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lAHRAN'A 
\/ERİLEN 

NOTA 

4lmanga· Rus
~Q - lngiltere 
Q.,.asında 

lra.n iki tazyik araıın • 
de.dır. lranın istiklal ve 
~ırı emniyetinin bizim 
1Sİn çok kıymetli olduğu 
dl a. ati kardır. Her halde 
ta.n ileri bir cörüıle 

kendi hak ve menfaat • 
lerini müdafaa edebile • 
tektir •• 

t . . 
~ETEM iZZET BENiCE 
'4S..~~et • Alman harbi devam 
~~ken; hemen hemen bu harbin 
t~ laf. seyri kadar büyük bir 
111 llııuıyeı içinde Orta Şark ve 
'lıııı da durumu mütalea mev. 
j
1 
°ltıııya başladı. 

~ ~nın ve Orta Şarkın dururuu
ltıı, alluk eden ,·aziyeti ve muh
~~I hadiseleri, ilk defa işaret 
'iıı~I olduğumuz için; seyri üze. 
'liıe de durmaklığımız iktıza 

. •t 
lnfİ· ~ •1 •z Hariciye Nazırı Bay 

, •nıu 0 · ''nd rta Şark ve lıan hak-
it ~•on defa Avam Kamarasın
'l;~~lediği nuhık; henüz tahlil 
~Q tııeı. fır>at ve vaktini bile ka. 
ı,.İ\llıanıışken; Berlin Tahrana bir 
~\d'"tevdi etmiştir. Hadiselerin 
~tİ :ndürücü bir sür'atle seyret
S. ~nler i~inde, hanın gün
~)"~ııne artan iki taraflı bir 
~ı' e maruz bnlunduğıı nıubak. 
t it, 
ng;ı· ı 1r ~ltıı ız er andaki 2500 kadar 

•ıı, ~Ilı hanın istikJiıli n menf• 
lııı'' .ile bir arada, kendi emni
,\~tı bakımından tehlikeli bul. 
l.;d a devam ediyor ve bunların 
ı.ı,:ı ~arici edilmesini istemekte 

