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Söz Götürmez 
lf akika t 

- . 
EDEN' İN 
1'EMİNATI 

Cuınhuriyet Türkiyesi 
ıtıilli dehaaile lmpara -
lorluklar idare edecek 
Yiikaek kabiliyette ve 
'iapta bir devlettir ve 
bugün de o çapta o kıy
lnetli idare ve iktidar 
ile ctitaiz mevkiini it
gal etmektedir •. 

}' 
~ETEM iZZET BENiCE 
tq lııcili& Hariciye Nazırı Bay 
,1~11; Türkiye hakkındaki beya
ltn \e teminatı ile Taymisin harp· 
'llt SOnra Anupa nizamını tasav. 
liy ~•n makalesi etrafında, Tür
~:b bakııuındaıı memleketimiz 
4iıd·· Uatında uyanan haklı tered-
~ •Ydınlattı. 

en bu temin \'C beyanında: lii; ~arp sonu atemi, büyük kü. 
~ bırçok devlet işbirliğine muhil; 0lataktır. Atatürk'ün dehası 
•in ~Ut~t bulan modern Türkiye-

ll., U ~lemde tam rolü olacaktır. 
bit •ken, Türkiye hakkında hiç 
~bde\lct. ile;. Türkiyenin mü.". 
~ir •I \'azıyetı bakımından, hıç 
lt~r.) konuşulmadığını, biç bir 
ltııı il alınmadığını da tnzih ey-

•kte ve: 
ııııı' nu neviden hiçbir şey·e asla 
t)~llfakat ctmiy eceğiz .. 
ıı '"'•ktedir. 

tij ~•bin başlamasından ço~ ônce; 
~:ı . harici siyasetinin Ingiliz 
~i~ı:unu saj:laınak H büyük in
lıııt .ıua mazhar kılmak yol unda 
,,~ı:u. ""IDİmi -.e hak.iki arzu; 
ııı~ •n ıçinde tam bir dOlitluk ve 
~1~1·~ ittilakına tevrilmi · ,.e 
dt-, Türk siyaseti dürüstlüğün. 
4t 

4 
lıe_r türlü ıart ve vaziyetler 

tiıi\ı~hıl oldııiu halde rerre de-
Z •il kaybetmemiştir. 
~:~~n zaman; Türkiyenin bu 

~!~t~ç:::: ~:!ı:i~d~~.i~~::; ~= 
lıı, '~et; tarihin müstakbel salıi
~iı,1•1ııde en zengin ve parlak sa. 

er' • 
)~ita 1 ışgal edetek mertebede 

., •ktir. q..... . 
ı, tJ;f.ın başında Türk dostlutu 
~~ uı Türk ittifakı Orta ve 
"-ti Şarkın sulh ve istikrarını 1, t)·leıniş, harp ateşinin Arap 
~•t a~asına, Hint \'e Mısır em· 
•ııı holgelerine intikaline mini 
lrıtı~" İmparatorluk munsala 
lııı 1, ~lnın masuniyetini temin et. 
'-ı;~ akın ve Orta Şarkın en e
"•ııı:• sakin kilitliği hizmetini 
'~~~ ş, İngiltereye hazırlanmak, 

· ~t~ •ilenmek fırsat ve zamanını 
I lııı,:dıroııştır. Bu itibarla, İngi

)• ~I\ l"alnız bu bakımdan ifade 
ltı 1 ar edecekleri minnettarlık, 
ııı,, Urlü sitayişin !evkinde ol. 
~ terektir. 

'tı'd~~ kadar değişmiy-en, hiçbir 
~diııdut !lade etmiyen, ahit ve 
"-~ 'l'~lıı ruha tanı.amile •adık 
~daı Utk. - . İngiliz dostluk ve 
ııı,lİd aa ıltıfakının haldeki ve 
"ı!Jıaı k.i bu kazançları \'e parlak 
~lı11 lltı Yanında, İngiliz Hariciye 
:.li'h:•n ~ürkiyenin istikbali ve 
''ti~ ~elu rolü hakkında ıöyle-
ı~lııııı~ ·~illet ettiği variyet de bir 

4
'.,at; '"'~ıı telakki edilemez. Ha
lt, 

11 la kendisi ve tam ifadesi-

~Ilevamı 3 tıncll 15ııhlfecle) 

bıı--....... 
çocuK 
~ARiFESi 
Aı .. al, güzel ıöz
ler, eğlenceli fık
tıılar l'e mükafatlı 

hulmııcamız 

birdtlaca 
•a1aııamlzda 
....__ ,,/ 

ÜÇ MİLYON 
Rus askeri öl· 
düğüne göre •• 

• 
Almanlar oıkova 
Kıyel ve Lealagra
da as elan girmiyor? 

\ .1ş.ngıon, 8 (A.A.) - Re<ml 
i tir Amerık.ın söıcüsü dün a

fabıdaki beyanatla bulunmuştur: 
.Almani•r 3 milyon Sovyet as

ı..c 'i Q durdüklerini ve 1 milyon 
r-sır a.dıklarını iddia ediyorlar. Şu 
halde Mo~kO\.'a, Kiye! ve Lenin
fO'ada ginncledne hangi mAni kal
dığını 10rmo.ık yerinde olur. 

POLONYA 
başvekili bir 
nutuk söyledi 

Londra, 8 (A.A.) - Polonya Baıve. 
kili General Sikonki, dün bir nutuk 
söyliyerek., Sovyet - Polonya anlat
masını sena etnli~ tir. 

General deml$tir ki: 
•İki memleket arasında si.yas! mü

nasebetlerin tekrar ba~masının müs
mir bir !Ulh de'\·resi açaca&mı ümit e-
d tm. • 

MJO\ er devletlerinden başka, büti.in 
memleketler, anlaşmanın i.ınzas1 habe
rini iyi kar.tlamışlardır. 

(Devamı 3 üncQ Sahifede) 

Tayland' a bir 
Japon hareke
ti yapılırsa ..• 

Tokyo 8 (A.A.) - İngiltere ve 
Bırleşik Amerika sefirleri, japon.. 
vanın Tayland'a karşı bir harekete 
geçmesi ihtimali hakkmda Eden 
ve Kordel Hal taraLndan teşrih 
.,.ıilEn n<>ktai naz;ı.rı, japon hü • 
kümeli nezdinde ~ıkça izah et -
mişleroir. 

_, 

• j 

~·ayyıırelerle cepheye Alman ıeııkiyatı 

H A R P VA Z i :y E .Ti 

Sovyet mukavemetinin kırılıp 
kırılmadığını, Alman ileri ha
reketinin sür' ati gösterecektir 
(Yazan: EMEKLi KU811AY SUBAY) 

Üçüncü safha meydan muha
rebeleri, Leningrad, Moskova ve 
Kiyef istikametlerinde tekrar baş
lamıştır. İkinci safha meydan mu
harebelerini kazanmış sayılan Al. 
man ordusunda hasıl olmuş as
keri kanaate göre, Sovyet ordu
larının mukavemet ve taarruz ka. 
biliyeti kmlmıştır. Artık müte
baki Sovyet kuvvetleri Alınan Ol'

dusu için bir tehlike teşkil ede. 
rnez. 

Sovyetlerin Sihiryaya kadar U• 

zanan sanayi kuvvetine dayanma 
tabiyesi, Sovyct .ordulp.rının Le
ningrad, Moskova ve Kiyef ının. 
takalarınd~ki muharebelerd bü
yük kısmile imha Edilmeme~ 
ve tam bir bozgunluğa düşmeme-

(Devamı Qçtıncü aabifede) 

1 

Sov11et cenup ordulan kumırnı:tanı 
Mareşaı Budiyeni 

RUZVELT 
ile Çörçil 
RUSYAYA 
yardım işini 
görüştüler 

-~..._ •• t lı 

Vaşington 8 (A.A.) - Ruz. 
tıelt ile Çörçiı arasında ya • 
pılan mültikat esnasında ko _ 
nU§ulan ba.şııca miihim me
selelerin, S0tıyet Rusyaya 
yardım meselesi olduğu zan.. 
nedilme1otedir. 

Bir meydanda tahrip edilen Swyet tayyaTelerl 

Uzak Şarkta 
yeni bir muha
rebe cephesi 
mi açılıyor? 
lngiliz gazeteleri pat
lak vermesi muhte
mel b i r buhrandan 

bahsediyorlar 
Loodra 8 (A.A.)- Ofi: Gazete 

mubabırleruım verdikleri haber
lerle gazele muharrirlerının serd 
etmekte oldukları mütalealar, 
harici siyaset sahasında bil
hassa Uzak Şarkta patlak vermesi 
muhtemel görülen buhran etra. 
fındadır. 

(Devamı ıiçilncU sahifede) 

Orll idare kana
aaada tadllAt 

Örfi İdare Kanununun bazı 
ma~d~l<rini tadıl r.:len hır kanun 
Iiıyıl•a>ı:·ın Meclıse vcrildıği öğ

renilmiştir. 
Örfi idare hükümleri bu layiha 

ile yeni icap ve zaruretlere gôre 
tevsi ve tekemmül ettirilmektedir. 

lngilizler Si
yam 'ın liman-
1 arını işgale 
ha zır lanı yor! 
Maksat Singapuru 
takviye için Siyamda 
ileri deniz üsleri 

elde etmek l 
Tokyo 8 (A.A.)- japan Times 

end Advertiser gazetesi, İngilte
reıı.in Bangkok ve Thaliand • Si. 

•yam - daki limanları işgal etmek 
niyetinde olduğuna dair Associ. 
ated Press tarafından verilen ha

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

.. 
Hatır için ; 
•• 

O/dürdü/er! 1 

1 

Büyük edip Aka· 
gliadüz'üa S O 1' 
TELGRAF için 

basırladığı roman 

Moskot<adan at'det eden 
Hopkins, Alman tazyikine 
mukavemet etmek için An _ 
glo.Sokson demokrasilerinin 
müstacel yardımına ihtiyacı 
olduğunu kendi lıükumetine 
ve ingiltere hiikıimetine bil
dirmi~tir. 

Maıl!lUDI oğlDDUD 
aişı ini de 

Roma, 8 (A.A.) - Ofi. Kral Ye Pa
p.ı, dün sabah Riıa civarınd:ı San Gu
isto'da bir tayyare kazası ııcticesinde 
ölen oğlu Bruno'nun vefatı miına~ebe
tiy1e Başvekil l\1ussolln•'ye t.:ıziye te~ 

gra!ları göndem11$1Crdir. 
Duce, kazayı haber alınca hemen 

İt:ılyan Hava Kurmoy Başkanı Gene-

(Devamt 3 üncü Sahifede) 

KISACA 

Bir ylylp bin •lk
retmek ııraıı ? ı 
Bizim mahutla konuşuyorduk da: 
_ Bir yeyip bin şükür etmek sıra

sı kirT:.in? . Ver bakalım bu sualime ce
vap ... 

Dedi. Hiç düıünm('den· 
- HG.r mcınlekctlerde yaşıyan Mu

se"·llerde .. 
Diyerek, ilAve et tını~ 
-Ajans:ar •Ron.anyada da Yahudi

lere hayat hakkı kalmadı.> haberini 
verirken sualinL,... hedef bı. başka şey 

dahi oha f'n r rlak cevap verdiğfm 

Ct'\ ~P olalı .... ! .• 
A , ŞEKİB 

ALMAN OR· 
dosunun -vt· 
hı: 1 ,5 milyoıı 
A ı m a a ordusaaua 
Stalla hattını yar ı& 

il uydurma ı ıaa ı ş ' 
Mosko\a, 8 (A.A.) Reşmi bc-

:yana!.a göre, Almanlar şlındiye ka
dar bir buc;uk milyon in:mn kay
betmişlerdir. Sovyet zayiatı ise 
600 bine baliğ olmuştur 

Sovyetler 4000 tayyaıe kaybct
nüşlerdir. Almanlaı,n tayyare ku
yıbı Is< 6000 dEr. Almanlar bun

(De'\cımı 3 ünca SahifeCe, 

Karıman müdürü ve 
şefi tevkif edildil r 
Birayı, eti, kömürü pahalı 
satan 7 kişi de Adliyeye verildi 
Beyoğlundaki Karıman mağa • 

zası umumi Müdürü Amerikan te
baasından Boğos ile kısım şefle. 
cinden Yugoslav tebaalı Noverik 
'"' bavul tüccarı Yunan lebaasın.. 
dan İstemat zincirl<:me bavul sa.. 
!ışında yüzde 20 den yüule kırka 
kadar ihtikar yaptıklarından dün 
Asliye 2 ınci Ceza Mahkemesince 
tevkif olunmuşlardır. Bu m:ıhke
me dün de yazdığımız gibi dün 
22 ihtikar davasına bakmış ve 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Yeni mahsul bnbu .. 
bata eı kondu 

Hükümet yeni yılın buğrlay1 
arpa ve çavdar gibi toprak rr.an
sullerine Ofis vasıtasıle el kov. 
mayı kararlaştırmıştır. Yarmd~n' 
itibaren 31 teşrinievvel akşamına 
kadar mahsulünü •atanlara kilo 
başına l kuruş fazla \'erilecektir. 

f AMERİKA 
da harp ima
latı hızlanıyor 

ı-. • 
iHTiYAT 

'"\ 
Alman - Sowyet 

Vaşington 8 (A.A.) - Milli Mü. 
dafaa encümeninin bildirdiğine 

göre 1941 senes:.pin il- ncı üç aylık 
devrcs• zarfın:ia Ameı·ik3ıı fabr. 
k'alarında tank imal3 tı geçen üç 
aylık deneninkine nazaran yüzde 
1260 nisbctinde artmıştır. 

1maliitı ı:rtmış olan diğer harp 
rrıalzon1es1 rıras;n::üı ınitralyözler 

yiızde 6• 1 :ıis!:ıc~ınc! , orta çapta 
tanklar yüzde 237 nisbetinde, ba
rut yiUde 126 nisbctınde vardir. 

1941 senesinin ilk allı aylık 
clevr!'sı zarfında teslim olunan 
tayyar<! mıktaıı 7423 tür, 

Liman işletme 
idaresinin garip 
bir tefriki! 

Elbise tevziatı niçin 
' ıadece mldtlrlyet , 

mot6rlerladekl 
m D ıtalıdemıere 

yapılıyor? 
Limanlar Umum }olüdürlüğü iş

letmesinde çalışan kaptan ve ma
kinistler ara,:nda garip bir :efrik 
yapılarak oir k•smına elbise, a
yakkabı dağıtıldığı halde diğer. 

ierine hiç v..rılmcdıği görülmüş 

\'e bu; ded;~tor!uları mucip O;.· 

muştur. 

