı.n'. bekli~ecek n ikinci 
~ tsını ona göre )apaeaklır. 

l.,~vYet Rusyanın garpte harbi 
ı,d •tnıesi takdirinde; Orta As

··~··L~~ llzak Şarkta ne ~apabile.. 
lı; ~'.'.'"'lı.ında bugünden herhangi 
lııı li.lı.nıe \armanın imkanı yok-
1,1· So,.Htler; l.'zak Şark nıüda
G.. ~ •• l .. 1 1 -•.... agu ı.ana) i de dah i o m ... 

l ı,, e; tamamen ayrı ve hususi bir 
r t~··ı~ haıırlanu~ bulundukları 

li ~-Orta Asya Rusyasında da ay. 
1;1 "teoıi bede! ittihaz etmişler. 
11~~8'llte mağlubiyet takdrinde; 
lı ~arın Vilidhostok ~e Sibir
ı, k 1~elerinde, dış Mongolistan. 
\~Ilı~ ıl~ti harekele teşebbüs ede_ 
\,, lı;; erı ; Sovyet idaresinin o gün 
l\ı,d lgdcrde muhafaza rdeceği 
lııatl~~ bağhdu. Eğer, ı:arpteki 
"\; "•)·et umumi bir inhilal se
S bol~sa; Japon hare kah he
'rı._•şlar \•e pek 1..olallıkla mü.. 
,->ı ~ bölge içinde inkişaf 
I~ ' <\itsi halde, Japonların tam 

tı')~~a(aa kudreti arzedecek ,.e 
~lıq1llı iti Vaziyetten asla müteessir 
~ı· ış bulunacak bir lizak Şark 

f ~~I .~••na karşı hareketleri müş
~~h~r. Bu itibarla, harbin kat'i 
~l '1 ~hı Japonların takip etmesi 
~lııı, \ İi olacaktır, ve So' ~etler; 
lıj\;d;ı~ 8•a karşı rnuuC!ak bir 
1>. ,. \·aziydi muhafaza ettik
~\;, lı •n Japonyanın Uzak Sark. 
"'•ı; k•kete tn-essül .. tnıe5i ih- . 
s· alnııyacaktu. 1 . llııdilt. 
İy~t ı halde, Jnpon~·anın en 
~\l'tt lansını; İngilter .. , Amerika, 
ı" il.us yanın me<"Ul olması 

1. ''l ... 
j"~il 0•anın çökmüş bulunması 
ı~•~ı:t.rn!'~t~dir. B

0

u bak~~-an, 
~ldijft;' t.ahhm en zıyade yuzune 
'ı \e hır d"·ir i~indedir. İngiJ_ 

ı\nıerika; Son•et - Alman 
~Devamı 3 O~cü 5'üıi!ede) 

~ı---
lfafta başı 
lıttsouEsı 

f;):Yazan:- · 
tınan Cemal ı 

kaygıh 1 

llıı lı.- 1 

ı Ço nefis ve eğ- · 
eııeeu Y&uyı bugün 

! lllcila111ıe
e Okuyunuz. 

Bangkok 4 (A.A )- "Röyter: 
Her ne kadar ıapooya şimdıye 

kadar re•mi bir teblıgde bulun
mamı:"sa da, Siyamın !\.Tançuko 
ve .'ia ıkin hükürr.etlerinı tan:ması 
için iki taraf ara"nda gayri resmi 
müzakereler cereyan ettiği ma
lümdur. İyi haber alan mahfiller
de zannedildiğine göre Siyam bu 
iki hükümeti tanıdığı ,.e arada 
başka bir amil zuhur etmediği tak_ 

(Devamı UçüncU ıah 7 tede) 

Alman Tebliği 

Bazı Sovyet 
demiryolları 
bombalandı 

Bareklt muvallakı· 

M k ı yetıe devam edl1or 
0 S 0 Va Y a Beriin 4 tRadyo)- Bu sabahki 

d •• J b • Alman tebliği: Şark cephesinde un gece ue ır harekat muvaffak!yetli şekilde 
devam ediyor. Hava kuvvetleri bir 

' acın g a p ı l dl çok şimendifer hatlarını, ezci;mle 
Moskova _ Leningrad ve Mookova _ 
Murmansk hatlarını bombalamış
lar ve bu hatlarda seyrüse(eri kes
mişlerdir. 

Mosko,·a 4 (Rad?o) - Bu sa -
bahki So,·yet ebliği: Dün gece 
Alman tayyareleri müteaddit dal
galar halinde Moskovaya yeniden 
taarruz etmişlerdir. Son derece 
yüksekten uçan birkaç tayyare 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Hava kuvvetlerimiz alçaktan u
çarak Moskova civarındaki sınai 
tesisatı muvaffakiyetle bombala
mışlardır. 

B. M. MECLiSİ BUGÜN TOPLANIYOR 

Asker ailelerine yar
dım layihası bu top
lantıda görüşülecek 
Şehrimizde bulanan bir çok Meb'aılar 
dOa akşam Ankaraya hareket ettiler 

AnkaraJ 4 (Husu~i Muhabırimiz Bil
diriyor) - Büyük ~lıllet ~·Iecli!"i, bir 
aylık t:. t 1 dcYre.s.indeı:J soll!'a b~ıgün 153_ 

«t 15 te top?ar.acak1 .ır Bu defak: mü
zakerelerltı de bir batta kadar .eüı·ece. 

ği ve yeniden b1r ay tatı karaı·ı veri
leceği söylenmektedir. 
Yarın Grup i('timaında Hariciye Ve. 

kili Şükrü Saracoğlunun tatil de\-re. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bur gazda bir 1 Üsküdar sahi
ça m yangını 1 linde bu sabah 

b a s t ı r ı 1 d ı bir ceset bulundu 
Dün Burgaz adasındaki çam • 

lıklarda bır yangın olmuştur. 
Kalpazankaya tarafındaki çaın -
lar atılan bır sigaradan tutuşmuş, 
9 çam agacı yandıktan sonra sön.. 
dürıilmüştür. 

Sade yal llatlerı 
teıbll ediliyor 
Ticare: Vek~1etl, Diyarbakır, Urfa1 

Mardin ve Gaziantep Vilflyetlerinde 
istihı:al olunan eritilmiş sade yağının 
bir kilosWla bu \•Bfıyet merkez!erinde 

azanıi 130 kuruş toptan fiat tesbit et
miştir. Top~ancı hlS.'-'Csi yı.izde beş ve 
perakendeci hissesi de azam! yilzde on 
kabul edilm,. tir. Bu az.ami flat üzerine 
nakliye ve djic·r masraflar ilave edil
dikten sonra ıreınleketln her tarafın
da azamı ratış tiatleri te:.bit ve halka 
11Gn ede<Ekt1r. Bunu Fiat Mürakabe 
Komİ~)·onJo.rı 3·~110..caktJ. 

Bu sabah tl'sküdarda İhsaniye
deki Halk plajı sahilinde bir ce
set buulnmuştur. Üsküdar müd. 
deiumumisi tahkikata başlamıştır. 
Cesedin Ankaralı Hüseyin isminde 
birisine ait olduğu anlaşılmıştır. 
Ölümün sebebi araştırılmaktadır. 
Maamafih Hüseyin yüzmek için 
denize girerek boğulduğu en kuv
vetli ih 1 imal olarak görülmekte
dir. 

Porte iz Cumhur 
Reisinin seyahati 
Lizbon 4 (A.A.) - Asor adala

rında seyahat etmekte olan Por
tekiz Reisicumhuru Carmoııa dün 
halkın tezahüratı araSJnda Angra-
dan ayrılmış ve öğleden sonra 
Grazioza adasında Sanın Cueı'c 1 

muvasalat etm ştir. 

Sovyet T el.ıliği 

Almanlar Ki
yef e 2 koldan 
yürüyorlar 
Baıtıkta bir Alman 
delllzalt111 batırıldı 

MoskoYa 4 (Radyo)- Bu sabah 
neşrcdil ,, Sovyet tebliği: 3 ağus. 
tos günü muharebe Smolensk, 
Koroı;tien, Bjlja Çerlwf istikamet
lerinde ve Estonya havalisinde ce
reyan etmiştir. Cephenin diğer 

<Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

Akdenizde bir 
• 
lngiliz kafi-
lesine hücum 

Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Cu
martesi günü Alman tayyareleri 
şimali Afrika sahillerinde bir İn. 
giliz gemi kafilesine taarruz et
mişlerdir. İngiliz avcıları Alman 
tayyarelerini önliyerek, altı tane
sini düşürmüşler; diğerlerini sa
katlam:şlardır. Dört İngiliz tay
yaresi kayıptır. 

Cuma günü Girit adasındaki ha
(Devaını 3 üncü Sahifede) 

--<>---

Mareşal Peten 
Alman talepleri· 
ni reddetmemiş 

Londra 4 (A.A.) - Ofi: 
İngiliz gazetelerinin ekseriyeti 

Fransız milleti tarafından kuv _ 
vetle tutulan Mareşal Peten'in 
Hitler'in yeni tazyikine mukame
met edec-eğini görmek arzu•unu 
beslemekte olma ]arına r~ğmen 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

KISACA • 
Arap saçı olar .. 

Bir gazetenin askeri muharriri 
kendi kendisine soruyor: 

- Japonya hem cenuba, hem 
Çine, hem de Sovyct Rusyaya 
karşı ayni zamanda harekete geç
mek istiyebilir mi?. 

Bu sorunun cevabını ben de bi. 
zim mahuttan sordum. Gülerek: 

- O kendi bileceği iş amma, 
Japonyanın böyle bir «mandepsi· 
ye. basacağını hiç zannetmem. 
Japon ve Çin saçı arap saçından 
farklıdır ve Japonlar asla kördü
ğüm olmak niyetinde gö:riikmü
yorlar!. 

f'c,·abını ,-erdi 
A. ŞE'KİP 

Alman • Sowyet 

BABBINE 

••• BAKIŞ 

KİYEF ve 
ODESA'ya 
doğru iki bü· 
yük taarruz 

ESTONYA 
cephe ılnde 
de blJtlk ve 
•lddetıı ma
.h ar ebeler 

olayor J 

Almanlara göre, 
Smolensk muhare
b .. si bitmek uzere 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyetlere göre, Porll:of, Smo
Jen~k, Kor~tien. BycJ~·a \e Çer
kof h:.tikanıctlerind('I \ e Estonya 
cephesinde n1tıhar~belC'1· de\'am et. 
mektedir. Diğer bolge:erde me\.·
zii carpıs-r.ı'alar oh.::yor 

(Devamı üçüncü •ahifede) 
J 

Harp aalıaaında tahrip edilmif bir tank 

HA_RP. VAZİYETi 

Sovyetlerin Estonya'yı kay
betmeleri ihtimali karşısında 
hasıl olacak vaziyet! 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
İki tarafın son resmi tebliğle

rinden ç.kar lal'ak uır.ımi netice 
budur; 

Peypos gölıi cenubundan ~arka 
ve şimali şarkiye doğru yapılan 
Alman tazyiki hafülemiş, fakat bu 
gölün garbinde şimale dogru in-

ki;a!a başlamıştır. Bu tazyik mu.. 
\'affakiyetle de\'am ettiği takdirde 
Alman ordusu Estonya toprakla.. 
rını da kiimilen istila edecek ve 
oradaki So\'yet kuvvetlerini Pcy
pus gölü şimalinden Narva _ Le-

(De,,anu O~üncü sah.i!cde) 

Metresini cadde Bu sabah bir kız İstanbul· Ankara 
ortasında vu- tramvayda sı- tayyare seferle

ran kıskanç aşık caktan bayıldı rine başlandı 

Kadın haıtaban11e 
kaldırıldı, 

a. şık tevkil edildi 
E"·velki gece Btıyoğlun<ı:t cadde or_ 

tasuıda bir adanı rnetreslni tabanca ile 
yaralaınış~ır. 

!\lustaı:a isminde btr tcnç uzun müd
det bP.ı'abc·r ya::adıf;ı jale i~m!nde bir 
kadından ıoıı zamanlardJ ~üphele.nmt

yc btı<;'.lanıı ... \f' f'\'VClki gece Tarlabaşı 
c;;rldcb•ı~ılı rı ge ·f"rken jaleyi blr er. 
kekle birlikte gönnilştür. 

Kı"kanç 3..şık bu vaziyet karşıı-ıntla 
kendi.sini kaybetmiş ve cebindeki ta. 
bancayı rckerek kadının üzerine ateş 
etmiye başlamıştır. Çıkan kurşunlar 

ja1enin ka ... nına \·e diğer yerlerine isa
bet etmiş ,-e kadını kanl<Jr içinde yere 
sermiştir. 

Etraftan yeti.şenler !\lustafı:ıyt taban. 
ca~ı ile yakalann~lar ,.e yar:ıh kadını 

imdadı sıl,ht otomobilı l!e Beyoğlu 
Hastantsine kaldırmışlardır. 

Mustafa Sorgu Hakimi tara!ından 
sorguya çekilerek te\·klt olunmuştur. 

Kadının hayatı tehlikededir 

Bir genç eski 
karısını trende 

.... 
~-rırca o yaraladı 

Dün Sirkecı _ Çekmece banliyö 
trenlerinden birinde bir yaralama 
vak'ası olmuştur. 

Ferit isminde bir genç bir müd_ 
dettenberi geçinemediği ve bu 
yüzden mahkemeye düştüğü ka
rısı Nazmiyeyi son günlerde ta. 

(Devamı 3 üncü Sahiiede) 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
Beşinci 

Sahifede 

Plajlar Pazar gün
leri gibi kalabalık 

Son günlerde havai:...rın pek ıı sı-

cakl~~ma~ı yiızUndrn Utede beride fe
nalık geçirenlere rastlanmaktadır. Bu 
sabah ta Sirkecide bir tran1vayda bu 
şekiJde bir hfı.dise olmuştur. 

l 89 nuınaralı 1\ta\:ka - Beyazıt 
tramvayı sant 9 sıralarında Beyoj:lu 
tarafından Sirkeciye geldiği. ı.aınan 
yolculardan Ka.d~gada otLıran Sili<ran 
isminde genç bir kız trmvrıyd2ki fazla 

(Devamı 3 lıncü Sah.'ede) 

lık tanarı bu aa
ball ıeldı yolca 

ııe bareket etti 
Ankara. İstanbul tayyare sefer

lerine bu sabah başlanmış, ilk tayr 
yare saat 8,40 da Yeşilköydeıı An· 

· karaya hareket etmiştir. • 
Sekiz kişilik olan tayyare tama. 

men dolmuş ve bu ilk sefer ile ga. 
zete de götürülmüştür. Yalnız pos

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Yeni tip ekmek Çar
şamba vega Perşem .. 
be günü çıkarılacak 
Yeni çeşni unlar yarından iti
baren fırınlara tevzi edilecek 

Şehrimizdeki değirmenler.n b'1• 
kısmı dün ve bir kısmı da bugtin 
yeni tip un imalim) başlamışlar -
dır . Yarından itibaren yeni tıp 

unların fırınlara tevziine başla • 
nacaktır. Fakat ancak bu işin ~ar
şamba günü tamamlanabileceği 
sanılmaktadır. Bu taktirde yeni ek. 

(Devamı Ü<:iınei.ı s:ahllede) 

HALK FİLOZOFU 

ideal tasavvurlar wa 
glrllt baldketıer 

REŞAT FEYZi 

Harpten somaki sulh dünya· 
sının manzarası, şimdiden bir 

çok diplomatları me~gul ediyor. 
l\Iihver, demokrasi cephesinin 
salahiyettar ağızları, bu husus
taki fikirlerini ortaya attıktan 

sonra, geçenlerde, Birleşik A
nıerika HaricİJc :\lüsteşarı da, 
a)· ni mevzu üzerinde uzun bir 
beyanatta bulnndu. 