ıı , ' 1 1
tosteriyor. So\'yet Rusya da 

ıC ,_a •be ·· h" d" ITiltJ muza ır ır. 
~vlt~te)i( sözlerden ve hareket 

f t,,,, {'ndan anlaşılan vaziyete 
İ' lı~ tandan istenilen yalnız bu 

t> \'tilı l.adarı da değildir. İrandan 
ltliğ~re ve Sovyet Ru~ya bir iş

i/ ~dı,ı' de arar ve ister görünmek
~- .•r. Bt>nun da sebebi; bir iki 
~~~ce de izah ettiğimiz gibi; 
~I ~n başında ,.e her tiirlii ih. 
'•~ arşısında KaCkasyadan iti

'ı,,t Petrol kaynaklarının ve 
~-: llindistan, Irak, Arap ya.-

• ' 

''' ası ~· b··ı 1 .. ~ ) ''ti ' uı.ısır o ge erının em... 

11 
~ , 4 ~şesi ve So\•yct Rusya-

n~ •ı ~ yoldan askeri yardım 
pi' ~ ~'\>a ıısudur. 

4 »ıı, bn; bu taleplere monız va
~ ~ ıılunurken; Alman notası 
~ tlliı 11.d:ııki tebaası hakkındaki 
~t"rrıe~~e Rus tekliflerinin reddini 
it ~4~be ve aksi halde İranla 

... 

e 

f 

~'Ilı , •tini keseceğini t~barüz 
.. ·~t&.1,_ 

--:'•ıııs •uır, 
\~ 4_-ıımuz, dost ve müttefiki. 
~-.,ı,,,"'n bu iki taraflı teklif ve· 

l; 'llt •rasıac1a. herhalde bir 
liı ~ı rfuıler geçirdiği ve 
~ 'tı• L tercih .ı.,...eıı: va
\ıb b- ;ulunduğu aşikardır. Bü-
1, '~l~ı aziyetJer arasında; İranm 

Ilı iç;:• mülki tamamlığmın bi. 
de büyük bir luynıet 
(Devamı üçUncQ sahifede) 

~ ~ 
liaftalık 
4•kerı icmal · 

~Yazan:
eekli Kurmay 1 

Subay 
llıı llı~k-
~ilt u emme) ted-

ya:ııaını bu!!Ün " , 
3 -
tt thıcı ıalalle-
e Okuyunuz. .. 

.,..,..------

--

AlmlD • so-.yet 

BABBINE 

•IB BAKIŞ 

ODESAYA 
doğru Alman 
tazyiki çok 
şiddetli 

Bu istika
mette Almanlar 

1 

gittikçe artan 
bir sür'atle iler-

1 iy o r la r 

• Bir Alnum motörlü bataryan meıı.riin!n öıı.ünd tn cepheye reçen ptyo&e ' ' ;.;.;;;nlar b Cl t Cl n 
gayretter ı n ı Uk· 
ray na bölgesine 
tevcih ettiler 

T~MOÇENKO 1 SO VY ET 
hır beyanna- . 

tt• taggarelerı 
me neşre ı d"" B 1 . . un er ını 
işgal altındaki 
yerlerde bulunan 
Ruslardan hizmet 

bekliyor 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet merkez 

cepbesl BaP.umandanı Mareşal Timu
çenko, Alman işgali altında bulunan 
Sovyet toprakları ahalisine hitaben 
neşrettiği bir beyannamede bilhassa 
diyor ki: 

4 Bütün cephelerde Kızı;ordu, Na
zilere ağır zayiat verdirt:rek "Ye bezl
nıet~ uiratarak kahramanca mubare

(Devamı a üncü Sab.ifede) 

bombaladı 

Tanareıerın hep
ıı salimen döndl 

Londra 9 (A.A.)- Dün Al
manlar, düşman tayyarelerinin 
perşembe gecesi Berlin üze
rinde u~tuklarını bildirmişler. 
di. Halbuki o gece Alman pa
yıtahtı üzerinde biç bir İngiliz 

(Devamı 3 Qncü Sahifede) 

\........_.._ . J 

YARINKİ ~.T YARIŞLARI 

Bu defa ilk olarak 
koşan hayvanlar var 

~~~~~~~-ı ... ~~~~~~~~ 

Kazanması muhtemel atlar hak
kındaki tahminlerimizi yazıyoruz 
Yarın yapıla .. ak al yarışları, 

J:ıilhassa koşulara fazla hayYan 
girmesi Ye bunların içinde henüz 
ilk defa koşanlar bulunması do. 
layısile çok enteresandır. Koşular 
saat 16 da başl:~·acaktır. Tahmin
lerimiz aşağıdadır: 

BİRiNCİ KOŞU 
Üç ve daha yukarı yaşta saf 

kan İngiliz at ve kısraklara mah
su.>tur. Mesafesi 1400 metredir. 
Bu koşuya Komisarj, Mis ve Roi 
girmektedir. Mesafe, Mis için çok 

(Devaniı 3 üne~ Sahifede) 

Buıabah CskQdarda 
bir 41kk4a yandı 
Ü~üdarda ~loskotıu burnundaki 

köfteci cii.ıkkfuıında bu saOOh yangın 
çıkmış, dükkAn yandıktan sonra sön
dürülmÜ;jtllr. Dük.k&nda çalışan çıra

ğın ate~ yakarken tedbindzltk netice· 
sinde yangına sebep oldu~u anlaşıl. 

mı~, Üskiidnr Müddeiumumiliği tara-. 
tından tahk kata başlanmıştır. 

