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h A R B İ D İ R lngiliz ve Ja

Harbin bitmesi, çabuk 
bitmesi, dünyaya yayıl • 
Ilı.adan bitmesi beklene -
llıez. Bu harp maalesef 
dünya harbi olmak isti
dadındadır ve kaç sene 
ıüreceği malum değildir. 

~ 
~ETEM iZZET BENiCE 

ıı· 
lo ır •ydan daha az bir zaman 
~ llrı; Avrupa harbinin ikinci yılı 
~ llıatıılanruış olu~ or. İki ) ılın bi.. 
~ nlOsu; insanlık \e medeniyet a
lt~j içio hayli hazin, hayli feci \C 

1~"1Plıdır. insanlığın refah \e 
1;, det; için tekemmül .,ttirilen ber 
""'ü ~ llıekanik \'8sıta bn harp için. 
~ llıaattussüf medeniı etin yüz. 

11 tısı oldu. Milletlerin biribiri 

~~~h i ıı e saadeti mi insanlığın 
~~· idir, yoksa milletlerin biri
lit .1 destekliyerek. ayni zamanda 
ı ış \e verim bölümü ile inkşaf 
~tefah böliimleri mi beşerin se. 
tıı tt hıızurunadır?. Tarihin vü. 
ı,:1 huıuşundanberi bu noktanın 
Ilı •dilenıemiş olmasıdır ki; dur
~dao \'e dinlenmeden insanları 
h aı bogaıa grtiriyor ve en çok 
d'." litllli he vılda bir kan seli 
%ı . h' 1 1,
1
. anın bir noktasında ne ır er 

\i '0de akıp gidi~·or. 1914 harbi. 
n •• • d • b ltl, "". ınci yılında a. y~e u 

in <tur insanlığı çenelemış bu.. 
nu~o 
t r. 

-.,,a~aı, bu delaki harp; ne bir 
lıı• •u boğu~ma, ne yalnız Avrupa 
j· a'1na münhasır bir mücadele
'' n·· · 1m k ~r· Utiin dünyayı içme a a 

tii;dad ıııda ve ge(en biiyiik harbi 
'ih~ede bırakacak mahiyette ta. 
ıt '? i!k defa kaydede~eği ka~ı 
1, •ıılııdamlı bir harptır. Bu ıtı. 
~~· lıarbin bitıııesL çabuk bit
,~ dünyaya )·ayılmadan bit. 
tı, 1 beklenemez. Bütün ~eri 
I;~ llak gırtlağa getirecek bir har. 
\ llıaatteessü! heniiz baslangıcm
~e kaç yıl boyunca' sürec:eği 
~~ da hiçbir şey ~öylemenin 

ln ı Joktur 

İıt~~dik; hald~ harp; 12 devletin 
l\f lıil ini \'e mevcudiyet ini bcrla
ı, •tıııiş olarak Almanya ile Rus. 
tir 'tasıııda hızını sürdürnıekte
ı,~llus. Alman harbinin ne vakit 
~it •leıı eeeğini ve ne şartlarla 
l ; ''•ğini, hakiki sonuncu ile Rus. 
'-

1
·• Alınanyanın muharebeden 
~ lo\iıde v~ ne vaziyette çıka
'-" "rııı ı şimd iden tayin etmek 
~Ün değildir. H er iki taraf da 
!Ilı~._ kuvvetleri ile hedef ittihaz 
~ "'t i neticeye varmak emeli 

!' tp 1 ~ ış.ıyor ve yıpranıyor ar. 

~ti~ bu harbin devam ve 
' ıçınde İngiltere, Amerika ve 
~ 11Yaııın da müstakbel safha 
' ~tbe hazırlandıklarını göz. 

.\Jııı Çıtmamak laz ımdır. 

.\ıllıt an • Rus harbinin neticesi 
"'1, llYaııın muzafferiyeti ile 

ı •terse şu olacaktır: 

' Sulh olmazsa; Almanya • 
ı...,:ete arasında harbe d~vam 

~~ • .\lınaoya. japon~·a. ıtalya • 
tl-ı,~11h - Fransa ve nıiittefikleri 
~tı:f~e İngiltere • Amerika ve 
\ d 1kleri grupu ara. ında har. 

"" ••aın l ' 1lle A 

'.".tiıı "'lınan - Ru~ harbi Sovyet. 
~~;1. t~lebesi ve Almanyanın mağ. 
~~tı:.tı ile neticelcrıirse şu ola. ,. 

-'lınanya n ltalya ve müt-

'1akineye 
Verirken 
~ldığımız 
! elgraflar o " .. .. 

~ uncu 

Sahife de 

pon gazeteleri 
biribirine ateş 

püskürüyor 
İngiliz gazeteleri Ja
ponyaya karşı daha 
ş i d d etli tedbir l e r 
alınmasını istiyorlar 

Londra 5 (AA) - (B.B.C.) 
Rcuter ajansının Tokyodan 
aldığı haberlere göre Tokyoda 
son :;ünlerde hüküm süren 
sükünetin yerine meş'um bir 
ha\'a kaim olmuştur. japooı 
gazetekri demokrasilere şid. 
detle hücum edıyorlar. Maa. 
rnafih Britanya ve Avustral -
ya sefirlerinin Tokyoda bu.. 
lunmaınaları Amerika sefi • 
rının Tokyoya güler yüzle 
dönmesi hemen hemen bir 
hadise çıkmıyacağına delalet 
etmektedir., 

(Devamı 3 uncü Sahifede) 

Şark cephesindeki ormanlarda Alman kıt'alamım ma ruz kaldığı mil§küllerden 

Alman Tebliği 

Kiyefin cenu
bunda bir sü

f l 
JAPONYA 

AlmanyarJaki vari baskını 

en fena ihti
malle re ha
zırlanıy o r 

Sovyet Tebliği 

Dört istika
mette şiddetli 
muhare beler 

----- · -----
Bolivya tebaası I Dlnkl bava ıaallye-
tevkif edi lmiş u çok mtlhlm oldu 

Tokyo, 5 (A.A.) - Mühim ja-
p0n g:ızetesl olan c.Aşah diyor 

Din Sovyetıer tay
yare zayiatı ·ı-ermedl 

Berlin 5 (A.A)- Yarı resmi bir 
kaynak tap bildiriliyor: Almanya. 
da ve işgal altındaki topraklarda 
bulunan BdiV)·a tebaasının tev. 
kifi hakkında Berlinin siyasi mah-

(Devamı 3 üncü Sahi!ede) 

Almaa • SoyYet_ 

HARBiNE 

••• BABIŞ 

Ukrayna da 
Almanların 

büyük ihata 
hareketi 

H ED EF, 
Ukrayna ' nı n 
Büyük R u sya 
ile i r tib a tı nı 

kesmek 

SMOLENSK• t e 
lbata edilen Rus
ların kısmı killi· 
si ı mil a edilml' 
ALJ\IANLARA 
GÖRE 

Berlln teblig'.eri, Smoltn!'k'te 
ihata edllmlş olan Sovyet kU\'\·et
lednfn kısmı kuTiısinıo lınba edil
digU1i, geri kalan kı:nmının da
ğılrn&ı :ıın gecikmh·ecC"ğiui bil
dirmektedir. 

(Deı:amı üçüncü sahifede) 

Bir akıl hastası 
yuvarlanar a k 
düştü, öldü 

Dü g••ce Bakırköyündeki Aıkıl 
ha.tancs:nde b r akıl hastası feci 
bır kaza 1 le başı patlıya
rak ö'müş!ur. 

Zekeriya D~ ırtepe ismındeki 

bu za,· a.lı aaam gece yarısına doğ. 
(Devamı üçiincil salıilede) 

Bir mecmua Heyeti 
Vekllece kapat ı ldı 

Şehrimizde münteşir Bozkurt 
mecmuası devletin harici siyase. 

tine a)·kırı neş!"'yatta bulunduğun. 
dan Vekiller Heyeti kararile ka
pa:ılmıştır. 

Bedin 5 (Radyo)- Alman teb
liği: Kiyefin cenubunda bir sürnri 
rnüirezesi bir düşman kıt'asına 

baskın yapmış, 25 tank, 3 tank dafi 
topu tahrip etmiş, 250 esir almış. 
tır. 

Dün hava faaliyeti ç.ok mühim 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

ki: 
Birleşik Amerikanın japonyaya 

kan;ı h.attı hareketi gittikçe has-
• mane olmaktadır. İki memleketin 
münasebetlerini düzeltmeğe te
~cbbüs etmeleri fırsatı kaçırılmı~
tır. . .ı\rtık ~imdi japonya tein en 
fena ihtimalleri göz önünde tuta. 
rak hazırlanması zamanı grlmiştir 

L J 

Yeni tip ekmek 
yarın başlıyor 

Belediye tekmil fırıncıları beyan
• name vermıye 

Toprak MaLsulleri Ofisi bugün. 
den itibaren ellerinde arpa ve 
çavdarla karışık unu bitmiş olan 
fırınlara yeni tip safi buğdaydan 
istihsal edılmiş un tevziine başla
maktadır. 

Belediye İktısat Müdürlüğü bü. 
tün f.rın sahiplerinden ellerinde 
eskı tip undan bulunup bulunma. 
dığı hakkında beyanname istemiş
tir. Bulur.anlar miktarlarını bil. 

(Devlimı üçüncil &abifede) 

1 Milyonluk 

m ec bur tuttu 

Bu sabah tramvay 
teli koptu 20 da
kika sefer durdu 

Bu sabah saat yedi buçukia 

S:rkecide bir tramvay ana teli 

kopmuştur. Tamir edilinciye ka • 

dar yırmi dalı.ika burada seyrü • 
sefer durmuştur. 

Definenin Yeri 

Moskova 5 (Radyo) - Bu sa -
bah neşredilen Sov~~t tebliği: 

Dün bu'.ün gim Kolm, Smolensk, 
Bjalja, Çorkof ı~t.kamc·tler:nJe 

şiddetli muharebeler devam et • 
miştir. Sovyeıt hava ıkuvvctleri, 
kara kuvvctlerile işbirliği yapa • 

cne ... ~:ur..ı 3 ünctı Sahifede) 

Mektepleri.rı 

açılma ve im
tihan gün/ eri 
belli oldu 
Maarif Vekaleti bu sabah yap. 

t.ğı bir tebliğ;e mekteplerin açı. 

lacağ. tarihleri ve kayıt, imtihan 
zamanlarını bildirmişLr. Buna gö
re lise ,.e orta mekteplerde kayıt 
ye kabule ve sınıf bütünleme im. 
tihanlarına 25 ağustosta başlana.. 
caktır. 

Devlet orta okul imtihanlarının 
eleme kısmı dôrt, beş, altı eylül
de yapılacaktır. Bu imtihanların 
sözlü kısmı 9 eylıilde başlayıp 19 
eyl(ılde bitecektir. Kaylt ve kabul 
22 eyl(ılde bitecektir. Lise bitir. 
me imtihanları 2 eyliılden 15 ey. 

(Devamı 3 üncO Sahi!ede) 

ifşa ediliyor 

V ilô.gete yapılan geni bir müra
caatla def inenin sırrı bildirildi! ____________ , .. ;~-----------

bir muhacir : Polonyalı müte
hassıs definenin yerini buldu. Fa kat ben 
"110 yaşında 

• 
bunu yıllardır biliyordum. işte esrarı .. ,, diyor 

Sürpagop mezarlı-

ğında gömü!U oldu
ğu bildirilen 1 mil
yon liralık define ili 
yeni bir safhaya rir. 
ııUştir: 

Mezkilr de1ineyi 
gömen ihtiyar Erme
ni zenginin varisi 
Madam Ha:,·ganoj

la arama işinde or
tak olduğu şahıslar 

Polonyalı maden mU. 
tehassısının da işti
rak :1e yaptıkları h.af 

~~:ıa~ir,!e~a:ıu~: f 
til edilmişti. 

Fakat bir iki gün 
evvel Vil;iyete yapı
lan bir müracaatle 

Vil4yet<ı definenin yerinı bildi renle rden 
Mehmet Nuri tıe arkadaşı 

bu bahis yine canlanmıştır. Müracaati 
istida ile yapan eski Seyrise!ain mü

teahhitlerinden ve halen DarüU.ceıede 
'1 inci dafaede 13 uncu kovuşta bulu
nan B. Mehmet Nuri ile yine ayni k.o .. 

vuşta yatan arkadaşı Bu}Warya11 muha
cir 110 yaı5ında Mustafa oğlu Salihtir1 

B. Mehmet Nurl müracaatı hakkında 
bize şunları söy leır. .stir: 

(Devamı 3 uncu S<lhiff'de) 

1 KISA CA 

Salh esasları 
Bizim mahut arkadaşla konu,u.. 

yord uk da: 
- Suyu görmeden çemirlenmek 

neye derler?. 
Diye benden sordu ve muhave. 

remiz denm etti: 
- Bilmece mi soru:yorsun?. 
- Hayır .. Ciddi bir soru .. 
Gülerek: 
- A .. iki gözüm böyle ciddi bir 

suale de ömrümde raslanıadır .. 
Dedim. O, şu mukabelede bu

lundu: 
- Su~·u görmeden çcınirll'nınek 

sozuuu: Sulh oluyor, olmuyor .. 
Jakırdıları müna•ebetile hatırla. 

m1~ bulunu,·orun1. 
llak!!ıız dt·~ildi~. 

A. SEKiP 

Kahve satışları 
serbest bırakıldı 
Her kuru kahveci 250 gram
lık paketlerle salış yapacak 
Tica.ret .Vekaleti İstanbulda kah. 

ve satışının serbest bırakılması i
çin alakadarlara emir vermiş ve 
1300 çuval kahvenin bütün kuru 
kahvecilere tevzi edilmesini bil. 
dirmiştir. 

Vliayet bütün kaymakamlı:.Cla.. 
ra tezkere yazarak mıntakaların
daki kuru kahvecilerin ihtiyaçla. 
nnı tesbit edt?rek bildirmelerini 
istemiştir. Bir kısım kaymaka~ 
lıklar bu hususta 18.zım gelt?n ma
lfunatı göndermişlerdir. Diğerle. 
rinden de listeler geldikten sonra 
derhal kuru kahvecilere ihtiyaç. 

(Devamı 3 Wıcü Sahifede) 

Amerik a Hariciye 
Nazırı iyile ş ti 
Vaşington 5 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Kordel Hal sıhhi sebep • 
lerden dolayı ilti ay kadar istira. 
haı ettikten sonra. dün tekrar va.
zifesine başlamıştır. .., 

Sovyetlere Ame
rikan yardımı 

Londra 5 (A.A.) - (B.B.C.) 
Dün gece Vaşinglondan gelen ha

(Devaını 3 üncü Sahifede) 

.,talin hattında Almanlann eline geçen bir S01Jyet istilıkıimı 

· H A R P ; •V A Z i-Y E T .i' . 
.... :>;,,..r";> 

Kiye/ meydan muharebesini 
Sovgeller kazanabilecek mi? 
(Yazan: BllBBLI llUBllAY SUBAY) 

Bugünkü tebliğlerde dikkati çe
ken cihet, Kiyef garbinde inkişafa 
baş!.yan Alman ve müttefik or. 
dularmın taarruzlarıdır. Almanla.. 
ra göre, çevirme hareketi yapmak
ta olan Alman ve Macar seri te. 
şekkülleri So\l)·etler için hayati 
ehemmiyeti haiz demiryollarının 
muvasalasını kesmişlerdir. Sov. 
yetler de tebliğlerinde yeni olarak 

iki muharebe istikametinden bah
sediyorlar. Bu iki istikamet Ko. J 

rostien ile Zerkovdur. Birincisi 1 
Kiyefin takriben 100 kilometre şi. ~ 
mali garbisinde, ik!ncisi de 70-80 ' 
kilometre cenubundadır. 

Bu izahattan çıkarılacak netice 
şudur: CDev:ımı 3 üncü Sahifede) 

H ALK FİLOZOFU 

Cami sarnıcı~ 
nın içinde yara
lanan kahveci! 
Bir genç de Köprl
den denize dişti ı 

Küçük Bebekte Dereboyunda 
kahveci Ali Çoban Bebek camii 
sarnıcını temizlemek isterken, 
bastığı kapak kırılarak içine düş. 

rnüş ve başından ağır sure tc ya. 
( Oe\""ana Ü\ unc!l h fede) 

Altın arayıcıları 

Kristof Kolomb 'u tanırsın ız. 

Diin3·anın en büyük macerap~ 

resti idi. Hindistana gidiyorum, 
diye, Amerika kıt'a!ln ı buldu. 

Bugünkü manada, asla, kendi. 
sine bir coğrafyacı ,.e ilim, de
nenıcz. 

Kolomb'dan sonra, iki numa