Bütün arzu \ e tMıennilerin 
halisane \le Wlınimi oldui;unu 

bir an için kabul edelim. Fakat. 
herkes bilir ki , ideal du~unce ile 

Berline yapllan alna 
Londra 4 (A.A.) - E\'Velki ge. 

ce İngiliz tayyarelerinin Bcrlin \'e 
Hamburga yaptığı akınlar çok 
şiddetli olmuştur. Berlinde pil9t
lar, proıektörlerin fazla mıktarda 
çoğaltıldığını görmü~lerdir. 

-
hayatın girift 'e korka...,. haki
katleri arasında uzanan mesa
feler '!'ardır. 

Bugünkü harptea sonra, bü
tün devletler siliıhlannı külli
yen bırakacaklar mı?. Silihbr 
bırakılsın temennisi yeni değil, 
çok eskidir. 

1914 den sonra, bu temenni· 
nin kon(eti halinde kürenin her 
zerresi üzerine yağdığını halLr
larız. Fakat, hakikat şu olmuş
tur ki, neticede silahlar bırakıl
mamış, daha yeni ~• azgın si
Hihlar icat edilnıi~, silahlar a. 
zaJtıJmamış, arttırılmıştır. 

Kanaatimiz şu ki, in•aolar 
~asadıkça , Ademoğlu ne(e, al
dıkça, elinden •İliıhını bırakmt· 
yacaktır. 

Silahsız insan, biraz da ı;arip 
ııelmiyor mu?. 
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VAPUR •cram 
bil eti eri ru· . l.~:D 1 

l\.IBYDA."iDA 

P iYA:!liGO 

7 ağusıo,taki millı piyango, 
Taksim meydanında çekilecek.. Pi· 
yango, her sefer, bir başka yerde 
çekiliyor. Taksim, ıeniş bir mey· 
dandu. Talihliler de inşaallah ge
niş olu:r. Artık, meydanda çekilen 
piyanıonun bizlere isabet etme
meııi mümkün değildir. Taksim 
meydanı bizatihi talihÜclir. Dile
rim Allabtan, Piyango İdaresi, bir 
daha sefere, 1hküdar meydanında 
da bir keşide yapmağa kalkışma· 
suı. Çünkü bi.ıat meydan talibsiı· 
dir, bala, açılamadı.. 

LEBLEBİCİ 

BUHRANI 

Bir arkadaşın yazdığı bir röpor· 
tajdan öğreniyoruz ki, İstanbul· 
da, leblebiciler büyük bir buhran 
geçirmektedir. Artık, eskisi gib~ 
leblebiye fazla rağbet olmadığı 

gibi, leblebid yeti~mek üzere he· 
vesli ve talip de yok. 

Leblebid tipinin iiltikçe azaldı
ğı güzümüzden kaçını) or. Yeni 
nesil leblebi yemi)or. Halbuki, leb· 
lebi, leblebi unu, leblebi helvası, 
çoculduğumuzda ba~Lıca eğlence
miz ve cıda maddemizdi. O halde, 
şimdiki ~oc.ıklar ne yiyor. 

Osman Cemal şöyle dedi: 
~Yeni hayatM Yeni hayat!.~ 

MAHALLE 
BEKÇİLERl 

Mahalle bekçilerinin kıyafeti 
hakkında bazı haberler verilmişti. 
Rivayete göre, bekçiler, şimdikin· 
dea. tamamen başka bir kıyafet ta
şımağa ba.~lıyacaklardu. Bu kıya· 
felİD. nasıl olacağını henüz bilmi· 
yoruz. 

Eskiden, mahalle bekçilerinin 
daha sempatik bir tarab vardı. Git
giııle, mahalle bekçileri hususiyet
lerini kaybettiler, aşafı yukarı 
bir memur haline geldiler. 

Bizce, onların hw.usiyetlerini 
muhafaa etmek, bu hususiyet i· 
çinde vazife vermek, ciddiyet ve 
vakarlarını muhafaza etmek &e

rektir. 
AHMET RAUF 

Meter, btkmeu 
ae ımı, 'l 

Haliç vapurları Denlz,.oııan İdaresi. 
ne geçti İlk ağızda bircok iş ,.apıldı. 
Haliçte işleyen vapurların mühim bir 
kısmı tamire. temizliğe muhtaç. Bütün 
bu ı.ıer tamamlanacak. En mühl nokta , 
idare, Oenlzyolları İşletmesine geçer 
geçmez, yıllardır ıayet k1lçük bir üc
retle Haliçte çalışan mU.tahdemlerin 
maaşlanna zam yapılmasıdır. 

Bize verilen mlU.mata ıöre. bu idare, 
bugüne kadar o kadar az maaşla adam 
çalıştırmk: yolunu bulmuştur ki, insa
nın aklı durur. Şimdi, neden bu vapur
lara iyi oakılamadığını, işlerin inti • 
ıamla yürümedli:ini daha iyi anlıyo -
ru.z. Burada çahşan memur ve müstah.. 
lemin.in, eline geçen para, ekserisinin, 
günde bir lira bile değilmiş! . Yürekler 
acun bir idare .. Karnını doyuramıyan 
t.ı r vatandaştan iş istenmesi bir ha,.11 
ı ırlp olur. Galiba, Haliç idaresi de, 
ııilathdemlerlnden iş l>temeğe :rüzü 
tutmıqordu. Dola,-uile, ı,ıer de yüzlls.. 
to. kalı.yordu. 

Haliç vapurlan idaresinin, her ba· 
sımdan modem bir şekle 10lı:ulacalın.. 
4an üınltvar bulunuyoruz. 

BURHAN CEVAT 

izdihamı önlemek için 
bir hafta ev velin den 

satış yapılıyor 
Mevsim icabı vapurlarda yolcu

lar arttığından hareket gün ve 
saatlerinde bilet satış yerlerinin 
çok kalabalık olduğu görülmüştür. 
İzdihamı önlemek üzere acente
lerde ve gişelerde bir hafta evv.,._ 
linden bilet satJ.ması kararlaştırı
larak tatbikata geçilmiştir. 

Yeni demiryolu 
Bursa- M. Kemalpaşa 

arasında 

şimendifer işliyecek 
Bursa. Mustalakemalpaşa - Ok· 

eugöl arasında şimendifer hattı 
inşaatı için mahallen etüdlere baş
lanmıştır. 28 bin lira sarfile yap
tırılmakta olan etüdler bilince he
men inşaata geçilecekt!r. Diğer ta· 
raftan Mudanya - Bursa demir· 
yolu da genişletilecektir. 

Memurlara na ki 1 
ücreti verilecek 

Şehir içinde vazife gören tahak· 
kuk, tahsil, tebliğ memurları, mü
vezzi ve muakkip gib; memur ve 
müstahdemlere vazife icabı olarak 
muayyen tarifeli vasıtalarla yapa· 
caklan yolculuklarda nakil ücreti 
verilmesi kararlaştırılmıştır 

KfJçtlK BABEBLD 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Şehircilik müleha,..ıı;ı Prost Sa.. 

raybumu ile Haydarpaşa ara~ında a
raba vapuru işletiln1esl için bir proje 
bazırlanu.ştır. 

TiCARET 11e SANAYi : 
* Ellerinde eski •eneler mahsulü 

kuru fasulye bulunanlar bunlann 
miktarını ve cins.ini yarın ak.şama ka .. 
dar beyanname ile Ticaret Miıdürlü. 
ğüne bildlttceklerdır 

MVTEFERRIK: 
+ Zabıt l nıe111urlarının manevra 

kay ·l ·r~nın i..;. vaı mavi renkte olması 
kararlaşıruştır. Yüksek rütbeli zabıta 
memurları da bundan sonra numara
larını yakalarına takcaklarrlır 
+ Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan İzmi r Belediye Reisi Be!ı.çet 
Uz İı:mire dönmüştür. * Maarif Vek~leU Talim Terbiye 
Hey'eU bu hafta içinde toplanarak ik
mal imtihanlarının ve tedri~atın baş .. 
1.ıyacağt ifınlerl teshil eciecektir. * Beyoğlu Üçüncü Noteri tekaüde 
sevkedilmiştlr. 

( HALK SÜTUNU ) 
it arı yanlar 

Lise son sır.ıfına kadar okum~ ve 
biraz da daktilo bilen çalı,lkan genç 
bir ktz resmi veya husv3t müessese
lerde iJ aramaktadır. Son Telgra1 
Halle Sütununda K. K. rumuzuna ya. 
zılmasl rica olunur. 

DERS VERİYOR: Emekli bir zat 
ehven ücretle Fransızca ve riyaziye 
dersleri vermektedir. Evlere de gider. 
Bu sütunda EmeklJye ;yazılması mer. 
cudur. 

Yurttaş: 

Harp paralama bu. 
Stı.:ı yok 
Lüks yok 
Tasarruf bonosu vat 

Ulııaal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

Tefrika No: 15 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

bültlümlerile ıfi sltyen sulan parlıyor. 
Başım uğultularla ağırlaşıyor, san

ki Altın derenin çarparak dü~tüğü 
yerden yült;elen gürültülerde bir ca. 
zibe var, beni oraya çekiyor. Gözle
rimde bir d üman kJlınlaşıyor. Vt.ıcu
dümü ıerl almak istedikçe, öne dogru 
g idiyorm uşum hissine kapıhyorum. 
Atlamak haykırarak ağlamka için 
içim yanıyor. N l.Çin Net.iki dinlemlye. 
rek buraya uzand ım.. Sular, beyaz, 
ba$döndürücü sür'aUe düşen sular, 
Ostlı?T'ft: çarpıyorla r sanki... Uçurum 
denu r p::ırmaklarıla on1 U7.larıma, ru
huına yapı: mı:s: beni a1m.'.Jk. istiyor . 
O, sevgJ ile rinden vefa.~ ıı.hk gören 
kttlar da böyle mi ol" · ... rıardı? Bl
eırnda , lelki de yürei:lmde ftnl bir 
his şlmşeti çaktı. Buralara niçin gel· 
miştlm! Sen i, bu uçu ruma. koşturan 
şey, b lr vefasızın hırp:ı?adı.11 kalb imin 
dev:ı nı hulmak u 1 · ı değil mlyd i? 

Ar ık hi ter k.,nuş ıvor, ga. r! p b ir 
manuk na lıAkl . lçl deki yaşa.. 
mak a z nır 'nunc r: J manh bir 
ıet çek yor. T ti)lu ı ıyada uçar gibi 1 

içim titreye titreye, tıpkı Altın dere 
Cibi boşlukta uçmak ne güzel. 

Birden altımdak i kayalarla temasım 
kesildi Bir meçhul kuvvet beni u • 
curuın cazibesinden kurtararak, diri, 
y&.pma arzularına atnu~ tı. Belimden 
kavrayan iki k: u\.-vetli el, benl ke
nara bırk.Jnca. lılraz evvel içimi ya- · 
kan göz: ya$1arı boşandı. Ellerimle 
gollerimi örterek, bütün vüeudümU 
sarsan hlçkırtklarla ağlıyordum. Yine 
bir el , sert bir hareketle ellerimi yU
züınden cektl. Kulaklanma tokat gibl 
bir ses ca rptı : 

- Deli rd in mi sen" .. 
Gözlerimi açınca, hayretle karşım

daki erkeğe bl tım. D.ı. gözlerinde 
yeşil ışıklar parlıyan Recepti. 

YuzU :;:ı rımsı bir rea1s: alınış, kalın 
boynunda şah damarlarının atı~ı belli 
oluyordu. 

Tekrar o ..,.ı duydum: 
- Delird in mi sen' 
Nezı , rengi bembtyaz, mavi göz

leri yaı;larla rl·,ıu. yanıına diz çök -

Alaturka şeker haıa
ılyetlnl kaybedl or 
Yakında, bol miktarda ~eker boyası 

g:eliyor ve bu suretle, şekercllcrle Bele
diye arasındaki ihtilMın sona ereceği 
telakki edHiyormuır Ben, bu şeker bo
yasına pek akıl erdiremiyorum. Bir 
zamanlar, habrlıyorum, şekerlerin 

boyalı olduğundruı şlkdyet ediliyordu. 
O zaman düşünürdüm, şekerciler, 
renk renk, türlü tUrlü ,eker satıyor -
lar .. Bunların rengini temin etmek için, 
elbette boyaya ihtiyaç vardır. 

Renkli şekerin tadı, renksiz şekerin 
tadı yanında nasıldır?. Çocuklar, daha 
çok renkli şekeri tercih ederler. Biıim 
çocukluğumuzda, İstanbul mahallele -
rini dolaşarak, uzun, çubuk halinde 

renkli se~erler satan ve ayni zaman. 
da güzel maniler söyliyen bir adam • 
cağız vardı. Şimdi, bu vatandaş ne -
rede?. Sesi pek gü.zeldL Hatta, bay
ram rünlerinde, mahalle bekçisi ile 
beraber, sokak sokak dolaşır, maniler 
söylerdi. 

Ayni adamın mevsimine göre keten 
helva sattığını hatırlıyorum. Keten hel .. 
va satarken de yine, hoş manJJer söy
lerdi. Muhakkak ki, sesi güzel bir a. 
damdı. Sarışın. bunna bıyllı:lı, beyaz, 
keten önlüklü, temJz pak bir adam -
cağızdı. 

Çocuklar, kendisini severdL Sokağın 
başında görünür görünmez, koşarak 
yanma gider, kırk paraya bir şeker 
alırdık. Şimdi, kırk paraya teker al • 
mak bittabi mi.ıh1kün değil.. 

Bir de horoz şekerini. hatırlarım. 
Her parçası bir başka renge boyalı o
lan bu nevi şeker .. Horoz şekercisi, c~ 
mekfuunın içinde, daha birçok çeşit 
şeker satardı. O camekanın içinde ne
ler vardı, neler .. Dakikalarca etrafında 
durur, onları seyrederdik. 

Galiba, eski şeker nevi ve cinsleri, 
gittikçe tasfiye olunuyor. Eski alaturka 
şeker çeşidi ve nev' i şlmdi1 yerini ala

franga şekerlemeleret pa~talara, çiko • 
latalara terkediyor. 

Şekercilik, eski k!Asik şekercilik da. 
ha ziyade şarka mahsus bir meslek ve 
san'attı. İstanbulun şekeri bilhassa 
meşhurdu . Avrupaya, Anadoluya, dü.Jı.,. 
yanın dört bir ucuna hediye olarak 
İstanbuldan gönderilirdi. 

Bugün, blldiğimiz o e~ki şeker nevi 
ve cinsleri kaba şeker telakki ediliyor. 
Bunun yerine bir takun ıarlp şekerle

meler makbul addolunuyor. Halbuki, 
memleketin hususiyeti yavq yavq 
kaybolmuş, kendimize mahsus bir gıda 
maddesini kaybetmiş vaziyetteyiz. 
Şeker mevsimi daha ziyade k11tır. 

Yazın meyva, kavun, karpuz. ve sonba... 
hara doğru üzi.ınt rağbettedir. Tatlı ye

1 

taUı söyle, diye, e. kl bır atalar sözü. 
varClır. DUnya, galiba, çok tatlı yemi -
yor k i. ta tU işlt"r, tatlı ı;ö:zler, yerini 
acı ~tere, acı sözlere tcrk ı 'lti. 