Yapılan ş•kav~1iere nazaran; 
müdür ve ;eflPrın servis ve te-

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bu sabahki res
mi Sovyet harp 
tebliğine göre 

MV6kova 8 (Radyo)- Sovyet 
harp tebliği: Sovyet kuvvetleri 
dün bütün giln Smolensk, Bjala, 
Çcrkof istikametlerinde ~iddetJi 
muharebelerde balunmuşlardır. 

Cephenin diğer kısımlar.nda mü
him hareket olmamı~tır. 

So\'yet hava kuvvetleri, kara 
(De\•amı 3 üncü Sahifede) 

Ankara valisi 
mezunen bu 
sabah geldi 

Ankara valisi Nvzat Tandoğan 
bu sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiş, Haydarpaşada
dostları tarafından ka~lanmıştır. 

Nevzat Tandoğan iki aylık me
zuniyetini şehrimizde geçirecek. 
tir. 

Buzu 3 kuruşa 
satanlara ce
za veriliyor 

Şişlide Halaskargazi caddesin
de 265 numrada sucu Koperni:c 
suyu 30 para yerine 40 paraya sat. 
tığından, T3ksi'T'de Ni şan. Ge 

(De,·ü·ı.ı 3 uncu Suh.!ede) 

Subaylar 
Rütbe maaşından 
yüksek para almama
ları bir kanun pro-
jesi le istendi 
Meb'us General İzzettin Çalışlar 

Mecliste bütçe müzakereleri sıra
sında bazı devlet memurlarının 
maaşlar; yüksek olduğu için bun. 
ların ihtiyat subaylıklarında rüt
be maaşlarından fazla memuriyd 
maaşı almalarının orduda maa§ 
farkı yüzünden ikilik doğurduğu
na işaret etmiş ve ihtiyat subay. 
!arın da ancak rütbe maa~ı alma· 
!arını istemişti Bu kere bu husus
ta bir kanun Liyihasının Büyük 
Millet Meclisine ~eı lldiği .,..,, en. 
cümenlerde tetkikine geçildiği 
öğrenilmiştir. 

---o---
Bir mebusumuz 

Mecliste 
çahşırken ö 1 d ü 
An kara 8 (Telefonla) - AğrJ 

meb'usu Üsküdarlı B. İhsan Tav 
dÜn saat 17 de Meclis Bütçe En. 
cümeninde çalıştığı sırada bir kriz 
geçirmiş ve yapılan müdavata rağ
men vefat etmiştir. İhsan Tavın 
kalb sektesinden vefat ettiği an
laşılmıştır. 

BABBINZ 

118 BAKIŞ 

Taarruzun 
dördüncü 
safhası he
nüz bitmiş 
değildir 

İngilizlere -
göre, fevkalade ~ 
tebliğlerde yeni j 
bir ilerleyiş , 

kaydı yok 

Almanlar k en d ı 
zayiatları hak
inada lllç bir ra
kam vermiyorlar 
SMOLENSK MEYDAN 
MUHAREBESİ NETİCELENDi 

Alman tebliğleri, Mareşal Fon 
Bock ordularının J\.lareşal Keaser
linı'!n bava filoları ile iı;birl(ğl 
yaparak, Smolensk büyük meydan 

(Devamı üçüncü sahifede) 

Terkostan başka di
ğer sular kesilecek 
Terk o ı taıııatı istaabalaa 
karşılıyabllecek b ı r ha ı e 

ihtiyacını 
getirildi 

Belediye
1 

terkos tesisatının şehrin 
ihtiyacına kMi ııeJecek tek.ilde ıenl~
letlldiğini tesbit ederek evvelce sıhha
te mUZlr oldukları anlaşılmış bulunan 
Kırkçeşme ve dlter bUtün suların ke
silmesi için Sıhhat \'ek!lletine milraca-

at etmiş ve Vek~ı('>I l cmriyl Pazar .. 
tesi ıtününden itlbar~n İstanbu.l<la yal. 

nız terkos suyu kullanılması ve dltıer 
suların ke.sllmesi kararlaşmışhr 

Bu sabah kendislyl~ görfiştiığümüa 

(Deva.mı üçüncü s:ı.lufede) 

HALK FİLOZOFU 

Mütalea istemiyoruz 

Belediye İktı at Müdürlüğü, 
yalnız ilmi mülalealar serde
diyor. Et fiatlannın bn derece 
yükselişinde, hiç bir sebep &Ö 

remiyormuş!. Bu cümlenin ifa. 
oM hakin Belecliyeain d.eğil, bm, 
..taaclqlanndır. Biz, hiç !tir 
sebep göremediğimizi söyliy& 
biliriz. Şehir iktısat mekani1-
masının vazifesi, bu sebepsiz 
yükselişi indirmektir. 
İstedi~miz şey, nazariye, il

mi mütalea, etüd, tetkikat, tah· 
kikat değil, fiatların inmesidir. 
Bu netiteye varı]n1ak i~in, ali
kadarların hangi yollardan yü. 
rüycceği, nasıl bir siiy sarfede· 
uği, bizi alakadar etmez. 
Eşantiyon nev'inden yemek 

veren Belediye Memurin Koo
peratifi Iokanta•ının a~ılış res.. 
minde, şaraplar ;çiJirken söyle· 

REŞAT F.C:YZI 

nen nutuklar ara'1nda. İstan• 
bulun, geniş iş yapacak istihlak 
Jı.ooperatillerine, satış mağaza. 

larma ihtiyacı bnluqdnğu da 
ehemmiyetle kaydedilmişti. 

Bugün, havayici zanıriye fi' 
atlarının arzettiği bu anormal 
manzara karpsında, bata, eli
miz kolumuz bağlı ne duru:yo. 
ruz?. Belediye İktısat Miidür
lüğü, mııtavassıtlan ortadan 
kaldıracak salış mağazaları ne
den açmıyor?. 

Urfa yağının iki liradan Uç 
liraya mı fırlamasını bckliyo. 
ruz?. Bize, ne ilmi mütalea, n~ 
nazari~e, ne raporlar üztriode 
tetkikat la21m degil. 

İstanbula, ucuz satı~ '""":,rnlc. 
n1uta\·assıtları ortadan kaht ı ,, .. 
cak umumi mailazalar lazım. 
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EBEDİYETE 

KADAlt 

Bir okuyucu, bir pzelenin cö.. 
nül işini muharririne şöyle soru.. 

7or: •Seviştiğim adanı, ebedİJ'en 
sana baqlı ltala"11iun, diyer, ina
na7ım. mıT.• 

Göniil i:peri m.,JıarrirmU., bu 
genç kıza verdiği cevap, bir lalam 
nasihatler ve saire.. 

K.mun oea, ...U cevüı lııettden 
al: 

Bir kere, şu zamanda, ribe.ıi7ete 
kadar iki insanı lıi:rbirine bağlı tu

tacak derecede sağlam ip :rok. Sen, 
kimin evini sorayorsun ?. 

KEDİNİN 

MARİFE'lt 

Geçenlerde ganfeler yumıştı. 
Bir kedi, gazinoda oturmakla olau 
lıir genç kızın bacağını ısınver· 
miş~ Hemen kediyi de, kw. da al.. 

mışlar, kuduz hasbnesine gütU.... 
müşler~ 

Bizim Osman Cemnl, bana yaz. 
ti.ığı bir mektiıpta diyor k.i: 

<- Boşuna zahmet etmişler .• 
Kedl, kuduz liliin değildir. Çok 
muhtemel k~ kızın bacağı çıplaktı. 
Kedi de can taşıyor, imrenmi:>, 
ısır-ıvermiştir .• 

GARİP BİR 

ANLAYIŞ 

Geçenlerde, Vi • Lii bir yazısın
da, tisküdarda Salacak plajında 

balık olmadı!,'lndan bahsediyordu. 
Felek Bürhan cevap \erdi, Va -
Li'yı rerhetti. 

Galiba, Va - La, tl'skiidan hiç 
tanımıyor. Birader, Üsküdarda, 
İstanbulun en taze ve güzel balığı 

çıkar. tl'sküdarlılarla garip bir 
tarzda alay edercesine bu yazı 
yazılır mı?, Va • ı.a, diye•iye ki 

Üsküdarhlar netlen balıktan mah
rum bırakılıyor. Korkma, azizim, 

onlar, ağtzlarmın tatlını, en n 
satı vililan kadar bilirler. 

AHMET RAUF 

oaıaria ıayeılade 
yapyoru 

Aııl<er ailelerlae 7ardım için devlet 
7eni mevı:uat ha%1.rlı,.or. Bugüne ka

dar aluıaa tedbirlerin ve )'llpı1an yar
dımların kati olmadığı anla~ılm1';tı.r. 

Bu husuala lı.az.U"larunış kanun IA)'ih•· 

ları var. Yeni layihalarla, dünyanın fev ... 

kal.ide vul)'eti dolayısile sııalı altına 

alınmış olan askerin ailesine iyi bir 

7 . rdım temin edlle<ektir. 
Bunun için de, aylık kazançlardan 

bir mlk.tar para kesilecek:, digcr serbest 
meslek erbabından muayyen bır para 

toplanacaktır. Türk Ccmiyet4 her ba
lamdan ideal olmaP, doğru koıuyor. 
İ<;tbıal 7ardım !lkr!, iosanlılı: haslet
lerinin en )'iil<ietldir, Şehirlerde rahat 
~ • ı,inlo başında bulunan vatand•, 
b dutlarımm bek!i7en Tilrlı: ası.eri sa
ye inde bu huzuruna ermiş .a&i)'et -

ted ir. Blnaewıleyh, bu ulı:erin ceride 
bıraltı.Jı aileSllle, çocutuna 7udlın, be

pımiz lçiıı lı.em bir vatan vazifesi, hem 

de bir vicdan borcudur. 

BURHAN CEV .ıl1 

BEYAZ 
kumaşlar 
Fiatlar ucuzlatılıp 

imalat yurda 
teşmil edilecek 

İktısat Vekillet; Hatay mıntaka.. 
sında dokunmakta olan beyaz 
yazlık kumaşların tekmil yurda 
teşmili ile memleket ihtiyaoına ye:
tecck milı:tara yükııeltilmesi ve fi
a tlannın da bir miktar ucuzla tıL. 
ması için tetkikler yaptırmakta
dır. Beyaz kum.aş imalatı teşvik 
edilecek ve yardım yapılacaktır. 

İMRALIDAKİ İMALAT 
İmralı adasındaki mahkfı.mla

nn dokudukları beyaz kumaşlıır 
çok rağbet görmüştür. Bunlardan 
bir takım elbise kuma~cle bember 
orada sipariş üzerine 5 liraya eli. 
itilmektedir 

S:ırhoş kadın ! 
Sokakta rezalet ç ı -

kardığından 

bir ay hapsedilecek 
Olga isminde bir kadıın evvelki 

gece Beyıoğlunda körkütük sarhoş 
bir halde rezalet etmeğe başlamıı 
ve kendisini karakola götürmek 
lstiyen memurlara da hakaret et
miştir. Suçlu kadın Beyoğlu cür. 
mümeşhut roahkemesinde bir ay 
hapis ile 20 lira para cezasına 
mahkfun edil~tir. 

Yeni l•tanbul Matbuat 
Müdürü 

İstanbul Matbuat Müdürlüğüne 
tayin edilen Matbuat Umum Mü
dürlüğü ~eflerinden Süreyya Jün. 
den itibaren vazuesiıte başlamış
tır. 

llCÇCK BABEBLEB 

ViLAYET ııe BELEDiYE: 

* Romanyadan 7enlden 25 bandaj 
geürilml$tir. Bununla 13 tramva7 se
fere çıkarılmıştır. 

+ Fe:ıeryolu, l!J'üp, Kanlıca, Kı. 

stklı, Anadoluhisarı, Kalamış ve Çifte 
Havuzlar semUeri.nde kuduz hastalığı 
çoğalmıştır. * Gazoz imallUtanelerinln muame
le vergilerinde % 23 iptida! madde ten. 
zil.alı 7apılm&s1 kararlaştırılmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Şehrimize :ıo ton kauçuk gelmiş
tir. 
+ Çikolata tabr!kalan için 50 ton 

kakao yola çıkarı1mıştı.r. Mısırdan da 
25 ton kakao gelecektir. 

+ Dün bir altın 25,60 liradan mua
mele ııörmüştür. Külçe alim ise 336 
kuruştur. 

MOTEFERRIK: 
+ İlk Tedrisat Meclisi Pazartesi gü. 

nü toplanarak ilkmekteplerin imti
han ııünleriol ve açılma tarihlerini 
teshil edecdı:tir. 

+ A_.jker ailelerine yardım proje5i 
J;fectls ıı.ıuhr-ilit Encüıneninde müza
kere edilerek bazl ufak t.Adillerle ka
bul olunmuştur. 

(HALK SÜTUNU ) 
Şahatletnameli bir Jaldilo 

İJ aTtyor 
Qrtamek.tep 1 inci ıınıtuıa kadar 

ekumUJ eski ve ,.eni 78ZIJ'ı mükem
melen bilir ve elinde daktilo dıplo
ması bWun&n bir ba;ran is aramakta
dır. t.tı7enlerin Son Telcraf Halk 
slltımWlch Dııktıla rumuzuna müra
caatlerL 
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Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

birbirini kofa!ayan düşUncele-r, sor
ıular uçuşuyor. Bu kli7 adamlan ne 
rarip f"7ler? B<'nlin bir ııenç kadın 
oh:ıJJ:JmU nasıl görmüyor? İstanbulda 
ıenç bir kad ının ruhu bir yalnızlık 
it;;ne dliştücünü ezen, en yakın dost 
mekler bile, değişik, kötU maksat -
.brla y.ıkınlil< ı::österıncte başlarla. 
katıllnda kollarını göğsünde kavuş - • 
tutarak b.tdaş kuran Recep başka 
dünyanın eorkeği mi! Bütün tanıdığım 
erkeklerden ba~ka mı? Bu ikllmin. bu 
loprağın uuanJ.an bö7le hep mert rol 
oluyorlar., 

Düşünüyorum . Temiz dal havası 
içinde, yakın güneş ışıkları a.lUnda, 
)'l1Şı7arak parlak yıldızlı gecelerin a. 
yazile sermleyen pınarların temiz su
larını içen, bütün buranın ylyt<'ek .. 
!erile 7etl~en inlan nasıl kötü ola -
bilir? 

Birden ııoz.e başladım: 

- Beni buralara kadar fırlatıp atan 
dertler çok bGyük Recep_ 

Gözlerlrde hep o yumuşak pı.rıtı • 
!arla ban• bakıyor. Kısaca: 

- Dertsiz adam olmaz! 
Dedi. 
- Fakat benimki büyılkl.. 
De\.•am edemedim. İçime, uzak: san

dığUn bütUn kederler doldu. Yüre .. 
l:imde düman gibi yü.kseldiklerint, 
kendtmi maddi bir ac171a yaktıkla -
nnı dtJyuyorum. 