ralı avantüriyeler yeni dünya 
topraklarına akın etti. Ellerin. 
de kocaman birer kazma. taş
tas üstünde bırakmıyorlar, her 
y·e,ri kazı~·orlar, gözleri fıldır fıl. 
dır altın arıyordu. 

Meşhur altın arayıcıları ... Ta. 
rihiıı klasik olmuş tipleri .. 

Aradan asırlar ge~ti, ayni ma· 
cera hissine biz kapılmı~ bulu. 
nu~·oruz. Elimiı.de birf'r kaznıa, 
harıl harıl toprağı arıyoruı 

RESAT FEYZi 

Gözlerimiz hırsla büyümiiş: Ne. 
rede acaba altın küpü?, 

Herif, enayi id~ altınları size 
bırakacak. 

Gazete sahifelerini karıstırın 
.. pardon kar1şt1Tamazsınız çün. 
kil sadece iki varakpare)'<" indi. 
açın, en az yurdun doksan do. 
kuz yerinde ayni zan1anda \ rü
ne arann1aktadır. 

Define, hazırlop mc akından 
ve hevesinden doğan bir Ziiın. 
rüdlian ka 'dır. 

Yeni dün~ anın ketfindcıı asır. 
lar sonra. kazdığımız. cidc:i\."<'1-
le, ehenuni;yl"tle ka7dtğ1n11r. top. 
raklar neresi bilİ,Ycır n1usu"!112?. 
Amerikanın keşli ile Patih 
l\lehn1et tarafından zaııtı ayni 
a"a tesadüf eden İstanbul t•r
laları!. 
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PAZAlı 

GÜ:SLERİ 

Beleı'.iye İklıs~t İşleri 111üdür
füğü, ç~l.;ılı yazlık gazinoların bil
hassa pazar günleri kontrol edil
mesi hususuna ehemmiyet veriyor. 
Yazıldığına göre. memurlar, pazar
ları bütün eğlence ) erleriui tıpkı 
bir müşteri gilıi dolaşacak ve lıat
ları kontrol edecek.. 
İnsanm, İki.ısa! Müdürlüğfuıtde 

k~ntrol memuru olacağı ı:eliyor. 

Oh, ne ala .. Her hafta bir başka 
eğlence ;terinde gezinti. 

Fakat, pazarları gazinolar o de
rece kalabalık J.j, bilmem, kontrol 
memurlarına •turacak yu kalır 
mı?. 

İSTANBUL 

VE SEYYAHALR 

Erbabı kalem arkadaşıardan 

Bilınıet Nisan, geçenlerde yazdığı 
bir yazıda, İstanbulu bir seyyah 
şehri haline getirmekten bahsetler
ken şöyle ıli)'ordu: 
~ İstanbulu Nise, San Kemoya 

be.azclmeliyi•.• 
Bizim Osman Cemal de hu yazı-

71 olı:um~ bana gönderdiği bir 
mektupla üyle ciiyordu: 
~ İstanbul Nise, Saıa Remeya 

benzerse, seyyah parti.ini bütiiA 
Lütün ka) bederiz. Çünkü, seyyah

ASKER 
aileleri 

Bakırköyünde bugün 
tevziat başlıyor 

Bakırköy kaymakamlığı tarafın.. 
dan bugünden itibaren kaza dahi
lindeki muhtaç asker ailelerine 
temmuz maaşlannın tevziine baş. 
!anacaktır. Diğer kazalardan bir 
k:smı heniiz hazırlıklarını tamam. 
lamamışlar, fakat bir kısmı da da
ha evvel tevziata başlamışlardır. 
Ayın on beşine kadar her ta. 

rafta tevziat bitirilmiş olacaktır. 
Gelecek ay yeni kanun çıkmış 

olacağından daha muntazam tev. 
ziat yapılacaktır. 

Limon geliyor 

Yakında piyasada 
darlık kalmıyacak 
Bugiinlerde İtalyadan Yımarus.-

tan yolile mühim partiler halinde 
limon geleceği haber alınmıştır. 

Böylelikle piyasada limon darlığı 
kalmıyacaktır. Aynca Suriye ta
rafından ve cenup vilayetlerimiz. 
den de limon geleceği hakkında 

malumat vardır. 

&fJÇ'OK BABEBLE 

ViLAYET 11e BELEDiYE: --
lar, Nisin, San Bemonu.a mu.kal- + Bakırki>yune ilr..ıU elektnkle iki-

si elle müteharrik canavar düdUğü 
lidine değil, bittabi bizzat sahici- konmuştur. 
sine giderler. Bence, ~bulıı ~ ' + Adalarda :rt>lların tamiri müna
tanbula benzetmeli!., sebetiyle kaldırılmış olan bandların 

BEKLEN~i'.ELi Mİ, 

BEKLENMEMELİ Mİ!. 

Uzak Şark hadiseleri bor prip 
hal aldı. Bütün siyasi ve askeri 
muharrirler, birbirlerile bilmece 
müsabakasına ı:irdiler: 

•- Uzak Şarkta bir muharebe 
beklenmelidir .• 
~ Uzak Şarkta bir muharebe 

beklenmemelidir •• 

Mev:ıu, tramvay beklemek ka
dar uzadı. Uzak Şarkta muhaı'l!be 
beklenmeli mi, beklenmemeli mi!. 
Günlerdir bıı mübim bilıaecnıia 
halline uğraşılıyor. Bekliyenlerin, 
ayağına karuıı ineceğe 1ıenzİ7er, 

B•kehm, ae olacak?, 

AHMET RAUF 

i .tan1ıuı teiırinin 14:inde 400 1atdar 
tarlh1 mezarlık var ki, ınalı.allelenn a.
ra11Dda, T8Ili Jehrin ti so~edir. 
Bazılan, bu halden dolayı ecdadlllUZl 
tenkid ederler. Halbuki, ba hal. ••ki.i
le ölüye kallı ne büyük bir sauı ıı:ös
tcrilditiıılıı l!ıod""1dir. 

Bugiln mezarlıklar ft!lıir dıJında ,.._ 
ptlıyor. Cüni<ü, bueünün teillcltlsi bö7-
ledir. 

Haber verildJilne CÖI1', bu 400 tarihl 
mezarlık etra!ına duvar çekilecek ve 
iy ı bir fekjlde mubafazaa cihetine si
tl'. -ktir. 

Eı;kideıı, bu meı:arlar etrafmda du
va da V&rill.li, demir parınaklık da. Za
manla, btı: yılun~ız .. Binaeııaleyh. ıim
di yapacatımız ıeJ', J'enl bir lı değil. 
., kiyi lhJ'adtr. B1naenaleJ'h bu bıı.reket 
bir ltlıdirşUıasldc değil, IJl.emnif bir 
ha ta.rı ta.mi rd ir. 

BURHAN CEVAT 

7erlerine konulması kararla~bnJmlj
\lr. * Fakir ve kimsesizlerin cenaze .. 
Jerinin kaldırılması için 2000 liralık: 

bir tahsisat ayrılmıştır. 
+ Silivri kaTll\akarnlığlndan terfi

an Beykoz kaymakamlığına tayin o. 
lıman Nail İlter yeni vazife•ine b31-
lamıştır. 

+ Temizlik amelelerine sıcak ye
mek verilmesi için 30 bin lıralık tah
swt a)'l'llmı;tır. Yalnız Adalardaki
!et1' kuru katılı: verilecektir. 

TiCARET 11e SANAYi: 
+ Fiat Murakabe Xomisyonu ka

yıkta ve \.oıgonda teslim prtiyle ota 
S,5 kuruş narh k.OTft\uştur .. 

+ İran ve Borobaya gelmiş olan 
ithalat ~yamızın bir aya kadar şeh
rimize getirileceği ögren ilm lş tlr. 

+ Ticaret Ofisi elinde bulunan 10 
ton naftalin.in bir an evvel satışa çı

karılması al~•darlara bild irilmiştir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Kptan ve mak!nlstıerin tcrfü 

iciD Deniz Ticare Müdürlilğünde ya
ptl:ın imtihanlar bitmiştir. ImUh.an 
evrakı Ankaraya gönderilmiştir. 
+ Geçenlerde vefat edeıı Milderris 

B. Ziya Cün'Cn Üniversiteye bı?"tlktı .. 

ğı .ervcti idare edecek hey 'et dün 
toplanmli ve merhumun ı;ekiı ban. 
kada bulunan p.'lrasının 172 bin liraya 
baUğ: olduğu anlasılmıştır. Gayrimen
kuller bundan hacrlçtir. Yakında Em
niyet Sandığındaki kaoası da açıla

caktır. 

( HALK SÜTUNU ) 
it arıyanlar 

Lise son sınıfına. kadar okumuş ve 
biraz ela daktilo bilen çalışkan genç 
bır kJz resmi veya husus! müessese. 
lerıle 11 aramaktadır. Son Telgraf 
Hallı: Siltunurul.a K. K. rumuzuna J'a
zıl.muı rica olunur. 

DERS VERİYOR: Emekli bir zat 
ehven ücretle 1"rans1zca ve ri7aziyc 
dersleri vermektedlr. Evlere de &ider. 
Bu sütunda Emelı:llJ'e J'llZ.llması mer _ 
cudur. 

Geçenler de, gazetelerde bir küçük 
haber •özüme itişti : İstanbulun en 
bl.ıyük ve modern pliljını 1\-fa ıtepe Be

lediyesi Malt.epe sahillerinde yaptı -
rryormu.ş .• Yine verilen haberler cüm

lesinden olmak üzere, bu asri pilim 
celecek yaza kadar tamaınlanacacı 
bildiriliyor. 

Maltepe BeledİJ'esi, daha ceride, ınt~ 
lar üzerinde modern blr gazino ve o
tel de yaptıracak, ıazino ile piAJ ara
sında, her gün muntazam otobüs ıe
ferlerl temin olunacaktır. Bu servis için 
lizım gelen otobüsler A vrupadan ,.,. 
tirtilmektedir. Hatta, ılmdiden, bir 
kısmı getirtilmiştir. 

Bu nokta, çok mühim. Şimdiden bir 
kısmı getirtilen ~ltepe otobüslerin~ 
cidden merak ediyorum. Çtinkü, i~tan
bul Belediyesi, yıllardır, otobüs tür -
kilsil çağırır, fakat. henüz, Avrupa -
dan tek otobilı getir\ememiftir. 
Aklıma bır fikir geldı; İstanbul Be .. 

ledlyesinden alakadar bir zatı, tedkikat 
için Maltepe Belediyesi nezdine gön .. 
dermeli. Bu z.at, gitsin, orada, bu işlerin 
tıa.511 hal ve fasledildlğini görsün. 

Son zamanlarda, İstanbul. yen! ga .. 
dno ve 1eni plôj bakunından oldukça 
terakkiler kaydetti, gazinolar, oteller, 
plijlal"' dillere de81:.an oldu. Fakat, ister 

miı;in!z, Maltepe Belediyesinin plan
Jarı tahakkuk ettikten sonra, İstanbul 
içi müthiş bir rekabete gırış
ı;in?. Ben, en ziyade fiat tarafını 
düşünüyorum. Eğer, Maltepe Beledi
yesi, plljmı, gazinosunu. otelini ikmal 
etikten 90nra, eayet ehven bir fiat ta
rilesl t.atbikında da muvaffak otura bü.
tün İstanbul plaj, gazino ve otelİeri 
için, tehükeli bir rakip çıkmış olur. 

Acaba, o zam1'n ne yapmalı?. Ha • 
brıma şu ,Ş!'eliyor: Şimdi, nasıl, İstanbul 
Belediye hudutları dışınd3 kcsilm.Jş et.. 
ler ~ehr~ sokulmuyor, o ~man da, se .. 
hir Belediye hudutları dışında bulu
nan p1!t j , y,azino ve otellere hemşehri
lerin gitme! i y&Mk edilebilir. 

K im giderse, e\•amlri Belediye hi -
lafına hareketten dolayı cezalandırı -
lır .. 

Bu dünyada olmaz., olmaz 

R. SABiT 

ldarei Örfiyeye 
verilen celepler 
Şehrimizdeki bazı celeplerin 

Kars, Erzurum ve havalisine tel
graf çekerek hayvan gönderilme.. 
mesini bildirerek fiatları yükselt. 
meğe kalkıştıklan haber almmış 
ve bunlardan beşi İdarei Örfiye 
Komutanlığına tevdi olunmuşlar
dır. 

Milli Piyangonun Takıim 
meydanındaki k"§idesi 

7 ağustosta 'l'aksim tll(!ydan~ 
da milli piyango l:eşidesi yapıla. 
c~ğı için o gün halkın meydanı 

doldurarak seyrüseferi durdurma
mas~ için bazı tedbirler alınması 
lüzumlu görülmüştür. Meydanın 

iki tarafındaki otomobil yc-lunda 
halkın durmasına müsaade olun.. 
mıyacaktır. 

Bir vapur bir 
motörü batırdı 
Dün saat 17,25 de köprü gözün

de bir motör batmıştır. Harem pos. 
tasını yapmak üzere Boğaziçi is
kelesinden Üsküdar iskelesine git
mekte olan 72 numaralı vapur, 
tam köprü göziinün önünden ge. 
çerken gözden sür'atle bir motör 
çıkmış ve 72 numaraya bind.irm~ 
tir. Vapura bir şey olmamış, fakat 
motör derhal parçalanarak bat
mıştır. Molörün mürettebatı kur. 
tarılmıştı.r. Tahkikat yapılmakta
dır. 

~AHKEMELERDE SADETTİN IŞIK 
Yazan::J 

Tevkif haneye girmeden firara 
kalkışan bir açık göz I 

Asliye 6 ıncı Ceza Mahkemesi. 
nin önünde akşam üstü büyük bir 
kalabalık toplanm;ştı. Herkes ile
ride bir polisle bir mübaşirjn ara.. 
sında duran yüzü öne eğik, durgun 
bir adama bakıyor ve: 

•- Tevkif edileceğini anlayınca 
kaçtı. diyorlardı!. Merakla oraya 
yak!~tım ve vak'ayı öğrendim: 

İddiaya göre manav Hayri adın. 
daki bu suçlu eniştesi İsmail ile 
birlikte Çarşıkapıdaki Pitonım 
meyhanesinde içmiye başlamışlar. 
Bir aralık fazla sarhoş olarak ba
ğ:np çağırmıya başlamış, neticede 
Çarşıkapıda nokta bekliyen Beya
zıt merkezi müretteplerinden Mus. 
tafa gelerek müdahalede bulun. 
muş. Buna infial ile Mustafayı to
katlayıp hakarette ve taarruzda 
bulunan Manav Hayri derhal mer. 

keze alınarak hakkında cürmü 
meşhut zaptı tutul.muştur. 

Manav Hayri verildiği Altıncı 

Asliye Ceza mahkemesinde ilk du. 
ruşması yapılırken hadiseyi tama
men inkar etmiş ise de mahkeme 
riyaseti tevkifine lüzum görmüş 
ve tevkif kararı vermiştir. 
Mübaşir ınvi ile koridora çıkıl. 

dığı ve Ulvinin de Adliye polisini 
çağ..rmak üzere yanından ayrıldığı 
sırada koridordan bir ok sür'atile 
kaçan mevkuf Hayri hemen merdi. 
ven b~ında Ulvi tarafından ön
lenmiş ve Adliye polisi Sadettin 
Şener de yakasına yapışmıştır. 

Suçlu; bu hususta ayrıca tahkikat 
ve takibat yapılmak üzere tevkif. 
haneye gönderildi ve kalabal.ğın 
arasından geçerken hep önüne ba. 
kıyordu!. 

"D ' .. ur . ,, emrını dinlemeyince 
kurşun yedi I bacağından 

Genç kadına ve sonra da memura saldıran 
küstah bir şerir cezasını buldu! 
Yersiz. yurtsuz takımından Kay. 

serili Deli Alı oğullarından Arif a
dında bir şerir dün El.ınadağında 
oturan Melek adında bir kadına el 
ile tecavüz ve taarruzda bulım. 

duğundan kadının şikıiyeti üzerine 
oradan geçen seyrüsefer memuru 
167 Sabri Unutmaz, Arifi yakla.
mış, Elmadağ.ndaki polis noktası 
103 Osman Tuncere teslim etmiştir. 

Suçlu Arif merkeze gölürül.ınek 

Bahsimüşterek 
biletlerinin parası 