Ki SACA 

Yine ış ıaıcıııta 
dö!ltlldl 

Ruzvelt - Çörçil görllıtüler mi, gö
rüşmediler mi'? .. Anıerika ve İngiltere 
resmi kaynakları su~uyor. 
Ruzveltin seyahat ettiği yal: 

- Balık avı iyi gidiyor .. 
Haberini ulaştırmakla zevkleniyor. 

Fakat, hususi kaynaklar iki zatın da 
başbaşa verip görüılmilş olduklarını 
ve hat1!i rr.üh.krıt me\'zu1nrını dahi 
haber veriyorlar. 

Biı.lnı iıl~huda: 
- Sen ne fikirdesin'. 
Diye sordum da. 
- iı yıne falcı'ığa döktildü ıı:aliba .. 
Diyerek drYan'l etti: ' 
- Eğer gürüştülcrFe. hem Ru~;ı.ya 

yardımı ._.c jnponya ile hr;rbi görüş

müş olablfi11er hem de bir sulhu ve 
sulh şartıarını ..• 

A SEKİB 

1 Aftrı meb'uınaun 
cenazesi bu ıabah 

1 IJ&brlmlze getirildi 
Dün Ankarada kalb sektesile 

öldüğünü haber verdiğimiz Ağrı 
mcb'usu İhsan Tayın cenazesi bu 
sabah şehrimize getirilmiştir. Bu
gün saat 17 de ikindi namazını 

müteakip Beyazıt camiinden me
rasimle kaldırılarak Edirnekapı. 
daki ŞeMtliğe defnolunacaktır. 
BİR MEB'USUMUZ DAHA ÖLDÜ' 

Manisa meb'usu ve Büyük Mil
let Meclisi idare amirlerinden Dr. 
Saim Uzel dün gece saat 1 de İz. 
mirde vefat etmiştir. 

lngilizler Tay· 
land hududu· 

na asker yığıyor 

Tayland herhangi 
bir taarruza kar,ı 
koymak azmlade 

Bangkok 9 (A.A.) - Tayland 
hükfuneti azasından bir zat şu 
beyanatta bulunmuştur: 

.Biz, Taylandlılar istiklalimizi 
8Cveriz. Bu istiklalimizi elimizden 
almak için yapılacak her harekete 
karşı mukavemet edeceğiz .• 

(Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

Bebek tramvayları 
bugün başladı 

Tophane caddt-sindekt mai11 inhi
dam bjnan1n yıkı~ma~ı bltmistir, Bu
nun ii:.:erine bııgün öğlcrien itibaren 
Bebek ı. uı 11a. 1 ~·a··ı aktar-nar.ız o
larak el d .. n dtı-'n.ıytı ıi!r .,iye lıa~
lan•lilard~r. 

ODESA'YA 
doğru Alman 
tazyiki mühim 
Alman Başkuman
danhğı Ukraynada 
bir muvaffakıyet· 

ten bahsediyor 
Londra, 9 (A.A.) - Salahiyettar 

mehafilde, Alınanlar, Leningrad, Mos
kova ve l{iye!i istihdal eden taarruz
lannın insanca ve makemece büyük 
fedaMrlıklara rağmen, akim kalması 
üzerine, şimdi Alman milletinin ma
neviyatını doğruJıınak içlıı Odesa isti
kametinde bir muvaffakıyet ele ge
çirmek mak.c:adiyle yeni bir harekete 
ıı:eçmlş bulunmaktadırlar. 

(Devamı 3 üncü Sahifede, 

far1<. cepheri Alman ordusu 
kumandam Gencal Lo.n.set 

Almanya, F ran
sız Afrikasına 
girmek istiyor 

General Veygaad 
Yaz l yet l görlşmek 
azara vı,ıye geldi 

Londra 9 (A.A.) - ~neral 
Veygand'ın, Fransız Airikasırun 
müdafaası hakkında hiikUmetle 
görü~ek üzere Vişiye geldiJ!i 
bildirilmektedir. 