- Hepsln.I unutmak istiyorum Re-
cep ••• 

Gülümsedi. Yüzünde halden anlı -
yan, dost ifadeıi var. A1rrıldanarak: 

- Ö,.ley>e unutma a çalış ... 
Dedi. Hakkı var unut.malıyım. Fa. 

kat kökleşmiş hatırlar, bazan sular 
gibi yüreğime hU.cum ediyor, tcklllerl , 
resimleri, seslerJ1 hareketlerile canla
nıyor süktlnumu bozuyorlar. 
Şimdi yine o CO.nlerden, o ha)'&tlan, 

çok uzaklarda olduğum halde, başım 
birdenibre doldu, Bir ışığa hücum e
den pervaneler ıi.bl, ruh.umun ıatin 
mes'ut att!il etraflna üşüşüyorlar. 

Onları kol!mak istedikçe, daha tid • 
deUe, daha keskin harekeUerle ko
llJ,lor, blrb!ri.ne e k-nert.k, barektten.. 

PIAJ mek upları 
Bugünün ıenç kız tipi Nono'dur. Asıl 

ismi Nuriyedir amma, kendisini herkes 
NonO diye çağınr. Bir züppelik: olsun, 
diye .• Nono'nwı. bır mektubu elime 
seçti. Eski nesli temsil eden Hatice ha
nuna yazl,)'or. Nono 18, Hatice hanım 
68 7~dadır. <?ku7acaıınız mektupta 
fikirler Nono'7a aittir. İfade benim • 
dir. Çünkü, Nono, düz.cijn itir ibaıre çı
karamaz. Böyle ıeylerle uğraşma~a valt., 
ti 7oktur. Nono J'udıil mektupta pll
jı anlatı7or. 

<Bonjur Hatice!, Buıün p.rpin!n na
aıl uçtutunu cöne,.din, .o m birden 
ııençleıirdin .. Ne ııüzel, ne zevkli .. Yel
ken Necl'nin elinde (Neci, Necmi de -
mektir.) Neciyl tanısan, ba7ılırsın. Ne 
bon çaeuk .• Admirabl! Ö7le kuvvetli 
kolları var ki .. Denizi tanıyor. Tabii ta
nıyacak, çünkü, kadını tanıyor. Şair 
Abdülhak Hlmit deniz kadın gibidir. 
dememiş mi?. (Bu sözün Tevtlk Fik -
rete ait olduğu tabii malQm.) 

Deniz bU&tin ne rahat \.'e sakindi. .. Bir 
saat yüzdüm. Sonra, yorulmuştum. Ar

Uk, kollarımı kaldıramıyordum. Bak .. 
t..ım epeyce açılm~ım.. İmdadıma Neci 
yetişti. O çocuk olmasaydı, belki öle
bilirdim. Beni aldı, şarplye çıkardı: 

c- Hayatımı sana borçluyum> ete.. 
dim. Nasıl öde7eceğiınl bilmiyorum. 

Güldü, yorcundum. Uzandım, yathm.. 
Neci yanıba.şınıda idi. Yorulan kolları
mı, omuz baş!arımı uğuşturuyordu. Çok 
jantiy çocuk! Sonra bilmiyorum, U)'U

muşwnl. 

PJ:lja döndüğümüz zaman müthiş kar .. 
rum açtı, Vücudüm pelte gibi ıdi. Gazi.. 
noya oturduk. Mükemmel bir 7emek 
7edik. 

Hatice, den.ize doyamıyorum. Deniz 
ne gilzel!, Deniz herşey!. Sen denizden 
mahrumsun!. O halde, he<i07den mah
rumsun .. Zavallı Hatice!. Hayat, zevk, 
herşey deniz demek!. 

Yarın Neci, beni 7lne açıkta bekU.. 
yecek! yüZerek şarpiye kadar &ide .. 
ceğim .. Ah, o çocuğun ne 'kuvvetli koL. 
tarı \'1lr. Tam erkek cocuk!. 

Bir &örsen Hatice bayılı.rsın!. 
Bonjur Hatice!..> 
Hatice hanım Nono'ya bir cevap ver .. 

dl ki, sormayın.. Onu da yarın neş... 
redecei!m .. 

R. SABiT 

~erberlik Müdürlüğü 
muhaberalı motosikletle 

yapılacak 

Vilayet Seferberlik Müdürlüğü 
için bir motosiklet alınması ka
rarlaşm'Ştır. Seferberlik Müdür. 
lüğü ile diğer teşkilatlar arasın
daki muhaberat ve temaslar bu 
suretle daha seri görülebilecektir. 
Motosiklet bugünlerde alınmış 

olacaktır. 

General Cemil Taner 2 ay 
mezuniyet aldı 

Beden Terbiyesi Umum Müdi,i.
rü G1!neral Cemil Taner rahatsız.. 
lığı dol&yısile Başvekaletten iki ay 
mezuniyet almUjtır. Bu müddet 
zarfında yerine Cemal Gökdağ 
vekalet edecektir. 

Pazartesiye kahve 
serbest satılacak 

SerbE"st Kahve satl.?lan Pazartesi g(l_ 
nil başlıyacaktır. Kaymakamlıklar, 
mıntakalarındaki kuru kahveciler in ih. 
tiyaçlarını Vilayete bildirmişlerdir. 
Kuru kahvecilere yarın kahve veril ... 
mesine başlanması muhtemeldir. 

Pazartesinden ibbaren de halka ser .. 
best satışlara başlanacaktır. 

Perapala• yeniden açılJı 
Perapalas Oteli yeniden mü~

teri kabul etmeğe başlamıştır. O. 

telin caddedeki antresi kapanmış
tır. Yan sokakta büyük bir antre 
yapılacaktır. Eski antre büyük bir 
salon haline getirilmektedir. 

ı,ıktan, kokudan, hayalden, histen, 
kederden, aşktan örülmü~ bir zincir 
gibi beni k:u~atıyorlar. 

Bunların \cinde, yilreğ"imi ateş gibi 
yak~n bir sahne var ki, beni buralara 
kadar Fürük.llyen odur. Birdenbire 
açtığım b!!" oda kapı.il. Orada gördü-
ğüm manzara. Maroken kolluğa ra

hatça yaslanmış genç bir kadın, sa
rışın başını kocama doğru uzatmış, ve 
kocamın dudakları o sarışın kadının 

dudaklarır.ı saklam~tı. 

Kapıyı o kadar yavsı açmtş1 ve yine 
o kadar yavq örtmüştüm ki. •• 

- Yine daldın!.. 
Hayretle sesin ııeldlitl 7ana b•şl ll'' 

çevirdim. Recep, gözlerinde keskin 
bakışlarla bana dalmıştı. 

- Neler düşünüyorsun? .. 
- Uzakları Recep!.. Bundan ay ... 

!arca e\"Vel açtığlın bir kaplyı yavaşça 
örttüğümLi düşünüyordum. 

- Niı;in açmı..,hn, niçin örttün? 
Gülümsedim: 
- Onu alarak beraber çıkacaktım. 

Canım tıkılıyordu. Güzel elbiseler 
gıymlş, başımda bana yakı$an blr ıap
kam vardı. Onunla, müzikli bir yere 
gitmek, bir aJQam yemeıi 7emek ls
tiyord4ım. 

- Sonra? .. 
- Sonra, onu birdenbire sevindir-

mek için yavaşça actı ım kapıyl, ha ... 
,yalımın bütün saadetlerine veda ede-

r-------------------v--------~ 
LMAHKEMELERDEI Yazan: 

HÖSEYİN BEHCET 

-
"Bununki feci iflas birader, 
Allah kimseye göstermesin! .. ,, 

İki arkadaı;, Adliye koridorunda ko.. 
nuşuyorlarclı: 

- Ticaret dediğin !ite boyledir. Za
rar klrın orta(:ıdır derler. Bazı ö7le 
olur, ban da böyle olu.r. 

- Bununki feci if.lis amma, birader. 
Böylesin! Allah kiınse7e c&ıtennesln. 
İlle hep, dost kauğı.. Zaten belli7dı bi
rader. Şev.ket ticaret adamı dej'ildir. 
Kvvea çekirdekten 7eliı;me detil. M&o 
mur adamdan tacir olur muT Olursa ı, .. 
te böyle olur. Biçare7e actyorum da, 
biliyor musun? O saltanatı, hadem.1, ha
ıemi, şimdi hepsi hapı 7uttu. 

- Eeeey! Ne derler? 

«Seyretti bavl üzre denir tahtı 

Süleyman• 
7eller eser şimdi •Ol s&ltanatıa 

yerinde> . 
O k~k, o apartıman, o araba, oto

mobil ... Al.ışan adama da ne zor aeJir, 
bilir misin? Allah kimseyi gördüğün
den yadetm~in! Aman ne ağır gelir, 
ne ağır ıellr. 

- Ne df.nir? cTakdirl i15.h!, tedbirle 
bozulm::ı.z t> ben Şevketi severim. Ne 
yalan ı;öyliyeyim. İyi adamdır. Faki
re, fırakaya, elinden geldiğt kadar 
yardımda bulunur. Yanında da le.aç 
itişi vardı.. Onun 7üzünden kaç aile 
geçlni7ord11- Doğrusu ilzüldüm bu Jie., 
Çok müıeesslr oldum .. Kaç aile de elL
meğinden oldu ... 

- Ben de üzUldUm .. İyi, tatlı, hoı 
ırohbet, sevimli adamdır.. Hem kadeh, 
hem puker arkada11dır. İçki masasın
da da, poker masasında da, tam rna... 
aa adamıdır .. 

- Kaç para eder? İçkl, poker ma. 
aasında masa, adamı olacağın iş ma .. 
sasında masa adamı olaydı da bu hale 
gelmeseydi daha iyi degil ml;rd.i? Za. 
ten bütün bu halin sebebi o ifret ma
ulart, poker masaları değil mi! Sa.. 
bahlara kadar uykusuz, zevk ve sata 
peşinde, gündüz alqama kadar bu 
plAJ benim, su gzlno senin ... İşte en .. 
camı böyle olur bu işlerin.. .• En gü .. 
\<Qııd!jiin adam külahı ters giydirir 

ı 
adama... cGüvenme dosttı:ıa, saman 
doldurur postuna!> 

- Geliyor işle Şevket.. Bak .aval
lıya, nasıl çökmüş az zamanda .. O ... 
muzları nasıl dQşmÜf ... 

- Yaaa ! Tanınacak hali kalmamı.ş ... 

1 Orta ı.o,.ıu, za7ıt, ııevlmli :rüzlü, 
kırklık kadar tahmin edil<!bllen, aı. 

tın dişli bir adam ,.anlarına yaklaştL 
Yüruniin bütün flrlnliline, sevlmll • 
!itine rağmen, teessür all!ml. çeh -
resinde ııün gibi aşiklr, dalcalanıp 
durll)'onh. GWümsemeie çalışarak: 

- Size müjde vere7im. Vazl,yetlınl 
düzeltiyorum. IDzim fU Hüd•l zade 
yok mu'! 

- Hane!? Şu Refet Be,. mi? 
- Evet!. O elli bin liralık bir kredi 

açıyor. Zaten benim vaziyetim de if
Us vaziyeti değU )'a!. BorcumUn iki 
mislinden fazla alacağını var. Artık 
işimi düzeltip akUmı başıma devşi ... 
receğim. Ne şuna, ne buna, i1 bırak
mıyacağım. Kendi işimi kendim göre
ceğim. Alacaklanmı alacağım .. Bono
ları tahsil edeceğim.. Bundan sonra 
da kimseye ne iyilik, ne merhamet? 

- Zaten. çok zaman, merhametten 
maraz hasıl olur. Ben bunu çok de.. 
nedim .. Hakikaten kime merhamet e
dip iyilik ettimse ondan fenallk gör .. 
düm. Peygamberimize demişler ki: 

- Falanca seni öldürmeğe ıellyor. 
Düşünmüş, düşünmüş .. 

- Ben ona hiç i7illk ettiğimi lıa
tırlamıyorum.. Olamaz! demiş . . Ne 
doğrul 

- Durun çocuklar; ben şurada bt .. 
rislnl görüp beş dakikada geleceğtm. 
Bernber çıkarız. 

On beş dakika sonra tekrar ııeldl. 
- Haydi çocuklar dedi, yürüyün .. 

Size şimdi islediğiniz yerde bir bira 
zi)'ateti. .. 

- Yooo! dediler. Bugünkü ziyafet 
bizden ..• Senden de sonra adamakıllı 
bir ziyafet bekleriz. 

Ve üçü beraber, ıülUşe konuşa mer 
dlvenlerl inmcğe başladılar. 

Yalan yere 
nan bir 

şehadette bulu
tüccar tevkif edildi 

On doll z bin liralık bir yapaftı parUı'nl 
keadlılae satı I mı ş g ı b ı gösteriyordu 

Balatta dokuma fabrikası sahi· 
bi Sami Oıana 16 bin liralık ya
pağıyı 19 küsur bin liraya satan 
ve Ticaret Vekaletinin koyduğu 
fiattan fazlaya yapağı sattı.klan 

için cürmümeşhut halinde yaka.. 
lanan tüccar Zeki Sambekir, İh
san ve Yorgi Kabasakalın muha
kemelerine dün Asliye İkinci Ce. 
za ınahkelilt'sinıde devam olun
muştur, 

İbrahim adında bir şahit tüccar 
evvelce bu malların kendisine 
satıldığı hakkında bir üadede bu. 
lunmadığı halde dünkü celsede, 
bu yapağıların kendisine satılmış 
olduğunu beyan etmiştir. 

Hadıse sarih olduğundan Müd
deiumuml, İbrahimin ifadesinin 
yalan olduğunu iddia etmiş ve 
mahkeme İbrahimin evvelce böy
le bir iddiada bulunmadığı halde 
şimdi bu iddiayı serdetmesini ya. 
lan şehadet olarak kabul ederek 

ve İbrahimin tevkifile hakkında 
yalan şehadetten dolayı muhake.. 
me açılmas.na karar vermiştir. 

Esas dava bazı hususlar için 
talik olunmuştur. 

Adliye önünde 
bir hadise 

Dün adliye önünde bir hadise 
ılmuştur: 

Kemal adında biri ayn1dı~ ka-

rek tekrar, fakat yine 7avaşça çek.. 
tim. Onlar beni &örmediler. Sonra 
Recep, hemen yalıya döndüm. Blr ba. 
vu!a elbiselerimden çamaşırlarımdan 
bazılarınt koyarak, bir otomobille 
Haydarpaşaya geldim. Akşam lrenine 
yeti~tim. Görüyorsun ya şimdi bu -
radayım. 