Veliefendi at yar4'larına bu se
ne Ankaradan gelenlerin çokluğu 
görülmüş w bunların yarışlardan 
sonra pazar günü a~amı saat 19 
da Haydarpaşadan kalkan trene 
yetişel>ilmeleri için kazandıkları 

biletlerin paralarını diğer haftalar 
tahsil edebilmeleri temin olımm* 
tur. Böylelikle halk yarış sonun. 
da hesapları bekliyerek vak.it kay
betmiyeceklerdir. 

ileride Floryaya 
itletilecek 

vapur 

üzere iken polis Oomanın üzerine 
atılıp tabancasını almak istemiş; 
buna muvaffak olamayınca büsbü
tün korkarak firara kalk:şmıştır. 
Osmanın •Dur!. emrine kulak as. 
mıyarak muttasıl kaçmakta oldu. 
ğundan polis memuru tabancasını 
çekip iki el ateş etmiş ve her iki 
bacağından da yaralayıp oldugu ı 
yere devirmiştir . Suçlu Beyoğlu 
ha~tanesine kald rılmış tır. Tahki
kata devam olunmaktadır. 

Florya plajları 
büyültülecek 

Belediye gelecek seneye kadar 
Florya plajlarını genişletmeğe ka
rar vermiştir. Bugünk-ü plajların 
halkın rağbetini karşılamaktan u. 
zak olduğu görülmüştür. Bilhassa 
cumartesi ve pazar günleri daha 
öğle vakitleri pliljlart:ıa yer kal. 
mamaktad.r. Plajlar, gerek Yeşil
köye ve gerekse Çekmeceye doğ,. 
ru uzatılacak, buralardaki kum. 
luklar da düzeltilecektir. 

Hava seferleri Eylul sonuna 
kadar yapılacak 

Münakalat Vekaleti, Ankara _ 
İstanbul hava seferlerinin eyli:ıl j 
sonuna kadar yapılmasını karar
laştırmış ve alakadarlara bildir, 
miştir. 

BUZCU 
kurnazlığı 
Birayı soğuk diye pa
halı satıyorlarmış 
Şehrin muhtelil yerlerinde buz 

satan bazı dükkancıların buzlarla 
beraber muhafaza ettikleri bira
ları soğuk diyerek inhisar fiatın. 
dan birkaç kuruş fazUıya sattık. 
ları görülmüştür. 

Bira şişelerini de buzlann mu
hafaza edildiği depoya yerleştir. 
mekten başka birşey yapmıyan 

esnafın bu hareketi doğru -bulun. 
mam.ştır. Belediye alakadarlara 
bu şekilde fazla para alanların ce
zalandırılmasını bildirmiştir. 

Yeni istasyonlar 
Pendik banliyösünde 
tetkikler yapılıyor 

Devlet Demiryolları Haydarpa
şa birinci işletme müdürlüğü Pen. 
diğe kadar olan banliyö hattının 
yeni bazı yerlerinde geniş inşaat 
yapılmakta olduğunu ve burala
r n da sayfiye yerleri haline gel. 
diğini görerek Bostancı ile Pen. 
dik arasında yeni bir iki istasyon 
yeri ihdas etmek için tetkikler 
yapmaktadır. 

Kahvelerde hasır 
iskemle kulla

nı lmı yacak 
Bazı mahalle kahvelerinde ha

sır iskemle kuilanılmakta okluğu
nu gören belediye alakadarlara e
mir vererek hasır iskemle kulla
n;lmasına her tarafta mani olun
masını bildirmiştir. Hasır iskem
leler bazı ha:ıaratı ve pisliği mu
hafaza ettiğinden mahzurlu görül
mckteciir. 

Hususi Fabrikalara 
iplik veriliyor 

Siımerbank huöu;i fabrikalara 
yak.nda iplik tevziatı yapacaktır. 
Sümerbank fabrikalarından bir 
miktar pamuk ipliği arttırılmıştır. 
Bımlar Yerli Mallar Pazarları va
sıtasile ihtiyaç sahiplerine tevzi 
olunacaktır. 

Posta vapurlarına bilet ıabıı 
Devlet Denizyolları İdaresi Ka.. 

radcniz ve Akdenize kalkacak va
purlara hareket günleri hilet sat.
mıyacaktır. Bunun için herkesin 
vapurların hareket gününden bir 
kaç gün evvel biletlerini almış ol. 
ma>ı liız . mdır . Bu karar, yolcula. 
rın çok artması yüzünden veril
mişt ir. . .. 

Fl.oryaya her sene gittikçe ar~ 

tan rağbet karşısında alakadarlar 
ilerisi için şimdiden tedbirler al. 
mayı düşünmeğe başlamışlard ·r. 
Birkaç yıl sonra daha modern bir 

şekil alacak olan Florya plajları- =;;;;;;;;;;;;;~F==::::::::::::ı nın daha büyük bir rağbet görece.. ' 1 

ği muhakkak olduğundan Florya. 
ya bir vapur iskelesi inşası karar
laşmıştır. Trenin bugün bile ihti. 
yacı güçlükle karşıladığı meydan. 
da bulunduğu için böylelikl_e Flor
yaya vapur işletilecektir. Iskele.. 
nin yeri etüd edilmektedir 

Zafer Bayramına hazırlık 
Bugünlerde Vil&yette bir toplan. 

tı yapılacak, 30 Ağustos Zafer 
Bayramının şehrimizde büyük 
merasimle kutlulanması için bir 
program hazırlanacaktır. Bu sene 
bilhassa geçit resmi çok muazzam 
olacak, bütün mektepler, sporcu
lar, kadın ve erkek mükellefler 
iştirak edeceklerdir. 

.AVRUPA~ HARBİNİN 
YENİ MESELELERl 

Japon ruhu .• 
Yazan: Ali Kemal SUNMANj 

Eski ile yeni arasındaki 
Farklara bakarak ya • 
nılmamalı; japonun ru
hu yine ıağJam Te (Öz)e• 
ri uzaklardadır. 

japon ruhunu anlıyabilmek 

için şö)le düşünmek lazım geldi
ğini söylüyorlar: Hatırlamak icap 
eder ki 1866 senesine kadar japon 
kendi aleminde yaşamış, hariç He 
temas etmemiştir. Onun için dün
yanın fikir hareketlerinin, ilmi ve 
fenni ter.ıkkiyat ve keşfiyatının, 
Avrupada ve Amerikadaki sinsi 
inkılapların ve sairenin tesjrleri 
kendi adalarında yaşıyan japona 

-====---=--=== ....... ======--==-======"""==--========---=======----=,.....-=•ı erişememiştir, japon o kadar uzak 
yor. Dışardan vuran J'efl"I Jllklarda kes- ve yalnızdı. 

Fakat büyük İmparator ge~en 
asrın ortalarında malum olduğıı 
üzere kırk asırltlı: japon an'anele
rini bir tarafa bırakarak memle
ketine yeni bir inkılap ufku açtığı 
gün bu çeşit çeşit oınıf farkları da 
ortadan kalknuş oldu. Beylerin 
kölesi gibi çalışan köylü toprak 
sahibi olmuş, kanun harici diye 
her türlü hakarete maruz bulunan 
zavallılar da hürriyet ve haysiyet 
ne olduğunu tatmışlardır. japon
yada o büyük inkılap vücude ıe
leli bugün yuvarlak bir hesapla a
radan seksen sene geçmiştir. 

refrika l.'llo : l (> 

Sürü Çingırakları 
Yazan: CAllİT GÇUK 

ÜfÜmOI bir el alnımda 18çiatımda, 1 
okpr ılbl dolaşıyor. Bu biraz korkak, 
.serin el Recebin eli. Ö1-üsüz bir za
man akıp gidiyor ••• Recebin eli alnım
da. 

Birdenbire gözlerimi açtım. Onun 
yüzüme 1*ın rüzwıii sürdüm. Göz
lerinde yumup!<, derin bir rikkat 
titriyor. O kadar bekleaıedigi b!r za
manda &:özlerim açılmıştı ki, onu, o 
ı;arniml Anında yak.alarnıştım. 

Hemen btr adln'ı gerlledf Yt.izil o 
kat'i mlınayı aJ.ua1ı:, lı:uçuk yartm b:r 
.fieale: 

- Nsıl geçti de&il mi? 
Diye, sordu. Gözlerimi kapa71rak, 

J'Orgun: 
- ~ti. dedim-. 
OnUrı uzald:ışan ayak seslerini dUJ'

dwn. Dıoardan lçin1e dolan, yahut 
içimden dışa akan sükWıu dinliyo _ 
rum. Zcrreltor halinde büt li.n ruhumu, 
vücud U saran kuvvetli. derin bir 
rahatlılc içendeylm. Uzak ı$ıltular 
haJinde :!erenin ve ç-ağhyanm sest"sini, 
&0nra ı.~ cıvıllılarıle kaı-..;an Y"Prak 

htŞırlılanru sonra serin temaslarla vU
cudüıne dokunan rüzgarın esiş.ini du
yuyor ım. Nercde7fm? l.Tçunırnı;,n k~ -
narından kaldınldıitmdanberi, tjç vl· 
ı.ih bj~ hab.rlıyamıyorum. Nezikin 
yaşlı gözleri, hıçkırıkları. Sonra Rc(·e
bin tekrarladığı: «Delirdin mi sen?• 

edeli bu J;.ız!• >Özleri. Sonra değlşlk bir 
tonla: •Vah anam ... vah• dcyisi. .. 

Neredeyim'! GÖZlerim o kadar yor
gun kl. bakmak istemiyorum. Altunda 
h.lli 5-erlnllgir,f muhafaza eden yu ınu
iak yer, her halde toprak değil. .. 

İ('ime dolan merak, yorgunluğu yen
di. Kirpiklerimi baLfçe araladım. 

Gözlerlme ilk çarpan şey, geniş ka. 
relerle yapılmış san tahta parm~klıklı 
pencere oldu . Parmaklıkların dörder 
ko.e aralıklarından koyu Yetll gol -
gelikler &öriıntiyor, O a:ötgeli ışıklar 
yeşU huzmeler halinde, beyaz bada • 
.nalı küçük ovaya süzlllüyor. Yerden 
ild kartJ yükseklikte bir yatakt:ıyım .. 
Paıcerenln sıra.-.ında odanın ni..lıayc • 
tind•, ayni yqillijje açık, tel< kanatlı 
bır kapı nr. 

Recep esile oturmuş, bacakları ara· 
sına aldııl{ı c;iitesilc meşgul. O kadar 
dalgın ki, biraz evvel olanları unut.. 
mu$ bile. 
Dı.neğimin Ustünde hafifçe doğrula. 

rak, odanın içini gözden geçiriyorum. 
Yatağın bıraz. ilerisinde büyük, içi 
kapkara bir ocak, onun önünde koca· 
man bir ayı po~tu var. Sarı tahta par
maklıklı pencere içinde, mini mini blr 
csaz> kirli bir kahve Clncanı, onun ya • 
nmda cezve, bir takım k;iğıtlar, kitap
lar, sararmış ı:ozeteler duruyor. Pcn .. 
cerenin so1 yanındaki du,·nrda büyfilt 
boynuzlu bir yaban keçisi postu ç · vıu. 
Keçinin boynuzlarında elblseler, ya .. 
ak~t kürklü bir ceket, bir beyaz göm
lek, postun yanındaki çivide fiş:enk -
tikler, bir mavzer asılı. Yine duvar -
tarda bir takım torbalar, ml511' hevenk
leri, soğanlar, var. 
Tavanı kaplly"an sık ve kalın direk

lerin ar::ılanndan hasır saplan ~arkı
yor. 

Burası Recebin evi demek. Yalnız ba
şına nasıl yaşıyor acaba? Şchlr erkek. 
terinin hayatlarını dolduran binbir ma. 
cera, çeşi tli z.evk1erl burada arameğa 
1mkAn yok. Şu halde, gözleri pırıltı -. 
larla tutuşan, kalbi silr'atli vuruşlarla 
göğsünde çarpan bu genç dağ adam1 
nasıl yaşıyor'? Bcnları öğ'ıc:nmek isti
yorum. 

Receb9 baktım. Çıftesını temizll • 

kin proliii görünüyor. llafi!çe çıkık eı... Avrupalıların pek merak ettiği 
macık kemigl, gölgede kalan yanağına 
sert bir mana, ke>kin bir ifade vermiş. bir ilem .. japon diiAyasına soku
Kabarık kumral saçlarında donuk ye. labilmek için duyulan bu mernkl 
,;ı bir pırılU var. Paçaları yukarı doğ- on altıncı asrın ortalarında Pol'-
ru çekilınli geniş köy panto'onunun •- tekizli Mendor Pinto o kadar his-
çık bıraktığı bacaklarının birini kapı. k ki b' 1 ul 
e~iğine dayamış, öbürünil uzatmış. İnce setmiş olaca . uzun ır yo c u-
bir milin ucuna laktıil paçavralan ğun yorgunluğunu ve türlü teh-
çiflein namlusu içine sokup çı!tarı,.or. likclerini hiçe sayarak gemisini o 
Kirlenen bezleri atarak, mUln ucuna tarafa doğru sevketmiş, götürmüş· 
1enislnl geçiriyor. Dirseğinin ll•tüne tür. Lakin bu yalnız bir merak 
kadar •"·alı, kolu, hareket ettikçe, u- işi değildi. japonya gibi hiç a~ıl· 
zun adaleler oynuJ'or, kıpırdıyor. Onun mamış bir pazar bularak Portekiz 
kollarına bakarken birden aklıma u-
çurum geldi. İçim ürpentilerle doldu. gemicilerine karlı bir alışveriş te-
Recep orada ne artyordu? min etmenin faydaları aşikardı. 

Bunlar akhmdan geçerken; san tah- ancak japon bu yabancılara yliz 
ta parmaklıklı pencerenin arkasındap vermemiştir. Vakit vakit japoııla-
Nezikin mvi pembe çicekll entarisinin rın uzaklardan gelen Avrupalıları 
uçtuğunu. biraz sonra Recebin yanında kabul ettikleri görülmemiş değil, 
beliren Narin vücudünil gördüm. 

Heyecanla soruyordu: fakat bilhassa misyoner olarak gi-
- Ab&m fiğim abam nasıl? denlerin sonradan nas1I kovulduk. 

Recep, başını kaldırmadan ayağını )arı ve yabancıların yüzüne kapı. 
eşikten çekti: ların tekrar nasıl kapandığı da 

- İyi! .. Geç de bak.. meşhur vekayi sırasına geçmiştir. 
Nezlk, rüZgAr gibi içeri girdi. Elinde japonyada bir de kanun harici 

bennm kolonya ılşem vardı. Benim sa"llan en aşağı tabaka varmış. 
dirı::eklerime dayah, yarı oturduğumu .; 
görünce, ko•arak yanıma geldi, Ken _ Mikadonun kanunları bu labaka-
dlni yatağın yanına alarak bir kolile daki bedbahtları himne .,tmez-

(Devamı var) mİ§. 

Uzaktan söylemek dile kolayılı. 
Fakat en vatanperver japonlar 
bile büyük İmparatorun icraatına 
o kadar taraftar iken fU endişeyi , 
göstermekten kendilerini alama• 
tnJşlardı: 

- Acaba maziyi böyle birden
bire bir darbede yıkarken, japon
lar arasında asırlardanberi süren 
sını! farkını ortadan kaldırırken 
memleket çökmez, mazinin enkazı 
altında kalmaz mı!. 

Bu endişenin yerinde olmadığı 
görüldü. Çünkü inkılap ne kadar 
cezri ofursa olsun japon bünyesi
nin sağlam kalmasım temin e ien 
şu büyük amiller onu sarsıntılar
dan koruyacaktı: Şeref, cesaret, 
vatanperverlik ve fedakarlık. 

Bunlar japonun nazarında mu• 
kaddes mefhumlardır. 
Orayı daha iyi tetkik edenlerin 