(Devamı 3 ilncil Sahifede) ___ ,._ __ 
Kaçak Radyo 
kullananları ta
kip için bir 
büro kuruldu 

ALMANLARA 
GÖRE 

Alman tebli,ii. Ukraynada U
m~•,n Cenubu Garbtıdnde iha
ta cdiln1iş o]an mühi1n Sovyet 
kuvvetlerinin imha edildijini bH
dirmekt.edir . 

(Devamı üçüncü sahifede) 

Fevkalade 
Alman tebliği 

25 SOVYET 
fırkası daha 

imha edildi 
• 

103 bin esir, 317 taü 
ye 858 top alındı 

Berlhı, t (AA) - Alman fevkarn
de harp tebliği: 

Son· fe\·kal3dc teblijlerde bildirilen 
Ukraynadaki yeni harekatın neticeleri 
şu ilk büyük muvaffakıyetle tahakkuk 

(Devamı 3 Uncü Sahilede) 

Sovyet Tebliği 

Muharebeler 
hep ayni 

sahalarda~. 
Moskova 9 (A.A.)- Sovyet as

keri tebliği: 8 ağustos günü Keks
holm, Smolensk, Koresten ve 
Byala • Çerkof istikametlerinde 
muluırebeler devam etmiştir. 

Sovyet tayyareleri, kara kuv
vetlerile teşriki mesai ederek d ü:r 
manın makineli kuvvetlerine ve 
piyadesine ağır darfıeler indirmiş. 
!erdir. 
Perşembe günü Kızıl tayyarelel' 

kaybedilen 14 tayyareye rr.ukabil 
21 Alman tayyaresi düşürmüşler
dir. 

Ekmeğe yarın 

sabah 30 para 
zam yapılıyor 
Yeni tip una Toprak Mahsulleri 

Ofisi tarafından yapılan zam ü. 
zerine ekmek fiatlannın da arttı
rılmasına zaruret hasıl olııruştur. 
Belediye Daimi Encümeni bu 
zammın 30 para olmasını bu sa
bahki toplantısında kabul etmiş. 
tir. Ekmek yann sabahtan itiba
ren 30 para pahalılaşacaktır. 

TASARRUF ~ 
_.. ..... BONOSU~~ 

~ ' Alırsanız ~~ 
! 

Posta Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü kaçak radyo kullanan- fl 
ları la.kip için bir büro kurmuştur. 

Yapılan tetkiklerde kaç.:ık. radyo ku1-
lananlann tahrnirden fazla oldu!u 
gfirülmi.iştür. Kaı;o.ık~·ılık bilhassa el

Paranızı taıarruf ehnİ§, !~ 

i 
F aizinl' pe§in alını§, Milli ~: 

1 
Müdafaaya hizmet ehni§ ~! 

den c~c !iahla'l rarlvoı rila olnıakta

cl r. Buıı1ar hak. U14k ttıi\.iplcr ş:d

detlend ı riletek tır. 

j olursunuz ,! 

Yoklama çağında ve
ya 19 yaşında olanlar 
askere alınabilecek 
Askeri mükellefiyet kanunun
da mühim değişiklik gapılıgo1 

Askerlik Kanununda yeni bir tA
dilAt yapılması içhı hazırlanan bir 
kanun layihası Büyilk Millet Meclisi
ne verilerek al.Ak.adar encümenlerden 
geçmiştir. Buna nazaran yok1ama ça

gtııda bulunup la .. kere ıı:ılrneleri 
zamanı &:elmemb olanlar seferberlik. 
zamanlarında veya tevkalflde haller

de Jliilll Müdalaa Velıiilet!nin laleb~ 
Vekiler Hey'etinin kabulü ve ReiaL. 
cümhurun tasdikiyle askere alınabl
leceltlerdir. (Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

' 1 ' 1 • • . • ' 

lstanbul - Edirne 
otobüsleri 

yarın kaldırıllJor 
İstanbul - Edirne arasındaki oto

büs seferleri yarınki Paı.ar günü.ndt-n 
itibaren Edirne Belediyesi karariyle 
kaldırılacaktır. Seferl r yalnız Edır

ne - Babaesk.1 - Alpullu arasında 
yapılacaktır. 