Sustum. Recep, başını önilne et .. 
miı, yüzündeki Uade kararmış düşü. 
nüyordu. Dakikalar böylece geçti. Bir 
aralık 73\·aşça kalkarak dışarı çıktı. 

Kurt, lıı;ını kaldırarak onun Cidi ... 
şlne baktı. Sonra yine ayni vaziyeti 
a lar-Jk yattı. Ben de d~üncelerimi 
koptuğu yere b•ğladım. Başımda ha
yatım, birdenbire kırılan hayatını can
lanmıştı. 

O zamanlar niçin yaşıyordum'! Ga.
eym neydi? Aramızda her zaman bit
m '.yen mfinakaşlar vardı. O, beni ken .. 
di yoluna, ben onu kendi isteklerime 
çek 'ileğe uğraşıyor, neticede ınüna -
ka!Jalr r , bltmcyen, tükcn ın: yen mil ... 
n:::ı.k aşalar başlıyordu . O zamanlar 
muhokkk ki kocam. doktor Adil olu
yordu. Tıpkı kürsüde talebeye ders 
anlattı.il gibi sözleri ara .s ına birçok 
tıbbt kelimeler kart:) tırarak konuşu .. 
yor beni iknaa çal ışıyordu. Onu din
ledikten sonra: c Yoll"rımız ayrı• di • 
7ordum. Halbuki onu. o ateş gibi ya. 
kan dudaklarını. tA yüreğime bakan 

<Devamı var' 

rıs:ndan olan iki çocuğunu icra 
vasıtasile dün aldırm!§lıır. 

Buna muğber olan Kemalin es
ki karısı Hayriyenin yeni kocası 
Selami ve Hayri~ ile Kemal dün 
adliye önünde karş ılaşmışlarchr. 
Kemalle Selami arasında vukua 
gelen münakaşa esnasında Selami 
tabancasını çeke-ek Kemalin üze.. 
rine yürümüşse de o sırada vak'a 
mahallinde bulunanların rnua~ 
netile Selaminin elinden tabanca 
alınarak bir facianın önüne g~ 
çilmiştir. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
İnsan :raşlandıkça en ziyade 

merakla okuduğu daha ziyade 
•hatırat• olurmuş. Filiın meşhur 
adam ne yapmıştı?. Diğer bir 
meşhur devlet adamı şöyle müş
kiil bir zamanında nasıl karar ver. 
miş ve kararında nedelı isabet güs
termişti?. gibi. 

Yaz günleri büyük bir ağacm 
gölgesinde konuşulacak mevzular
dan. Fakat zi.lıni çok 7-•mak 
suretile. 
İnsanlann bilgisini arttmnak, 

onların saadeti için çalışmak emeli 
ile ömürlerinin lıilyük bir kısmını 
unutulmu mesai ile tenlendirmi§ 
olan büyük adamların hepsi de 
hatırat yazarak bırakm.ı§ dqildir. 
Buna lüzum gürmiyenler pek çok. 
Fakat onlara dair başkalan tara.. 
hndan, yanında bulunmuı olan· 
!ardan öğrenilenler var. Büyük 
denecek adamların hayatında da 
göze çarpan en mühim keyfiyet 
nedir?. diye merak edilince şu 

noktada hepsinin birleştiği görü
lüyor: Vaktin kıymetini bilmek. 

Vaktin kıymeti umum1 olarak 
bilinmektedir. Onu boş yere ge. 
çirmemek lüzumu hep takdir e
dilmektedir. Fakat bir de büyük 
keşiflerde bulunmu~, ilim ve fen 
&lemine yeni malônıat ililve ctme
ğe muvaffak olmuş, dünyanın bi. 
)inmemiş nice yerlerini bulup ta• 
nıtmış olanların faaliyeti gözünü
ne getirilsin. Bu müstesna kim. 
sclerin vakit mefhumuna verdik
leri rhemmiyetin pek başka ve 
büshiitiin yüksek olduğu o zaman 
anln•:lmoktad.ır. 

Vaktia kıymetiıü bile«ek çalq-

1 Güvercin 
yuvaları 

Belediye Güvercinle
ri himaye 

için tahshat ayırdı 
Belediye; bir müddet evwl çı

kan rivayetlerin aksine olarak 
şehir~eki güvercinlere balanağa 
ve bunların mulıalazası için bu. 
lundukları yerlerde yu~l>lar vü
cude getirmeğe "karar verip tah
sisat ayı.rm~tıır. İlk olarak Beya
zıt ile Eyüpte modern güvercin 
yuvaları yapılacaktır. Bu suretle 
İstanbulun kendisine mahsus ta. 
rihi hususiyeti muhafaza edilmiş 
olacaktır. 

Ekmek imalatı 
Sıhhat Vekaleti 

Belediyeye 
bir emir gönderdi 
FU'lnların ekmek imalile Sıhhat 

Vekaleti de yakından alakadar ol
maktadır. Vekiı.let alakadarlara 
gönderdiği bir tamimde halkın 
s.hhatine dokunacak şekilde ek
mek imal edilmemesi ve ekmekle
rin iyice pişirilmesi için sıhhat 

müfettişlerinin de k<>ntroller yap
masını bildirmiştir. 

Tar1111 medreıeler 
boşaltılıyor 

Aliikadarlar, depo olarak kulla
nılmakta olan birçok medrese ü
zerinde tetkiklere başlam .şlardır. 
Bu medreselerden tarihi olanlar 
teshil edilerek boşaltılacak ve iyi 
bir şekilde muhafaza olunacaktır. 
Diğerleri yıkılacaktır 

Yeni allf poligona 
30 Ağustosda meraıimle 

açılacak 

Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü tarafından Sarayburnunda 
yapılmakta olan atl!j poligonu 30 
Ağustos Zafer Bayramında açüa
cak ve o gün mükellefler tarafın.. 
dan ilk atışlar yapılacakttr. Bun
dan S<>llra poli1'Qn halka da açık 
bulundurulacaktır. 

Vali muavinile MtllD'il Müdürü 
bu ıabah Y aloııaya ııittiler 
Vali Muavin! Ahmet Kanık ile 

Maarif Müdürü Tevfik. Kut bu 
sabah Yalovaya gitmişlerdir. O
rada iki gün kalacaklar ve bu 
müddet içinde kaza köylerinde tet. 
kikat yapacaklıırdır. 

Yaz günü koyu bir ağaç 
ııölgeıinde oturmak vak· 
ti öldürmek sayılmıyor. 

manın ayrı zevki vardır. Bu zevk 
olmasaydı hakikaten insaniyetin 
büyük adamlarına acımak lazım 
gelirdi, 
Fransanın meşhur f"okir adamla.. 

nndan, politika erbabından, tarih 
yazanlarından Gabriyel Hauoto 

bir zamanlar ııenelen:e harici7e 
nazırlığı da etmiş, on dokuzuncu 
ve yirminci asırları birbiı:lerine 
bailıyan ell canlı l>ir devrede de 
Fraıısanın 1etiftirdiği bir çok ilim 
ve kalem aahiplerile dostluk tesil 
ederek bunu devam ettimıeğe mu• 
vaffak olmuştu. Daha Voktor HU
go sağmış. Pastör, Sorel, Ten \'e 
Zula da parlak devirlerini yaşı.. 
yorlarmlf. Hanoto o 1!amanki Av
rupayı düşündüren turlii türlü 
siyasi meseleleri, devletler ar&Slll

daki türlü ihtiliflan anlatırkea 
her biri kendi sahasında şöhret 
kazanmış simalan da sıraaını bu
larak birer suretle hatırlatmakta
dır. Yalnız bunlardan da ibaret 
değil. Fransanın o zaman yetiştir
miş olduğn niceleri var ki hilli 
şöhretlerini koruyabilmİ§ler, u. 

nutulmaınışlardır. • 
Devam edecek, kalacak eser bı

rakmak için vaktin kıymetini bi
lerek çalışmak bahsinde diğer ba. 
kılacak bir cihet daha var k.i o da 
hakikaten büyük fikir adamları· 
nın hayatındaki sadeliktir. Mesela 
eski Yunan filozofları herşeyden 
evvel sade birer insandı, Bunlar 
da yaz günü yüksek ve yaprakları 
sık ağaçların teşkil ettiği koyu 
gölgede oturarak diişünmeyi se
verlerdi. Gölgede zevk almak vak. 
ti öldiirınek olmuyor. Çünkü oka· 
bil mlistesnalar için gölgenin zev
ki büyük fikirlerin doimasma yol 
aeıyor. 

lilm.n - i'A"a11•1j 
"ı,11ırliitl ,, 

Yazan: Ahmet ŞükrÜ f:S f; 
Muhtelif kaynaklarda~i bjıl 

haberler, Almanyamn, v~ ille 
metini daha sıkı bir işbırhf j!l!'~ 
vet etmeğe başladığımı bil i 
tedir. Bu işbirliğinde A}ıılj ıeJtl' 
fuzuna tibi olan Paris gaı•,ç 
nin de ısrar ettikleri ha~i;ı;' 
yor. Paris gazetelerinin . 
şudur: Fransa, bir sen•, 
müstemleke imparator! .:;ı 
bilyük bir kısmını kaybetfl'I~ r/. 

Fransız imparatorJuğııD~Jıl 
çalandığl bir vakıadır. f!a ~~
bugün doğrudan doğruya ~ ı 
nüfuzuna tabi olan b:r ~ırıı8 · 
rika kalmıştır. İmparator!~~! 
ğer kısımları, şu ve bu J 
ya istilasına uğramış, ya ~;ıf 
albına geçmiş, yahut da ,cı 
bağları gevşemiştir. Fakat Pl' 
bunun sebebi, Vişinin AJnıJ, 
le daha sıkı bir işbirliği yap•· 
tan çekinmesi mi?. Yok'8 

bir işbirliği siyaseti takiP 
mi?. rP 

Almanya sonbaharda. fr:l 'ıf 
bir •işbirliği. teklif etti. JlU s. 
liğinin ne olduğu ve hang: gs,r 
matuf bulunduğu hiıla bır ti'1 
Petenin bile bunun mahiye 
lıya.bildiği şüphelidir. dO 
Şu var ki Fransa, daha . < 

Vişi hükumeti, Almanya il• · 
A\·rupa kıt'asına h3kiın pır. 
!etle işbirliğine karar verf 
Avrupa dışındaki kuvveti•,..., 
dan okuyor ve binnetice . t 
dı<ındaki müstemlekelerı01 

keye düşürüyordu. tngilt•:J-
fak muahedesinin sarih. ıt'a 
!erine rağmen, Almanya ıl• ;ı 
reke akdettiğinden Fran~~ 
fetse bile, herhalde bU 1

; ~ 
siyasetine karşı da JalcJIY / 
mazdı. Fransa ,anlaşılan l:Jllııf. 
!iği iktızası, şimali Afrl ,9 
müstemlekelerinden Alrıı8P 1 
lerin'n geçip Libyaya gitrı'e S 
muvafakat etmişti. Frarıs9~ıl' 
yede ki tayyare mevdanıarı ;t ~ 
manlar tarafından İngiıter•İı,ı 
şı kullanılmalar:na muvgila~~ 
mMi. Vişi nllıllrları İn . te 
mağ!Ubiyetinl açıktan 1\ 1 
başladllar. Fransız matbu;~ 
sanın kurtuluşunu İn~ı y 
hezimetinde gördüğünu. ,...,-rı 

Bu şartlar altındadır ki tl~( 
kıt'as:nın dışındaki kuV"eıul' 
bi olan Fransız- imparator pi} 
bağlan çözülmeğe başladı. fi! 
edilirse görülüyor ki, ifl'~.~ o 
!uğun muhtelif kısımları.,u ıf.• 
devletinin nüfuzu altına git~• .. zer• 
Amerika kendi l<nt'ası u ıııı" 
kısımları nüfuzu altın~ 8 ~ı 
japonya Uzak Şarktaki ~# 
lekeleri almak için el UZ8

10
f'. 

Diğer sahalardaki Frarı9tZ r) 
!arı da İngilizlerin istil!5~~~ 
ramak tehlikesidir. Vişi ~!!'o 
tinin Almanya ile yapaca tol' 
s;kı bir işbirliğinin, impar:~ıV 
bfyle bir akıbetten nasıl i~ı' 
bileceği anlaşılmıyor. f!al< ~'ıf 
dur ki bu akrbeti doğuran• tt'l 
işbirliğinden kaçınmas: .~~ ; 
ki de işbirliğinin kendiSI S~lf 
di daha sıkı işbirliğinin ııı,9~ 
olabilir?. Filhakika irııpıı_,ı ~ 

k k l .. d• .. ·,ı 
ğun uza ısım an, uç dİ>ltll' 

!<!tinin nüfuzu altına rı. f\ 
sonra geri kalan kısımla ,-e · 
pa kıt'asına pek yakm<iır bil 
rupa kıt' asına bakinı olaP eğ• 
!etin nüfuzu altına gırıı> ıcıı 'I 
zettir. Anlaşılan, daba sı 1 Dl 
birliği bahanesile AJmaP~ı 
ri kalan bu kısımlar uz• ,~ 
!er temin etmei!e çaJJŞll' ll'rJ 
Bu suretle Fransız im.P8r';ıl"~ 
nun, İngiltere, Amerııc-yııl~ 
ve Almanya arasında P8 

tamamlanmış olacak!U'· 
ı 

Biri!""i.zi.n~f 
epımızın~f 

ııı' Kasımpaşa cıı 
harabidefl f ı 

kurtarılmahÔ: ~'' 
Kasımpaşada mukıııı 1/ 

cali Tortop yazıyor: ıerit11~ 
cF,,.kl ve değerli .s•:;.rııı 2ı 

olan .Cam!! kebir> .. ı;oJ .l 
Kasımpaşa camii e:crıfı $'\ ~ 
bir halde bulunmaktsıllr;.,,~ '' 
dökülmüş, tuğlaları ·~':ı, ~I~ 
cerelerl ve çerçeveler d$ ol 1, 
mı kamllen bir kısıtll d• !",..~ 

ly• .,f? 1 

kırıımı,tır. naha z ~..t1e' 
ye meydan veri!med•~1 dil":.. 

tın es"' i . "' burasını tamir e _,11et 'I'" 
Son Telıırat - ıcer ıı.J< 

.Müdürlü~11\l.n na••'' 
koyuyonız. 