R. SABiT 

Şeref stadında yapılacak 
itler 

Beşiktaştaki Şeref Stadında top. 
rak tesviyesi yap;larak saha daha 
iyi bir hale konulacaktır. Aynca 
burada bir drenaj kanalı inşaatı da 
yapılacaktır. Bu işlere 3000 lira 
sarf.olunacaktır. 

Mekteplerde 
kayıt ve kabul 

şeraiti 

&ayvan sallık mı
murı arı mektebi 

Üsküdarda Selimiyede bulunan 
Hayvan Sağlık Memurları ve 
Nalbant Mektebinde tahsil müd
deti 2 ders yılıdır. Orta mektep 
mezunları aılnırlar. Mektebi bi. 
tirince hemen iyi bir ücretle tav. 
zif olunurlar. BaşLyan kayıtlar i· 
çin Baytar Müdürlüklerine veya 
Mektep Müdürlüğüne müracaat 
olunması icap etmektedir. 

mü~. bir elimi avuçları içinde ıoı:sü.ne 
ba.::ı:1yor: 

- Ah abacım ... Ah abacım ... Gi· 
diyordun ... Senl allyordu ... Sonra ben .. 

Hıçkırıklar sözlerini tamamlama -
aına mAni oluyordu: 

- Sonra '.>en . .. Ne yapardım . . . Şe
hirliyi kLskandı çağnağaya attı der -
lerdl. .. El ne der-e desin amma, am
ma ben sana yAnardım ... 

Keziki, duyuyor, Recebin karşımda 
o garip pırıltılı bakışlarını görüyor, 
fakat kendiıne h!'tkim olanuyarak hıç. 
kırklarla a~lyordum . 

Recebin yüzünde tahlil edemedi -
ğiın bir ifade belirdi. Öfke mi, yoksa 
rrıe rh.amet mi.. AnlJyamadım. Bana 
doğru eıtrerek, vOcudOmü bati! bir 
yük gibi yerden kaldırdı 

B irdenbire ayılır gibi oldum. Ona 
baktım . Gözleri karşılarda. KoJların
da b ir kuşlüyü yastık taşıyor gibi, 
yüzünde hiçbir tekallüs yok. Başım 
ger. iş göğsün lı;-tndekl kalbin üstünde. 
Onun hız lı \· uruşln rın ı duyuyorum. 
Sırtındaki beyaz göınle,ı::lndc güneş 

kokusu var. Yanağım geniş yaka~ının 

açık bıraktı lZ: ı göl:;üne, k ızıl renklerle 
parhyan t\lylerine dokunuyor. 

Yine uçuruma bakarken, duydu ğum 
hb•ler y il rei,lme doluyor. Başımızın 
fatündek l yeıll yaproklar. hep birden 
üstOme y ?kıbıc.ak. \1.lcurlümu ka\·rı -
yan kuvvetler ben, koparacak sanki. 

rMAHKEMELERDEIHÜ .Yazan: ] Mahpusun 
~' .. - SEYIN BEHÇE'l. seyahati 

S en evvela kendi koııun- 8 . k .1 hk" 
::7 ı r atı ma umu 

/arına mukayyet ol !,, kendi başına lmralı
Eli bayraklı tabirinin karakte. 

ristik bir timsali halindeydi. Ba
şında siyah şifon bir başörtüsü; 
sırtında siyah, fakat ağarmış, ren. 
gi atm;ş bir manto vardı. Cırlak, 
çatlak bir sesle, bağıra bağııra an. 
latıyordu. 

•- Benim bir bahçem var. Balı. 
çeme gözüm gibi bakardım. Kı... 

zım burada iken o da bana yardım 
ederdi. O şimdi hastabakıcı çııktı. 
Ben iyi bakamıyorum. 
Komşum Saadetin iki tane kart 

maryası var.. Boş kalmışlar ge.. 
çen gün bizim bahçeye geçip ci
rit oynamışlar .. her tarafı bozrnu~ 
lar!.• 

Maznun Saadet ayağa kalkıp i.. 
tiraz etti: 

- Hiç de değil .. neden marya 
oluyormuş. Pekiila körpe, bu s.,._ 
nenin kuzuları .. senin barçen de 
bahçe değil, Allah;n bir bayabanı .. 

Hakim sözünü kesti: 

- Sen sus hanım .. sana da sıra 
gelecek. Sorunca söy !ersin. ~. 
sen söyle bakalım Cavidan .. son.. 
ra?. 

- Aldım elime bir sopa, bahçe. 
ye çıktını.. kaçtılar. Elalemin bah
çesine nasıl geçerim?. Yeldirmemi 
başörtümü giydim. Çıkıp Saadet 
Hanıma söyledim. 

- Bahçene mukayyet ol! dedi. 
Halbuki, kimin mukayyet olması 
lazım asıl?. Benim bahçem kalkıp 
başka yere gidip de zarar yapını.. 
yor ki .. Sen kı:ıyunlanna mukay. 
yet ol, değil mi?. iiısan, kaldıra· 
mıyacağı yükün altına yatmaz. 
Boyunlarında ta~maları var. Çek, 
bir tarafa bağ layı ver bir çamaşır 
ipile .. Bunlar bahçemi zarara sok. 
tular, zarar ziyan istiyorum şim. 
di!.. 

Hakim şahit celbi için celseyi 
talil< etti. Söylene söylene salon
dan çıktı. 

Bir 
.., 

Terlikçi 
surette agır 

arkadaşını 
yaraladı 

~~~~~~~~~~ 

iki arkadalJ rakı içerek katalan çek
t111.tın ıonra blrlbırlne ıtrdller 
Tavukpazarında Bileyiciler so.. 

kağında 43 numarada köselecilik 
yapan Riza akşam dükkan; nı ka. 
pad ıktan sonra içeride arkadaşı 

demirci Hakkı ile beraher rakı iç
meğ~ başlamıştır. Gece yarısına 

doğru dükkan n kepenkleri vurui.. 
muş ve Riza kapıyı açt.ğı zaman 
bunun kı:ımşus..ı terlil<çi Mehl!'et 
Arif olduğun•ı görmüştür . Meh. 
met, kcndinı b.lmiyece< dereced<> 
sarh<llŞ olduğu iıalde Rızadan rakı 
istemiş, ve:meyıncc aralarında 

kavga başlamışlır. Gı:t:1<~e hiddıotı 
artan Mehmet. bir ara cebinrlrn 
çıkardığı kes:<in tPc: 'kçi bıçağı ile 
Rizanın üstün~ atılmış ve onu ko· 
lundan, başından ağır surette y~ 

D nkl At Yarı ıarı 

ralamışt;r. Riza kanlar içinde ye. 
re serilince, Mehmet kaçmak iste
miş, fa.kat bu sırada etraftan yeti.. 
şenler kendisini bıçağilc yakala. 
mı.şiardır. Yaralı, Cerrahpaşa has· 
tanesine kaldmlm :ştır. 

Kondüktöre Hakaret Eden Kız 
Yirmi beş yaşlarında Aranoş 

Geçiyan isminde bir kız aldığı ü.. 
çüncü mevki biletle bindiği Sir. 
keci banliyö treninde birinci mev
ki kompartımana oturmuş ve Kum. 
kapı ile Yenikapı arasında kont.. 
role gelen kondüktör Yusufun 
kendisini üçüncü mevkic geçir
mek islemesi üzerine ağır sözlerle 
tahkirde bulunmuştur. Hakkında 
yapılan cürmü meşhutla dün İkin.. 
ci Asliye Cezaya verilen Aranoş 
bir ay mliddetle hapse ve 30 lira 
para cezasına mahkum edilmiştir. 

dan gelip döndü! 
İmralı hapishanesinde bulunan 

mahkumlardan ceza müddetleri
nin ikmaline bir iki ay kalanların 
hapishane idaresine ait muayyen 
vazifeler çıktığı. zaman Mudanya 
ve Bursa gibi yerlere gönderilme
lerinden iyi neticeler aLwnıştır. 
Bunlar serbestçe seyahat etmekte 
ve söz verdikleri anda adaya dön
mektedirl~r. Geçen gün de müd
detini bitirmesine az kalan bir 
katil mahkıimu yine böyle bir va
zife ile kentli başına şehrimize gel
miş ve ertesi gün Mudanya posta 
vapurile İmralıya dönmüştür. 

Dükkan nakli 
Bazı dükkanlar birin

ci sınıf cadde-
1 er d en kaldınlacak 

Tramvay geçen birinci sınJ 
caddelerde ve meydanlarda bulu
lunan dükkanların vaziyetleri be
lediyece tetkik olunmaktadır. 

Belediye Reisligi bu kabil cad
delerle işlek, ana yollarda yalnız 
muayyen ticaretle miişteğil ve 
yolun güzelliğini bozmıyan dük
kanları bırakacaktır. Digerleri iç 
cadde ve sokaklara nakl.olunacak
lardır. 

Yüksek 
askerlik 

tahsil 
kampı 

ün;versite askerlik kampının 
15 ağustosta açılacağını yazmıştık. 
Fakültelerle Güzel San'aUar Ake.. 
dE:misi ve diğer yüksek mektep. 
lerdeki talebelerden kampı noksan 

olanların azami 8 ağustos günü 
akş,.mına kadar Üniversite talim 
taburuna müracaatla kayıtlarını 
yaptırmaları mecburi tutulmuş.. 

tur. 

Zikzak seferleri bqladı 
Bostancı • Maltepe - Adalar ara.. 

s:nda zikzak vapur seferlerine 
dünden itibaren başlanılmı.ştır. 

At yarışlannın dördüncü hafta ko

şuları dün çok kalabalık btr seyirci ı:==============================I 
huzurunda yapılmıştır. Yarışlar baş· 

tan nihayete kadar merakla takip e
dilmiş ve bek.lenilmlyen sürp r izler de 
olmuştur. 

Birinci Ko1u . Kısmet blrincl, Basra 
ikinci. 

İkinci Koşu : Neriman birinci, 01.ıa 
ikinci. 

Üçilncü Koşu : Çobankın birinci De
met ikinci. 

Dörduncü Koşu: Karanfil şicldeUi 
bir mücadeleden sonra birinci, Ro
mans ikinci. 

Beşinci Koşu: Mibrilcan birinci, 
Bozkurt ikincl 

İkili Bahisler: 17.80, 5 .25, 8.35 
Çifte bahisler: 2900, 600 
Üçlü: 14,50 lira veruıiştlr. 

--u---

Zlya oaa•ın Olllver
ı l t eye 

bıraktılı servet 
Merhum Profesör Ziy Gün'ün ttnl

versiteye bıraktığı serveti idare edecek 
olan idare hey'eti bu sabah saat onda 
Rektör Cemil Bllsel'ln Relsliğınde illı: 

toplantısını yapmış ve kanuni vazl!esi
ne başlamıştır. Heyette, Hukuk Fıılı:ill.. 
tesi, Hukuk ve Edebiyat Fakültele.. 
ri Dekanlarından mürekkeptir. 

Yaprakların hıı ı rtılarla ötüştüklerinl 
duyuyor, kolların ben i tasımıyonnuş 
gibi al3kasızhğml anlıyonım. Fakat 
başım dönüyor . gözlerime o düman-
lar, uçurumun sonundaki dümanlar ! 
doluyor ... Boiazımı sıkan bir el var 
gibi. .. Yine o hıçkırıklar ... Adalele
rimde bir gerilme, bir sıkışıklık . .. Gü~ 
neş kokusu, sıcnk bir ten kokusu du
yuyonım. Kulağmda sür'atli blr yek-
na~aklıkla vuran ses ... Uğultular .. . 
Beyaz dümanlar ... Su çağlayışları .. . 
Uçurum. Uzak, fakat sıcak bir ses: 

- Sen koş eve . . • Ananda beliti bir 
ruh vardır. Al gel! .. 

Diyor. Kendimi toplamak istedikçe, 
o garip uçurum sonsuzluklarına dü • 
süyorum. 

- Deli bu kız! .. 
Yine o ses. \TOcudilmiln bir yumu

şaklığa ı;:ömüldtiğünü hissediyorum. 
Jiareketsiz, derin bir uyuşukluk içinde 
ara sıra taşnn hıçkırıklarla sarsılı _ 
yornm . Burnuma acı bir koku doldu. 
Bu kokuyu tanıyorum. Yanık yOn ko .. 
kusu . .. 

Sonra çelik gibi parmaklar kolla • 
rımı, bileklerimi. bacaklarımı ugu -
yor. DPr ln zevkli bir sUkün 1 ruhum
daki kilbusun yerine çOk Uyor. Göğ -
sü mde, bir r~ h.<ıtlık, gergin ada lete • 
rimrl<." b ir ,evşrme var. 

- Vah an.:ım!.. Vah 
(Devamı var) 

AVRUPA HARBİNİN 
YENİ -ME.Sf LELERİ · 

Her 
bir 

bahsin 
vakti .. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Eskidenberi malıinı olan bir 

keyfiyettir, her bahsin bir vakti 
vardu. Her mevzu kendi :&amanını 
bekliyor. Bugün de dünya matbu· 
atı için japon bahsi öyle oldu. 

Hindiçiniyi kolayca ele geç irdık· 

ten sonra japonlar nerelere kadar 
gitmek isliyccekler ?, Çok tekrar 
edilen bir sual de budur. Çünkü a· 
dalarında kalmış, beklemiş olan 
japon bir giin kendini Asya k. t. 
asına atıvermiş, artık orada yer
leşmeğe başlanıışt ır. japonr 382 
bin kilomeltre büyüklüğündedir 
ve 935 tahririne göre de 69 milyon 
250 bin nüfusa malik olduğunu 

söylerler. Hemen ilave etmeli ki 
bu nüfus her sene 1 milyon o rt· 
maktadır. Yine her sene 2tHJ-300 
binden fazla japon kadın ve erkeği 
çalışmağa hazır bir halde ha) .ı t 
mücadelesine a tılmakla 'e kendi
lerine i ş aramaktad ır. Bu büyiı.k 

bir mesele. 
japon sanayii çok ileridedir. F • 

kat buhrandan müteessir olmıy•n 
memleket kalmad ığ ı gibi japonya 
da bunu duymaktadır. Geren Av· 
rupa harbi e:nasında harici tica
reti sayesinde senede 4 milyar yen 
alışveriş edebilen japonya son· 
r adan kar senelerinin artık geçti
ğini görmüştür. japon parası düş
müş. o sayede harice çok mal gön
derilerek satmak kabil olmuştur. 

Fakat çok geçmeden anlaşılmışhT 
ki japonyanın ihracatının o parlak 
görünen senelerinde dünyanın 
bütün ih racatına göre nisbeti .riiz· 
de 3 den ancak biraz fazla ola
bilmiştir. Sonra Avrupalılar ve 
Amerikalılar görmüşlerdir ki ja
ponya bilhassa Asya ile alışveriş 
cihetine çok ehemmiyet \•ermiştir. 
Buna da mecburiyet vardı diyor
lar. Çünkü buhran neticesinde ja
pon parasının kıymetten diişmc· 
si ve japonyanın Avrupalı larla, A· 

Otuz be§ sene evvel ja
pon bahsi bu türlü can· 
lanmıı, bugün de bu tür

lü tazeleniyor· 

meırikalılarla i.ktısadi münasebet· 
!erine Sl'kte vurulmuş olması is· 
ter istemez japonlrına gözünü Çi· 
ne çevirmiş, oraya mal satarak me
vaddı iptidaiye almak kilrlı sayıl
mıştu. 

Çin harbi başlıyalıberi, beşinci 
seneye girilmiş oluyor. japonyanıa 
mali ve iktısadi ne kadar miışkü
liıta göğüs gerdiği kolayca tahmin 
edilmektedir. Hele erbabınca bu· 
nu anlatacak bir çok da rakamlar 
var. japon sanayi ve ticaret adam· 
larının kaç senedenberi vakit vakit 
ortaya atılarak sulh cereyanlarını 
kuvvetlf:ndirmeğe çalıştıkları da 
göstermiştir lı.i japonyarun inki
şafı, kendi mevkiini daha kuvvet· 
lendirmesi için uzun bir sükUn 
devrine ihtiyarı oldnğu.nu diişii· 
nenler eksik değildir. Fakat j:ıpon 
or dusunun erkanı böyle bir sulh 
cereyanının alıp yürümesine kat
iyyen müsaade etmemişlerdir. An· 
cak hadisat, vekayi Ye bua.lan bir
biri ard ınca yürüten amiller öyle 
rasgele olmasa gerek. Oaun için 
japon bahsi üzerinde de daha du:r
dukça fa rkediliyor ki japonyanın 
Asy<•:la giriştiği fütuhat siyaseti 
öyle h< , hangi bir zümrenin arzusu 
ile nasılsa bir kere lutulmuş da 
artık ~eri dönül mesin& im~.an kal· 
madığı d hetle uzayıp giden bir 
yol değildir. Mesele~ i basita irca 
etmek isteyince 'jÖyle demek ka· 
bil: japonyada sözü ıeçen ziimre 
ordu ve donanma erkiirudır. Bun
lar japonyayı büyütmek istiyorlar. 
Fa.kat japonya ızun zama.ndanheri 
bir sanayi ve ticaret memleketi ol· 
du. Onun için para sahipleri de 
kendi seslerini duyu:rmağa çalış•· 
yorlar. Harici siyaset de başlıca 
bu iki zümrenin ibtilabna göre 
dalgalanmaktadır. 

Bu kadar basit değil. japon ken· 
disi için yeni bir iıleın vücude ge
tirmeğe çalışıyor. Öyle bir lilem ki 
bugün onu bıktırmış olan üzüntü
lerinden kurtars ın , ona yeni bir 
r efah devri açsın. Bu alem onun 
için Asya kıt'asındadır. 

l'ranıız lmparat•"' ~, 11 
ıutuaun taıııye~d ı 

y . Ahm t Ş'' krii' E,SJWV "".· azan. e u dl 11<: 

Fransa geçen sene yıkılıp lal' Cı 
Almanya ile mütareke ıınza' 
ken, kırk seneye yakın bir zail' 
danberi devam eden jp: 
giliz • Fransız iş birliğine · : ı 
hayet vermekte idi. B~nuJI 
beraber, İngilizler, Fransız irf·~ 
ratorluğuna karşı vaziyet. a~ij 
;stemediler. Çünkü kendı ~il' 
imparatorlukları, Fransa ;le ı~,Jl 
Iiği yaptıkları seneler z8rl wr 
sarmaş dolaş Frans:z iınpar~ 
luğunun içine karışmıştı. r 

Fransamn İngiltere ile i;;b'r!ıo 
ne nihayet vermesi, ingilter ~ 

Avrupa kıt'ası üzerindeki nü~t 
bakımından ziyade, müsteıt11 it 
lerdeki bu vaziyet balunınclJıll 

.~.ı 
giüzleri endişeye düşürn· \ 
Fransızlar da öyle anlaşılı~of-r 
iınparatorlultlarına dayaıı.&'~1 
~an~~yı kurtar?13k için Alılla;,ı 
ıle mutarekeyi ımzalamıya ~ ~ 
vermişlerdi. İngilizlerin endi~ ıJ1 
ne derece yerinde ise, FrtJ!ISI 1i 
nn hesaplan da o kadar •!il' 
çıkmıştır . ııt' 
Fransız müstemlekeleri b3~ 

dört mıntaka olarak mütalea ~ 
melidir: 1- Alrikada. 2- <ft ~· 
Şarkta. 3- Uzak Şarkta. 4...- ı' , 
merika kıt'asında. Fransanırı tı' 
veıa Almanya ile bir mü.tare~~ıf 
zalaması ve sonra da mihver~ 
letlerile işbirliği yapmak kar ., 
vermesi, İngiltereyi bu ciöd il',., 
takanın üçünde pek nazik .biC ıJJ" 
ziyete düşürmüştür. AfriJı.a jl 

İngiliz ve Fransız menfaat jl 
alakalarının müdafaası Frafi"'ııl. 
İngiltere arasıoda askeri sa J11 
bir işbirliğine istinat ediyordu;# 
işbirli~ine nihayet verilir ";Jll 
mez, Italya, İngiliz Soınal ıl 
karşı harekete geçerek bU. ~"' 
teml~keyi istilası altına ~ 
Diğer taraftan garbi Akde ff 
İngilterenin vaziyeti zorlaşt:. ~ 
kat İngilizler Afrika kıt'aSı el. 
rindelti vaziyetlerini kendı ~ İ 
ilerile ıslah etmeğe muvaff~* 
dular. Yakın Şarkta Fr~ .,1)1 
mihver devletlerile giriştiı:;ı ~I' 
liği, az kaldı lngilterenin bıJ n.# 
takadaki menfaatlerinin tas i~ı 
ı'eticesine varacaktı. Fakat r 
lizler bu sahada da vaziyeııe 
düzeltmişe benziyorlar. _,f 

O:ğer taraftan Uzak şarıc 1 lif 
yeti pek hli.d bir safhaya girll'~ı' 
Burada Vişi hüklınıeti, guY3 ı;./ 
diçiniyi lngilterenin elin~erı Jc'ıf 
tarmak için japonya ile bır ;,ır 
lıklı yardım muahedesi iJll 
mıştır. 1 

Hakikatte Fransanın ) aP~ıt. 
Hindiçini müstemlekesini ?' tJ 
yaya terketmekten ibarettiC·; 

~Jl.A 
rika ve Yakın Şarktaki ,.., 
kendi mesaisile ıslah etınegŞ-ı 
vaffak olan İngiltere, UzalC /, 
japonyaya karşı aciz vazse~~ 
Şu halde Fransa ile kırl< ~ 
sene devam eden işbirlıı'li ~ 
yaz nihayetlenirken, inı;ilt1~ 1 
müstemlekelerdeki vaziyet ~;1 
layısile endişeye düşmekte 
varmış. ı/ı 
Fransanın hesapların• ger •1 

bunun tamamile yanl·ş çıl.< 11 (1; 
yürünmekle olan bu yoluJI• ıl. 
sız müstemleke imparatorlUg;/ 
tasfiyesi gibi bir neti~eye ' if r-1 
ğı artık şüphe götürmiyeJl b ff~ 
kikat olarak tebarüz et:n.işt.ı;.;,oı..i' 
sanın Amerika kıt'ası uıe 1' 

müstemlekeleri Amerikaıt 1~. ıf 
fuzu altına geçmiş bulunu.Y ~ t 
giltere ile işbirliği yapac~u (' J 
Fransaya Amerikan.n, b 01~· 1 
temlekeleri iadeye hazır rt1#'.ı 

'h . o " kabul edilse de mı verırı ıe~' 
lan bir Fransanın müste';;ır•.e 
üzerindeki nüfuz ve h~1'U ;. \f 
ilga edeceğine şüphe .yol«~~ • 
kın Şarkta Suriye do G ,;;J 
dö Gol vasıtasile herhalde' /. ı 
lngilterenin nüfuzu altı08 ~
bulunuyor. A!rikada ha111..;ı" . v'-vo . 
müstemlekeleri de aynı . , ~ 

1 ·1· ıer•' f · dir. Cibuti ise, ngı ız ,.ı~ 
!eri altına geçen topra 1'13

1i0d1

1 
tarak tecrit edilmi~ tır . 1 

J>l(I 

müstemlekesi japo~la~1·ı11 
mıştır. Binaenaleyh uç ~ıı~ 

mil geniş bir imparator~~IB~ 1 

gün Fransanın elinde 1 ı 
.k r.• -raklar, Şimali Afrı a ~o· 

münha;.rdır. Su halde 

imparatorluk bir sene "ı:1'1ııı· 
zaman içinde tasfiye e ı 
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1 
i_8• yazının metinleri Anadolu 

'<lb· ıatıs.ı bülll!nlerinden abnmı~tır) 
ı,: •den: Muammer Alatur 

Jır.u, drada çıkan •Deylı Telgra!• 
dıiı- Nerton imzasile Türkiyeye 
c~'l\bı~ <!"(>port;ıj neşretmiştir. 
~~~cı, Türkiyeyt Ort3şarkta 
h~l ı;:ıldarın. sondiirmeye.ıı 
~ llıeıtıleket ve etrafım sa
' c.r~ğın ortasında bır kı-
1'iir~arak tarif tmcktedir. 