. . . 

. ffAR' P VAZİYETi · 

Sovgetlere göre zayiat listesi, 
cenah/ardaki Alman taarruzu/ 
(Yazan: EllEBLI BUallA 'I SUBAY) 

Sovyetlere göre, Sovyet zayiatı 
hakkında Alınanların verdiği ra

kamlar ve Stalin hattı tamamile 
hayal mahsulüdür. Sovyet tebli-

Belediye müte
kaitlerinin ma
aş yoklaması 

Bu ay nlha1etıae 
kadar bitirilecek 

İdarei hususiye ve Belediye, 
dul, mütekait ve yetimlerinin Be
lediye Zat İşleri Müdürlüğil tara
fından bu ay sonuna kadar yokla.. 
maları yapılacaktır. 6 aylık yok-

(Devamı üçüncü sahifede) 

HALK FiLOZOFU 

ğinde, Almanların <nıutedih ke. 
limesile kapalı geçtikleri Alrn~n 

ı.ayiatı, ölü, yaralı ~-e esir olarak 
(Devamı üçüncil sahJ!ede) 

Ağaçla beline 
ip bağlayıp de
nize girmiş! 
Fakat... Birdenbire 
ip koparak botuıdul 

Beylerbeyi caddesınde 29 nu
marada ahçı Mehmet dün Bey lt-r. 
beyi sahilinde denize girmiş, fa
kat yüzme bilmcdig,nden bir ağa
ca ip bağlıyarak ipin dığcr ucunu 

(Devamı 3 iıncıi Sahifede) 

Ztlppe muharrire göre memleket meı•eıeıerı 
E.ŞAT FEYZi 

Bahıalide yerleşmiş ve Tür
kiyeyc hitap ettiii vehmine ka
pılan gazetelerimiz, bütü• 
memlekete değil, sadece, Tak. 
simdeki apartımanın miısteci
rile, Suadiycdeki villa sahibine 
yarenlik etmektedir, 

Bir iki gazetede, bir iki züppe 
muharrir var. Onlar için, en 
büyiik memleket meselesı, halli 
li\.zını gelen en büyük da~a , bil
farz, filan kliibiin gece saat 
ikiden sonra da açık bulunma. 
SJ, evinin önünün her giin ~ulan .. 

ınası, otobüs şoförünün par· 
maklarını manikür yapması, 

Maltcpedeki hücra sahile ı;ittiği 
zaman dahi buzlu su bulahil. 
n1esi , Babı3.liden inerken. be
) az ipekli gömleğine bir tek toz 

zerre.sinin dahi konmaması, 
Kadıkö~ vapurunun lüks gü. 
vutesinde, filan dejenere aile
ye mensup filin bayanın, biraz 
daha alçak perdeden konuşması 
ilah dır .. 

Halbuki, bütün bunlarla. ge
niş Anadolu •·e Trakya ya~ la. 
larında oturan 17 milyon yatan
daşın hiçbir alaka ve münase
beti yoktur, Ve bütün bu ha. 

diseler, nihayet, f.tanbulda sa
kiıı )iİZ bin ki~ideıı gayri hiç 
bir Türk 'atandaşı için mesele 
d,eğildir. 

Gazete sabiielcrini bir iki 
~i.ippe nıuharririn nefsi nrfisi 
hüma)Tnuna münhasır bir açık 
istida kağıdı halinden kurtar-
1nah)·ız. 



AYAKTA' 
seyyahat 1 5B I. ~AHKEMELERDEI .. ~u.-:;.;) 

Bat ce Hanımdan 
Nono'Ja cevap Yazık olsun senin okuduğun 

mektebe,· galadığın mürekkebe 

İLAVE 
vapurlar 

EVKAFA 

BAKIN!. 