temin ettiğine göre japonun ruhu 
daima saytlan bu gayelerden il
ham alarak yaşamaktadır. jap ... 
nun ı:özleri uzaklardadu. 

l~DI . $ j/ 
Pol·itl.·kd 

Polonya - Rr"• 1' 
uıapaa ., 

Yazan: Ahmet Şllkrü ES~ 
Geçen gün Uındrada polo!'~ 

ile Rusya arasmda imzalana~ 
1aşnıa, altı hafta evvel, l'ıl ~ 
yanın Rusyaya harp açın.s!_.,,.; 
rine, Rus siyasetinin 23 ~" 
1939 tarihindenberi yürüdüğll J 
ğırdan kat'i ve ayni zamanda 
kari ric'atini ifade etmektedıf· İD' 

Bu anlaşmanın imzasında pJ 
gı1terenin mühim rol oynadı~ 
§Üphe yoktur. Esasen bu anla'. ~ 
yı biraz da İngiltere ile RuS) 1 

• 
··ı~ 

rasındak.i anla;ınıamn bir cu rJ1 
larak tel&kki etmek lazımdır· ~ 
lıimdur ki 1939 harbi İngiltere 
rafından Polonyaya verile~ 
ranti yüzünden çıkmıştır. rl'~ 
bu garp demokrasil cr'.le .. oto~ 
devletler arasındaki buyu~. '." ıf 
delenin hakiki sebebi değil. er 
bahanesinden ibaretti. Ve ,1· 
Danzig meselesi ortaya ç \(111 ~ 
ve yahut da çıktığ ı halde bal 
miş olsaydı, yine harpten ka~ 
ması mümkün olmıy neakt: ~~ 
ne de olsa, Polonya gıırant:;ı 1 
bin ani sebebini teskil etrn~~ 
giltere 1939 senesi i!kbah• J 
Po~Jnyaya garanti 'erirken· ıl 
garantiye Rusyanın : tirak ~ 
ceğini ve otoriter de,·letlere -
teskil edilecek olan mü,tcre~ 
cephesinin bir harbe ırani 1" 
ğını ümit etmişti. Filhakil<_•_, 
lonyanın Alınan istil.is na uP, 
sına mani olmak, İngilteredrll 
yade Rusyanın işine elve~~çı 

Fakat hadiseler tarr.amıle i;ıl 
ve intizar edilır.edık bir ı" 
tecelli etlL Rusya, İngiıteft /1 
Fransa ile anJa,acağı ye'!1t (
manya ile anla~tı. Bunun uj,I 
İngilterenin Polonyaya verd• · 
ranti manasını kaybetti. .A.!~ 
Rus anlaşmasını harp takıl' 
Almanlar üç hafta içicde 1'~ 
yayı istila ettiler ve eylül s<1 
da yapılan ikinci bir anla!in'1 

Rusya ve Almanya Polonyal'.\ 
Iarında paylaştılar. 1939 eyl~r 
!aşması, 18 inci asrın on , 
doğru Prusya, Rusya ve p.ı;~· 
ya arasında yine Polon)•anJJljJıl, 
simi için yapı.lan meşhur t?'. 
!aşmaları hatırlatmakta id1• 

ya bundan sonra Polon} a:~· 
müş ve tarihe intikal etın1? ,ı 
devlet telakki etti ve Pol~ 
tekrar canlanacağından b . 
mesine bile tahammül e<Jeı1l~ 
ğini anlattı. Polonya haki<' c 
bu insafsızlığından dolaY!_ ~ 
tenkit ve muahaze edilm•~\, 
geçen gün L:ındrada imı~" 
mukavelenin delalet ettiğ• ·~ 
ric'at, Rusyan:n bu noktada., 
hatasını itiraf mahiyetinded• 
nunla beraber, bu Pol<ı>r·Y' 
lesinde bütün mes'ul,vetlıt ıı, 
ya tahmil edilemiye~i de~ 
dır. Hakikat şudur ki Pololl. ~ 
ruluşundan sonra RusyaY~iP 
blr düsmanlık siyaseti 13 '1l 
mişti. Rusyanın kollekti! b"'I 
temine iltihakına kadar_ bı~ 
ceye kadar mazur görule ~ 
olan bu hareket bu hadise; 1 
ra da devam etti. Hatta 0 

kc-llektü barış s:Stemioin 'il' 
sabotörüdür. Albay Beck Nı 
resi altında Polonya, Aln>9 İjtl'. 
anlaşarak garp dcmoJ<raS Ç 
karşı bile vaziyet almış ve ıf. 
lovakyanm parçalanmasJl'l9 ..,e 
etmişti. Binaenaleyh RusY;/ 
bay Beck Polonyas nı J<ll lr. 
için fedakarlığa katıanros" ıı" 
nemezdi. Fakat bu muhaıce ~ 
lo.ı.yanın mukadderatı ~ıl' 
dan doğru olsa bile, Ru~'8 ô 
niyeti bakımından dc>ğrU Jı;ı' 
ve doğru olmadığını da 
gösbermiş bulunuyor. pıı 
Şimdi Almanyanın taa ~ 

na hedef olan Polıınya '~~' 
mukadderatlarını tevhit ~cci f 
lunuyMlar. Her ikisi de. ıef· 
lar altında birleşmekted~f gı~ 
tamamiJ.e Almanyanın ~l o' 
istilasına uğramış ve fı i 1, 
ortadan kalkmıştır. Diğef . 
ni düşman ile bir hayat ı~~f 
mücadelesine girişmiş ;e11: 
Yakın mazide takip eti 

9
6 r 

tikadan her ikisinin de 11 11e 
duklanna şüphe yoktur; I 
ya ile ~lonya felik;'tı:f:~ 
kadar da nedamette bıI 9~ 
lunuyorlar. Şu var ki, b: ıe'' 
nın hakiki manasını aıı ~ti 
Polonyanın, ancak tgnte ıc ~,!' 
ya tarafından kazanıJaC9 1-".'., 
rek zafer neticesinde c~;,r.ı~ 
ceğini hatırda tutmak ıa ;0~< 
sebepledir ki Rusya - ~r..ıı', 
lamı.ası, nihat sulh gare tr' 

" ~afh"'·nı tesbit ed~n .~:ı.t. 
Rııs it•ı ~ mahlTetln<l"""' 



- ' . ':-., .... .. . . - ~ " - . . -Hindiçini'nin japonlar 
tarafından İ§gali tamam· 
land• - Hopkim Moa • 
kovadan Loodraya dön- , 

Bu ys .... ~·- meUnlerı "'-~dol t dü - Marqal Llst ne - uz ak ş ar k, t a 
-uu l"UM& den Atinaya geliyor? -

lt11n. ~~~_.lııımAla~tuırr> Alman tayyareleri Sü • muhasamat bir-
Uı:Hr.. __...,. • ._, veyfte birkaç vapur ba· d 

l>onı -.<ırktan gelen haberler, ja.. tırdılar. en patlak vere 
on0 aruı harbe bazu·iandıklarını ===========1 • 
o .... tere 
'ltte~eu:. alametlerden bahset • ı ~daki Alınan KUreıt~mn ha.. CCk istidatta ! 

Jc kiki vazıyetini bizzat görmesi için 
itil ~n Maarif Nazın aq.rettiği yapılmak!.adJr. I.ondra '5 (A.A.) - Ofi: 
~ınde, bu $CllC mektep ta- ALMANLAR VİŞİYİ Gazcte1ıer, Amerikanın japont·a 
d' dagb.rı ve pliı.jlara ,eön.. TAZVİK EDiYOR ile muhtemel 'bir ~arpışmaya cid. 
'1\T.ek, açal&c.ak müdafaa Londradan verilen haberlere gö- di surette hazırlanmakta olduiu-
' r.ıııda vatan vazifeleri ile re. Almanlarla Yişi araanda ı.ek- nu ehemmiyetle kaydetmektedir. 
tq lll 0lınalanru tavsiye eırniş. rar m~re. başlaıııtıJ§tır. ler. Bir de japonlar, .Ameri.kaya 
lıt~~a .askeri talimler yap- Bu müzakereler Sovyc1 .. Alman olan ihracatlarını tatil etini: ol • 
tiL Cak ve ıh.avacılı.k işleri ogı-e. harbinin ....... 1 .. -~.,. üzerine inkı- dukl.arından Vsıaington, iki millet 
~ektir. ~- .,. 
~ taa uğramıştı. Alınanların takip arasında mütemadiyen artmakta 

klllıQ et-in Tok~·odaki muhabiri, ettikleri gaye, Amiral Darlanı <>.an gerginliğin birdenbire pat -
~ Eaze'-elermin ciemokr.asilere Fransız üslerile Fransız filosunu lak vermesini }»eklemektedir. 
~§ıddetli neşriyatta bulun • bir sulh mükafatı olarak A1man- Diğer taraftan Sydney'den alı-
"iı' ını, yakın bir atıde cıddi bir yaya terketmcğc ikna eylemektir. nan haberler, büyük Okyanusla 
~~Yet hasıl olacağını bildirmek- Fransa şimdi İmparatorluğun muhasamatın başlaması halinde 
~ı:~uhabire göre, japonya ha.. bir kısmını Mihver lwv\'etleri.De A'•ustralyanın da Amerikanın ha. 
~...__:mı tamamlamak için va. açmıştır. Bunlr, ilerideki hare • rekahna ~tirak .etmğce imade 
~ak niyetindedir. kat için Fransız topraklarında olduğunu göstermektedir. 

' ıı hükumeti ile Vişi ara - üsler haznlıyacak.lardır. 
~Yapılan anlaşmaya ievfikan KAHİRE VE SÜYEYŞE HAVA 
~ likerleriııiı:ı H\ndiçinide AKINLARI 
~a . çıkarılmaları ve bütün 
~.!_~gali tamamlanmıştır. Dün gece Kahirede ve diğer 

'~ı.on'daki japon .sefiri hü- »ısır şehirlerinde alarm ipret-
'~-şifahi rapor vermek ü- leri verilmiştir. Süveyş kana1ı 
llo~~yoya gelecektir. mıntakasına bombalar düşmüş, 17 
• ~~s. LONDBAYA DÖNDÜ kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştır. 
~~el~ın şahsi mümessili Hop. l Berlin kaynaklan, Süvey-1 kana.-
L ~taıinıe ve :Sovyet zimam _ lına yapılan hücumda, 20,000 ton-
~rııe ·· luk bir ticaret -:vapuru ile 8000 ton. 

\>~~- go~tükten 90lll".a, Mos. luk dig"<'r bir vapur ba~ırıldığını 
~;aa.n .Londraya döl1n1Üitür. 
\~ ln iliz · amdariarı il ve 20,000 tonluk bir \'apunın da 1 

l6rij g .zım e lam ortasına isabPt görüldüğünü " 
~ ştillcten sonra, Ruzvelte bildil'mekt.edir. 
•eı A-nu vermek üzere biran ev • A ·u'C'Rı· KADA HARP 
~-:1_~.ikaya dönecektir. .ıun.c. 

Sovyet Tebliği 
(l inci Sahlıederı Devam) 

rak düşman motörize kuvvetle -
:rine ve temreküz noktalarına bü. 
cum etmekte devam eylemi.il.er
dir. Pazar günd tayyare me)'dan -
lannda 20 Alman tayyaresi :tahrip 
-edilmi~ir. t Rus tayyarsi !ka • 
yıptır. 

P.azar gecesi Almanlar M~ko. 
vaya yaptıklara taarruzda 2 tay
yare kaybetmiflerdir. 

(Kolm Nowrjev'in şarkında ve 
tlmen gölünün .80 ki~-metre ce • 
nubundadJr.) 

~~AL LİSl' AT.İNAYA ALEYHTARIARI 
~ GELIYOR Nevyorkta Holmes isminde bir Mekteplerin açılma 

'ta dradan bildinldiğine ıöre, papaz, Runrelti cmuhasamatın ta- •• • 
41;k: ~1 List Atinayı bekıemne • tiline ve hakiki bir :sulhün tees - gunler:ı 
~ zamanda ziyaret etmek süsüne• delalet eıtmeği davet eden cı inci Sahlfeden Den&) 

~ CephPdeki vazifesini mu _ bir mahzarı ortada dola.ştumağa lüle kadar .sürecektir. 
~ı ~ bırakmışt.r. Bunun 3e.. bqlamııtır. Lise devlet olgunluk imtihan-
l'ııg '6yle tefsir edili)"O!'; Yunan, Bu t~ bat1i .cemiyeti. bey. lan JB.23 eyllilde yapılacak, kayıt 
~ıı 0slav ıre Bulgar aha:Uıi Al • nelrnilel Sulh ve Hüniyeıt kadın- ve kabule 22 eylfilde son verile-
,~a «ati derecede :ta.at gös- lar cemiyeti ile barışsever diğer cektir. K'?Z san~at mekteplerinde 

);{'Yor birçok teşekküller tarafından da bütünlemeler ve kayıtlar 25 ağus-
~ a,-ahati :BaL teşvik edilmektedir. tosta başbyacak, ~ eyl.Wde bite. 
f\_ ccktir. 
~ ... i samıetnda Alman - Sovyet İlk okullar hariç diğer tekmil 

mekteplerde 25 eylulde tedrisata 
~ o inci Sahileden Devam> Harbine bir bakış b~lanaca'ktır. 
~ak Beyoğlu hastanesine 

Sırıı: ~ştır. 
1' l\ ~ıde Dervişler sobğınila 
lı) Utnarada yor;ancılık yapan 
~ilnda Ali Popraz Galata .köp
' d~n denizi seyrederkerı mu.. 
ııı.uM~esıni kaybed.ip denıze 4üx • 

Y•\lt 
<\} • ' 
~Y tnotörü kaptanı Mhmet 
~tıfo/• tarafından kurtanlıp 
~. J hastanesine kaldmlınıı -

l(ahve satııı 
~~ .. O lnd Saılaife6ım J>enm) 
~ ~Core mal verilecektir. &1-
tt~ 'Veciler bu kahvelel'i 250 
~ k ~aketler içinde -evvelce 
~al..edil.nıiş fiatludan her.kese 
~rdır. 
~ ?ir numara veya :vesika 
~ ~e lüzum ye>ktur. Bir 

~bu ıçınde bütün kuru kahve.. 
~~, tekilde satıp bi.ilıyacak.. 
~;~l'rlca yelll pertner de gıe-
~ ... 
~~ 'büyük otel ve gazinolara 
~ k ~ la.je :Müdürlüğii tar,_ 

(Birinci .... e.ı .. 9evam, 
Ukrany::ıd:ı ~irme hareketi ya

pan sert Alman Ye Macar te&ekkül
Seri, SovyeUerin ba7at.t ellemımycti 
haiz demiryollan ile munsalıısını 
kesmiştir. 

Almanlar IQJd'i r.aptetmek ~ 
büyük bir 11.areket 7Çlnllk\adırlar. 
St.OkbOlm ka~n, bu~ •eY
kulceyf baıtımından bDTillt ehıemml
,.eti olmamakla beraber, ııere! ve 
haysiyet miıluhozalariyle zaptının 

zaruri oldu.lunu lbıldinndctedir. 

Bu bölge yubrdan ve ~ıdan 
kuşanmakladır. Alman kumandanlı
jının hcdcl.i Ukm7anın Büyük nus
ya ile irtibatını kesmektir. Bu mın
takada Rus !ıı1rn1arı rlc.at etmekte
dir. iMare:al Budiyenl :tt·r ihataya 
maruz .kalmamak için bu ric'ati tesri 
etmektedir. Rusların nerede mevzi 
tutacakları malliım ddildir. 
KUKABiL 
TARAFA GÖRE 

Londrndan ~elen haberler be. 
cember 2çine alınmış olan cüzütam-
1an kurtarmak için, Sovyet kıt'ala
ırmıa lüyef'm GarbJoda mukabil bir 
taarruza ~tik1erinl bildirmektedir. 

Sovyet tebliğleri Smolensk'te ,..e 
Bula 1le Çerko[ istikametlerinde ve 
Estonyadn muharebelerin devnm et
tiğini bildirmekle iktita elmektedlr. "ahve verilecektir. 

'- llbul Ziraat Mektebi Müdürlügünden: 
~ ""'"1 de ' atı •laa mektep baJlanmn arttınnanna Ut.ekli 
~ arıtırmaıı111 14/8/941 Pir lemlııe pi sut U e teaMlit edildiği 

b 
!.-.. ..:,.. D. Y olJan 4 İf letme Müdürlüfünden: 
S ~ U 'Dl.ıntlıkumdan ıDttar edile cek qajada ocak kilometlerl, mildar
~~ 'bdelleri.,te ınavakb t lemhıat mlk\an ve mllnakasa .tarih· 
~~ • . ~ talat .ifiııe talip çlkmadılmdan yeniden w saat 15 de 
~~~ üncü lflebne Mudürliijiln de kapalı zart usuliyle münakasaya 
' ~alc.r BM l.ie ~ UtiyenlerJ n teminatlarını ve kanunun la)rin et-
~ e\'v la 1eklif mektuplarını münakasa günil olan muayyea saatten 
~ ellne .kadar KomisyOA Reis Uiine ve:r.meleri "z•mdır. 