' h.c rııı haleti ruhiye~ -
~~en mulıarrır, Tıı.rk -
tı ~et: ve namus.la koıbili le
. ~ ı . P-rt.ile hacbr gırmemek 
~i ~ dahilinde bulunan her 
~ııııya haur oldu larmı 
ı. kıedir .. ~le . 
~ r Merton yazısını şu sn
~ billrınektcdir.' 
'~rıu . 

t.ı.ı.q/enin İngiltere hakkında 
İr.liJı, gı ıtımadın zayıfladığına 
~. 1 eder biç ~mare gösterile-

-

-

-İranda bulunan Alm-.u 
teknisyenlerinden bir kıs
mı lranı terkedtrek mem
leketimize doğru yola 
çıkmJ.ilardır. İneiltere • 
den sonra Sovyetler de 
lrandaki Almanların hı. 
dut haricine çıkarılma • 
sııu Tahran hükiimetin • 
den iıtemİ§tİr. 

VİŞİYİ İDARE EDENLER 
ALMANLARMIŞ 

Suriyeden General Dcnlz'lıı ka. 
ı;argahın-0.a nuıunan vesikalar hak. 
kında Landradaki hür Fransızlar 
bir beyanat ne;;retmişlerdir. Bu 
Beyanatta ezcümle şöyle deni! -
mektedir; 

cBu vesikalar Vişi !:ülı:üıneti
nin harici siyasetini idare eden 
NazLrların Alman olduğunu bir 
kere daba ispat etmiş bulunmak. 
tadır ... 

AKDENİZDE BİR İTALYAN 
KRUVAZÖRÜ TORPİLLENDİ 
İngiliz Bahri~ Nezaretinin bir 

~AR !RANDAN' tebliğine göre, bir İngiliz denizal
t:." Akdenizde 6 pusluk toplarla 

~d-~,AYRILIYOR mücehhez ve Eugenis Diesavi veya 
t"\ -~ verilen bir habere Emanuella Fili Berto Duca Aosta 
'1/·ltınış Alman teknisyeni ve olduğu tahmin edilen bir İtalyan 
~~ ~rbabı Tahrandaıı Türki- kruvazörüne hücum ederek ge -
' eket etmşilerdir. Bunların mıyı torpillemiştir. Bu İtalyan 
lııı. ıı l'ürkiyeye vasıl a.lmuş • kruvazörüne gene 6 pusluk toplar. 

a~ıları yoldadır. Bazıları da la mücehhez Garibaldi sınıfmd:ın 
' ~detıerinin hitamın<Wı diğer bir kruvazör refakat etmn.: 
~-k _ ayrılacaklardır. te idi Her ilti gemi de duman per-
~~-laraftan Tahrandaki Sov- desi arkasınca gizlenerek ilerli • 
~ ·ı de, İran Harıciye Ne • yorlardr. Düşman kruvazörünün 
'-tı~ iezdinde tf!iebbüste bulu- batıp batmadığı ınalüın değildir. 
h~jill randa bulunan Almanlann Aynca biri 6000, diğeri 1600 
4'1tj ! harıcl edilmesi hakkın - tonluk iki İtalyan iaşe gemisi da-
lı ngıliz talebine Soyyet Rus- ha batırılmıştır. 

• d, iştirak ettiğini bildir -
t,ı.,,;'_~ BERLİN ŞİDDETLE 
·~AR SiYAMI 1sTİLAYA BOMBALANDI 
S HAZIRLANIYOR İngiliz Hava ezarninin bir 
~aP..ırdan gelen haberler, tebliğine göre, İng'ifü tayyareleri 
~ a \'aziyetin çok \-ah.im ol- evvelki gece Berline ağır bir tıü-
l ~rkezindedir. Hududa Jl· cumda bulunmuşlardır. Tayyare. 
~ tılan japon lruV'l'Ctleri -o ler hedeflerinden aynldıkları za-
~le aı:~karane hareket etmek.. man birçok yangınlar devam et-
~ S r lu, İngiltere ile Ameri - melde idi. 
~~ın istiklJ.lini garanli et. İngiliz tayyareleri Hamburg, 
f.,i~ ~i ta.kclırde ışiıı nihayet Kiyel \'e Şerburg limanlanna da 
>~ı ı ı:ecloniyeceklir. hücum etmişlerdir. 
~~llıenk Hindislanında da mü- Bu harekattan dört İngiliz tay. 
~!eri alınmaktadır. yaresi dönmemiştir. 

il. cı ~"!=;~~~s~ ... > j l~gilt~~~; ~~an~!~~ 
~ "Yas! Mdbeler hakkında ıir.a.. di.rde vazıyet sur atle mkışaf ed<1-
'1.~"'eoi m -eldir. cektir. Siyamın yalnız başına kaJ. 
&111o.ı1eıteo eri ~ ~u- dığı iddia edilmektedir. A\TUpada 
~ ~.ıa olan Dahlliye Vcktli Faik Oz- bir hayat me!"at mücadelesine gir. 