==============~""" ..... ...,..~---------~~ ... ~~~ 
Bir habere göre, İngiliz-
ler, harp kazanıldığı tak
dirde, Boğazları Sovyet· 
lere vadetmİ§ler - Ruz- \ 
velt ile Çörçilin görü§ • u k d 
tükleri söyleniyor - Vi· ı· r a Y n a a 
tinin cevabı Amerika • AJ t \.oı.ı Yat.ının Tnet1.nleri Ana.dolu 

trlJı. Aıansı bfillenlerinclen ahnnuştır) 
11 eden: Muammer Alatıır yı tatmin etmedi. man aarru· 

li &aat n -
~rı1· bu müliikatın vuku buldugun· a ka. zu inkişaf ta! q; ııer Börsen Zeytung'un ı 
P·0ınark · ı~· ı muharrıri doktor Me-"* ~. bir İsveç gazeetsinin ver • 

hcı,. ~berelen bahsederken. bu l 
Q;ti tın, harp zaferle neticelen • 
ı.ı; lllı:dirde, .İnıgilterenin, İs • 
~l ve Çanakkale Boğazlarını 
'.ııi •tlere vade•m~ olduğu his • 

Verdi - · · ktadır lı ınru yazma . 
• elıl!rl<> d · ki· \ ,11 ıyor . 

"rp 0~azlar Çarlık Rusyasının da 
ltd hedeflerine dahil bulunu • l 
~u .. Yalnız umumi harpte kay. 
1~ ll~ş mıntakaları değil, Bolşe.. 
·~ '•ıunnide de unutulmam~ o
lıyeeskl hedeileri de elde etmek 
liıı tınde olan Stalin, Boğazlar 
~lesınde bir muvaffakiyet kıı-
1.ır ak emelinden vazgeçmemek 
~tındadır .. 

~. •k:?r Megerle'ye göre, bütün 
~ Ptoıeler hususile Moslı:ova ile 
~>İt~· reken kazanılınca ancak 
1 l}'e, İran ve İrak'ın aleyhine 

~k tahakkuk ettirilebilir. 
İN°GİLİZLER IRA.Nt 
'l'EHDİT EDİYORMUŞ 

~an siyasi mahfilleri, !ngt!. 
~· nın İranı tehdit etmekte ol • 
~li:ı~u ve önümüzdeki günlerd~ 
'ı.('.rı bir müdahalede buluna 
::.ıı •it'. kanaatinin mevcut bu • 

''ıguıııı bildirmektedir. 
i'.ıTıiinkü İngiltere; Ruslarla olan 
litı akı.nı temin ve muhafazaya 
~ Uğu kadar petrol mıntakalarını 
)a kontrolü al ında bulundurnıı.. 
ı?hşacaktır. 
~ Ususi haberlere göre Büyük 
t ·laııya hükfımeti bu gibi ha • 
~etlerinin hazırlıklarını b.il~ 

al etmıs bulunmaktadır. 
ll.tJZVEJ :r İLE CÖRÇİL 

V . GÖRÜŞTÜLER 
l "';lngtonda söylendiğine gö. 
, ~~UZvelt tle Çörçil arasında bir 
•i, \ı:ıınenin vuku bulması ıtrtık 

Slr olmaktan çıkmıştır. Halk, 

nidir. 
Umumi kanaate göre, Ruzvelt 

tayy.ıre,re binmediğinden bir halJ> 
gemisi ile gitmiş, Çörçil de bir 
tayyare ile gelerek kendisine mü-
1.1.ki oknuştur. 

Amerika hududu ötekisinde, Ka. 
nada topraklarında Kampohel'de 
buhman Ruzveltin sayfiyesi, mü. 
lakat yeri olarak zikredilmekte • 
dir 

Amerika Hariciye Nezaretinde 
bu hususta sorulan suallere ka • 
çrunak'ı ,•evaplar verilmek1edir. 
viŞİNİN CEVABI AMERiKA YI 

'TATMİN ETMEDİ 
Vişi hükümeti, Amerikanın, 

Fransız İmparatorluğunun mü • 
dafaası içın istediği teminata ce
vap vermiştir. Bu teminat, bir 
muhtıra halinde Amerikanın Vi
şideki sefiri Amiral Lihi'ye tevdi 
edilmiştir. Malümdur ki, Amiral 
l:hi 1 ağustosta Amiral Darlan da 
hazır olduğu halde Mareşal Pe. 
ten'le görüşmüş ve hUkÜJn<>tinin 
ınktai nazarını bildirmişti. 

Bununla beraber Vi.şınin temi. 
nalı Amerikayı tatmin r.tmiş gö. 
rünmemektedir. Nitekim Amerika J 

Hariciye Nazın Kordel Hal, Fran_ 
sız teminatından ziyade, Fransız 
İmparatorluğunun müdaf"'-Sı nok. 
tasından Vişinin filiyatına bakı.. 
lacağını söylem'~tir. 

Alman matbuatı, kendi tabir. 
!erile cAmerikanın mütemadi mü_ 
dahalesi• ne karşı, Vişi hükı'.lme.. 
tine metin vaziyet almasını tav • 
siye etrn'!'ktedirler .. 

MUSOLİNİNİN 2 INCI 
oGLU ÖLDÜ 

Resmen bildirildiğine gore, Du. 
çenin ikinci oğlu hava yüzbaşısı 
Bröoo Musolini, dün Piza şehrinin 
civarında yaptığı bir Lecrübe u
çusu esnasında ölmüştür. 

1~G1L1 Z L E~R--K-a-r-lm_a_n_M_ü __ d-u-·r_ü_ 

~ ( 1 inci Sahifeden Devam) 
)~ ınevzuu bahsederek şunıan 

'l'·Yo.r: 

(1 inci Sahlteden Devam) 
tığından, Galatada Ali Ekber, Kü. 
çükpazarda Nuri Bostan, Taksim- • 
de özen buzlu birayı 22 kuruşa 
sattıklarından ihtikar suçile Ad. 
lıyeyc vr•rılmi~lf>rd:r 

Vi.şi 8 (A.A.) - Ofi: 
Havas - Ofi muhabirinin yazdı. 

ğına göre Kief'i ve yeni Sovyet 
Otdusunun tahribini istihdaf eden 
Ukrayna muharebesi inkişaf et • 
mekte berdevamdır. 

Muharebe yalnız Zitoo:ıir, Kief, 
Bielayalston ımntakalan arasın • 
da genişl~kle kalmıyor, 

ayni zamanda cenupta ve Alman. 
lann şimdi gelaniş oldukları Din
yesterin aşaiiı mecrasında dacer. 
yan ediyor. 

Berlin'den bildirildiğine göre 
Alman cüzütamları eski Rumen • 
Sovyet hududu üzerinde bulunan 
müstahkem mevzilere taarruz ve 
buralarını işgal etmişlerdir. Al. 
man menabii bu mevzilerin Sov. 
yet kuvvetleri tarafından müdafaa 
edilmemiş olduğunu da bildiriyor. 

Bu mıntakada ilk defa olmak 
üzere İtalyan kuvvetleri de Uk. 
rayna cephesindeki muharebeye 
iştirak etmiştir. 

Alman • Sovyet 
harbine bir haku; 

(1 inci Sahifeden Devam) 
muharebesini kazandığını blldlr
mektedir. 

Bu tebliğe göre, Almanlar mutedil 
zayiat vermişlerdir. Sovyetıer tse tak
riben 310 bin e;>ir, 3203 tank, 3120 top 
ve sayı!l:ız malzemeyi Almanlann eJine 
bırakmışlardır. So\'Yet hava kuvvet. 
Jeri ise 1098 tayyare kaybetmişlerdir. 

Evvelitl gün neşredilen fevkalade 
Alma.n tebligleri Berlin~ hoparlörler
le halka dinletilmiştir. Tebllğlerin o
kunması dolayısiyle fabrikalarda ve 
dairelerde işler durdurulmuş, genç ih
tiyar herkes hoparlörlerin öntı.ne çağ. 
rı.lmtştır. 

Alman askeri mahfilleri, şimdi harp 
eden Rus ordularının yenilmiş, ihti
yatlarla takviye edllmiş, mevcutiarı 
eksik ocdular oldu&unu söylemekte
dir. Almanlara göre, Sovyet k:ıt!aları
nın muharebe lt:abiUyetteri gitgide za
yıflamaktad.ı.r. İhtiyatlar hiç talim gör
memlşJerdir. HattA bunların bir kısmı 
muharebeye sivil elbise ile sevkedil
mektedir. Kızılordu artık Alman ordu.
su için bir tehlike teşkil etmemekte
dir. 

Fakat Warruzun dördüncü safhası 
henüz neticelenmemiştir. ~ovaya 

karşı ve Kfyef mıntakasında yapılan 

yeni taarrı.;z da hentiz bitmemiştlr. Al
manlar bu taarruz.larrn da muvaCfaki
yetle neticeleneceğinden emin görünü
yorlar. 

d haıland, demokrasiler taratın
~ Çevrilmek tehlikesine maruz 
!it nnıaktadır. Anglo _ Sa.kron 
'~ktlerin'n kendilerini japonya-
1.,:ıı cenuba doğru yay lmas:na 
ıı:;l müdafaa etmek niyeUeri, ja
ı,, Yanın kanaatine göre, japon

~ ~ka•kaı-şl bir hücumda bulunma.k 
~ ~· . tıoıı.ı teı:nin edecek olan bır 
ı' ~:rıne siyasetinden başka hr

lı.l>Q değildir. Şimdi bu devletler 

T• ptanoı kasaplardan Süleyman 
Tatan 43 kuru~luk etı 54 e sattı.. 

ğından Üsküdarda nalbur Semat 
12.5 kuruşluk boyayı 17,5 ğa sat.. 
tığından, İsmail kaptan, İbrahim 
ve Hüseyin isimlerinde üç kişi 

zincirleme ıhtikfırdan dün Adli -

Dört fevkolade Alman tebliği İn. 
giliı gazetelerlnde geniş tefsirlere se
bebiyet vermiştir. İngilizlre göre, bu 
tebliğler )·eni inkişaflar hakkında bir 
şey kaydetmemektedir. Almanlar, Rus
yada çok kısa bir muharebe vadetmi.ş

•' ,ı 

• . , 

· nyamn Thailanda hücum et.. 
~~ niyetinde olduğunu söyliye
~. hakikati gizlemeğe ça!ış:yor-

!\,ılııl:iıtere japonyayı tehlike ar
ı..;r mahiyette göstererek Sin-

0run takviyesini ve Thailand 
ıtllı!inin zararına olarak ileri 

f, ~ teminini istihdaf eden ken
\ <rruz pJ.anlanru gizlemek is

or. 

yeye verunişlerdir. , __ _ 
a ı- O!llw ordaıanan !erdi. Kiye! ve Leningradm i$gal edll-
ft&lllaM mek üzere olduğunu üç batta. evvel 

il:in etmişlerdi. llalbuki Alman ordu
JIBJlbl su o zamandanbcri yerinde saymakta-

(l lnd Sahlf..ıen Devam) dır. Bu tebli~ler, asker! harekMın 

dan maada 8000 top kaybetmişler- müzmlnle.şm;ş olmasından doğan en
di~eyl ortadan kaldırmak için neşredil. 

di;;eyanatta, Alman ordusunun miştir. İngilizler iki noktaya ebem-
Stalin hattını yardığı hakkındaki mtyet vermekt.edir\er: 1 - Tebllğler-
Alman iddia!'l uydurma olarak de yeni bir ilerleyiş kaydedilmemesi, 
tav:si( edilmektedir 2 - Almanların kendi zayiatları hak

kında hiç blr rakam vermemelerL 
Musolini soVYETLERE 

POLONYA C1 inci Sahl1eden Devam) ~~~et tebliğleri Keksholm, Smo. 
Ilı\ (1 inci Sah.lfedcn Devam) ral Prikolu ile birlikte Riza'ya ı:;itmlş- lensk ve Byala _ Cerkot lstikamet-
)c}f'1lnüşe nazaran, Almanlar. bir tir. Hava meydanı.ndnki kıt'aları kil- !erinde şiddetli muharebelerin devam 

~=t tedbiri olarak, lşcaı edilen Pe>- çük oflu Vittorio'nun refakatinde tef- etmekte olduğunu bildiriyor. Oifr böl-
~~l Poloııyahlara lral'fl muame. tiş etmiş v& müteakiben Sanla Chtarra gelerde mllhim bir değlşiklilt olma-
~! ı değiştirmişlerdir. hastanesinde oğlunun ve onunla be- mıştır. 

~""'1ı MatbuaU, asU Polonya mille- raber ölen iki arkadaşmm nlşınm ö- Finlllndlya körfezinde Hangli deniz 
~''ııı. baıı.etmıye batlamıslordır. nllnde eğllmlşUr. üssü yalunlonnda bulunan iki Fin a-
'1..""acı.. bir propap.nda daıral a. Bruno Mu.sııolıni'nln annesi saat 17 dası Sovyet filosu mürettebatı tara-
~------ _d_e_ru_·m_i_n_i'd_en __ ta_yy_a_re_il_e_g_e_Im_~_Ur_. ___ Cın_d_•n_~ __ ı_ed_il_mlştir __ ·_. ~~----

~"' 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

~· ismı San'att Mahallesi Sokall Kapı No. Matrah Kazanç Buhran Ceza Senesi 
1 -
~l ır,.:,to Tanaı Komisyoncu Sürur! Atlama 19 110,00 3,51 0,70 938 

~ ~--~--~---~-----.;...--~--~-~---~~~~ ~"'•nfofllos > Süruri Atlama 19 110,00 3,51 0,70 938 

I ı\hrıı_e_.t_H __ a_m_d
0

i _________ Aı_~ C&mllkeblr J.luv&kkathane 13 90,00 27,20 4,~5 940 

1'!a,ıı..r Geckin Klrtasry· ecl > Bahriye 39 144.00 14,:!6 2 87 .. 9 
1 ------------"----------------------------·-----·-~-

• > > > Bahriye 39 144.CO 64,80 12.96 938 ' --- ____________ :.;.;:. 
~ .. n Mede Berber > Bahriye 95 19,69 3,15 941 