~'it ! ~lacaJııı •eciJaneler kabul edilmez. 
' ~t mukavele :ve şart name projderi 4 İtletme Küdfirlll-

' ve .Allltara Gar Ş etlij:iodea paru&z olarak verilir. 
ltıı..._ . clS91> 

~ Şee.i Miktarı Jıltihammen lluva'ldr:at Münnknsa 
MI Bedel ~inat Tarllıi 

L. L. -... 708 911 
600 180 

ılOOI 1800 
1000 130I 
100I 1400 
lOOt 130~ 
1008 1400 ' 

1008 Uot 3171.'11 21.JAlfl 
loot UOI 

--<>--
YeDI tip ekmek 

(l lno! Sablfet. l>ena) 
direccklerdir. 

Eski tip unu ıbiten fmnlar bu. 
gün Ofisten alacakları unlarla ya
rından itibareıı. yeni tip ve hal.İıl 
bugdsydan yapılın11 ekmek ima. 
line başlıyacaklardır. Fırmcı1arm 
Belediye İkt:sat Müdürlüğüne 
verecekleri beyannamelt"rin mücL 
deti yann akşam 'biteceğinden 
tekmil fırmlar.a un te\•zij perjelll-

• be günü akşamı bitecek ve her 
tarafta da cuma günü y~i tip 
~ktnek çıkmli olaca'kbr. Fırınlar. 
dan beyanname alındıktan sonra 
kontroller yapılacak ve yeni un 
almak için eski tip unları saki•. 
yanlar hakkında kanuni .tHbiata 
girişilecektir. 

BAŞVEKALETIN TEB~t 
Di~er taraftan Başvekalet bu 

sabah neşrettiği bir tebliğle hal
kımızın lırmlaruan .utm alacağı 
ekmeklerde görecekleri her ku. 
suru derhal mahalli belediyelere 
hildinnsini rica etmektedir. 

Bir akıl hastası 
(1 'inci Satdfechn Devam) 

ıru yataltnda fada .sıkllmq ve 11. 

cllktaıı bunalarak hava almak S
temiştir. Zekeriya hastanenin iist 
katından bahçeye inmek için mer. 
diven bap.na gelmiş, fakat aya .. 
ğını bop atarak tq merdivenler
den aşağı yuvarlannuştır. Gürül.. 
tüye koşan gardiyanlar zava11ı)'·ı 
kafası patlamış bir halde alt katta 
bulm.Ujlardır. De~l ~edavi ya • 
pılmasına rağmen Zeker!ya bir 
müddet sonra ölmüştfr. Hadise 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Sovyetlere Ame• 
rıikan yardımı 

Hopkins'in 
Moskovagı 

ziyaretinin 
gizli sebep
leri oar mışl 

Berlin 5 (A.A.)- Yarı r~ 
mi bir bynaktan bildiriliyor: 

Ruzveltin hususi mümessili 
Hopki.nsin Moaovadaki ika
met.inin gizli sebepleı·j hakkın. 
da bazı malumat ~lde edildiği 
yarı resmi mahfillerde beyan 
ohınmakt-ıdıı. 

Maamafıh şimdiiik Almanya 
hu hususıa 1asrihatta b.llluna
cak vazıye~te değil<!::. 

RUZVELT 
donanmayı da 
teftiş edecek 
Vaşington 5 (A.A.) - İyi bir 

kaynakıtan öt:rrenildiğine göre, M • 
Ruzvelt Vels i.le yapmakta olduğu 
gezintiden i.!ftifade ederek, Ati.in. 
Ukteki Amerikan üsleriyle olan 
deniz muvasaWarınm emniyeti 
için donanma tarafından alvıacak: 
tedbirleri bizzaıt görecektir. 

Bunun için Atlantiktıe bir yerde 
Amerika donanma kumandanı Re. 
isicumhura mülüi olacütır. Fa
kat bu mülakatın zamanı ve yerl 
bi1dirilmem.ektedir. Reisicumhur 
hareketinden evvel Atlantik fi .. 
losu ve kumandanı le müteaddit 
görüşmeler yapmıştır. 

ı musroalak delme 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

- cArk.&dqam Mustafa oilu Salih 
:Bıdcaristaııda iken defineyi :ıömen ih
tiyar Ermeninln blr arkadaşı ile ah
bap olmUJ. İhtiyar Enneni defin~ 
ea.ndülü :-eri :;ralnız bu allama 1671e
mı,, o da &ecıeği zaman Salibe if3a et
miş. Salih ıSl1'f defineyi bulmak emeli 
ile 'buraya hıcret etmiş, fakat ha.Stala
n~ ak Darülacezeye duırnuştür. Orada 
bana açtı. :Biz arama için para bula
mad.ığınuzdan hiç Wr ıey yaprunadık. 
İşte bu .ualarda da llacbım Bayp. 
.noşun U$d>büsüııü öğrendik, Kaz171 
hıerliin mer.akla ıtaltip ediyorduk. Li
kln orada bir~ çıbnı7Jlcatını bili
~ortluk. Çünkil yanlış yer kazıyorlardı. 
Biteiı:iın bir ,ey bulamadılar!~ 'Fakat 
Polonyalı n1iitehassıs hafriyatın tati-

linden :90Dr& elindeki hnuas tıletıerle 
yeri dinliyerek asıl definenin ycr:ıni 
bulmuştur. Yakında <0rada k.auya baş. 
.hyacağını işittik . .Fakat bu 7eri daha 
evvel biz bıliyorduk. Binaenaleyh de
tlne ona dciü bize nit olmalıdır. :Bl:r. 
fakır oldut;umuz lçln kazı yaptıramı
yoruz. Onun için defıne ılzerlndckl 
hakkımızı isbat Jçin 1 mıl7on liranın 
gömiilü olduğu yeri, sımnı alenen 
ifşa ed17oruz· 

De!1ne Gazhaneden çıkıp Sü~
cop mezarlıgına eirildikten sonra o
radaki duvarın 150 adım UcrlSlnde 
20 adım Açıklığında. ik1 kız. mezarlı
ğı arasında kesilmiş blı· ataç altında 
saklıdır.· 1 MılJ'on iiray.a gömen ihti
yar Ermeni zengini yanına, ~uval 
içine sardığı bir ınıırtlni de gömmüş. 
tür. Kazıda evvel~ bu martin bulu
ucak soma define çıbcaktu.> 

lngiliz ve Japon 
a•zeteleri 

(141ol 8aırf .. MI 'Denal 
iNG1L1Z GAZETELERININ 

NEŞRiYATI 
Lo.Ddra 5 (A.A.) - İngiliz mat -
buatı,, bilhassa cTaymis ve cDeyli 
Telgraf• gazeteleri bu sabahki 
neşriyatıı:ıda. bar.is bir geniıleme 
polrtiıkası takip eden japonya.ya 
şiddeUe hücum etmekte ve hü. 
kfunetten japonyaya karşı daha 
çok şiddetli tedbir~r alınmumı 
lSrarla istemektedirler. 

VEFAT 
KAZIM CAN ÖLDÜ 

~zacı Kazım Can 3 aydanberi 
mmtarip buluadağu ıbastabktaa 

kurtulamıyarak refat etmiıtir. 
Ceaazesi ba,ıüa Tef"İkİ1e camii 
karşasında Dilek apartımaD111daa 
kaldanluak ikin41 aamHı 'l'eşvi. 
kiye camiinde kıhnacak ve Edir. 
nekapıdaki Şehitliğe defnedilecek.. 
tir. 1008 1208 

2000 .,.. 
2oot l80t 

(.l IDCi Sahlfedat Devam) 

berlere göre Amerika Rmyaya, 
başta. harp .malzemesi gelmek ü.. 
~ mümkün olan iktıaadi yar • 
~da bUlunacaktır. Bu yardım, 
tıcaret anlaşmasının bir ıene u -
zatı.lmuı :saye.sinde kabil olmuş.. 
tur. 

Sovyetlerin Vaşington sefiri ga. •••••••••••••1 
zetecilere beyanatta bu~unarak 1 T 1 Z A 8 

2001 
2000 
.2009 .... 

.321)1 

3200 
!HD 
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Amerikanın Sovyetlere yardımı 
lefebbüsii Sovyet RusyM'tın Al -
manya~~· mukavemeti der~i.ııe 
~lı olduğunu söylemiştir 

Ynılanmmn çoidufundaa cblr ca- • 
susun eizli defteri>, cHucu mborusu> 
ve cbir clna1et dMvası> tefrikaları -
anıza ilenıedemedtk. Ö&ür dıleriz. 