~·' 'l.iru.t Vekili M.ılıli& Erlanen miş bulunan lngiltereden taahhüt.. 
ki lnılıJe .Anltara,.a ıiOıı- . • • 1 t · · b kl · 

~ dir. lerını genış e me"1nın e eneını-

Slioııı bueünkiı teplantuwıa ıre. yeceği söylenmektedir. Buna mu. 
lı ~ ~~ ı;eıır·mlıdeki meb'wlar kabil dilediği takdirde Amerika 
~~~kt&m Ankaraya ı:itıniılerdir. Siyamın istiklalini garanti edebi. 
L'.' h~ . Vekili Faik Öztrak Anka- lirse de Amerikanın böyle bır 
~,,.~tinden evvel lmlundutu 
ı. t,,.. '"' denılftir ki: harekete mütemayil bulunduğu 
;::~~er ailelerine yardun dçln hakkında bir emareye tesadüf e. 
~lıı ~ kanun l~yihası Meclisin bu dilmem~lir. 
ıc"'«• -Plant.ıanncla çıkıı<aktır. An- ----o----
lı...~ ~et ıırıenourlan kurslut açı. 
l:<ııı~ 11tt buçuk sen~ m&iJ"I ıme. 
\ llıt, Yapmış olan Mülkiye ve Hu· 
\~'trıı lUı.ları altı arlık kurstan son
' ""1ı dan dofrup. kaymakam ola-

1\\ ··--· ___,,___ 
~ ""bul - Ankara 
\ llı.ı., . (1 IDcl Sahlf- Denm) 
~lıneı:ı:ıiştir. İlk tayyare 

'ı; ·, :Saya gidenlerin epsi er-
~~ unların içinde doktor, 

'-.~ s Ve tüccarlar vardtr. 
.. ~~ rı. .llnkaradan saat 15,2.5 de 
~ l7 ed~k po&ta tayyaresi de 
1 ~~~ ~e Yeşilköye varacaktır. 
1~~ h ııınteri müstesna olıaalt 
>1 .\ı,_4eıı:un Y~i1kö)'den l,4ll da 
it~~ tadan 15,%5 de bı.rer tay

ltacalctır, 

Yeni tip ekmek 
(1 inci Sahifeden Devam) 

mek perşembe sabahından ilibaren 
fırınlardan kçıknıağa başlıyaca 

tır. Fakat hazırlıklar daha evvel 
tamamlanın;a fırınlann çarşa.m.. 

ba günü de imalata başlamaları 
muhtemeldir. Yeni tip ekmek 90 
randımanlıclır. Yani yüz kilo buğ
daydan ancak 90 kilo un elde edi
lecek ve bu unla ekmek yapıla. 
.ca.ktır. 

Bu ~e yüzde 18 niıibetinde 
ecnebi mevad ayrılmış -0!ll(!aktır. 
Yeni ekmek renlı:çe biraz esmer 
fakat lezzetçe çok .nefis -0lacak
tır. !Colayca çok iyi bir şekilde de 
pişitileeektir. 

~-l--:tt.:....:O:..:~:.::.;':.:.:.:...:....: ....:.7..::.6 

z,- Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BEN!CE 

\.~h r r. Bu11u tiddotle redde-
t, (l·· . 

ı I{ 11• 111 cevalıımı tavzih etti: 
' ~'- •Çtnak, kaçınlm §iiyle 
\ btıı· ~ ke11dim binat lıaba· 

s:u" 1 l'anına kabul etmeoi için te . \:'. ıı_ • t1<:ada lıuhın4um. Ba-
~ ~ :-. lıeai yaıuaa kabul et·· 
~~- ~l'11rdu 9ile. BUBa sebep 
\;' '-tt~•de haytta ao )'apaca
~İ)o~ ed.ememiı olmL'llJ dı. 
\.:.'>~ . ."'' krzını, ne )'apaeağım, 
~Ilı .lı ~efiın, nas! bir İf tu· 
~:"°'t 8l'atıına ne tarz bir is-

~tt •• • 
~ ~•ı:ıım. Bunları tayın 

babamın bW kaçı.rcbiı iddİa5l 
varit değildir. 

ili.kim ba nekhı iiserintle ral'

la duru, ... du: 
- Fakat, dinlenen bütün . ahit· 

ler Vedadın sizi ,e:;ile tutarak an
nenizi tehdit ettijiini söylediler. 

~ ~Itır, 1~i )'an.una almak çok 
lı; ' ı. Ylo bir ağırlık senin 
~ı!lı\ brlliın içia de müstakbel 

' • tll 1ık.lar 'husule etir ... 
l'ordıı. Onuıı içindir ki, 

Giizi• buau ta tiddetle reödetti: 
- Kafyyeıı değru değil. Babam 

ne benim için, ne de bir bı~ka şey 
için annemi tehdit etmemiştir. Yu
karıda da söylediğim gibi babam 
tamamile dürüst olarak annemle 
konuşmuştur. Bu yolda söylenen
ler baştan başa yalandır ve .. tesir 
altında siiylenmif sözlerdir. Şab.a-
1'.ette bulum.nlar heaü.z konakta 
buluaan "e Ferdiden aylık alan, 
onun tarafından yedirilen içirilen 
kimselerdir. Bu itibarla sözlerinin 
hiçbir kıJrmet ifadesi yoktur. 

Kiyefin garbın
da Sovyet mu
kabil taarruzu 

Lond.ra ı (A.A.) - On: 
Çember içine alınmıJ olan cUzütam

ları kurtarmak üzere Sovyet ıataaurun 
Kiyef'in ııarbinde mukabll bir taarruza 
ı:eçmlş olduldan Berlinde ııö71eııil -
mekledir. 

Bir Alman vap111'D 
ltatırıldı 

Moskava 4 (A..A.) - Sovyet 
tahlelbahirleri Norveç 1.iJnaıtla. 
nncan birinde bulunan bir Alma 
kru-.azörüne hücum etmişlerdir. 
. Mülıimmat taşıyan 8000 tonluk 
bir Alman vapurunu da batır~ 
!ardır. 

Maslı ovaya blr YDDan 
bey•etl gidiyor 

Londra 3 (A.A.)- Röyter aja!l- . 
sının istihbanna göre, Tsouderos 
hüklımeti Yunanistan ile Soyyet 
Rusya arasında diplomasi müna. 
sebetlerini tesis etmek ittere Rus. 
yaya bir heyet gönderecektir. He
yet, yakında İstanbuldan Rusyaya 
hareket edecektir. 

Köstence tekrar 
bombalanch 

M<ııı>kova, 1 (A.A.) - Cuma gece 
si Köstenceye yapuan hava taar
ruzunda bir düşman destre>yerinin 
bulunduğu sahih havuza ve liman. 
daki gemilere isabetler kaydedil
m~tir. 

Meksika ne zaman 
arbe girebilir ? 

!\fo:'.kova, 3 (A.A.) - Reisicümhur 
Bamaclıo, Meksika ,-eyahut Amerika 
kıt'asındaki milletlerden cliter; Wrl 
tecavüze ulramadıkça, memleketin 
harbe girmtyecei:ini söylemi~r. 

Ruzvelt yatla 
seyahata çıkb 

Londra, 4 (A.A.) - Ofi: Vaşing
tondan Conneclicut'e gelc.n Ruz. 
velt Cüınhurreisliğine ma1ıswı Po
tomac y11hıa binmiş ve yeni İn
giltere sahillerine doğru açılmış. 
tır. Ruzvelt, sekiz on gün kadar 
denlı:de kalacaklır. 

Bir Alman gazetesi 
(1 inci Sahl!eden Devam) 

kında verilen teminat gibi bunların da 
Alman efk5..rı umwnJy.eıinde lnk1.sar
lara ııebebjyet vermesi kabildir. Fil
hakika A!marılıınn Leninıırad hak
kındaki iddlalarıcı haklı göslcrecf"lt 
ortada hiç bir emare yo1ctu.r. SoyYet 
tebliğleri cephenin heyeti un1umi7e
sinde zikre değer değişiklik olmadı
iım bildirmekte, Almanlar Jo;;e Sovyet 
mukabil hücumlarına 'karp mukave
met göoterm4 ol.ınalarmdan baska bir 
muvaUakıyet iddia etmemektedirler. 
Alman propagandası blr tezrui ör~üsü 
halinde i~lerniye devam etıncktedir. 
Çünkü bir taranan tantanalı bir w
rette ve çok ,.alcında büyük mm.affe
riyeUerin kaza.nılacağı h· ber , .. erilir
ken diğer taraftan Bcrllner Nachtaus· 
,e:abes gazetesi Alman milletini bazı 
hayallerinden mahrum etmekle ve 
Bolşevikliği mağlUp etmek zanu-cti 
karşısınd• bidayette haurlanıın pliıı
lıır karıştığı !ı1n harbin 1941 senesj,J. 
de bitemiyeceiini ltiraI ql ektedir. 

Sovyet şehirlerinin hava tebllkele
rine karşı kendilerini n1üdafaa husu

swıda cöısterd.ikleri muva.Uakı7et Sov-1 
yet a.kerleriniıı cephedeki mukave
metine inzımam etmektedir. 

Alm.aa hava laıv-rellttinllı Lezı.la
grad ve )i(Qlıkııva71 llombalamak 011-
swıurıda ki PJ'reUerl de beklerıllen 

neticeleri vermemişe be.nzen:ektedir. 

- Ferdi taratınıtan gösterilen 
şalaitleri.ıa bitaı-af olmadıkl•ruıuıu 
idılia ediyorsllJl.uz! 

- Evet. 
- Babanu: sizi kaçırmamış ol· 

aydı gece yan51. evden -ç•km•a•za 
lüzum olmazdı değil mi! 

- Bunun sebebi benim kaçmamı 
tasarlamış olnıaından ileri gelmez. 
Ayni zamanda babnıın da beni ka· 
çudığına delalet etmez. Ben ba • 
hamla konuşuyordum, annem ü -
zerinde müessir olmıya çalşyor
dıım. Annemle araınuda o gece 
ıö> le bir muhavere salı.nesi cere
)'an etmişti: 

Ben - Anne babamı getirdim. 
Bu gece behemehal sizi buluştur
mak ve barıştırmalı: istiywum. 

Annem - Olmaz. 
Ben-Niçin? 

- An.nem - Artık ben koumı 
bırakıp Vedaııla dönemem. 

Bea - Fakat, Ferdidea S&Aa Jıa. 
yır yok. O hep senin serveünle ce
çiniyor, Seni sırf paran için se -

1Tlevamı var) 

Almanlar 
Portekize de 
taarruz ede-

Japonganın en 
büyük şansı .. 

~ (Bapn•k'Ledt>,ıı Devam) 
lıarbi bitmeuen ve yine Jııgiltere 
ile Almanya arasındaki mücadele 
nihayet bulmadan Japonya ile ça.. 
tışacak vaziyette değildirler. Hin. 
ıliç.i.ni hadisesi münasebetile, bu
nu bir kere daha isbat etmişlerdir. 

Fakat, şunu da kayıtsız ve şart. 
sız kabul ehnek liızıındır ki, bu 
ılefııki harp; umumi diinya "e 
umuml tasfiye harbidir. Avrupada cek mişl 

Moskova 4 (A.A.)- Ofi: 
Tass ajansı, Bitlerin P<>rteltize 
hii<=n etmek Ur.ere Fransız -
İspanyol hududunda asker 
talışit etmekte olduğun11 ha.. 
her vermektedir. 

• Daha şimdiden bir çok fır-
kaların Bordo ile Bı!!,·on ara
sında tahşit edilm;ş olduğu 
söylenmektedir, 

Muharip memleketler 
fakirlerine yardım 
Vaşington 4 (A.A.)- Ofi: Ha. 

riciye nezareti, Birleşik Amerika. 
nln muharip memlelreUerle işgal 
altındaki memleketler fakirlerine 
yardım maksadile 3ı.823.9M d-olar 
toplam:ş olduğunu bildirmektedir. 
Bu paralar, Amerikadaki hayır ce
miyetleri tarafından toplanmıştır. 
Bu cemiyetlerin faaliyeti hariciye 
nezareti tarafından kontrol ediL 
m~ ve 30 temmuz 1941 tarihinde 
ooplanılmış paraların 27.~.448 
dolar:nın mahalline sarfedilıniş 
olduğu anlaşılmı<lır, 

' birinci safhası ve fakat Uzalı: Şark 
ve Büyük Okyanus ile Atlantik:te 
behemehal soa safhası bitecektir. 
Amerika ve Japona da bu harpten 
kurtulamıyacalı:Jar ve en son<la 
••ilaka ltu iki devlet lriribirile 
çnpışualrtu. Japonya; İnı:iltere 
ve Amerika ile mesele çıkarmak.. 
sam bu yolda hazırlanır, donan
ma inşaatını taınamlamıya çalışır. 
ken, Amerika da ona çalışıyor ve 
ı~:1tt'1o;;s~ J?nonyayı Zapon denizle. 
rinıle mailı1p etı;nek esasını ha
zırlıyor. Amerikanın deniz inşaat 
programı tamamlandığı gün; her. 
halde Japonyaya karşı olan vazi.. 
yeti; bugünkünün ayni olmıyacak 
S'O Avrupa harbinin neticeye yill 
tuttuğu sıralarda, İngiliz donan
ması ile elele vererek Japonya, U. 
u1ı: Şark, Pasifik ve Atlantik da. 
valannı da tam şekilde tasfiyeye 
tabi tatmak istiyecektir. O vakit, 
Japonya ne yapacaktır?. Böyle bir 
mücadelede kazanacak mıdır, ka
yıp mı edecektir?. Bunu bugiinden 
tayin etmek kehanet olur. 

Bir genç 
(1 ine! Sahlf«lcıı ~) 

kibe başlamış ve dün 6 ya~mdaki 
90cuğu ile berabe:ı- 11,30 trenile 
İstanbula gelmekte olan karısı. 
nın vagonda yanına gelerek otur· 
muştur. 

Nazmiye Feridin •nereye gidi. 
yorsun?• sualine: 

- Sen kar:şma. Artık ayn ya. 
şzyoruz. Şeklinde cevaplar ver<
miş ve tren Yedikuleden kalktığı 
sırada kendinı kaybeden Ferit ce.. 
binden bir ustura çıkararak kadı.. 
nın üzerine atılm'ş ve evvela yü
zünü kestikten sonra vücudünün 
muhtelif yerlerinde yedi yara aç,. 
mıştır. Bu suretle bir an içinde 
vukubula11 bu vak'adan sonra et. 
ra!lakilerin müdahalesine mey
dan kalmadan Ferit derhal sahan.. 
lığa fırlanuş ve buradan krndisini 
aşağı atmıştır. Tren Samatyaya 
geldikten sonra yaralı kadın Ha. 
seki hastanesine kaldırılmış, hat 
boyunda yapılan araştırmalara 
rağmen suçu bulunamam::ştır. 
Zabıtaca ehemmiyetle aranmak· 

tadır. 

areşal Peten 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Daily Herald gazetesi bu faraziye. 
n; n aksine olarak Mareşalin AL 
man mütalebatına gittikçe daha 
zıyade boyun egnıekle olduğunu 
tahmin ve Mareşal tarafından Al
man ültimatomunun reddedildiği 
hakkında ,·erilen haberl~rin te -
eyyüt etmediğini kaydederek bi. 
lakis Marşalin beyanatında Hit.
leı" daha fazla bir mutavaat ma
hiyetinde olduğunu yazıyor. 

Şimdi söylendiğine göre ııeçcn C11-
martesl toplanan Fransız Nazırlar 
Meclisi içtimaından sonra Mareşal 

Petaln yalnız kendı plmna inanmalı: 
litım geldıi:ini söylem!J ve demiştir 
ki: Fransayı kurtarmak için uhdeme 
te\"dl edilıniJ oı.ın \1'tif",.t J'apmata 
bunun için icap edene baiı ldutum 
nam "' iöh'""'1 de terlı:etmete han
,.uıa. 

Daily He.rald şunıan UAve ed.170.r. 
Son sözü Berne'de Columbla Brod

ca..Uag Sy.teme muhabirinin •u mesa. 
jında bulabiliri.ı: 

Ya Almaıı7a ile tam teşrllı:i mesai 
taraftarı o1'11l Amiral Darla.na t5bl ol. 
mk yahut Hitıere daha taıla imtiyaı 
ve ~vizle.r yapllmasına muhalif olan 
ve bütün memleketin itim~t ve emrıl ... 
7eti.n.i .kaz.anmış bul~nan General Hunt... 
zigerl takip etmek. L;te Mareşal Petain 
bu iki şıktan blrini tercih mecburiyeti 
.kar~ındadır. 

Bu sabah 
(1 inci Sıı!ılfeden Devam) 

kalabalık yüzünden bir kat daha ar
tan sıcaklığa tahammül edememlı ve 
birdenbire kendisini kaybederek bayıl
mıştır. BLınun üzerine tramvay Boz~ 

kurt otelinin önünde durdurulmuş ve 
genç kız indirilerek oradaki bir bakkal 
dükkAnın3. atınmışhr. Eczaneden geti
rllen il3çlarla ltenditiine gelen Şilkı'&n 
yanında bulunan bir arkadaıt tarafın
dan evine fötürulmUıtür. 

Hava bu sabab daha pek erken saat
lerden itibaren çok sıcak ve sıkıntılı 

olduğundan bir çok iş güç sablpleri bl. 
le kendilerini pllilaııı. atrnıılardır. 

Tren vo 'fapurla.r I'amr filnleri ol
dutu gibi adi gilnlerde do buıcahınç 
kalabalık olmaktadır, 

Fakat, herhalde; bugün Japon.. 
y.yıı ~len talih ~neşine de pek 
güv.,nmemek yerinde olıır. Zira, 
Büyük Okyıınus harbi deniz dev
lerinin, Amerikan ve Japon sana
yünin karşı kar ı)·a, en çetin ve 
en ağır harbi olacaktır. 

Harp Vaziyeti 
(l inci Sa.hlfeden Devam) 

ningrad istikametinde ve Finlan
diya körfezi cenup sahili boyunca 
şarka sürmeğe gayret edecektir. 
Bu suretle gölün şimal ve cenu
bundan Leningrada doğru yeni bir 
müşterek taarruz başlaması muh. 
temeldir. Ballıkta Sovyet donan
masının vaziyeti daha müşkül <>
lacaktır. Bize göre Stalin hattının 
şimal cenahında vaziyet budur 

Merkezde yani Smolensk böL 
gesindeki meydan muharebesin
de • iki taraf :n sev ketliği taze 
kuvvetlerle. "artı-k siliılı, malzeme 
ve in!>llnca bir müva..zene hasıl ol
muş gibidir. Bu meydan muhare
besini maneviyatı s.arsılmıyan ta.. 
raf kazanacaktır, Almanlar ka
zanırsa, Soyyellerin şimal ve 
merkez ordulan arası yarılmış o. 
lacak ve Narva. Smolen~k arasın. 
daki Sovyet cephesi sevkulceyşi 
mlidafas kıymetini kaybedeceğin
den Sovyctler şarka çekilmiye ve 
belki Leningradı da terketmeğe 
mecbur kalacaklardır. Soyyetler 
bu fena vaziyeti ancak se\· kulceyşi 
ı:n.:kyaı;ta büyük taarruzlarla ön,. 
Iiyebili~ler. Biz evvelki yaz:ları. 
mızcia kat'! netice cephesinin Sta
lin hattının şimal kısmında olaca. 
ğını tahmin etmişlik. Bugün vazi.. 
yet o hale dökülmüştür. 

Cenup cenahta Ukranyada, Al
man ve mlittefik kuvvetleri yu. 
kar. Bug nehrine va·rmışlardır. Bu 
suretle aşağL Dinyesterde Tigina 
ve Odesa bölgelerinde lulla muka. 
~,em.et eden Soyyet kıl'aları şi
malden bir IJman ihatasına ma. 
ruz kalabilirler. Burada yeniden 
buhranlı bir va:r:iyet hasıl olmtış. 
tur. Fakat biz zannediyoruz ki 
Sovyetler bu bölgro.,ki kuvvetleri 
şarka alacaklar, bununla bentber 
bu iki şehri wn ana kadar müda. 
faa için münasip kuvvet terkede-
ceklerdir. 

İlk pim göre Alman ordula. 
rııun dün Moskıovaya giımesi icap 
ediyordu .Almanlar henüz Mos. 
kovadan 350 kilometre uzakla kal
dıklarına göre Sovyet ordularının 
mukavemeti hakkında bu muka.. 
yese doğru bir fikir verir. Şunu 
söyEyebiliriz ki Stalin hattının şi. 
mal, merkez ve cenup kısımların
da geniş mikyasta ve motör sür. 
atüe bir Alman ileri hareketi yok. 
tur. Soyyetlerin müdafaa ve mu
kavemet kudreti sevkulceyşi sa. 