Ömer Atıla Soydeml.r Dökme Sütlüce Kumbarahane 130 16,66 3,33 
Imal.ilhıuıesi 

Teni 

Sandalyacı 

Hallaç 

: '<ot":ı Yumiş:ıır 
~ir Perlkll 

~P Mulluoğ, 
~har ve Danjyal Kundura 

Camiflc:eblr Ciğerci 15 

• Giillehane 25 

Küçük Piyale Nalıncı Bayın 3 

Çatmamescit Tepebası 62/I 

3,00 938 

60,00 22.12 3,54 9~0 

45,00 14,01 ~.?4 2,-14 HO 
~~~~~--~~:-.. .... ;..:.; 

42,00 0,99 0,02 9 ıo 

45.00 2,69 0,43 941 

tı 

tı' 0 1tı tamircisi 
$Udl_B_o_l_k-an~~~--~E=k.m::.: ekçi K-a-dı~ı-ı~eh~m~et __ K_ula-:-:k-,-U--~l-07~~-3-6-,0-0~-3-,-67----~0-,-59~---~~---9-41 

' 

<\rı.t,di o4. Yani Kasap ve 
sebzeci -------lı ~ 

~la Mehmet Kavat 

Yahya Kahya Aynalıçeşme 13 

• > Karanlık çqme 50 

270,00 14,06 2,81 2,53 938 

60,00 15,67 2,51 2,71 941 

~~" n· "'Paşa Şubesi mOk.elleflerinderı. yuk.anda adı ve iş~ ticaretgah adresi yazılı Jll)uslar terki ticaretle yeni ad-
~~tı~ blld~n1e~i1 ve tebellüğe salfthi yetli bir kimf;e de göstermenıişler, yapı lan araştırmada bıılur: rr.::ıdıklarında.n 

f>eı da &osterılen yıllara ait kazanç, buhran, ve zamları havi. ihbanıameler in bizz::ıt t<'bliı.: nıüm ,ur o n.odıgtndan 
3692 .. ,,ılı kanunun 10 cu maddesine ıevfılwı teblit yerme ge,mek üzere lliın olunur. (6Ti!J 

Almanlar mu
azzam gayret 
sarfediyo r 1 ar 

Londra 8 (A.A.) - B.B.C.: Re
uter muhabirinin iş'aratına göre 
Alman mekanize kuvvetleri, Le. 
nıngrad, Moskova ...e Kiei'e var. 
mak için şimdi muazzam gayret. 
ler sarfedyiorlar. 

+ Kahire 8 A.A.) - B.B.C.: 
İngiliz; hava kuvvetleri, B~yi 

fiddetle bombudıman etmlşlenlir. 
+ Kudlls, 8 (A.A.) - Surlyeye gi. 

den İngiliz DeYlet Nazırı M. I.Jttelton 
ve refikası Fillstiı:ıdek.i İngliz yüksek 
komiserinin misafirleri olarak dün ge
ceyi burada ı:eçirm~rdir. 

Harp Vaziyeti 
ll lno! Sl.lt.lfe4eıı Devam) 

mezkı'.lr davalara gece saat 21 e 
kadar devam olunmuştur. 
DiğEr taraftan Beyoğlunda Mıı

jestik pastanesi sahibi pastalık 
undan sansuviç yapıp pahalı sat • 
sine bağlıydı. Şımdıye kadar höy. 
le birşey olmamıştır. Fakat Sov
yetlerin iki gündenberi tekzip et
mediği bu büyük zayiatın menfi 
tesirleri bundan sıonra görülecek. 
tir. Sovyetlerin zayiatı, Almanlar 
için büyük muvaffakiyet sayılır. 
Fakat bunun, Almanlara pek pa
halıya malolduğunu da itiraf et
mek liızımd:r. 

Sovyet ordularının mukavemet 
ve taarruz kabiliyeti kırıldı mı, 
kırılmadı mı, bunu bize tekrar 
t>aşlıyan Alır.an ileri hareketinin 
inkişafı ve sür'ati gösterecektir. 
Bu itibarla Leningrad, Moskova 
ve Kiyef istikametlerindelı:i Al. 
man taarruzlarının sür'atini ve 
Sovyet mukavemetinin derecesi
ni ölçü tutmak doğl'u olur. 

Sovyet harp malzemesinin va
ziyet ve mevcudü hakkında bütün 
dünya yanılmıştır; bu husustaki 
Rus hazırlıklarını hariçten kimse 
·bilmediği için zayiatın te!Afi e. 
dilip edilemiyeceği hakkında da 
yanılmak mümkündür. Bunun i
çin de Sovyetlerin yeni muhare
belerde ne dereceye kadar tanJc, 
tayyare ve top kullanabilecekle. 
rine bakmalıdır. Bu müşahdeler 
neticesinde Sovyet ordularının 

mukavemet ve taarruz kabiliyeti 
hakkında doğru bir hüküm veri
lebilir. 

Sovyet Rusya milyonlar kere 
900 bin insan bulur. Fakat mil
yonlar kere 900 bin muharip bul. 
ması çok güçtür. Bu bakımdan 
Sovyetlerin zayiatı çok mühim
dir. Buna subay zayiatı ilave e
dilirse mesele daha vahim olur. 
Vasıta bol da olsa, bunun görece. 
ği iş muharebenin meharet ve 
fedakirlığile mütenasip olur. Bu 
bakımdan Sovyet ordusunun mu
kavemet ve taarr:ız kabiliyeti bir 
parça zay.ıflamış tayılabili:. Fa
kat bu mahzurlar z.nlatı •m!lte. 
dil> olan Alman ~rd uları içir <l~ 
varittir. 

Llmaa ı.ıetme idaresi 
Cl ine! Sahifeden !UvıLm) 

nezzüh moti).lec.nC:e çalışan kap. 
tan ve makinistlere her yi1 elbL'le 
verilmektedir. Halbuki esas kad
roda ve işletme motörleriade yıl· 
larciır vazife gören makir.ist w 
kaptanlar tevziattan hariç tutul. 
maktadır. Esasen maaşlar• kıt <> 
lan ve türlü mahrumiyetlerle ge
ce gündüz çalışan bu vata~ciaşla. 
rın elbisesiı bırakılması h lç de 
doğru görülmemektedir. 

Sahil sıhhiye, Gümrük, Deni7· 
yolları ve hatta Haydarpaşa talı· 
mil, tahliyesinde çalışanlara ve. 
rildiği gibi bunlara da elbise tev· 
zi edilmesi !iızımdır. Kaldı ki Li· 
man İşletme İdaresinin nas'l bh 
dü5iince ile kendi mÜ•tahdemlcr' 
arasında böyle bir tefrik v"pır 
bir kısmına verdifiı halde diğerle. 
rine vermemesi sebebi bir türlü 
anla<ılall'amaktad r. Münakale 
Vekaletinin ehPmmiyetle nazar' 
di!ckrtini celbPderiz. 

Ter ostan ba a 
(1 in~i Sahifedan Devam) 

Belediye erk!ınından b;r zat demiştir 
ki: 

c Terkostan mrırıda ditcr bütün ~ı
larLn evvelce 11ıhhate muzır oldukları 
te~bit edilmiş, fakat tt!'rkos tl"~L,atırun 

ihtiyaca k"-ti olm~m:ı.c;ı yüzünden 
mecburen bunlann bugüne kadar kul
lanılmasına rnüsaarle olunmu tu. Bu
gün ise artık terkos teı-:lsatı eehrln bü
tün ihtiyacını karşdıyncak vaziyete ge_ 
tiri'm tir. Binaenaleyh Paztlt"tel gü
nünden r~Jbaren di!f>r sula ·ın hn1k tı
ıfınri.-ın kullanılma.sın:ı müsaade o
lunmıyacak. ve hepsı kes.leecktL:.• 

Söz (;ötürmez 
Hakikat 

(liaşmakaleden Devam) 
Türkiye; hıçbir devlet muıann· 

da, asla küçük ve hatta orta bir 
devlet olarak arulanıaz. Bir dev
letin büyüklüğü; ihtiva ettiği hu
hudntların genişliğinde değil, mil· 
!etinin hanıil olduğu ruh ve özde. 
dir. Türkiye büyük devlettir ve 
Türk milleti büyük millellir. Asla 
ve hiçbir kimsenin, hiçbir zaınaa 
şüphe etnıemcsi lazımdır ki, Cum
hmyet Türkiyesi.; milli ıiehası. 
ile imparatorluklar idare edeceı. 
yüksek kabiliyette ve çapta bir 
devlettir ve bagün de o çapta, 
o kıymetteki iılare ve iktidarı ile 
eşitsiz mevkiini işgul etmektedir. 

Dii.nya nıilletleriııia Jıcıiaz bo
ğaza celdifj ve il.arp ateşinin dört. 
bir tarafını kapladığı bir devirde 
sapasağlam, dimdik ve hadiselere 
daima miitekaddim olarak ve i..
tediği, diİediği inkişaf istikamet
lerini vererek ayakta duran Cuı._ 
huryet Türkiyesine şu anda kim 
ve hangi tlevlet •kiiçük devlet• 
tl.iyebilir ve omuı harbin lıaşın· 
danberi kullımdığı siywseti kıy
metinden ve layık oı.luğn tleğer. 
den zerre kadar azımsamak laü
lıaliliğini gösterebilir?. Türkiye; 
eğer hakikatle büyük devlet ve 
büyük millet olmasaydı; eşsi-ı 

milli siyasetini tesbit edemez, bu
günkü durumunu muhafaza ede. 
mez ve yarınki vnrlığına hükme
denıezdi. Binaenaleyh, Eden hak· 
lıdır .. ve hakikaten modern Tür. 
kiyenin yarının iileminde ve niza
mında tam ve !>üyük rolü olauk· 

tır. 
Ba lıalı.ikali ifade ve !cbarii% eL 

tirmiş olduğu için; Bay Eden ye
ria.de ve zaınaaıııda bir hizmet ifa 
eylemiş ve zaman n,.an şüphe 
mnzuu elaa bir tereddüt nokta. 
smı i:ıale etmiştir. 

Edenin milli siyasetimiz bakı
naından haklı bir tcşhi i de şudur: 
•- TÜl'kiye; kendi yolıtnn kea

di kararlaştıracak ve iş ıırkadaşla. 
nnı da kendi seçecektir .• 

İngiliz Hariciye Nazm bu sözü 
ile Türkiyenin hatlı hareketinde 
tama.mile scrbe!tt ve müstakil ol· 

ıl.ağu.au ve milli menfaatlerini 
kendi rey ve iz' anı ile takdir ve 

idare etmekte daima serbest ka· 
laeaiuu ifacle ebıliş bulunmakta. 
dır. 

Hakikat de, hiç şüph""i2. bu•· 
dan bir başka türlüsü değildır, 

Türkiye; İngiltere ile müttefiklif, 
Almanya ile halı.ili bir dostluğun 
sahibidir v-. bütün kom uları ile 
\'e muhariplerle karşılıklı ve sa
mimi bir müoruıcbet içindedir. Bu 
durumdaki bir Türkiycnin düa. 
yanın müstakbel teşekkiilii ve 
nizamı anında da etbette ki, k~ndi 
milli menfnntleriniu sevkı dışı•· 

da, herbanl!i bir tesir ve nüiuza 
kapılmas.t ~la ta ... vvur tdil•nıez 
ve o vaktin iuplarını ve arkadaş
lıklarını da ancak, Türki~ c kenıii 
kendine serer ,.r ):Arnra ~a~]ar. 

E,TE!lf IZ~ET BENiCE 

Uzak Şarkta 
(! inci Sahi!rdcn Devam) 

Deyll Herald gazetesinin dip

lomasi muhabiri yazıyor: 
Ortada do!a~an şayialara rağ

men japonlnnn Irındiçiniye 40 
binden ve Siyam hududuna 50 bin. 
den fazla asker göndermiş olma
larının muhtemel bulunmadığ nı 

yazmaktadır. Ancak japonların 

buralara çarçabuk takviye kıtaatı 
gönderebilecekleri doğrudur. 

Bundan sonra şimalde ve Sov
yet hududunda karşı karşıya ge
lecek muhtemel kuvvetlerin bir 
tablosunu yapan muharrir, müt
tefiklerin sevkedecekleri kuvvet
lerin japon kuvvetine faik olaca
ğını beyan etmektedir. Fazla ola
rak Ruslar, japonlardan daha iyi 

asker olduklarını geçen seneler 
zarfında isbat etmişlerdir. Bina

enaleyh japonların Sovyeller Bir. 
liğine hücuma hazırlanmalar 
muhtemel görülmemektedir . 
r~--Y.~~~~~~-~~~ ~ ~~ ~ ~ 
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Hamiyetli bir ! 
EmekliYarha· 
yın yüksek 
teberruu 

Emekli kurmay yarbaylarımız
dan Divrikli B. Mehmc-t Sa;t Koz· 
oğlu yarım milyon lira.va yalda. 
şan servetini Üniversiteye hib<> 
etmiştir. Beyoğlunda Avrupa pa
Rjı namile maruf 22 dü.kkfuu ha
vi Aynalı Çarş.nın tamamı ile Ay. 
vansarayda Nur,ıraıem fabrikası 

binası v~ mezklır şirketin % 16 
h.is:sesi bu tesisi.le Üniversiteye bı.. 
rakılınıştır. 

Ölüme bağlı olan bu tasarruf 
mucibince her yıl yüksek mektep

leri birincilikle bitirenlere, köy 
muallimlerinden 6 kişiye, faydalı 
bi:r ihtrada bulunana bu paradan 
bir kısmı verilecek, kız muallim 
mekteplerinden mezun olanlardan 
üç kıza cihaz parası temin olunup 
Divrikteki mektep talebelerine 

Bu sabahki Rus 
Tebl;ği 
(1 bel Sahl!eden Devam> 

kıtaatile g -' mıkyasta te;:r.ki 
mesaiye de\-aın eyleıruşler 've 19 
Sovyet tayyaresine mukabil 39 Al
man tayyaresini tahrip eylemiş. 
lerdir. 

Çarşamba gecesi Moskovaya 

yaptıkları akın esnas:nda düşü
rülen Alman tayyarelerinin 6 ol

mayıp 9 tane olduğu tesbit eri il. 
iniştir. 

Bm 3 11111'11,a 
sat•••ar 
U ı.eı S&yfMIMıı D..,,,.,., 

dikpaşada 46 numarada Bekir 
Öztürk. Çemberlıtaşta Vezirhaıı.. 
da 76 numarada Rıza Ertaş. ayni 
yerde 7 numarada Ekrem Yalçın 
dağ, Balıkpazannda Mahmut 
Güloğlu buzu 100 para yerine 3 
kuruşa sattıklarından Belediyece 

haklarında cezai takibata geçil • 

yardım olunacaktır. Bu teberrüün miştir. 
senelik varidatı on sekiz hin lira 

tutmaktadır. Hamiyetli zengini.. 1 T j z A R 
mizi tebrik ederiz. 

Kapanan Tramvay 
yolu ne zmaan 

açalacak 

:llünderecatım.ızın çokluğundan ba
n te!r!kaJarımız.ı bugün aercedeme .. 

dik.. Özür dileriz. 

Beşiktaş, Ortaköy ve Bebek hat
tındaki tramvaylar hiili Tophane • 
caddesinden geçirilmemektedirler. 
Yıkılan iki binanın yanındaki ü. 
çüncü maili inhidam binanın yı
kılmasına devam olunmaktadır. 
Fakat bu iş çok yavaş gittiğinden 
daha bir kaç gün tramvayların bu 
şekilde işliyecekleri öğrenilmiştir. 

Fatih Sulh Üçüncü H ukıık ha· 

kimliğinden: 

Diğer tarait:.n Belediye Reb 
Muavini Lt'.ıtfı Aksoy Tophane 