• - SGll TELCltAP - :t ACtJftOS ıttı 
-.lliiıii.-!i-..iiılliiiiıııİıiii-..ıiıiiiiiiiiôii...-...-.iıiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm----

HA RP D9N! Aı 1 o N u N 1 ı·apnmlf Afk ve M•eera H11 tıraları 
HARBiDiR 

. • . <Başmakalcdrn ?cvam> 1 Hayahnı Anlabyorum ! .. 
tefiklerı ılc sulh ve fakat Japonya. 
İngiltere. Amerika aruın<Ia harp. .. .• 

Bu neticelerin değişmesine im- Yazan: HALUK CEMAL No. 54 
kan tasa\'\'ur edHcnıcz. Alman)·a 
i~in harp, dün)·~·· yeni bir nizam 
vermek ve dünya imparatc.rluğu. 
nu tesis ıretmek laubidir. Amerika 
Ye fnptere için ele demokrat ni. 
2amı hakim kılmak ve bütün pü
rüzleri ulah Ye ıasfiye eylemek 
laarlti ol111uflur. Bunun ~in; her 
iki grup da son takatiae ve son 
imkinma War; i•eolojik ve as. 
keri uf erini taı.akkuk ettirmiye 
gayret edecek • e harp ileti yK.. 
lamadık dünya köşsi ve menfaat 
sahası lnraluwyacaktır. A\'rupa, 
Asya, Afrika kıt'aları ile deniile
rin ve OkyaaUlar i~ndeki acla-
1arın yeniden tanzimi, galip tara. 
fın ideolojisine ve iktasacU sistemi
ne bağlanması davası; bu umumi 
harp nölwt ve yoklamasının mes.. 
nedini teşkil etmekte ve mağlup 
taraf için bir defa daha kalkınma. 
J'I asırlarm branlaima terketmek
tedir. 

Bunu1l içindir ki, bu defa'ki harp; 
ltir senar,-•.JU :aatlırması ile be. 
nber; yer yer, safha safha \'e pcr-
4e perde yeklamadık tliJ ar barak. 
auyacak ,.e ltehemeaal nmumi bir 
tliiaya harbi .ıe.riai ceçirerek 11111-

kaf ckr yıl ve gününde bitecektir. 
Harp bu harptir, hazırlık bu har-
1"a hnırhpbr. 

ETEM iZZET BENiCE 

Harp Vaziyeti 
(1 i9e! Sülfeden Devam) 

Alman ve müttefik motörlü bir. 
tikleri Stalin hattı içine girmişler 
ve Kiyefe karşı kuşat1cı bir taar. 
ruz tevcih etmişlerdir. Yukarı Bug 
nehrine varan kuvvetler bu nehri 
şarka geçerek Zerko\'a doğru iler
lemiş'lerdır. Bu suretle Smolensk 
meydan muharebesine benzer bir 
ımWıarebe ibaşlamışt.r. Aşağı Din
yester ve Odesa mıntakasındaki 
Sovyet kuvveUer.inin şarka çekilip 
çekilmedikleri hakkında hiç b!r 
malumat yoktur. Eğer bunlar vak. 
tinde çekilmemişse, artık aşağı 
Bug nehr.i şarkında ihata edilmek 
tehlikesine maruzdur. 

Uh--ranyadaki Sovyet cephesbıde 
'hasıl olan bu buhranlı vaziyete 
sebep, Kiyef garbinde mllkavemet 
clen Sovyet şimal cenahın.ın ve 
merkez kısmının bulunduğu mev
zilc.rden kısmen şarka çe)tilmesL 
dir. Buradaki Sovyoet ordusunun 
müdafaa muvaffak.iyeli şimal ve 
merkezde muann:dane dayanma. 
sına 'bağl: idi. Bu sayede cenupta
ki ku\'Vetleri kolaylıkla şarka 
çekmek ve ihataya mani olmak 
'kabildi. 

Bununla beraber Sovyetler Ki. 
yet garbinde mukabil taarruza 
geçmi lerd:r. Bu buhranlı vaziyeti 
düzeltmeler! ,.•arit olabilir Fakat 
biz bu mukabil taarruzun daha 
evvel yapılmasım muvafık bul. 
muşhık. Sovyctlerin bu ic::te biraz 
geç kaldıklar•nı zannediyoruz. 
Hul~a: .Aiman ve müttefik kuv· 

vetler K'yefe 80-100 kilometre so
kulmuşlardır. Evvelce de yazdığı
mız vcçhile, Ki)1efin mukadderatı 
bu 100 kilometre içinde cereytn 
edecek meydan muharebesinin 
neticesine bağlıdır. Ki~fi oynak 
müdafaa ile muhafa1.a için Sov. 
yetler artık daha şarka çekilemez
ler. yer kalmamıştır. Kiye! §imdi 
sevku lcey.şi mikyasta büyük taar
ruzlarla en iyi müdafaa edilebilir. 
Almanlar hem Kiyefi işgal etmek 
-.e hem de daha cenuptaki kuv. 
vetleri ihata ve iınha etmek su. 
retae bir tqla iki k~ vurmak 
istiyorlardı. Evvelki yazılanmızda 
bu noktaya işaret etmiştik. Bu· 
gün vaziyet bu hak gelmiş gibidir 

Alman Tebliği 
( ı hıci. Sahlfeden Devam) 

olım.ıf, Alman tayyareleri ıim~ 
difer hatlarına. cephane depoları
'fla büyük akınlar yapmışlardır. 
Moskovaya son hava taarruzunda 
büyük yangınlar çıktığı görülmüş. 
tür. Evvelki gün "Ruslar 58 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

FİN TEBL~t 
Helsinki 5 (Radyo)- F.inlAndjya 

harp tebliği: Kılaatımız Ladoga 
ve Onega gölleri arasındak; pasaja 
derin bir surette girmiştir ve Mur. 
mansk şimendifer hattını kesmek 
üieredir. Kıt'alarımız Stalin ka
nalına yaklaşıyorlar. 

D06UM 
~ Felaefe ve JCdebf7atçıJa.. 

nmızdan maruf Şair Jfamdar Rah
mi Karatay'm düa bir otlu dilnyaya 
plmiş ve adına (Balak) tesml1e e
clilmllür. Ebeveırnl ıebrik eder, 7av
,rucup UDID ömürler tlilerU, 

•- Bjz aşk.unııdan emin olduk.. 
tan, birbirimize bağlandııktan son.. 
ra hangi mani sevgimizi yere vu
rabilir?. Hem biraz da böyle olu. 
şu rlaha iyi .. Heyecan, hareket ka.. 
rışmıyan ,ma~alar hızını çabuk 
kaybederler. lztırap. sevginin lez
zetini arttırır, olgunlaşbnr Müj. 
gin!.. 

Birdenbire silkindi. Yedigi dar. 
benin tesirilc fena halde bozul
muştu. Yüzünde tereddütler, kor. 
kular okunuyordu. Lakin çabuk 
kendini topladı. Ehemmiyetsiz bır 
feyden bahsediyormuş gibi küçük 
bir kahkaha attı: 

Artık daha fazla duramadım. 
Bana el'an sergüzeştten, heyecan. 
dan bahseden ve on yedi yaşında
ki bir kızın ilk aşkını <macera!• 
diye 1an:yan bu adamın sözlerine 
inanmıyordum. Dudaklarınu bü.. 
zerek çok sert bir ifade ile sordum: 

<- Ha şimdi ;anladım!. dedi 
Şimdi anladım!. Demek siz o gece 
bizi gördünüz?.. ve sandalyesini 
yanıma çekerek devam etti: 

•- Siz heyecan duyacaksınız, 
macera yapacaksınız diye ben 
acı mı çekeceğiın Hikmet Bey? .• 
Beklemediği bu sual onu şaşırt.. 

mıştı. Gözlerini hiddetli .bakışla
rımdan kaçırırken daha haşin, da. 
ha zalim en büyük darbeyi de 
vurdum: 

- ~nim gı'bi bir k.--zcağızın en 
masum hislerile ~ nadığmız artık 
yeter!. Siz •macera• yı böyle saf, 
fakir aile kızlarının temiz gönül
lerinde değil, gece yanları şuur
suz kahkahalar atarak dostunun 
kollannda ~hvetle soluyan sar. 
hoş kokotlarda .arayın!. 

•- EveL. görmeniz ihtimali ak.. 
lımdan geçmedi değil.. lakin su
çum olmad ğı için çekinmedim. 
Size halazademden bahsetmemiş. 
tim değil mi?. O gece Bursadan 
geldi. .Annem beni kar:şılamıya 
göndermişti. Suadiyedeki ağabev~ 
sine gid~ekt.i. Yolda fırtınadnn 
vapur geciktiğinden karsıya .r:eçe
medi. Bizde kaldı. Onu bana. gön. 
lüme ait sanmanıza dobrusu tees
süf ederim. Hiç öyle olsa eve geti
rebilir miyim?. Hem sizin üstünü. 
ze böyle birşey yapmak .. ba kala.. 
rile ~şgul olmak .. ha\·ır •. hay r 
buna nasıl imkan verebilirsiniz 
Müjgan Hanım?. Beni bu kadar 
adi mi sanıyorsunuz?. Bense ona 
sizden bahsettim. Düğünümüzde 
de bulunacaktı! .• 

(Devamı var) ---------- --
Almenyadaki 

(1 inci Sahifeden Devun) 
fillerinde bqan olunduğur.r. göre 
bu tedbirin :stinat ettiği vesika 
Alma,ıı hariciye nezaretine henüz 
gelmemiştir. 

Amerlllada gemi .. , .... 
Vaşington 5 (.A.A.) - .Amerika 

Bahriye Dairetri geçen ay 34 ge • 

Maamafih şu cihet kaydediliyor 
ki mezktir tedbirler mukabelebil. ı 
misil tedbiri değildir. 

minin denize indirildiğini ve 63 

gemi !kaburgasının da tezgAha 
konduğunu bkUımiştir. 

lstanbul Fiat mürakabe Komisyonundan: 
91 No. lu İlln: • 

1 - Ellerinde aşağıda müfredatı gösterilmiş olan muhabere mahemest 
bulunan'lar bunları en g~ 11.8.941 Pn artesi saat 11 ye kadar Vlll)'ete veya 
kaymakamlıklara birer beyanname ile bildirece~lerdir. 

1 - Manyatolu telefon .masa veya sahra telefonu., 
2 - 1 - 4 mtllmetre kutnmda brom veya bakır tel 
3 - 1 - 3 numnra izaletör «telgraf fincanııı. 
4 - Anten teli cradyolarda kullanılan• 
5 - Posta kostik dclrktal hallnd~ 
S - Kuru pil ct.elefonlara mahsup 

'l - Anot bataryest c50, IO, l!t, 150 voltlur 
8 - Kömür çubuğu d4 milimetre kutur 100 millıo.... ~ 
5 - Potas kostik ckristal halinde> k 1! numara tutya levhadan> 
10 - Humzu sani mnnp.neı do& halinde safi1et derecesi % 90 - 92> 
1J - Grafit toz hali~de safiyet derecesi % 96 dan aışatı olmlyacak. 
1% - Oksijen !kayıııık teli cı - 4 milimetre kutrunda. 

2 - Beyannamelere bu malzemen in adedi, cınsl mlktan ve beyanname 
nin verildiği tarihte nerede bUiunduıtı :ve sahibinin kim oldutu yazıla-
dLktır. ' 

3 - işbu beyannameleı in yukarda gösterilmiş olan tarihe kadar taylıı 
edllmiş olan yerlere verilmesi Milll K onmma Kanununun \'erdiği salAhiycte 
Jstinnden ilan olunur. (8664) 

On!et f en~yoUan i;letmı U. Müdürlüğü ililları 
De\ let Denizyoll:ı.r İşletme Umum .Müdurlilğundcn: 
Gemilerımizdekl gcmı doktorluklar ı nıunhaldir. Bu münhallcr iı;l.ıı doktor 

almacaktır. 

Kendilcrme verilecek nzam.t ücret 170 liradır. Tayin \'a:r.iyeU Barem Ka
nınıu çcrçe\ esi dahlllnde yapılacaktır. 

Talip olıınlann bu hususta lAzım g elen vesaiki hl.mil olarak idaremiz Zat 
işleri Müdürlüğüne mllracaaUerı lüzumu ilan olunur. (6585) ... ... 

Galata rıhtımı üzerinde bulunan merkez ve ıube acentnltklanmız gişele
rinde vapurlann tıarekeUerinden bir ha !ta evveline kadar bilet tedarik edil
mesi mümkündür. 

Mevsim haseblyle yolcu nakliyatının ziyadeleşmesinden dolayı vapurlarL 
mızın 'hareket gün \re saatlerlnde h.dib ama mahal kalmamak üzere sayın 
70lculanmwn bir kaı; eün evvelinden bu ci,şelerdeıı bileUednl almalarının 

mümkün o1duğu 1lan~::.::::u;:r.==(::;18::1::4>::==:-:==:.::-:.:-:.:•:=:;;;;;;;:;;;;;;;.;;., __ ~.a 

lstanbul Defterdarltğından 

Doqa Ne. 

'17/3312 Sarıyer Yenlmatı.alle tb nl Sinan Y. ICW. 
So. I!. ~ Y. 1 !Me. h area. 

l/JT Edimekapt Atılı: Mutlafa P9P Mail. Hamam 
Scı. ZI. • No. b dWdclD m lOlfl• biaesl. 

1/4295 Şişli Mecidiye ~e Levent ıçitUiji 

t• 

So. E. 1 ve l Mil. No. il (!130.50) IO .tarla. 1112.60 
USll/2211 Süleymaniyede TiryUi Ça.qwnda 47 No. 

h kAelr dilkklnm 18/U IWaesl. 
l/'1518 Kumkapl 'rtllMntçJ Hüs amettm Nah. E. 

Yenlbpı harici Y. Scıia DCl aa;u E. 5l 
Mü. Y. 49 ve ıu No. 11 ı hanenln 'l/11 hls
ıesl. 

IDDl/NI Bü7ük Carfııla Çukur H.aıt. alt katında 
ı No. ıı klılr dD.kkan. 

1/219 Bakıritöy Yeni mahallede 3 iincü .SO. 4S 
No. lı 115 M2 arsa. 

lf.1807 !ıllolla Fenarl 14ah. C&rl ıkapl e1M..a.de 
2 No. lı dilkkfının 8/38 hllsesl. 

1/303I ~ra7da Atik Kus tatapqa lıfalı. Fı
rın So. 7 No. !1ı 40 Mı arsa. 

l/SZlJI Aban11' Laııga it.At.ip ıtasun Y. YJılı 

160 

1187 

900 

IO 

250 

120 

mah. Kltip Kuun So. :ı:. 19 Y. 27 No. lı ana. S30 
15100/DM Ereoköy Boatancı malı. Dejlrmen So. 28, 

• 23, -24 .No. 11 J hektar Shr tarla. 
llW/11 Fatih E. Kazasker Meb met Y. Hoca t}. 

vq• ınah. ı:. Emin Be7 Y. Koca Sinan 
'So. 31 Mil. Y. 1 No. 11 arsa. 