hada henüz kırıamamıştır. 

Basın Birliği azalanna 
Basın Birlilt İstanbul Mın talı:aııı 

Reisliğinden: 
Ankaradan öğrendiğimize 16re Ba

sın kartı nizamnamesi kat'l şeklini 
alıp )"ilrUrlüğe girinciye k>d•r muay
,.en evsaftaki kanun1 l~Alanmu:a mu
vakkat basın karttan verilecektir. A
zalarımızın taahhO.tlerinl ifa bUBUSUn
da bir m,iklerl kalmamak, adlarını 
listeye alırıak için p.rtbr. İlerde bir 
gecikmeye mahal kalmamalt üzere 
k<7f!J>eti arlaıdqlacımua biidiriyo
ruL. 
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Haf ta Başı Müsahabesi ~: 
.. D-~~~117.:-~~~~~~~-~~~~~~================:~~a~~·sss~Y.ı:..J 
Tıbbi bir kitabın için
de neler bulunur? 

Geçen hıd:.aki 7azımda bir dişçi rnu
nyenehanesindek.i ne.ti.o:;: bir koru>erden 
bahsetmiştim. Buıün de ayn! mua • 
;yenebanede gördütılm tıbbi bir kita
bın itindeki el yazılarından baMede-. 
ceğim. Aman Allalum. bu kitabın içill~ 
oraya ceı.. -~er tarafından neler ya -
zılmaın1JU. Baı.ı. ı.o~ bof bı
rakılınıı olan ...ııtfelenien tutun da 
dolu sahifelerin 7anla.r.ındati üç, dOrt 
santiınlik bo~hıklar bile kW'f\Jft ka • 
lernlerile tıka bn:c::a doldurulmuitu.. 

İşte bu yazılardan bir kısmını lJ' • 
nen buraJ'a geçiriyorum: 

cSlra beklemed~ usandım Ya Re.. 
•ıılıillab! saat iki buçukta buraya 
gelmiştim, şimdi dört buçuk oldutta 
halde h&IJ. bekliyorum. 

Nerede ise &ıkınUdan paılıyacafım .. 
Bari oldu olacak, yan taraftaki sinir 
doktoruna gidip kendime bir feralıllk 
il:lcı alayım da sonra "elip burada sı.. 
ramı beklıyeyim!> 

H. Tezcan 

tBunu yazan bir muhalifi rüziı~r 
Kendi gittı, ismi kaldı yadigar 
Cümlen.izıe ıılfalar üıaaıı buyun.. 
Tez zamanda hazreti perverdıClr!• 

A. i. JCarakaı;ım 
cAman dişç~ canım ~ç; derdime 

bir çare 
Ç(ınltü çenemin sancısından cl!..

rlıa t>ldu pire pire!> 
M. K. A 

<Bııra7a gelip de ı.eı.ım sibl sa
atlerce nöbet beklı:rerelt çil" dt>ldu
ranların Allah :rardımc ı ols.uı, 

Amin!• 
D. S.L 

cDi. terim hasta, yüıeğirn yasta, e.. 
!er bugün bana çabuk ru."11 celirae 
bizlm fındık kurduna bu alı:prıı bir 
kutu pasta!> 

C. R. Ropöz 

Şu karş.daki otururkeıı demin lç<>
riye alınan al yanaklı. iri yarı. tık .. 
naz kadında mutlaka mlde rahat .. 
.aızlığı. olmalı. çünkü tam bir saattir 
burada kızlle beraber 1ki suda piş

miş mısır, dört lı:ôiJ.t hehru~ iki ta
bak tepeleme dodurma yfdilPr ·e Us. 
telık de kadıncağur., bir lı:ah~ ile dört 
bardak su içt~ bit de kaşe lçlnde bir 
ilaç yuttu. Ne di7elim, Allah ~!ar 
versin! 

N.P.V 
Ey burada saatlerce nöbet bek

llyen hebennakalar, ne bekliyorsu ... 
mız böyle? Dişiniz agnyorsa burnu. 

Alman - Sovyet 
Harbine bir bakış 

(l inci Salıiteden Devam) 

Diğer tara!tan Alman hatlarının ııe
rUerinde Rus ceteleı-i bQyU.k .taaliyet 
göstermektedir. Çetecıier, .Ru. topra
tı üzerindeki son Faşist imha edilaıe. 
d.kçe, silAhını bırakmıy=ğına dair 
7emln etmekt.edlrler. 

Bir Sovyet tebliği 137 inci Alman 
fırkasının nası.I datıtıldıgını anlatı

J>Or. Bu fırka cep1ı'7e yeni ııelmif 
ve hemen muharebeye sokulmuştur. 
Yayılmak iÇin klıfi zaman bulamadan, 
Ruslar tanfından çember içine alın
mıştır. Topçunun hazırlık. ateşınden 
sonra Ruslar hücuma kalkmt5lard.ır. 
Alman fırkası mukabil taarruza geç .. 
ınek istemişse de, Sovyet tank birlljl 
bu mukabil taarruzu püskürtmU,tW:. 
Bir çok kınlı çarpı.pnalard.ıı.n .sonra 
Almanlar mukavemet edemiyeceklerini 
anlıyannt, ölü ve ;yaralılanru ve bir 
çok mühimmat ve malzemeyi meydan.. 
da bırakarak çekilmişlerdir. Çekildilı:
leri yerde de ric'at hatlarının keoi.ltll. 
ğinl gGrmUşler ve burada da yüzlerce 
telefat ve esir vermlJlerdlr. 
ALMANLARA 
GÖRE 

Alman.lan. gllre, m arebe meyö.ıı.. 
!arı Şarka doiru dalı& ci7ade &eoişle· 
mektedlı. İki hafladanberi devam eden 
S:nolenslt muharebeal bitmek üzere. 
dlr. 

Peypus &ölünün Gaı1:ıhıdeki Se.,.et 
teşekldillert sanlmıJ ve imha edflmif. 
tir. Burada 10 bin esir alınmış ve bir 
çolc tank ft top iftlnam edilm" ;tir, 

Not"OÇad civarında taarruza ceçea 
Alınan kıt'alnrı Voroşilot orduswıun 
Moskova ile irtibatını tehllk:eye ltoJ'• 
m~tur. 

Ukranyada, Kiyet'ln Ceııubwıcl& Di
niester ile Bug arasında ve daha ce .. 
nupta Odesaya doğru 7&Pılmalcta olan 
muvazi iki büyillı: hareket inkip.f et. 
mektedir. 

ZAYİ - İ>tanbul Beyazıt Nti!us Me. 
murluiundan alm11 olduium nüfus 
tezkeremle birlikte Eınlnönil Yabancı 
Askerllk Şubesinden aldıı,'ım ll3kerlilt 
terhia vesikamı u,.-i ettim. Yenilerini 
alacağımd:ın eskilerinin hilkmli yok· 
tur. 
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Yazan: Oaman Cemal Kaygılı 

nuza limon çekin, şayet bununla g~~ 
mezse Uzunçarşıdan alacağınız yUE 
gramlı.k ~amklnos macununu ~algam 
rubfle karıştırıp Arnavutkby akıntı. 
eında banyo yaptık.tan sonra bununla 
ağzmm gargara edin bir ~eyciı!iniz 
kalmaz. 

B. T. Ko!ad.r 

cA.A. Deli mi n!dir bunu yazan? 
Deli isen ayol, de\~ıetln Umarhanesinl 
kör mü gözün? Sen burada herkese 
böyle saçma şeyler tavsiye edece • 
ğine, evvelA git de kendini ll!azhar 
Osmana okut!• 

L. li', Karabiber 

t:Saçlarıma ak düşlü gidip dıo bo
~tamadırn• 

cYirmlslni keçtlm de Mili boy ata
ınadımt 

cHAIA bodur 1&~ suya diiştli 
ka\tuğum• 

cNerde bugün ~Jme<il benim abulı: 
aabuğum> 

Şair NO<llml 

c Beni bugün buraya çile doldur • 
ma.p kim cönderdi biliyM" musunuz" 
Berıl bucWı bu çilelıaoeye \'abiclenin 
kızı, Saniyenin toruna, Sallien in bal
dızı Rabianın görümcesi, HAmbf.•ni.ı 
elli.si, Sadisenln tkardetj.i, S:1biRınırı 
yoğurt ablası, Komik Naşi •n kaynı 
.nası, Hazımın ni..,,ım. doktor Hafız 
Cemalin ilvey ;renge:iııln ah.r{'t tcy .. 
zesi ve buradaki dis tabiLinin ri~ &ı 
ıfab Yeıılkaplda balll< •andah yap;ın 
Peyman gönderdi. Sizi klm cönderif 
bakayım a muhtereıu u :ı.nl&r, bay 
lar!t 

E. E. Merak! 
Şu dünyaya gt'ldim, bir güzel güt 

görmedim hey giril kara bahtım he7 
Bari şu garip gönlüme te. elli v~rmf'i' 
bir klmll ola7dı. Daha c;ok fcyler ya. 
u.ca'lt içimin dertlerinl &oıra SI1'D dö. 
keıoektim amma, dı$im aman verml. 
yor, ""'"' 7ürefie <.'Ökiyor, Dişim, di. 
fim. ah dilim. İnp.Jlalt bura.ya bu 
aon gelişim! 

M. A. Dertli 

c:Ne sözüm var diyecek dinltrtu•yen 
7are benim?> 

C. K. Z. 
Hele sen başla lırııp, diıı1ey..,, bu. 

lıınur elbet ba;rım! 
S. S. Y 

İ,te size bir muayenedeki tıbbi biı 
lı:ltabın içine doldurulltıUJ olan bir 
alay el yazısından bir kısmı Oktıyuı 
da ibret alın! 

Moskovaya 
dünkü akın 

( l inci Sahl!eden Devam) 
Moslı:ova üzerine erifebil.miş. di
ğerleri gece avcıları ve dili ateşi 
ile dağıtıl.m.ıştır. Abılan bomba • 
lardan çıkan yangınlar az zaman 
zarfında aöndürülmü:;tür. Asker/ 
hedefler hasara uğramamıştır. 

---<>---

Sovyet Tebliğ 
(1----~ 

mmtakalaruıda zniihim deiişiklil. 
yoıktur. 

Tayyarelerimiz kara kuvvetle. 
rile işbirliği yaparak Alm.m meb. 
ıı.ize kıt'alaruıa, piyııde ve topçu 
lı:.uvveUerine taarruz etmiştir. ıı:. 
va muharebelennde 19 Sovyet 
tayyaresine mukabil 31 A.1ınm 
tayyaresi düşilıiilmüştilr. Cuman 
tesi geceai. yapılan Moskova taar. 
ruzunda 2 Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Baltlk denizinde bir Alma.ıı de. 
11.izaltw batınlml§tır. 
KİYEFE tıd KOLDAN TAARRU' 

Londra 4 (A.A)- B.B.C. Sov. 
7et tebliğl.erinde Kiyefin 150 ki
lom2tre .fİmAli garbisinde Koro&. 
tien. ve Bjalja fd:ıirlerinden balı,. 
iiedilınesi, Almanlann Kiyefe ye
niden iki kol.dalı taarnn etti klrrini 
göstermelrtedir. 

Dün gece Mqsko,·adan gell n ha. 
ber!ere göre, AlmanlarJı ak; i id
diasına rağmen, Smolensk ~Phri 
el'an SovyeUcrin elinde lıulun
maktadır. 

119 uncu Sovyet fırkıı lı.ıunan

danı Moskovaya şayan dikkst bir 
npor gönde~tir. Albay U)tr. 
kin tarafıru!an gönderilen bı. r a
por-da, topçu ve tank hi JI ,. i ı. 

madıkça, Alman piyade'~ m gNi 
çekilmeyi tercih ettiği bildirilmek. 
tedir. 

Ak denizde 
(1 =:i Sahifeden Dcı;am) 

va uslerıne taarruz edilmi~lir. fa. 
Jemlden bir mühinımat dep~u bir 
isabet neticesinde infilak etmi · ·e 
yangın çıkmıştır. Llıpedoza ada. 
sında da gemilere hücum edilmiş, 
iki ticaret gemisine mülcaddiı 
betler olmuştur. 
Diğer tayyareler Sic !yada B"rı. 

EO tayyare meydan.na taarruz et. 
mişler, yerde duran ta,'Yarelerin 
bir kısmını imha. bir kısmını tah
rip etın~lerdir. 



• 

"' - SON TELGRAF 

Derf at Denizyaff arı isletme Umum Müdürlüaü ilanları 
4 Afaatoıtan il Afaıtoıa kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iaimleri, 
ııün ve aaatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

kalkıt 

K•ncknlo bAllma 

B&nuıbaUına 

İmıit hattına 

llhdanya hattuıo 

K....W,.a hattına 

İzmir Birlne.1 sür'at 

İzmlr fll:iıDcl. sur-•at 

... o 'I : 

Pazarte i 17 de (Ege). Peıı;.tınbe 17 de 
(Cumhuriyet) Galata rıhunıından. 

Çarşaınba 18 de (Anafarla). 
(NOT: Bu posta ıid~ ve dönüşte il.3-
v(:ten Akr,akocaya Ub'l'Iyacaktır.) 

Salı 8 de !Seyyar), Perşembe 8 d 
(Bartın) Tophane •1htımından. 

Sal1, Per..,embe. Cwr.aı·tesi 9 da (Ça
nOJkkale). Pauır 8 de (::\!ara.kaz). Pos
talar Galata rıhtınltnd:ı!l kalkarlar. 

Par.ırte.ı, Çal'}arr.ba, Cuma 8 de (Ma
rakaz). Galat.a rıhtımından. Ayrıca Çar 
şamba \'e Cumartesi 20 de (Kon)·a). 
Tophane nhtınnndan 

Salı 19 da (Mersin), Cuma 19 da (Sey
yar). Top?!ar.ıe rıhtımından. 
Paıar 9 d• (Bartın) Tophone rllıtı
nundan. 
Çarşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 
de (Ülgen). Sirkeci rıhtunından. 

Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımın
dan. 

Perıembe 13 de (Kadeı). Galata rıh. 
Umından. 

\rapur Jelerleri haltJunda ber türlü mah1ınat aşai1da telefon nu-
•1aralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. ~ 

Baş, Di9, Nezle, , Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınklık. ve Bütün e\ğrılarıaızı Derhal Keser 

lcabıoda ıüoda 3 kafa alıoalılllr. UKLITLF.RINOEN SAKl~INIZ. 
HF.R VERDF.. Put.LU KUTl'l.~RI ISRARLA ISTfYl'llZ 

Devlet Uenizyolları isletme U. Mu~ürlüğü ilanları 
Devlet Den1ı)·ollar İşletme Umum ~füdürlüğündi'n: 
Gemılenmi.zdeki gemi doktorluklar ı münhaldir. Bu münballer için 

alınacaktır. 

doktor 

Kendilerine verilecek azam1 ücret 170 liradır. Tayin vaziyeti Barem Ka~ 
nunu (erçevesi dahilinde yapılacak.Ur. 

Talip olanlann bu luısusta lazım gelen vesaiki hdmil olarak idaremiz Zat 
İşleri MUdUrlüğune mürncaaUeri lüzumu nan olunur. (6585) 

+ + 
Galata rlh.tımı üzerinde bulunan merkez ve şube acentalıklarımız gişele

;r!nde vapurların hareketlerinden bir hafta evveline kadar bilet tedarik edil
mesi mümkündür. 

Mevsim hasebiyle yolcu nakliyatının z.iyadeleşmesinden dolayı vapurları ... 
mızın hareket gün ve ı:aatlerinde izdihama mahal kalmamak üzere sayın 
yolcularımızın bir kaç &Un evvelinden bu gişelerden biletlerini almalarının 
mümkün olduğu llôn olunur. (6614) 

ISTANDUL DEFTERDARLIGINDAN: 

Benler 
Bazı insan değil, hemen bjr çok 

insanlar benlidir. Hatta bazıları 
vardır k.i, vücudündeki benler 
yilzü aşar_ Vticudünün bir tara
fında hiç beni bulunmıyan ins<ın 
hemen yok gibidir. Ben, vücudiln 
rengin• veren pigmanJarın bazı 
yerlerde toplanmasından ileri ge. 
lir. Fakat vücutta daha başka le
keler \·ardır kı, bunlar benlerden 
büsbütün ~ıyr şeylerdir. Bu leke
ler içın dünyanın her tarafında 
talk, çocugı.ın annesi gebeliğincie 
bir şeye imrenmiş te, ondan ol· 
nu~ derler. Belki de dogrudur. 
Çünkü benler irsidir, Fakeıt. bu 
lekeler c:ocuk daha anne5:in.in knr. 
nında iken hasıl olur. 

Benler irsi olduğu için soya da 
tekerler. Bazı ~oylarda benlerin 
yeri tile bir örnek olur. 

Bir \.'ilcutta benlerin az ,-eya 
c;-ok olmasının sıhhatle hiç bir a
lakası yoktur. Benler çocuklukta 
çıkmıya başlar, genc:Hkte <:oğalır. 

Baı.llarında ihtiyarhkta., bilhassa 
ellerin tızerinde peyda olur. En 
çok bulundukları yer, vücııdün 

belden yukarı olan kısmıdır. 1'-ta
amafih bacaklarda da ben bulun
nıası nadir deglld~r. 

\. J 

DENİZCİL;ERE iLAN 
Münakalat Vekaleti İstanbul Mıntak8 

Liman Riyasetinden : 
. . .d--
ı')tanbul Elektrik, Traınvay ve Ti.ı '('J I!-ilelmelcri Uınuın l\1'U ll tı 

(Tarabya, Naletburnu ile Beykoz Sc~·,·j burnu) arasında konulmuş oUI ~ 
altı kablosunun tamir edılmek üzere kaldırılacağı al{ikadarlara bild~ 

4 A.tustog 1941 de başl:ınacak ve 15 gün kadar sürecek olan tarnır 
kullanıJac~k duba:.la beynelmilel işaretler gece ye gündüz bulunacskiJ;ff 

Bu mıntak~l~rda~ gececek g~mileri_n _dubanın yakınından geçrr:ıeJJ'l~5' 
bu hizada ~ur atlerınl kesmcılerı denu cılcre llAn olunur. ( 

Devlet De11iryallırı ve limanl1rı isletme U. ldiresi İlinlıı 
. "' Muhammen bedeli (1320) !ıra olan 800 kilo kaynamıı ingllit 

(15.8.1941) Cuma günü ;aat (10.45) onu klrk beşte Haydarpaşada oarfll· 
daht1ındekı komisyon tarahndan &çık eksiltme usuliyle satın aıınaca): ıJP 

B~1 işe &irmek istlyenlcrin (99) lir alık muvakkat teminat ve kS.il: 
yin ettiği ve~aiklc birliktc eksiltme günü saatine kadar komisyona nı 
J41r1 ıazımdır 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para:-:ız olarak 

* ... ı;; Aşaıhda t .. mı, muhamrr.en bedeli \.'e muvakkat tenıinatı ayrı ayrı g d 

miş olan Ankara hastanesi çamaşırhane ,.e mutfa~ tesisatının yapurıtrr.· 
18.9.941 günü srıt 15 den itibaren kapalı zarf usultyle Ankarada idare 
sında sıra ile \:e ayn ayrı ekslltıncye konulnıuştur. il>'' 

Bu işe girmek istiyenlerın listeleri hizasında yaı.ıh muvakkat tefO ;r f 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli tıerini nyni gün saat 14 de ka;d 
misyon reisliğine vermeleri llı2.lmdır. rııtf 

Şartnameler para~ız olar;ık Ankara da malzeme diresinden, Hayda 
tesellüm ve ıı:evk se!liğinden dağıUlacnk tır. •6497• 1(1' 

Yaptırılacak tesisatın adı htuhammen Bedeli :\Iuvakkat ıJ' 
Lira / 

---- ........ ıl 
1oı 9375.0G Galau Bat Aceııkfiii Galata rıhtımı, Limanlar Umum f~ 

Miıdi.irlüğü binası altında, f2362 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman ReJs-

Do~ya No. Nev"I 
Muhammen 

B<>deli Teminatı 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İ:aet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 

l No. lu lhte muhteviyatı çamaşırhane 
tegisatı. ,.ol-" 

Galaia Şube • 
liğı binası altında. 40133 

Slıtıeel Şube • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(6586) 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Erzakın Cim:! Mık tarı 

Ekmek 38000 
~~~~~~~~~-