Şu işe bakınız: Evkaf idaresi de, 
ııahibi olduğu ve satmakla bulun.. 
lluiu menba sulannı yükseltmek 
istiyormuş!. Bwıwı içİll de bir 
teklif yapmış!, 

Hayret doernsu.. Evkaf idaresi 
ki, lılı: hayır müe91esesidir .. Vak-
tile, bedava, zelıil olarak sa dağı
tan müessesedir. Şimdi, fiat yük. 
seltmek ona yakışır mı?. 

Artık, diğer fiat yükselteıılırri 
çolı: görmemeli. 

BEYBABA 

DEME..~lELİ AMMA .. 

Bir arkadaşın yazdığına göre, 
Jai!a, bazı çocuklar babalarına: 
•- Beybaba ..• diyorlarmış!. 
Artık, bu gibi tabirler kaldımı 

ya?. Yalnız ve sadece, baba, de
mek kafi!. 

İyi, böyle demek daha güzel 
amma, bir de eskilere kulak ve. 
riniz. İhtiyarlar şöyle diyorlar: 
•- Baba, diyelim, baba desin

ler, anıma, şimdi nerede o eski 
babalar.. Birçoğunu görüyoruz, 
hep trabzan ı..haSl1 

• 

ŞAPKA 

FİATLARl 

•Yiik•el ki yerin bu yer değildir.• 
Bu mı~raı hatırlarsınız. Bu min.. 

va! üzere, herşeyin Halı boyuna 
yükseliyor. YazıldıCına göre, şap· 
ka fiatları da yük! eliyormuş! 

Haydi, şimdi, yaz .. şapkasız ge
ae1iın.. Fakat, wnbaharda ne ya. 
pacağu?. 

Galiba, bn gid4le, lı:ülahlan de· 
ğiştirmek 1izun gelecek!. Alinin 
külahını Veliye, Veliniıl külilwu 
Alile!. 
DAKİKİ 
l\IUCiP SEBEP 

Bir arkadaşa merak arız olmuş, 
S(}ruyor: 

•- Kadınlardan tramvay bilet. 
çisi oluyor da, nedea vatman ol
muyor?. Onlar, bir arabayı idare 
edemezler, yürütemezler mi?.• 

Böyle bir sual, lı.atır.a gelebilir. 
Fakat, bu meseleain asıl esbabı 
mncibesi şudur: 
Vatmanlıkta konuşmak yasak. 

Bir kadın, konu~madan aaaUerce 
n ıl durabilir?. 

AHMET RAUF 

Bazı mizahi mtvı.u tar var ld gülOp 
Ce('iyoruz, karikatürlerini seyrediyo -
ruz. espirilertni, hikftyelerini dinliyo
ruz. Hakıka tte, bu mevzular, (lzerinde 
ciddiyetle durulup dii§ünülecek mes&
lelerdir. 

Erbabının anlattığına göre, şık ba
yanlarımızın modayı takip kaygu -
sile sarfetUkleti para, gittikçe artmak
t:ıdır. Ve bu şık gezmek, moclaya uy -
mak iptll~sı. gün gettikçe yayılmak
tadır. Bir çok yuvaların, mütevazı 

biltcelerindeR en mtihim faslı, bayan
ların elbisesi. pabucu, şapkası teşkil 

ediyor. 
Dünyanın içinde bulunduğu fevka

llde şartlar malüm. Hayat pahalılı -
ğı ıöz önünde. Hal böyle iken, bir kı
!;1m bayanlann israf denecek sek.ilde 
masraf yapmalan, ,.aınız keseleri ba
kımından delil. memleket iktısadi -
yatı bakımından da müdhlş zararlı b·,. 
harekettir. Bu mevzuda ifrata Yaran 
bazı kadlnlanmızut d&ha ıWırlu ha -
reket etmeleri l~zım geliyoc. 

BURHAN CEVAT 

Sirkeci banliyosunun 
bazı yolcuları Vekale
te müracaat ettiler! 