caddesindeki diğer evleri sıkı bir 
kontrolden geçirm~tir. 

Şehremini Arpacamiı TaUıpınar 

sokak 5 numarada otururken Ba. 
kırköy Emrazı Akliye ha:;tanesin

de vefat eden Sadettin Kıvanç;n 

alacak ve borçlularının bir ay ve 
vAris iddiasında bulunanların üç 
ay zarfında mahkememize müra· 
caatlan aksi takdirde terekenin 
hazineye devredileceği tebliğ ma
kamında olmak üzere ilin olunur. 

941/50 T. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından 

Benzin alınacak 
1 - Ha\•acıhk Dairesi motörlti vasıt alarmın senelik. ihtiyacı için azı 50.000, 

çoğu 75.000 litre dökme benzin. kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Muhammen bedeli 19650, muvakkat teminatı 1473 lira 75 kuruştur. 
3 - Eksiltm .. ı 25/8/941 Pazart.esi günü saat 1li de Türk. Hava Kurumu 

'Genel Merkez binasında yapılacaktır. 
4 - İslekl~r lüzumlu vesika ve te minatıarını havi kapalı ve miihilrlil 

zarflanru saat 14 d~ kadar komisyona vermelidirler. <6717> 

lstanbul Liseler Ahm Satım Komisyon 
Reisliğinden 

Cinsi Fiyatı J.flktan 
Xr. Kilo 

Beyaz Peynir 70 11500 
Kaşer Peynir 125 1900 

İlk Teminall 
Lira 

l80S 

Şartname B<deU 
Kuruş 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Pirinç 53 50500 2008 134 
~~--~~~--~~~----

Tere yat 200 2500 375 
--~~~~~~~----~ -~~~--~~--~--~-

Sabun 53 10800 430 

~~-------------~ ----~------~~---------Zeytinyağ 88 12600 83Z 

-'~--------~~-- -----------------------------M8 bm a il 10700 
Şehriye 42 2000 493,5 
İrnıik 40 3100 

Komisyonumuza balh Galatasaray. Haydarpaşa, Kandilli, K3bataş, Çam ... 
lıc!t. ve Erenköy Li...ıerinin ihU7aclart olan 7ukarıda 7C1Z1h yiyeceklerinin 4/ 
Vlll/1941 Pazartesi günü kapalı zarf u suliyle yapılan eksiltmesinde hiç bir 
talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesien göre 
bir ay zartında pazarlıkla intacına bıra kılmıotır. Ve pazarhltla ll/VIIl/1941 
Pzartesi günü saat ll,t5 de ihalesi yapılacağından isleklUerin belli s:ı:att~ ka
nun! vesikaları ile birlikte Liseler Alım. Satım Komisyonunda bulunmaları. 
Şartname Galatasaray Llsesindedir. .8678> 

lstanbul Defterdarllğından: 
Dosya No. Nev'i 

77/3392 Sarl,Jtt Yenimahalle eski İbnl Sinan Yeni 

Muhammen Temlna 
Bedelı 

Kllia sokağı e.ki ve 1enl 8 N. lı arsa. 108 L. t L. 
K.3/37 Ediınekapı Allk. Mustafa Paşa M9 Ha-

mam S. 28, 30 No. h dülı:k iırun 105/lZO hissesi. 9\S > Ti > 
12301/968 B<l)'ük Çarp. Çukur bo:n alt katında 8 No. 

1ı lr.aair dükklln, 900 > IS > 
1/3030 ~ Atik llusW a Paşa Ha. Fınn 

52159/2 

51155/lt 

So. 7 No. lı 40 metre murabbaı arsa. 
Aksaray Langada Katip Kasım Yeni Yalı 

mahallesi K1üp Ka:iun Bo;;\anı sokak Ea
ld 19 yeni 27 No. lı ana. 
Fatih Eski Kazasker Mehmet yeni Hoca 
tlveyiz mahalle.inin eski Emin B. Yeni 
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Koca Sinan So. sı J.fü. Yeni 8 No. arsa. 80 • S • 
5111.2/l()Ş Nişımlal' Kız Ortaokulu binasının ihata 

dovan ile su haıinesln.in bedmiyabndan 
çıkacaJr enkaz. 2(18 > 15 > 

Yukarda yazUı gayrimenlruiler 18/8 /llU Pazartesi gQnQ .ant on beşi• mit 
Emlik !lılüdıirlüjıunde müteşekkil Ko misyollda ayn ayn ve B(ık aı;:t~.,,,a 

le satılacaktır .. Fazla ..-i:zahat içln Millt Eml3.k: Dördüncü kalemine müraent. 
(67~8) 

:~ Basma satışları 
SÜMER BANK YERLi 

MÜESSESESi 
MALLAR PAZARLARI 

MÜDÜRiYETiNDEN : 
İstanbul (Bahçekapı >. Beyoflu ve Kadıköy mağazalarımızdan Basma ""tın almak üzere müraoaat 

ilşteriler!n NÜFUS HtlvİYET Ctl ZDANLARI İBRAZ etmeleri.ne lüzum görülmü.ştür. ' 

Mtibyb için vild olacak müracaatlarda her ferdin NÜFUS CÜZDANINI birlikte getirmesi sayın halka !IAn ~.·~ 
~ lunur. ~ 

...... - :.; Y. ~ :"! 



Bulmacamızı halleden okuyu· 
cularımızdan resim gönderenler 

~en haftaki Bulmacamızı b.lllle
den okuyuculartmızdan resim ıönde.. 
ttnlerin fototraflan yukarıya konul
muştur. Bu ıureUe olnı,yucularmuz da 
t>.lnölrlttinl tanmu1 olacaklardır. Bul
macayı halledip te fototraflannln neş.. 
rini :lstiyen okuyucularımız cSon Tel
crat Bilmece Memurluğu> adresine bir 
reslrrilerlnl gönderirlerse bunlar da 
neşrolumıcaktır. 

YukaI'.ldakl fotoıtraflar: 'Üstte sağdan 
sola doğru: Kadıköyünde Kurl>ağalı

dere 13 numarada Bayan Bedia, FaUh 
itfaiye caddesi Toven Apartımanında 
Bayan Mllfide Ulukan, Beykozda Fev-

MASAL 

&1 ~ caddesinde bakkal B. Hikmet 
Ari yanında LQtfullııb Ergün, Calal-
oilu Tasf.ir llOkak 6 numarada Bayan 
Sevim Sumnulu, Ankarada İıııınet Pa• 
aa Kız Enstitusn talebelerinden Ba-
7an Naciye Alpdoğan. 

Altta: Şehzadebaşı Acemi sokağı 25 
numarada Bayan Bclkis Çeyrek, Os-
kfidar Sultan Tepesi 15 numarada B. 
L>tfi, Ulelide B. İhtisapa~ sokak 
11 numarada Bedri İpek, Modada Gilr
bfiz sokak 8 numarada B. BOrban, Pa
pbahcede Köyönü caddesi 18 numara
da B. Ahmet. 

Mağrur Fare ile Kaplumbağa 
Fare, her yerde neireUe karşı

.lanır. Çünkü muzır hayvandır. 
İnsandan da, hayvandan da düş.. 
rnanı çoktur. Onun için ömrü da
ırna korku ve helecan içinde ge
çer. 

Fare, yine bir gün serseriyane 
dolaşırken, bir kaplumbağa ile 
karşılaştı. Kaplumbağa kendi e. 
\>ini sırtına yük.lenmiş, en küçük 
tehlike karşısında, hemen evinin 
içine saklanarak, kendini her tür
lü tecavüzden koruyor. 

Fakat fare mağrur ... Hakaret 
eder gibi dedi ki: 

- Vah, biçare kaplumbağa vah! 
Senin bu haline vallahi çok ae1yo
rum. Bu kadar güz.el dünya için
de, bu kadar süslü evler, villalar, 
saraylar varken, senin böyle bir 
lwbuk parçasından başka, sığına
cak yerin olmadığı için, hakikaten 
b<xlbahtsm. Sen böyle bir hapis
hane içinde ömür geçinneğe mah. 
kum olduğun için, kimbilir ne a
zap çekiyorsun, ne kadar hayfla
myorsun. Halbuki ben serbestim, 
istediğim gibi bir hayat geçiriyo. 
rum. Zevkime göre, en güzel -bi
naları kendime mesken yapıyo-

rum. Bak, bugüne bugün muhte. 
şem bir vmada oturuyorum. Her 
tarafımda yaldızlı duvarlar, en 
göz alı01 avizeler, en nadide sa
lon çiçekleri var. Vakit vakit rad
yo dinliyorum. Nereye baksam, 
ipek ... Nereye baksam mermer ... 
Havuz, fıskiye, bahçe... Doğrusu 
şimdi oturduğum villanın nezare. 
tıne de bir diyecek yok. 

Fare böyle mağrurane konuşur
ken, k:ıplumbağa hiç ses çıkarma
dan, dinledi. En sonra şu cevabı 
vermekle iktifa etti: 

- Ben, şu hakir gördüğün ku
lübernin içinde oturmaktan çok 
memnunum. Kendimi burada pek 

' mes'ut ve bahtiyar hissediyorum. 
Çünkü bu kabuk parçası, tabiatin 

•bana, kimsenin iştfraki olmaksızın 
yalnız bana ihsan ettiği bir mes-
kendir ki, kimse beni bu evimden 
dışarıya kovamaz. Halbuki sen, 
her an ko\·ulmak, yakalanıp türlü 
işkencelere uğramak tehlikesi i
çindesin. Başkalannın villasına 
se>kulmaktansa, kendi kulübemde 
rahat rahat yaşamak, daha hayu. 
lıdır. 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Talebelerine 

ı - İkmal lmtihanlrırı Eylullln son haftasında yapılacaktır. Alflkalı talebe
lerin nihayet 18 EylCll 941 Pcıııembe gu nü mektep.e bulunma lan. 

2 - Derslere İlkteşrlnln b1r.ncı Perşembe günll başlanncakUr. 
3 - Son sınıfın tatbikata b:ışlıyaca ğı tarih y ında ayrıca ilôn edilecek-

tir. .6465> 

r IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
Nlşantaşında kCıin Vali Konağının tnmlrl açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 252 lira 85 kuruş ve ilk te mlnrıtı 189 hra 87 kuruştur. Keşif ve 

prtname Zabıt ve Munmelli.t Mildürlilğü kaleminde görülebilir. İhale 11/8/941 
Pazartesi gllnil saat 14 de Daimi Enciıın ende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi-

nat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gil-1 ev~el Belediye Fen işleri 
Mudürlüğüne müracaatla olacnklan fenni ehliyet 'c 941 yılına aıt Tıcaret O
dası veslkalariyle ihale günu muayyen saatte Daıml Encu.1 ende bulunmalan. 

46230> 

Şehzadcbaşında Ferah sinema arkas ındaki sahanın toprnk tesviyesl ve faz_ 
lu toprağın nakli is\ açık eksiltmeye konulmuştur. Keşlt bedeli 3590 Ura ve llk 
teminatı 2GO lira 25 kuruştur. Keşif ve şartnnme Zabıt \•c Munmcllıt Müdürlü-

iü kaleminde görülebilir. 'İh::ıle 11/8/941 Pazartesi gunü saat 14 de Daimi En
cümende ynpllacaktır. Taliplcrln ilk tem inat malcbuz veya mektupları, iluıle ta-
rlhlndtm sekiz giln cvHl Belediye Fen İşleri Mudürlüf:llne mürncaatla tı.lrıcak
ları fenn1 ehliyet ve 941 yılına ait Ticn ret Odası veslkalariyle ihale g{lnü mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunm nlan. c6313> 

lstanbu'I Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden 

J - Keşif bedeli 1082 llra olan Ga latada h, rcket dairesi binasının b:ı.ri
ecn boya, bndnna \'e tamıratı 1şi açık eksiltme usulU ile ihale edılecektlr. 

2 - Eksıllmc 21.8.941 Perşembe günü s .. at 10 da Metro Hanının birinci 

~atında ynpılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 81.15 llradır. 
4 - isteklilerin parasız olarak veri lmekte olan şartnameleri levazımdnn 

almaları ve kanuni vesikaları ve mu\·a kkat teminaUan ile IUin edilen gün ve 
saatte komisyonda hnzır bulunmaları. c670b 

- -- ,-----------------------~ 

Y üksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

Mektebimlze kapalı :r.arf usuliyle 48000 kilo ekmek alın:ıcaktır. Beher 
kile unun muhammen bedell 12,25 kuruGtur. İlk tcrrinat 441 liradır. Eksfltn:ıe 
ıı.a.eu saaı Jl,30 Mektepte 7apılacakb.r. cCllO'b 

Mü k a fa t l ı ·Bu 1 m a c a 
"'"' . . , " . ·-· 

"9-.~ 

t ••• - - ~ . ... 

•• \ . ·-· 
• • 

Küçük okuyucula11mıza bugün yeni 
bir mOkMaUı bulmaca veriyol'\11. 

Yukanki iekle bakınız. Bir murab. 
ba içine konulmuş iişelcr var. Bu mu
rabbaın hangi dıl'ından sayarsanız, 
hep dokuz ilşc bulacaksınız. 
Şimdi bu şl,.elcrden • dördllnü kal. 

dıracaksmlz, Diğerlerini de o şekilde 
tanzim edeceksiniz ki, ylne murab
bam hangi dıl'mdan sayarsruıız, şiş<>. 
lerln yekQnu yine dokuz çıkacak. 

Bundan ııonra yine dört 1i1e daha 
alacaksınlL Bir kere daha elşeleri 
6yle tan7jfn edeceksiniz ki, yine mu
rabbaın hangi dıl'ından sayarsanız, 
hep dokuz şiııe bulunacak. 

Bu mükfıtatlı bulmacanın hal müd. 
deti bir haitadır. Hal varakalanndan 
üç şekli oyrı ayrı gösterecektir. 

Hediyelerimiz 
Müsabakarnıza iştirak edecek o

lan okuyucularımız arasında çe
kilecek kur'a neticesinde kazana
cak olanlardan: 

l inciye: Maruf ibir müessese
den 5 liralık mektep malzemesi· 

Yarın Akşam 

1BEYAZ1 PARK'I N 

15 lnci scnci de,•rlyesi mün ascbetiyle büyük Eğlc:ncell gece ... 
ğazın en güzel mehtaplı gecesi ..• Sürprizler ... 

MÜNİR NURE.DDİN 

D. D. Yolları 4 işletme Müdürlüğünden: 
Şube 43 mıntakasından ihzar edlle cek aşağıd:ı ocak kilomeUeri, miktar

ları, muh:ımmen bedelleriyle muvnkka t teminat miktarı ve münakasa tarih