.Et 11200 

Tavuk Ye Hindi eti 1900 

_ Toı ve Kesme Şeker 3900 

Kuru Erzak 6930 

Beyaz ve Kaşer Peynir! 1950 
.,,.,,,._~~..;......__;;...._~~~ 

Sade ve Tereyağ 

Yumurta 

Zcytinyaıi 

Zeytin tanesi 
Sabun 

Silivri Yolurdu 
Süt 
X e Yoturdu 

1300 

19500 

700 
170C 

500 

1700 
2300 
2300 

Muh nmıcn Bede)! 
Li. K. 

4655 

5782 

1187 50 

1884 

2235 50 

1820 

2300 

487 50 

595 
68t 
25( 

478 
460 
184 

İlk Teminatı 
Li. K. 

349 12 

433 65 

69 

Hl 30 

167 66 

136 50 

172 ŞO 

38 

lH 37 

84 

11640 

51151/18(>6 

F 2 408 

55100/4155 

51151/5372 

21968 

52302/9, 

2/312 

1/935 

• 52159/185 

52159/185 

52159/185 

52159/185 

52159/185 

Ff'nerde Tevkii Cafer mahallesinin Vodine 
cf!dde~lnde 35, 37, 39 No. 1ı k;lgir ~ki evin 
4. ı O hissesi. 
Edirnekapı E: Çakırağa Y: Avcıbey mah. 
E..:ki )'eni Usul So. 10 No. 11 50 "h-1:2 arsa. 
L'Bkiıda.r İcadiye mah. Kerpiçhane So. E: 9 

Y: 7 No. 1ı 104 M2 arsa. 
Kuzı:uncukıa 'farla So. 19 No. 1ı 227 
M2 i>rsa. 

Komkapı Emin Si.nan f\ıia h. Hamam So. 11 

3, 5 No. lı arsa. 
Kadıköy Rn~impaşa Mab. Söğütlü çeşme 

So. E: 18 Mü. Y: 269 ve 271 No. altında 

dükkanı olan bahçell abş"3p evin 211 hisı.esi. 

Yedlkul<de Hacı Evhat Mah. E: Çıkraklı 
Bo<tan Y, Zenberek So. 2 No. ıı evin UJ/ 
ı 20 h.i.ssesi. 
Üsküdar İcawye Mab. .AIU Bey So. E. 
UJ Y. 14 sayılı evin 2/8 hl• esi. 
Mercan Sarı demir Mah. Uzun Çarşı cad
deıinde E: 9 Y: 331 No. lı ahşap dükkanın 
2/960 hi&esl. 
Burgaz Adasında E: Kızıl toprak Y: ''akılta • 
p So. 1, 11, 13 Mü. No. lı 460 M2 arsa. 
Burgaz Ada.ında E: .Kızıl toprak Y: Çakıta-

2288 

75 

42 

78 

500 

1662 

132 

800 

29 

6i 

11 So. ı. 11, 13 Mü. No. lı arsanın 1/3 hjssesl. 6i 
Burgaz Adasında E: Kızıl toprak Y: Çakılta 
şı S: 1/11, 13 Mü. No. lı 806 1112 arsa. 
Burgaz Adasında E: Kızıl toprak Y: Çalulta. 
ıı So. 1 :11/13 Mil. No. !ı 288 M2 arsa. 
Burgu Adasında E: Kızıl toprak Yeni Ca
kıltaşı So. l:l1:13 Mü. No. lı 403 M2 arsa. 

112 

iO 

70 

171 

6 

4 

6 

38 

125 

10 

2,50 

5 

5 

9 

Yukarıda yazılı gayri menkuller 13/ 8/941 Çarşamba günü saat 15 de llllill 
__________________ ı_ı2_0;_ ____________ : ı:mırut Mildürl\lğtinde müteşekkil komls yonda ayrı ayrı ve açık arttırma Ue sa-

79 tııacaktır. F'az);, izaht için ~filli Emlak 4 üncü kalemine müracaat. (6278) Kuru ve Yaı Meyva 22465 4277 25 320 --
Yaş Sebze: 22 Kalem, 30850 kilo, 2925Q 
Adet 

Muhammen Bede!J 
Lı. K. 

5186 50 

İlk Teminatı 
Li. K. 

388 99 

1 - İstanbul Kız Ölretmen Okulun un Muallim ve Pansiyon kısımlaruun 
yukarda mıktar ve adet ve tahmin bedel !eriyle ılk teminatı yazılı yiyeceklerden 
yalnız Et ve Yaı sebze kapalı znrl ve di ter1erl acık eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Ek..Utme 13/VIII/1941 Çarıam ba günü saat 11 de' İstanbul Kız Öğret
"""r:en Oku1unda toplanan Komisyonda yapılacaktır. İntckU~erin ilk teminatlarını 
ı,elli gı.in ve saatten bir gün ev\'el Beyoğlu İst;k,[ıl cadUc -lnCe Li .. eler Muhase
becili"i \reznesine yatırarak teınlnat ma kbuzlaroı ve 19-l ı ft:nc:sine ait Ticaret 
Odası veslkalıın ile birlikte mezkılr Öjretmen Okulundaki Komisyona gelmeleri 
•ie teklif mek:tuplarlllı eksiltme saatinden bir saat evvel tevdi etmeleri, 

3 - İsteklllerin şartnameyi Okul İd resjnden görüp okuyabilecekleri ilan 
olunur. (U59) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
12.6.941 Salı ıüııü saat 14 de İstanb ulda Nafia Müdurlüğıi eksiltme kom;,_ 

yonu odasında (2396.49) lira keşif bedel Ji Beşiktaş ~ inci Ortaokul bina'1 tami
ratı açık e!uiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşle ri genel, husu.c:1 ve fenni şartnameleri, 

proje keşif hulasasiyle buna milteferrl diğer evrak da!re•lnde görülecektir. 
ııuvakkat teminat (180) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütle (20 00) liralık bu iıe benzer iş ~aptığına 

dair idarelerinden almış oldufu vesikaJa ra istnaclen İstanblll VUAyetine müra

eaatıe eksiltme tarıb.inden tatil gtinleri hariç c3• gUn evvel alınmış ehliyet ve 
941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle ıeJmelerı.. (6233) 

Hücum Borusu 
Yazan: RAHMİ YA(;IZ Tefrika No: 91 

~----------------................ bir mütalea Uf.ıve etmeden körü körfi. 
ne itaate mecburuz .. Mtıislere gelin. 
cc· Artık bizimle alakaları kalmad.ılı 
için i.stedikleri &ibl hareket etmekte 
serbesttiler. 

- Ya mütarke ~artları arasında her 
iki tara1 da sulha kadar bulundukları 

,,,,. mıntkada a~ayişl muhafazayı deruhde 
ettikleri de var. Bu takdirde çöl ve 
bedeviler şimdilik bizim mmtakamız. 
da bulunduklarından onların da silAhIJ 
nıukavemetlerine mani olmamız icap 
eder .• 

Kumandan hakıkaten çok nazik bir 
mevkide bulunduğunu farkettl. Daha 
bır akşam evvel Şeyh Sünusi bizzat 
ordugaha kadar gelmiş, yakın bir mü .. 
t.:ırekc \'CYa müsaleha takdirinde ken. 
dUerın.in silahı bırakmıyacağını, son 
bede\ inin son kan damla!lna kadar 
ıahranın ~tik13H uğruna İtalyan1arıa 
döğil$e devam edereklerinl Föylemi~ti . 
Hatta Osmanlı k ıt'a1arının da bu ha. 
rekete iştirak ederek blrltkte harbe 
devamını iıtemiııtL Halbuki biraı ev. 

vel imzaladığı mi.ıtareke zaptına göre 
kurn::ı.ndan bu harekete iştirak etmek 
ıöyle dursun, mani olmagı taahhüt e. 
diyordu .. 