Sirkeci - Çekmece banliyösün
de oturan halktan bir çıolı:: lrimse. 
!er trenlerde birinci mevki vagon
lardaki yer !erden fazla bilet ke
sildiğini Vekalete şikayet etmiş.. 
terdir. Şlliyete göre her katarda 
üç vagon olduğu ve her vagon yir
mi birer kişi aldığı halde bazan 
yüzlerce kişiye bilet verilmekte 
ve bunlardan birçoğu ayakta se
yahat etmektedir. Bu arada ikinci 
mevki yolcuların da daha tren 
kalkmadan birinci mevkie otura. 
rak yerleri kapatmalarından şi
kayet edilmiştir. 

-~---

Kurbağlıdere 

Belediye, rıhbm ile be
raber sahilde gazi

n olar yapacak 
Kadıköyündeki Kurbağalıdere 

üç ytlda tamamen temizlenerek 
derinleştirilecek ve kenarlarına 
rıht m inşa edilecektir. Bu nh
tımlann bazı yerlerinde gazinolar 
ve bahçeler vücude getirilecektir. 
Derenin üzerine iki güzel modern 
köprü de yapılacaktır. 

KfJÇfJK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ Her ayın aonuna gelen Salı gü .. 

nü Berberler Cemiyetinde bir ehli
yet imtihanı 7apılacaklır. 

+ Kadm pç1 ondülesinde muvaf
fak olamı,-an berberler için Berber
ler Cemiyeti ild aylık bir kurs açma-
yı dOşün::oektedir. Bunlann sayısı 
yüzde 70 dlr. 
TiCARET ve SANAYi: * Ticaret Vekaleti bahçıvan, seb
zeci ve manavlar cemiyetinin bazı 
yolsuz muamelelerini tesblt ettiğin
den. bu cemiyetin ıdare heyetini fes
helm iştir. 

- Trabzon Kan ve Valı:flkeblr 
yağlarının fiatlerinln tesbit olunma
sı Ticaret VeklUelince kararlaştırıl
mıştır. + Yerli Malar Pa.zarlanndan pe
rakende basnu alacak olanların nu ... 
fus tezkerelerin! göstermeleri mec
buri tutulmuştur. * İngillereden İskenderun• yün
ıa, pamuklu kumaı getırllmiştir. 

MAARiF, ONIVERSITE: * Lise ve Ortarnekteplere alına· 
calt olan leyli. meccani talebelerin 
kayıtları 20 Ağustosta bitecektir. Bu 
yıl imtihanlar yalnız Türk('e, edebi .. 
yat ve metamatikten yapılacaktır. * Hariçten ilkokul bitlrme im.ti
hanına girecekler 27 Atustosta Is
tanbul 1 inci İlkokulda imtihan olu. 
nacaklardır. 

MÜTEFERRiK: * Kurnçeşmede Eti Bank depo. 
sun.da amele Y.akup, küçük kömür 
dekovillni yürüturken ayağı ray de
mirine takılarak dü$müş, başından 
ağır surette yaralanmıştır. * Yeniden yapılacak BU işlerine 
50 milyon lira tah.'lis olunması hak
kındaki kanun IAyUwı.sı dün Büyük 
Millet Meclisinde kabul olunmuştur. * Cıhangirde Kuğulu sokakta Ya
vuz apartımanında hizmetçilik eden 
Melike ve İhsan isimlerinde lki hiz.. 
metçi M'ıllt Pyangonun bu keı;idesln
den yannı biletle 10 bin lira kazan
mışlar ve bir ev alıp kiraya vermek 
U.ere bankaya yatırmışlardır. 

+ Blr çay mağazasına sahte mek
tup ibraz ederek 5 kllo çay alan ve 
kahveci Muharreme lr.ilomınu 4 lira
dan satan Ki.ztmın duruşmasına dün 
Asliye Birinci Cezada bakılmli ve 
suçlu tevkif edllm4Ur. 