11112/111 Niş&ntap ltJZ Ortaokulu binasının Dıala 
duvan Jle su hazlnesiııfn hcdmi,yatından çı-
kacak enkaz. 

l/4111 Uııküdar GQ.lfem Halam ilah. ıtaraca Ah
met cad. ve Uncular So. 103 ve ı No. aı 

1690 

.. 

ın 

.. 
1 

ıt 

• 

12T 

• 
15 

2 d!lkk:Anm 4000/Jllllllaell. zzn 15 
Tukanda 7ıwlı P7ri menkuller 1/ 8/Hl Ct.rıamba ıünil saat 18 da Mlll: 

Jı:mlik Müdürlüjüınde mütefelddl kom isyanda ayrı yan ve açık arttırma ıı. 
•hhttJrtuo. Fala ıkabat içia Milll &nll.k 4 Dndl lra1-n1pe mQracaal (IUI) 



- SON TELGRAF - G AÖUSTOS lHl 

CADDE BOSTAN GAZiNOSU 
• 7 Ağustos Perşembe Akşamı 

NuRETTIN ve &rllada,ıarı 
KONSERi 

MüNIR 

Orke>tra MAK ALLAN 

SATIŞ İLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan : 

Ahmet Şakir Sarıca tara!ından Vak ıf Paralat İdare~inden 23400 ikraz No. 
siyle borç alınan paraya mukabil nısıf hissesi birinci derecede ipotek gö.ste 
rilmiŞ olup borcun ödenmemesinden dolayı i;ibıı ipotekl1 nL ıt hisse!;nin sa 
tılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafınd<in (285.tıOO) lira kıy 
met takdir edilmiş olan Erenköyünde Sahrayı Cedit - Goz~epe rnaha1lesinin 
eski Cadıbostanı yeni Çifte Havuzlar sokağında eski 27. 28 yt>ni 78, 80, 78, 
80 kapı N?. lı maklüp maa müşteml ıat bahçe ve köşkün hudut f'\'Saf ve me 
!3ha.sı aşa~da yazılıdır. 

GAYRİ MENKULÜN HUDUDU: 

Bermucibi senet eski 28 No. Jı kısmın Şarkı lebiderya, Garbı Şevket 
Larlası, Şimali Ktımtle tarlası, Cenubu lebiderya, bermucibi senet eski 27 No. 
Jı mahallin Şarkl yeni kuş:ıt olunan ta rilt ,.e kısmen lebiderya, Garbı Ziraat 
Bankası İkinci Müdürü Şevket köşk ve bahı;esi. ŞimaU vapur iskelesine mü
rur eden tarik Cenubu Sllt Fabrikası elyevm şart ile ferağolunan mahal ve 
mak10.p mahallin Şimali tar:k, Cenubu lebiderya, Şarkı Horoz Ali Paşa vere
sesi k~k ve bostanı, Garbı Şevket Bey sokağı He çevrilidir. 

GAYRİ MENKULÜN EVSAFI: Birinci Kat: 
Tarafeyninden bahçeye çıkılır çifte camlı kap~arı bulunan müstatll ı;ek-

1inde zemini mermer döşeli tavan duv· arlan yağlı boyalı büyük bir taşlık 
üzerinde tavanları yağlı boya lstanpa zemini parke üç oda ve tahta döşeli 
diğer bir oda, bir kiler, alaturka üç he a ve somaki musluğu ve el yıkama 
ma.hallini havi yemek salonu ve birinci kata ı;ıka."l merdiven ve altında blr 
kömürlük, zemini mermer döşeli merm er mu.a;luk ,.e tezgAhı ,.e demir yemek 
ıcbası bulunan mutfak, keza zem.ini me rmer döşeli ve mermer çamaşır teknesi, 

kaynama kazanı buvatalık ve sabit su kazanını havi bir çamışırlık vardır. 

Bu taşlıktan lk1 taralı arnuvo camh ca mekAnlarla ayrılmış tamamı eymalı 
ve yağlı boyalı ve altın yaldızlı, duvar !arı yağlı boya ve zemini parke döşeli 
ve bahçeve ~ıkılır camek1uılı kapı ma Milini havi diğer büyük bir salon üze
rinde altı oda. iki hela mevcut olup tav anlan kAmilen yaldızlı, duvarlar yat
lı boyalı doşemeleri parkedir. Bu odala rdan üçünün tavanlarına yağlı boya 
ile resimler yapılmı§tır. 

'İKinci Kat: 
Zcııı.iııi parke, tavanları altın yaldı zlı ve yağlı boyalı bir Balon •ekiz oda, 

bir he1l me\·cut olup d~etreleri tama men parke,. ta\ .. anlar yaldızlı ve tezyl
DaUı ve kınnen yağlı boya rcsimhdi.r. Birinci kattaki helfulın üstüne te~a

duf t'den kısımda zemini parke döşeli bir aralığı bulunan duvarları, zemini 
"Ve kurnası mermer ve içinde bir banyosu bulunan hamam vardır. Teshin 
için ayrıca cihazı mevcuttur. Bu kata çıkan merdiven mermer ·ve iki taraflı 
olup U.hanlıklannda somaki tezyinat v ardır. 

Üçüncü Kat: 
Bu kata binanın ~ağ taratındakj mermer merdivenle de çıkılmakta olup 

bll katın zem.1nlerl parke, duvar ve ta vanlan yağlı boya ile çini arabesk tar

zında tezyinat yapılm.ışKr. Tarafeynin de iki kule odası ve zemini mermer, 
çatısı sonradan galvanizli ıat1a örtülmüırı bir tarasa mahalli ve ilti çah altı, bir 

htlA ıı·e bir sola üzerinde dört oda mev cut olup zeminleri parke tavanları al

tın yo.ldızlı ve tezyinatlıdır. Merdiven b aşındaki camekAnlı odanın birin.in ea
mek~n camlan yoktur. Bu kattan mer mer döşeli bJr sahanlıkla üst kata çı
k>lmakta olup bu sahanlıkta bir merdl ven alU ve bir kiler vardır. 

Dördüncü Kat: 
Mermer merdivenle çıkılan bu katta mermer bir koridor üzerinde 

ı.eminı parkeJ tavanı altın yaldızlı ve tezyinatlı bir oda mevcut olup orta
sındaki helezon! bir merdivenle kule k atına çıkılmaktadır. Kule katı ile bu 
kısım arasındaki tavan ve döşemesi bu odanın ayni diğer bir oda ve üzeri kur
ııwı döşeli ve etrafı demir parmaklıklı bir tara.sa ·vardır. Helezoni merdi
venden çıkılınca geniş iki sahanlık ve üstünde ıemlııi kurfWl dö~eli ve et .. 
ya!ı demir parmaklıklı bir mehtabiye vanlır. 

UMUMİ EVSAFI: • 
Gayrı menkulün denlz kenarındaki iki cephesi 130 metre tul.ünde mermer 

korkuluklu ve yontma taşlı ve blokaj rıhtım olup \.apur iskelesine mütevec
clh kö;;esinde kAgir bir iskele mahalli ve ikl tarafında üzerleri taras ve yont
ma taşla yapılınıı iki banyo mahalli ve iskele üzerind~ ahı;ap tente mahalli 
'vardır. Bahçede müteaddit ahşap ve kAgir tavuk ve güvercin kümesleri, 
ahşap bir baraka büyük bir havuz üç tulumbalı tu dolabını havi bostan ku
yusu mevcuttur. Bahçenin bir tarafı komşu hududu ile, ıokak ciheti duvarla 
çevrilid.lr. Köşk ve arazide su tesisaaU ve bu tesisat jç-in bir su teraılsi ma
halli ve bir el tulumbası ve diğer bir bostan kuyusu küçük bir havuz ve 
cadde bostanı iskelesi ittisalinde bir ıa ndal çekmlye mahsus kızak mahal!I 
ve bil7ük bjr bostan kuyusu vard ır. Binanın etrafında 7 balkon ve mermer 
bordürlü ve üzeri çimento kaplı tretov ar mevcut olup Şimali cephesindeki 
kap.ısına mermer merdivenle çıkılmaktadır. Garp ta.rafındaki kapısınn iki ta
rafı mermer korkuluklu ve mermer me rdivenle ('ıkılır mermer bir sahanlık

tır. Cenup tarafındaki kapının süveteri mermer ve sutunlar oyma tezyinat
lıdır Bina kAmilen k~gir zemin kattan maada aksamı ahşap k;:ı.plama ve 

,.atU boyadır. Bütün pencere kornejle ri tavanlardaki teı.yinatın aynıdır. Bi
ııa.nJ!n zemin k-tındaki pencereler kıs men katesll olup üet kat pencereleri 
panjorludur. Bilcümle ah.şap aksam ta mamen yallt boyadır. Binada teshin 
tertibatı ve husw t ıu tesisatı mevcuttur. Bahçede koru halinde muhtelit 
'cins sam. mazı. kestane vesair nadide ağaçlar vardır. Gayri menkulün mev
kii şerefli olup vapur iskelesine ve tramvaya yakın ,,..e Caddebo..~ plA
lt ittisal.indedir. Maheme ve i~çillei mükemmeldir. 

/ 

MESAHASI: 
Tamamı kayden 15 dönüm üç evlek 16800 arı;ın ve btlmesaha 31874 

metre murabbaı olup bunun 899 metre murabbaı bina ve bakiyesi bahçe ve 
çamlık arazidir. 

Yukarıda hudut, evsa.1 ve mesahas ı yazılı a:ayri menkulün yar1m hisse
ıu açık a.rttırma7a kon.muştur-

! - İıbu fayri menkulün arttırma prtnamesi 18/8/941 tarihinden itibaren 
937/6141 No. ile Üsküdar İcra Dairesinin muayyen numarasında berkesin görebil

rnes11çin açıktır. İlAnda yazılı olanlardan fazla malürnat almak istiyenler, l.sbu 
sartna.n:ıeye ve 937,.6141 dofiya nurnarasile memuriyetimlze müracaat etmelidir, 

2 - Arttımaya ~tirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 ğu nisbetindc 
JJfY veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alac:ıklılarla ıU&e r aliıkadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle !aiz ve masrafa dair olan 
:iddialarını iebu iJWl tarihinden itibaren 15 gün iç.inde evrakı müsbitelerile bir~ 
likte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile 
ııabit olmadıkça satış bedelinin pöylaşm a,,,mdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artlınnaya iştlrak,.edenler arttırma :;art.namesini oku
muı ve lüzumlu malıimatı al~ ve bun tarı tamamen kabul etmi~ ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 25/8/941 tarihin de Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar tlskiıdar İcra Memurluğunda üç defa bairıldıktan sonra en c;ok arttıra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin :"'dzde 75 ini bulmaz 
veya satı~ istiyen.in alacağına rüçhanı oJ.an diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların bu vayrf menkul He temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü ba k.i kalmak üzere arttırma 10 a:ün daha 
temdit edilerek 4/9/941 tarihinde Perı;embe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
tlsküdar icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alaı.:a
ltna rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edlln_·ıis alacak
ları rnecmuundan fazlaya çıkmak prtty le en ~k arttırana ihale edilır, Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve ~atış talebi düşer. 

6 _ Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse lb.ale kararı t esholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklllte bulunan kimse arzetmtş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya. bulunmaı.sa hemen 7 gün müddeUe artUrmaya çıkarılıp en çok 
artL.rana ihale edilir. İki ihale arasında ki fark ve geçen günler için yüzde S ten 
hesap olunacak Iaiz ve diğer zararlar ayrıca hi.ıkme hacet kalmaksızın memuri
yetimlzce allcıdan tahsil olunur. (Madde 133) . . 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yırmı 
aeneLk vakıf tftviz bedelini ve ihale karar pullarını venniye mecburdur. 

1-füterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delhiltye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf lcaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bed~

linden tenzil olunur. İ.sbu gayri menkul i.ln yukarda göstcrllen tarihte tis~ild~r le 
ra ~lemurlulu od: ;tnda i~bu ilin ve a:österilen arttırma "tnanlesi daıresınde 
satılacağı ilan olunW'. '6648) 

Sıhhat ve 
SAGLAM 

Güzellik 
1 Balıkesir Memleket Hastahanesi 

ve 

GÜZEL 
Dl Ş LE RLE, 

Sai::lam ve güzel 

DİŞLER de 

SANiN 
Diş Macunu 

ile temin edillr 

Dişlerinize Çok Dikkat Ediniz. 
B&zan en ustad doktorların bile sebep menşeinl bulamadıkları bir hastalılm, diı; 
l!Uhabından ileri geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 defa dişlerinizi tırçalzyarak \'e daima 

Kullanarak Diflerinizi Koruyabilir•iniz. 
Eczanelerle büyük Itriyat Mağazalarında bulunur. 

Vekiletinden 
ElAZlğ - Van - İran bududu hattının 136 + 500 üncü kilometre. 

siyle 158 + 000 Jnci kilometresi arasındaki altıncı kısım lnşaaU ve Blnıöl -
Muıı arası himıet yolu inşaatı kapalı zar:! usullle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 16/8/941 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 12 
de Vek~letimlz Demiryollar inşaat dair esindeki münakasa komisyonu odasın. 
da yapılacaktır. 

2 - Bu lı;in muhammen bedeli iki milyon beo yüz bin •2.500.000> li
radır. 

3 - Mu\-akkat teminatı sekı-en sek iz bin yedi yüz elli c88.750.t liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme sa rtnamest, Bayındırlık İşleri genel fart .. 
namesi, vahidi kıyasi fiyat cetlvell, be tonarme şartnamesi, telgraf hattı p.rt., 
namesi, takeometre plAn ve proflli. 91 C numaralı tip betonarme kontrol ta .. 
llma"1amcsl, köprüler hesabı esaslan, köprü vahidi kıyası fiat cetvelinden 
mürekkep bir takım münakasa evrakı elli lira mukabilinde demir yollar in
şaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya iştirak etmek istiyenler her türlü referanslarını ve 
diğer vesikalarını bir istldaya rapteder ek münakasa tarihinden en az Uç gün 
evvel Vekalet!mlze vermek sureliyle bu iş için bir ehliyet vsikası talep ede. 
ceklerdlr. 

6 - Bu eksiltmeye girecekler 2ol90 numaralı kanunda ve eksiltme şart

namesinde tesbit olunan evrak ve vesi kalariyle ehliyet vesikalarını ve fiat 
tekli!ini havi zar!lo.rıru rnezkO.r .kanun ve şartnamesinin tarifatı dairesinde 
hazırlıyara.k milnakasanm yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numa. 
ralı makbu:ı mukabilinde K omisyon Ba.skanlığma vereceklerdir. 