Süvari miralayının Slıali karşısın. 
da, kafasında binbfr ihtimalin h::ı.dise. 
l~en seyri canlanan Trablus kuman
danı daha salim kafa ile bir tedbir dü
&tinmck üzere sözü kı~a kesmek iste. 
di, can a,lkıntısı He cevap \.·erdi: 

- ş:mdilik bu mesel!'yl bir tarafa 
bırakalıın~ Bana öyle &eliyor ki mü
saleha lı;in çok zaman geçmiyecek, 
akşama sabaha bu toprakları tahliye 
etmek mo:?-Cburiyetjnae ka1acafız. Şimdi 

diğer kıt'a1ara mutareke emr:ni teb. 
lig edelim, şu tenkll f)i ile meşgul o
lalım. 

Bir vatan paJ"ça ını elden cıkaran 
mütareke telgrafınln a~1r hüınü al ... 
tında bunal:ın kararg.!h ubayları baş ... 
tarı egık, gOıleri ne Ii 'e kerdJ ken. 
di1er .nden • ?ıUkUmet he abına • uta. 
narak yerJerine çek11d le 

Koca cephede n1u'a:e1'e Osrta.nh 

4Ağustos1941 
18.00 Program 
18.03 Caz (Pl.) 
18.30 Serbest za. 

man 
18.40 Tangolar 

(Pi.) 

19.00 Konuşma 

19.15 Köy ha\"O.. 
ları. 

19.30 Haberler 
19.45 Fas1l H<y

eti. 

Askerlik 

20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Halk Tür-

küsü 
21.00 Ziraat Tak, 
21.10 Şarkılar 
21.25 Hoşbeş 
21.45 Müzik 

(P!.) 

22.30 Haberler 
22.45 Dans Mü. 

(Pi.) 
23.00 Kapanış. 

işleri 

Şubeye davet 
Fatih Askerlin Şubesinden: 
Yd. bb. Yzb. Osman Fevzi (337-

33) in çok acele şubeye müracaatı 
ilan olunur. 

kıt'alan tarafından ayni hüzünle kar ... 
şılanırken, lla.lyan haUannda bayram 
şenlikleri yaratmı~tı .•• Bol, bol şarap 
lçeo lt.;.,.lyan a~kerleri canlarını kur-

taran, goğüslcrıni Türk kursunlarile 
delik deşlk otn.aktan alıkoyan bu ha. 
beri, m~tareke errırinl halas müjdesi 
sayıyorlardı .. Sabahlara kadar İtalyan 
mt'vzilerlnde ç&lgılı ve ic:kili, bol neş. 
eU bir b;ıyram havası esti.. 

)tütereke emri bu Ud muhtelit hava 
tle i J tarafta teeirini gO~terlrken he
ni.ız çölde bulunan kıt'alar bilhassa 
Cernil Fuat ile Fuadlleri takibe me
mur takviyeli alay, Bestani"nin ver ... 
diği JM.IOmatıa en kestirme yoldan 
ve en geniş tertibatla (Bi'rülberiye) 
ye doğru ilerliyor, avına atılan bir 
pars hamlesile düşmanın üzerine çul. 
lanıyordu .. 

?..Tütareke haberir:i Trablustak11er
den evvel Tunus yolile gelen hava • 
dlslerden Oğrenen Futı.dller Emiri ka. 
bile halkına §enlik yapmalarını tav -
siye ile: 

- Cok şükur bakamızı temin eden 
Tanrıya .. Artık bu sahralarda İtalyan. 
ların elile medeniyet nuruna kavuşa. 
cak.1 KurtulUJ J:aau gelcfi! 
Dem!ş ve t;::>.dırların önündek 1 blıyük 

dtrete bir İtalyan brıyrağ_ -;ekilmesini 
de emretmlşU 

Harbin netıcesınj önceden İtalyan-

DOKTOR 
Balız Cemal 

LOKMAN' HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
'ft'&.fene saatleri: Z.5. &. Te1: ZZ391 

lar lehjne tahmin eden Cemil Fuat 
yalnız carusu1k etmekle kalma_ 
mış, ayni zamanda sahrada İtalyan 
harekatının öncülüğünü yapmağı da 
kabul etmiş, bu yüzden hazırlıklı bu. 
lunmuştu. Bu hazırlıklardan birisi o. 
Jan evvelce sakladlgı büyük bir İtal.., 
yan bayrağını adamlarına verdi, çn. 
dırların ortasındaki büyük direğe 
çektirdi. 

O; hışım gibi, !!~hl bir gazap gibi ü
zerine gelen 118 inci piyade alayının 
int.ik::ıma teşne dış gıcırdatı~ından ta. 
maınile haber.sizdi. Mütareke gecesini 
bpkı bir İtalyan siperi gibi neş'e ile 

karşılayan Fuadiler gecenin en geç 
saatlerine kadar içtiler, eğlendiler .. 
Büyük ateşlerin ışığında rakkaselerin 
zil çalıp J:"öbek çalkalayışlarını hazla 
seyrettiler .. Şafaktan biraz evvel yor .. 
gun ve sarhoş çadırların~ dağıldılar .. 
Yalnız mutat nöbetçiler yerlerinde 
kaldı. 

118 inci Osmrınh alayı Bi'rilberiye. 
ye dört kilometre yaklaşınca B~tani 
kumandanı ikaz etti: 

- Burada tertibat almamıza emir 
ve müsade buyurun efendim .. Fuadi
lerin ordugfihına bir saatlik mesafede 
bulunuyoruz. 

Bu tka1, kumandanı faaliyete ge • 
çirdi. Alay durdu. 

(Devamı var) 

2 No. ıu JJ te muhteviyatı mutfak te f. 
satı. SON TELGRAF Matbaası 

18750.0~ 

=========--==-=-=-=====================================~ 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu iıanlS~ 

Miktarı 

Adet 
Tutarı 

Lıra 

ilk Tenıinatı 
Lira Kr. Cins! 

8000 
6500 
470 
470 

46.400 
61,750 
39,480 
42,300 

3480 
4337 
2961 
3172 

Bakır kar&vana. 
50 Bakır kapaklı bakrac:. 

Büyük b;ıkır kazan. ("Yerlı bakırdan,) 

50 Büyük bakır "kazan (Yalnız "kenarı 

Avrupa bakır 'le yekpare) 

Yukarıda yazılı üç kalem bakır ede vah 8/ 8/941 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede i. Lv. Amirligi satın alma k o.misyonunda pazarlıkla eksiltmeleri 
yapılacaktır,. Her kalem ayrı ayrı talibe ihale edilebtllr. Evsaf ve nümuneleri 
komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri . (149-6612) 

~ 

Aşağıda yazılı kırpıntılar satılacaktır. Pazarlıkla arttırma<ı 5/8/941 Salı 
günü saat 14130 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komL?onwıda yapıJa ... 
caktır. isteklileri kırpıntıları Tophanede Saraçevlnde her giln görebilirler. Ta ... 
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (123--6223) 
Beher Kilosunun Fiati Miktarı Kat'l teminatı Cinsi 

Kuruş Sa. Kilo Lira 

35 
7 

5 
5t 

12,400 
42,300 
15,500 

+ 
Opel marka kamyon tamir etti

rilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
5/8/941 Salı günü saat 15,45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

· Keşif bedeli 500 lira kat'i teminatı 
75 liradır. Keşfi komisyonda gö
ı ülür. Taliplerin •belli vakitte loo
ınisyona gelmeleri. 135-6399 

* Beher kil06una 370 kuruş tahmin 
edilen 10 t-0n kadar siyah yağlı 

kösele alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 6/8/941 Çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede Lv Amir 
liği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Kat'i teminatı 5550 li
radır. İsteklilerin belli vakitte ke>
misyona gelmeleri. (137-64-01) 

• 
651 Kunduralık kôselc kırpıntısı. 
476 Sarı sabunlu kmıele .k.lrpıntısı 
116,25 Vak.ete k.ırpıntısL 

Beher tonuna 17 !ıra tahmin 
edilen 400 ton lavemarin kömürü 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi ll /8/941 pa2artesi günü saat 
15 de , Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla. 
caktır. İlk terııinatı 510 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. Taliolerin kanuni vesi
kalarile teklif, mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (121-6221) 

* Beher kilosuna 70 kuruş tahmin 
edilen 30 ton filmaşin demiri alınacak. 
tır. Pazarlıkla elmltmes.i 6/8/941 çar
şamba günü saat 15 de Tophanede Lv. 
.Aınirli:;i satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümuneler i komisyonda 
ııôrülür. Kat"! temlnat 3150 liradır. 
Taliplerin belli ·vakitte komh;yona gel· 
meler!. (H7 - 6610) 

ı- IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Beyoğlu Sarı Hastalıklar h1ücadele merkezi bina~mın tamiri açık eksilt· 

miye konulmuştur. Keşif bedell 913 lira 5 kuruş ve ilk temjnatı 68 lira 49 ku
ruştur. Keşll ve şartname zabıt ·ve mu amelfıt Müdürlüğü kaleminde göriıle. 
bllir. İhale 8/8/941 cuma güni.i saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün 
eV\.·eı Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 
941 yılına ait Ticaret Odası vesikaHırUe ih3.le günü sa.ut 14 de DatmJ encümen· ı 
de bulunmaları Hlzımdır. (6189) 

+ 
Hadımköyilnde İnhisarlar İdaresinin jşgali altında bulunan binanın tamiri 

açık eltsiltmeye konulmll{tur. Keşif be delı 1025 lira 95 kuruş ve ilk teminatı 
77 liradır. Keşif ve şartname zabıt ·\'e muameli\t Müdürlügü kalerrlnde görü
lebilir. İhale 15/8/941 cuma günü saat 14 de Dalml Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin İlk teminat makbuz. veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün 
evvel vil~yet Nafıa ].ıltıdürlüğüne mü racaaUe alacaltlan fenni ehliyet ve 941 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Dainıl Er><:U-
mendc bulunmola,,• ı.o .... dır. (6439) 

+ 
Yıllık Klras. \ık TeminaU 

370,00 27,75 

600,0-0 45,00 

• 
Kerestecilerde kfıin merkez halinde ı 
No. lu yazıhane. 
Taksimde Cümhurlyet caddesinde eski 
stadyom kapısında 22 No. lu gazino ha-
mamı. 

Yıllık kira bedeli muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 
fk1 parça gayri menkul ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul ... 
muştur. Şartnameleri Zabıt ve 11-tuameıa t :&lüdürlüğü kaleminde görül~bilir. İha .. 
le 14/8/941 Perşembe günü saat 14 de Daimt Encümende yapılacaktır. Taliple ... 
rin ilk teminat makbuz veya mektuplan, bal binasındaki yazıhane işi için şart. 
name mucibince ibrazı l;lzım gelen ,-esalk ve 941 yJlına ait Ticaret Odası vesi .. 
kalariyle ihale günü muayyen saatte Da im! Encümende bulunmaları. (6390) 

lstanbul C. M. U. Liğinden : 
İstanbul Ceı.a ve Tevkif evi kamyonetinin bir ı;enelik tahmin edilen ve 

mecmu muhammen bedeli 1002 Ura 83 kuru~ ve muvakkat teminatı 75 lira 
22 kuruş olan 3600 litre benzin ile 250 kllo motör yağı ihtiyaçları açık eksilt. 
meye konulmu$ ise de 29;7JY41 tarihli eksiltmede talip çıkmadığından bu hu. 
sustaki ek Htr:·.e on gün müddetle uzatılmasına ve eksiltmenin 8;8/941 cunıa 
günü saat 15 de icrasına karar verilmiş olduğundan isteklllerln mczkOr gün \'€ 

saatte Sultanahmette Ceza ve Te,·kif Evinde toplan&<'Bk komlf.yona keı.nunJ 
bı?lgeleriJe birlikte müracaatleri ilfın '>lunur (6584) 

Mantar 
Adel 

60,000 

10,000 

-"' ıo - ta - 20 - 22 
35 m!limetrellk. 
l x 3 - 1 x 3,5 
Jik. 

5,000 1 x 4 - 1 x 4,5 
l!k. 
Yukarıda yazılı 75,000 adet '!" 

abnacaktır. Pazarlıkla ekSUtnıe;., 
941 Perşembe günü saat 15,30 ) 
nede Lv. Amirllği ~atın a1rrı:ı. I 
yonunda yapılacaktır. Taliple.r~I 
recekleri nümunelerden ııeg f 
suretiyle alınacağından ıiteil 
nümune ve teminatlariylc bel 
kitte komisyona gelmelerL . ıStı' 

(!43-'""" 

* ' n"'~ 
Beher ltllo<ıına i!O kuru~ tıı • 

dilen on ton kadar sarı snbunlıJ >i S 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltft'le 
941. Salı günü saat 15,30 da 'fO • 
de lst Lv. Amirliği satın a]Jll• ~ıi 
yonunda yaptlacalt1ır. is~e" 
3075 lira teminaUarlyle ııel\)! 
komisyona ıetmelerl. (12 

* !• Beher kilosuna 7 kuru§ taJıı1l 
32,500 kilo meşe kömilrü alıll 
Pazarlıkh eksiltmesi 11/8/941 ~; 
ıünü saat H,30 da Topbaned• 4, 
mirliği satın alma komisyonıı0 /J 
pılaeaktır. İlk teminatı 170 ıır• 
ruştur. Şartnamesi komisyondll- ; . 
Taliplerin beli! vakitte kom1"1°" 
meler!. (146-6611) 

Solddan dağa: / 
· 1 ı r ı - Ikametgfıh, lsiın e_r, dJ, .! 

kaniyet, ba~. 3 - Bir telın .: I'"• 
adı, 4 - Kısa zaman, iph ırı. 
5 - Dakikanın al~ışta .. b ~ 
6 - Jttıham, 7 - iplik. köı1' , 
si, 8 - Lezzetli, meyva, 9 ~ı' 
bir maden, ibadet, 10 - re 
dilrücü mevzu. 

Yukarıdan aşağıya. f"· 
1 - Habtslık, iki haı:' 

3 
/ f 

2 - B!r vilayetimiz, bilgı, j 
lAylk defiJ, 4 Bir uzvurııııı:; / 
namaza davet, 5 - Ahm•~~J 'I i 
nan flat kfiğıdına ilave (! 11· 
7 - Nida, renk, iki harf JC'ııl'_; 
8 - F.serler, çehre, 9 - ,ı· 
sözün ifadesi, 10 - Büytıl<• .,,JI" 

Evvelki Gllnkü Bu)tJlscJ 
Halledllmil şe~U 

8 
9 

1 2 3 4 s 6 7 ~ 
lHAR!\R~_ 'fy~ 
2ALAKA f\ , ~ 
3VAN.REVif 
4ANANASf 11~ sve AzALı 
6 -tlo iA MeR E ~' 
7 C • G E V ~ ı,1 ~1 f seKıR ilj Tff\ 
9 V A R D A •ı ~, · 
10E ş e1RIE 1 I< 