leri gö~erllrniş ola~ b:ı.lsat işine: talip çıkmadığından yeniden ve sant 15 de 
Knyserıde 4 tlncü işletme Müdurlüğun de kapalı zarf usullylc münakasaya 
~o~ulmuştur. Bu lşe girmek istiyenferi n temlnatlannı \'e kanunun tnyin et
tiğı vesıknlarla teklif mektuplarını mO nakasa günü olan muayyen saatten· 
bli' saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Uız.ımdır. 

Postada olac:ı.lq gooikmelcr kabul edilmez. 
" 

_ Balast işine ait mukavele ve Barf name projeleri 4 
ğünden Haydarpaşa -.: e Ankara Gar ş elliğin den parasız 

İşletme Mudürlil-
olarnk verilir. 

.6592> 

Ocak Kllomebesi Şubesi .Mlktan Muhammen :Muvakkat Münakns::ı 

M3 Bedel Teınlnat Tarihi 
L. L. 

214+600 700 910 
204+000 600 780 
165+850 1000 1600 
156-159 1000 1300 
135-136 1000 1400 
125+000 1000 1300 
124+300 1000 1400 
132+600 1000 1300 2076.75 25.U41 

95-96 1000 1300 
84+0-00 1000 1200 
58--tlO 2000 3200 
24-27 2000 2800 
~ Sahil 2000 3200 
8+000 > 2000 3200 

10-15 > 2000 2800 

19300 27890 

veya oyuncak alma hakkı, 2 inciye: 1----------------------------
Saatli bir yazı takmu, 3 üncüye: 
1 kilo fondan, 4 üncüye: Perker 
takımı, 5 inciye: l3i:r aylık Son 
Telgraf abonesi. 6 ıncıdan 16 m
cıya kadar birer küçük kutu Ha
cıbckir şekeri, 17 inciden 26 ıncıya 
kadar fotoğraf albümü, 27 - 36 
şık mürekkep kalemi sapı, 37--56 
birer kitap, 57~ birer kutu boya 
takımı, 67-76 birer kurşun kalem, 
77.100 birer hart hediye olunacak
tır. Arzu edenler hal varakalarile 
birlikte birer resimlerini de yol
larlasa hahra olmak Üzere fotoğ
rafları da neşredilccektir. 

( EÖLBNCB ) 

Hoca - Menner nerelerde bulunur? 
Talebe - Masaların &tünde. 

* Hoca - Sen söyle Ahmet. k.ac za.. 
man 'li:ardır? 

Talebe -Üç. 
- Nedir? 
- Sabah, öğle, akşam. 

* Babası - Bak, şu 'imtihan kAğı\ -
larına' İçinde hiç bir tane iyi not 
yok. 

Çocuk - Babacığım, bana ne kızı
yor un' Onları ben yazmadım ki ... 
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ÇOCUKLARINlZI 

BERLiTZ 
Lisan Derehaneıine 

Kaydctı.irinb! 

BİR ECN ERi LİSANI 
Öittnl.r1er. 

Bartada 3 ders Ayd:ı 4 Lira 
Beyoğlu· İstlkliil Cnddcsi 294 

8Ağustos 1941 
18 00 Program 
18.03 Şarkılnr 
18 30 Serbc t Zo-

man 
18.40 Svinı: Or. 
19.00 İkU ..ıt Saati 
19.15 Svlng Or. 

20.15 Rad. Gnz. 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat Tak. 

21.10 Temsil 
22.00 Orkestra 
22.30 llnberler 

19.30 Haberler 
19.(5 Fasıl heyeti 

22.45 Orkestra 
2~ 00 Kapanış. 

f e TAKViM e ' 
•-1 ıu1 Hızar Hkrl ıut 
TEMMUZ tECEP 

26 95 14 

Yal 941 A:y 8 '\' a.."2.tı s-rJ 

AGUSTOS 
S. D Valıt lf S . D - -
tl 03 Gün~ 9 45 

8 
13 2!1 Öjle ~ 01 
17 12 A.lııwll g 54 
2018 Aktua 12 00 

CUMA 
22 0'4 TMıa ı 45 
405 Lnr J 7 47 

Sahip ve Başmuharrl: Etem iuet 
Benice - Ne riyat Direktörü 

Cevdet K \RABlLGİN 
SO?i TELGRAF MATBAASI 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Sabnalma Komisoynundan : 

Muhammen Bedeli 
Erzakm C!.nsl Miktan Li. K. 

Ekmek 38000 4655 

Et 11200 5782 

Tawk ve Hindi eti 1900 1187 50 

Toz ve Kesme Seker 3900 1884 

6930 2235 50 

1950 1820 
-~ 

&ıde ve 'Tereyağ 1300 

_ Y_wn_ u_rta ________ ~l9500 

Zeytinyağ 700 
ZeyUn tanesi l 700 
sabun 500 

Silivri Y•ğıırdu 
Süt 
Kftse Yoğurdu 

Kuru ve Yaıı Meyva 

1700 
2300 
2300 

22465 

2300 

487 50 

595 
680 
250 

1525 

478 
460 
IH 

1120 

4277 25 

İlk Tem1natı 
Li. K. 

849 12 

433 85 

89 06 

141 30 

167 66 

136 50 

172 50 

38 56 

114 37 

H 

320 79 

-----------------·----

Yaş Sebze: 22 Kalem, 30850 kilo, 2925Q 
Adet 

Muhammen Bedeli 
Ll. K. 

5186 50 

İlk Teminatı 
Li. K. 

388 

1 - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun Mualllm ve Pansiyon kısımlnnnın 
yukarda miktar ve adet ve tahmin bedelleriyle flk teminatı 7azıb yiyeceklerden 
yalnız Et ve Yas sebze kapalı zarf ve diğerleri açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 13/\:III/1941 Çarşamba günü saat l1 de İstanbul Kız Öğret
nıen Okulunda toplanan Komisyonda yapılaenıctır. İsteklllerln ilk teminatlarını 
telli gün ve saatten blr gün evvel Beyoğlu İstikUıl e<ıddeslnde Liseler Muhase
beciliği veznesine yatmırok teminat ımakbuz.larnı ve 1941 .encsfne alt Ticaret 
Odası vesikaları ile birlikte mezkOr Öğretmen Okulımdakl Komisyona gelmeleri 
ve teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel tevdi etmeleri. 

3 - isteklilerin şartnameyi Okul İd resinden ııörilp okuyablleceklerl ildn 
olunur. (6159) 

Devlet De11iryallın Ye Lim2nlın iıletme U. İdaresi İlinl1rı 
Muhnmmen bedeli ( 1320) lira olan 800 kilo kaynamış İngiliz bezir1 

(15.8.1941) Cuma günil saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpa~da Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın ailnacaktır. 

• Bu. işe girmek isti~enlerin (99) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta_ 
yın ettıği vcsaıkle birlikte eksiltme ıünli saatine kadar komisyona müracaat
ları l!ızımdır. 

Bu ize alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6387) 

* * 
A§a.Glda lsmi, muham~en bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gösteril. 

miş olan Ankara hastan~ı . çama ırhane ve mutfak tesisatının yaptırılması işi 
18.9.941 gllnU sat 15 den ıtıbaren kapalı uırl usuliyle Ankar.ıda idare bina
sında sıra ile ve ııyrı oyn ekslltmcyc konulmuştur. 

Bu işe girmek istlyenlerin listeleri hizasında ya%llı muvakkat teminat lle 
kanunun rny n ettiği n•slkaları ve tekliflerini ayni gilıı saat 14 de kadar ko
mısyoıı reb iglne verme1crı ltızımdır. 

Şartnamder parasız olarak Ankara da malzeme dalrcslnden, Haydarpa~ 
tesellilm ve sevk şeflığlnden dağıtılacaktır. 4'6497> 

Yaptı111acak tesisatın adı Muhammen Beöeli Muvak---at Teminatı 

1 No. lu liste muhteviyatı çamaşırhane 

tesis~. 
2 Na. lu lLte muhte\·lyatı mutfak tesi. 
satı. 

* * 

Lıra Lira 

9375.00 703.13 

18750.00 1406.25 

Muhammen bedeli (1047) Ura (40) kuruş olan tnkriben 16,552 metre mi-

kfıbı 10 kalem muhtelif eb'atta ç::ım t:ıh ta, dilme ve kalas (29.8.1941) Cuma 
günü saat (15) on beste Hnydaı-paşnda Gıır binası dahilindeki komisyon tara

fından açık eksiltme usuliyle satın alın ncııktır. 

Bu i~e girmek istiyCl)lerin (78) lira (56) kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayın ettiğl vesaikle birlikte eksiltme günü ı.:aatlne kadar komisyona 

müracantlcrl lfızımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komisyondan \'e Mudanya - Bursa Hattı İşletme 
iunirllll tarafından ııarasız. olarak dağıtılmaktadır. .(1793) 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Bud 
Sabah, öğle ve akşam her yemektell 

sonra günde 3 defa 

Diş Macunu ile Fırçalayınıı. 

Yurdda ittifak haline gelen bu kart• 
tesise niçin ve nasll muvaffak old 
Cunkü .s A N İ N> in terkibi yük- Çünkü «S AN İ N> diğer ııııı 

ıek bir kimya ş:ıh~erldir. nazaran çok ucuzdur. 
Çünkü butün •S A N i N• kullanan- Artık bütün bunlardı>Il 

.s A N İ N> kullanan on bİtllt ların dişleri temiz, sağlam ve irfiıcldir. 

Çünkü •S A N İ Na emsnlsfa roğbeti 
dol::ıyısile hiç stok yapmadığı jçln mii- şinin ne kadar haklı olduğunll 
.ıteıuad.i7m taze piyasaya çıkar. ko!ayJ31ll'. 

Sabah, 'Öğle ve Akşam t1 
Yemekten Sonra Günde 3 De 

Eczanelerle büyük ıtriyat mağazalarında bulunur. 

2.5 \e 3.5 be~ girlik yeni veya rniistamel 

MOTOSiKLET ABANIYOI 
3ir~tti Hocapaşa No. 3 fra.acala fırı nanda Mustafa Dcnizere pıiitll 

İstanbul Levazım lmirliöi Satınalma Komisyonu llinl 
1" 

Oluz bin adet un. ve 20,000 adet erzak çuvalı a.Jınacaktır. l'~ 1 
eksiltmesi 12/8/941 Snlı günü saat 14 de Tophanede Ist. Lv. Amirl ğ 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nilm uneleri komisyonda görülür. 1.Jtı 
ları jüt veya Adana mamul!ltı bezlerden olabilir. Taliplerin teklif 
füıt üurlnden ilk teminaUMl,Jle belli vakitte lı:omlsyona gelmeleri. 

(151) ( 
+ . .. 

Miktar. Tutan İlk Teminatı Clns1 
Ura Lira Kr. 

2,500 Adet 87t 65 63 Siyah vatka. 
20,000 Metre 6000 450 Kuıııunl astarlık. 
36,0-00 > 10,000 810 Hfiki > 
l 0,000 > 8000 450 Telfi. 

3,000 > 3900 292 50 Kıl telA. 
3,000 > 5400 405 Kol astarı. 

400 > 600 45 Trikotln. '° 
5,000 > 10.500 '187 50 Astarlık set.en· 1 
? ,000 > 5600 420 Lavantin astar. rı 
Yukarıda yazılı malzemeler pazarı ıkla satın alınacaktır. Ayrı a1 

lere d.e ih.Ie edilebilir. Eksiltmesi 13/8/ 941 Çarşamba (llnü saat 14 d~ 
:nede 15\. Lv. Amirliği satın alma .:k.9mi syonunda yapılacaktır. TaUPl 
ti "-akitte komizyona gelmeleri. IHümu neleri komisyonda görülür. ,pJ 

(153 -

Miktan 
Adet 

Fiati 
Kuru~ 

Teminatı 
Lira Cinsl. 

28,00-0 235 4540 Tüylü kromlu pöstckl 
28,000 205 4130 Tüylü şaplı pösteki. etf 
Yukarıda yazılı tilylü pösteldlerden kromlu veya şaplı olmak i1t t 

adet alınaca~tır. Pazarlık.la eksiltmesi 11/8/941 Paz:ırtesi gün il 6
811 r:• 

Tophanede lst. Lv. Amirliği satan alma komisyonunda ynpılacaktır. ı1I 
evı;af ve 6artnamesl komisyonda görülür. Taliplerin belU vakitte J<O 
gelmeleri. ( 154 - 6684) .... 

7200 kilo 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 lalı debağat malı 
olmıyacak tır. ( 150-664~}) 

* Beherine 2 ikunış, 75 santim fi-

.. sııı 
yapılacaktır. İlk teminatı ~ 
36 kuruştur. Taliplerin ~ 
vesikalarile teklif mcı-ttı, 
ihale saatinden bir saat c~e 
misyona vermeleri. Ev?.ıı.f ıı.ı< 
namesi komisyonda gorı.13 (1 

25 ton kuru ota 
fiat pahalı görüldüğü 11 

$9 
lıkla eksiltmesi 12/8/941 eO 
nii saat 15,30 da Toph~0,011 
Amirliği satımalma koıl'l1~cli 
yapılncaktır. Tahmin pe·rıı~ 
lira kat'i teminatı 22~ 

~ 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırnıa 

Eksiltme Komisyonu Riyasetinde" ,-

at tahmin edilen 184,900 adet yu
murta alınacnktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 14/8/941 Pc~mbe gü
nü saat 15 de Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda 

e 
Leylt Tıp Tnlebe Yurdunun 930 çl.ft ökçeli terliği açık cksiltı'l'le) 1; 

muştur. 11t ~t ı _ 13/8/941 Çar6Qmba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhll 
Mu~l\;enet Müdürliığiındc kurulu komisyonda yapılaC'nktır. 

2 - :Muhammen fiyat bir terlik için cl40> kuruştur. 
3 - ıvı:uvnkk:ıt teminat .97> lira 65 kunı:;tur. ı<",ıı 
4 - istekliler Numune ve iartnam esini 1;alı!i111a günleı indc 

ıı 

görebıllrler. ııyıll 11 
5 - isteklılcr 1941 yılı Ticnret Od ası vesikasiyle 2490 6• J.lllııl' 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz \'cyn 
tublyle belli gun ve santte komisyona gelmeleri. «6735> .../ --=----- ~ - - - .. 

Fiat Mürakebe Komisyonund' 
92 Numı:ralı İl6.n: 0ı f 
İstanbul ViH'ıyeti dah'llr~" balya halinde birlnci nevi ı-oro 

ı;;ıgonda ve kıı:)'lkta az.aaı satı: fiyau 5,5 kuruştur. c6786> 

1 