, •4782 - 6374> 

GAUTHIER VIDAL 
ANiLiN VB .&LIZAalN BOYALABI 

Ev İşlerine mahsus her cins Kumaı için 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

• 

Umumi satış 
deposu: 

İstanbul Çlçel<pazan 
sokalı AlUparmalı: 

Han No. 3 - 4 

Eksiltme ilanı 
Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünden 

8/8/1941 tarih Cuma ıünü saat il de Yük.<ek Melctepler Muhasebeciliği 
ekslltme Komisyonu odasında 1852 Lira 12 Kuruş keıi! bedelli Süleymaniye 
Kütüphanesi hela tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele Nafia İşleri Umumi, Hw U51 ve fennl prt.nameleri proje keşif 
hul5sasiy1e buna müteterri difer evrak İstanbul Süleyman.iye Kütüphanesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat 139 Liradır. 
İsteklllerin en az bir taahh;ütte 1000 Liralık bu Jşe benzer ıı yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VJIAyetine ınüracaaUa 
eksiltme tarihinden üç gün evvel alınırul ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası 
vesikalarlyle gelmeleri (6008) 

Silivri P. T. T. Şefliğinden : 
Silivri - B. Çekmece - İstanbul arasında urtname.J mucibince her 

gün gldıp gelmek ve gidiş, geliş 300 kilo yu geçmemek şartlyle •300> lira kefa. 
teti ve c300t lira aylık muhammen bedelli oto sürücülüğü. 25/7/941 tarlhin
rlen itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

8/8/941 günü saat 10 da yapılacak eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 
ves.ikalariyle, 270 Jira mu\.·akkat temin atla Silivri Postahane-sinde müteşekkU 
k('lınLoı;yona müracc..at;eri Jl:ın olunur. 6-15lt 

• 
Eksiltme ilanı 

Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünden 
8/8/1941 tarih Cuma günü saat 11 de İstanbulda Yüksek Mektepler Muha

ebcciliği Eksiltme Komisyonu odasınd<..:. 768 Lira keiif bedelli Köprülü Kütüp
~anesi tamiratı ac;:ık eksi1tmeye konulmuştur. 

Mukavele Nafia İşleri Umuırı1, Husu ı;i, \.'e fennt aartnameleri proje ve keşi! 
'1ul3sasiy1e buna mütefcrri diicr evrak İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 

1örülccektir. 
?tiuva.kkat teminat 58 Liradır. 
isteklilerin en a.ı bir taahhütte 500 Liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

darelerinden alml!i olduğu ve5ik.alara istinaden İstanbul VilAyetine mUracaatla 
•ksiltme tarıh;nden üç gün e\'\.'el alınmış ehliyet ve 1941 yılına ait Ticaret Oda-

\.'e. "ıkalar.yle gelmeler! (6011) 
~~~~~~~~~~~~~-

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Baş Tababetinden: 
l - Ekslltmeye konulan iş: Balıkesir Memleket Hastanesinin 3700 lira 

muhammen bedelli ve 143 kalem tıbbi ecza, al.At ve pan~uman malzemesidir, 
2 - Ek.slltme 12.8.941 tarihine rast lıyan Salı günü saat 15 de Vilayet n1a

kamında müte:.;ekkil Daimt Encümen huzurunda yapılacaktır. 
3 - Ekı;iltemcye girmek istiyenler % 7,5 nisbetinde mu\·akkat teminatla

rını yatırdıklarına dair banka mektuplariyle Vilfiyet Daimi Encümenine ve şe
raiti anlamak listesini görmek istiyenle rin de Balıkesirde Memleket Hastanesi 
ile İzmir ve İstanbul Sıhhat Müdürlüklerine müracaatlan il3.n olunur. c.6280> 

KIZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Okulwnu1. yenJ ders yılı 1çln talebe lr.aydma ba,ıamıttıl'. 

OKUL GECELİ VE PARASIZDIR 
'l'alı8l.I müdddl üç yıldır. 

Kabul pr!lan: 
1 - Töı'k tebaası olmak, 
1 - Sılılıall yerinde olmak, blıstl ve hhmele mini lıMi&lık Ye ku· 
...,... olına.m&k. 
S - Yaşı 18 den a.şaiı ve 25 len 7ukan ol.mamalı;, 
4 - İffet tblô ve !ıyl ahliiJt !1alıib l olmal<. 
5 - En u orta lahsUlnl bturnıı. obnak. 

K&7clolma.k ""7& dıılıa fad a hahal alnı:ı.k için İ.slaııbalds .uı.n.J'
da Basai caddt6itıdekl Okul Dlrddörliiiüne miineaal ~ildir, isa
hal ..ımaJ< irin yau ile de mlinıcaal edllebUlr. 

iıı" 
Sahip ve Başmuharri: Ete"'6,,ı 

Benice - Neşriyat DirC~~ 
Cevdet KARABiLGll' .;ı 

SON TELGRAF MATll·"' 

Göz Yaşla~ . 
Etem İzzet Benicenin ~ 

romanı İnkılap Kitape•·i Ilı! 
fından yeniden basılııl';v 
Okuyucularımıza tavsiye 

ı riz. 
.: 'At .... ~ ... ~ .. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu iıanısrı 

İlk Teminatı Mil< tan 
Ade\ 

Tutan 
Lira Lira Kr. Cinsi 

Bakır karc;,vana. 8000 
6500 

46,400 
61,750 
39,480 
42,300 

3480 
4337 
2961 
3172 

50 Bak"' kapaklı bakraç. 
470 
470 

BUyiik bakır kazan. (Yerli na.urdan.) 
50 Büyük bakır kazan. (Yalnız kenarı 

Avnıpa bakır ve yekpare) 
Yukandn yazılı Uç .k:aıem bakır ede vatı 8/8/941 Cuma günU saat 15 de 

Tophanede i. Lv. Amirliği satın alma k omi.E:yonunda pazarlıkla eksHtmeleri 
yapılacakbr. Her kalem ayrı ayrı talibe ihale edilebiUr. Evsaf ve nümuneleri 
komisyonda &öıiılür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (149-6612) 

+ 
Otuz bin adet un. ve 20,000 adet eruık çuvalı alınacaktır. Pazarhkla 

eksiltmesi 12/8/941 Salı günü saat 14 de Tophanede İst. Lv, Amirliği •atın 
alına komisyonWlda yapılacaktır. Nüm uneleri komisyonda görülür. Un çuval
ları jüt veya Adana mamuıatı bezlerden olabilir. Taliplerin teklif edecekleri 
fiat üzerinden Uk teminatlarlyle belli vakitte komjsyona gelmeleri. 

Miktan Tutarı 

IJra 
İlk Teminatı 

Lira Kr. 

(151) (6650) 

Cinsi 

2,500 Adet 875 65 63 Siyah vatka. 
20,000 Metrr 6000 450 Kurşuni astarlık. 90 arz 
36,000 • 10,000 810 H6ki > 75 > 
10,000 • 6000 450 Telft. ?O > 

3,000 ~ 3900 292 50 Kıl tela. 
6,000 > 5400 405 Kol astarı. 

4.00 > 600 45 Trikotin . 
5,000 > 10.500 787 50 Astarlık set.en. HO arz. 
?,000 > 5600 420 Lavantin astar. 
Yukarıda yazılı maheıneler paz.ar1 ıkla satın alınacaktır. Ayrı ayn talip

lere de lhJe edilebilir. Eksiltmesi 13/8) 941 Çarşamba günü saat H de Topha
nede İst. Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapılacakbr. Taliplerin bel
li vaJıtitte komisyona gelmeleri. Nümu neleri komisyonda görülür. 

Beher kilosuna 160 kuruş tahmin 
edilen On ton sade yağı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 8/8/941 Cuma 
fünU saat 15,30 da Tophanede ist. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacakUr. Kat'! teminaU 2400 U
ra.dır. Şartnamesi koml"Yonda görü
lilr. Taliplerin belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (152) (6651) ... 

Beher kilosuna 70 kuruş tahmin e
dilen 30 ton filmaşir. demiri alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmeı.;i 6/8/941 Çar
ıamba günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın aln1a komisyonun
da yapı1acakt.ır. Nümuneleri komis
yonda görülür. Kat'l teminatı 3150 
liradır. TaHplerln belli vakitte ko.. 
mizyona ,eımeleri. (147 - 6610) ... 

Beher kilosuna 450 kuruş tah
min edilen 150 ton kunduralık va.
kete alınacaktrr. Kapalı zarfla ek.. 
siltmesi 21/8/941 Perşembe günü 
saat 16 da Tophanede İsi. Lv. A
mirliği satınalına komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanun! ve
sikalarile teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. Nümune evsaf ve 
şartnamesi komisyıonda görülür. 
25 tondan aşağı olmamak şartile 
ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. 
25 tonun ilk teminatı 6875 lira. 100 
tonun ilk teminatı 21,750 lira, 150 
tonun ilk teminatı 35,500 lira. 

(!~) 

• Beher kilosuna 450 kuruş tah.. 

(153 - G652) 

Beher kilosuna 425 kuruş talı. 
min edilen 270 ton pcnçelik kösele 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 
mesi 21/8/941 Perşembe günü saat 
15 de Tophanede ist. Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 25 tondan aşağı olmamak 
üzere ayrı ayrı teklifler de kabul 
edilir. Nümune ,evsaf ve şartna.. 
mesi komi5)'1lnda görülür. Talip. 
!erin kanuni vesikalarile tekli! 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 
25 tonun ilk teminatı 6562 lira 50 
Kr. 100 tonun ilk teminatı 15,750 
lira. 270 tonun ilk teminatı 49,650 
lira. (146-6609) ... 

7200 itila keçi kılı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 11/8/941 Pa
zartesi günü saat 15,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satınahna ko. 
misyonunda yapılacaktır. Taliple
rin teklif edecekleri nümuneler
den alınacağından isteklilerin belli 
vakitte nümunelerile komisyon 
gelmeleri. Keçi kllı debağat malı 
olmıyacaktır. (15().....-0649) 

* Adet 

175.000 Galvanizli köprülü silrfü. 
175.000 > köprfüilz > 
160.000 > kesme kanca. 

Müteahhid nam ve hc5abına yuka
rıda yazılı 3 kalem malzeme alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11.8.941 
Pazartesi günü saat H de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun. 

Beher kilosuna 42 ku:TU$ ta~ 
dilen 150 ton sığır eti kapaJı 
elmltmeye konmuştur. ibaı& 
941 Salı günu •aat 15 ıe foP 
İFit. Lv, Amiı·Iigi .satın almB. 1'~ 
nWlda yJpılacn.ktır. İlk teı~. 
liradır Evsaf ve şartnamesı 
yonda görüliır. Taliplerin k&Jl 
sikalariyle teklif mcktupf.:lTln~ 
saatinden bir ı;aat c·\·\.'ı..:l J<.O 
\·ermeleri. ( 118 - 6218) 

* od 434, 500 kilo tutuşturnıa e 
alınacaktır. Kapalı zarfla, 

1 
mesi 18/8/941 Pazartesi gııV 
15 de Tophanede Lv. Arnır 1~ 
tınalma komisyonunda yaP'ıııı 
tır. Tahmin bedeli 9732 Jıt9 1ı 
ruş, ilk teminatı 730 liradır· 
!erin kanun! vesikalarile ~ 

· de mektuplarını ihale saatın Jt 
saat evvel komisyona verflleı;l' 

(131V" 

Jıf ,~ 
20,000 kilo koyun eti alın~~ 

Kapalı zarfla eksiıtmesı ldl 
Pazartesi günü saat 15,30 Jfllı 
hanede Lv. Amirliği satınfst 
misyonunda yapılacaktır'. 81 
bedeli 11,000 lira ilk ternf!' ,f. 
liradır. Taliplerin kanun> ' 
!arife teklif mektupların• Jll 
saatinden bir saat ev\'el 1<

0'J 
na vermeleri. ( 140/'' 

Jıf ·n 
Beherine 80 kuruş tahm\, • .ıı 

10.000 adet bakır yemelt t• ~ 1 
nacaktır. Pazarlıkla eksHtnıe 
Çarşamba günil •aat J4,30 de~ 
nede Lv. Amirliği satın alrıı~ 
nunda yapılacaktır. İlk ıe d• 
liradır. Nümunesi komh:yof1 

0 
lür. Taliplerin belli vakitle ~ 
ıelmeleri. • J 42 - 6540' 

Jıf tıl 
Beher adedine 70 saJl lıl' 

tahmin edilen 12 milyon 0, 
bin adet alüminyum çadı!b'ç 
müteahhit nam ve hes3

11
,,,. 

nacaktır. Pazarlıkla ekS' 1 1 
8/941 Perşembe günü sa~rl• 
Tophanede İst. Lv. Aırı·p:ı: 
tına~a komisyonunda Y:dır 
tır. Ilk teminatı 5625 ıır "' 

pl>' 
mune ve şartnamesi J<Or ı 
görülür. Taliplerin bel (~51.I' 
komisyona gelmeleri. 

... i( 
9000 kilo kaşar peY n e4 

caktır. Pazarlıkla eksil 1iıı 
941 Perşembe günü sa~ si 
Tophanede Lv. Amirlı~',ıs' 
ma komisyonunda ya~ 
Tahmin bedeli ıo,8()0 \et 
mlnatı 810 liradır. TalıP1 .,,~ {: 
vakitte komisyona g~t:!</ 

-----Yi~ 
iş arıyanl~,1 

lrlüesse~emizde çaı~rnııJ<,..ıı.ı~ 
16 yaşlarında genç bir •~ O" 
yacımız vardır. Talipler d 
idare.sinde B. Vahdetti.De 
etn1eleri. min edilen 25-0 ton kadar san sa. 

bunlu kösele alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 21/8/941 Per
şembe günü saat 15,30 da İst. Top. 
hanede Lv. Amirliği satınalma ko_ 
misyonunda yapılacaktır. Taliple
rin kanuni vesikalarile teklif mek,. 
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evYel komisyona vermeleri. 25 
tondan aşağı olmamak üzere ayrı 
ayrı teklifler de kabul edilir, Nü. 
mune, evsaf ve şartnamesi ke>
misyonda görülür. 

da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be- •-;::;;,.. ____ ,_-:--: 
deli 14,825 lira ilk teminatı llll Ura 
87 kuruştur. Evsaf ve nümuneleri 
komisyonda görülOr. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

25 tonun ilk teminatı 6875 lira. 
100 uınun ilk teminatı 21,750 lira. 
250 tonun ilk teminatı 48,750 lira. 

(145-6608) 

(132 - 6396) 
lf 

9000 kilo beyaz peynir alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 7 /8/941 
Perşembe günü saat 14 de Topha

nede Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 5850 lira ilk teminatı 438 li
ra 75 kuruştur. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(133-6397) 

18.00 Progı-am 
18.03 Orkestra 
18.30 Serbest za-

man 
18.40 Orkestra 
19.00 Yuva Saati 
l 9 .15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19.45 Sarkılar 