Tefrika No : 20 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CABİT UÇUK 

trl ılyah gôz.Jcrini, iç~rinde gümü,: 
teller par1Jyan siyah .acıannı, uzun 
boynu her şeyini •e\'lyor. belki de 
gi..tli gizli ona tapıyordum. O hayatın 
itini, ben de biraz. dJ.:Jınl seviyorduk. 
Hastaları, kitaplan, arasında bana bir 
yer ayınnrştı. Fkat ben, o b yfik ikı 
m guliyeı arasına sıkışmaktan sıkılı· 
yor, boğuh yordum Onun eng!.n ru .. 
hunun bQtün sonsuzh \darına sahip 

olmak istiyor. fako.t çal malarım, dı
dinmelertm hiç bfr nf"tiCP vcrmyiordu. 

Mesel.ft kit:ıp ok1'duğu zamanlar ocıo
sına girecclc ol~ı:n, buna uzak, ya -
bancı gozlcrle ba.k:ırdı, tramı7riaki 
mnevt '-'çurt.ımları glbi.ir, on!ara düs
mekt.en korkardım. Sorıra dıhr.a ben
den. bende obntyan h:ısleUeri ister, 
bek'erdi. Bu da, onu kendi l.leıninde 
serbest bır:ıkmamdı. Ça!ışaı:ak, oku
yacal:: h 1arf1e mcrzul olacak. Son
ra par ak c zlerinde yorıun bakı~tar, 
bil op b'r halde eve dönecek, tıpkı 
bir çoeukla ~ ul olur gibi, bana 
ıualler soracak, &onra y1ne kendi A
lenılne dal:ıı:U. 

Bazan bütün ba ruht yalnızlık, bo$
lıık devreleri itinde der'n derin dü
şfinliyor, benden on beş yıl daha f3.z
la yaşamış. Ben ondan on beş yıl da
ha gcrfyım, vıı onun yı11.arca evvel 
geçtitl yalliırda yed yuruyorum. He
yec: nlarım t.ııze, gôrU,lerlın tnı.e, il

rr.lllerlm taze diyordum. Ben onun 
lçın, ham bir meyva &ibiyrilm. Bana 
ruhon y"'klasrr.ası için olgunlaşmam 
lAzı~dı. Fakat ben ona erişmek için 
koştukt·a, o daha uı.aklara, dah.a meç
hullere gidiyor; yine gerilerde yalnız 
başıma lJlhy<>rdum. Benim itin e -
v!rnle, tuvaletle, elbiseler, fapkalarla 
ickarpinlerıe c:arııda pazarda meşgul 
'"lrt!~l, dootların~ta vaidt ecı..:irmeyi 
k'ıfl göriiyor, ve hep bunları tavsiye 
ediyordu. 

Tam beş uzun yıl hep, ruhunun 
bence meçhul olan yolunu bulmak, 
orada onunla beraber yürümek için 
koştum. EvUliğim:zin ilk yılları baş 
d r.durllcil de,i!iş!kl!kler içinde, k•n
dım d!lsünme,U vakit bı.ılmadan ııeç-

Dünkü yazımı okuyanlar, bilmiyo
rum, l{atice hanımın Nono'ya yazdığı 
cevabl merakla bekliyorlar mı?. Bek.
u,.enıer varsa, onları d.ıha fazla sa
bın:ızlanmadan, Hatice hanımın pllj 
mektubuna yazıdığı cevabı lQ'llftl aşa
ğıya naklediyorum: 

cİk.i gözümün hiçbiri evUdım, 
ArUk admı, sanını unutturdun bi

ze .. Ayol, •en. Yeşiltulumba sokağın
da kurşunou Ayşe hanımın bilyülı: kı
zından olan torunu de(:il misin? .. Bu 
ne kibarlık, bu ne eda!. Rahmetli 
kayyum efendiden duymuştum. büyiilı: 
ananın adı şad olsun d!ye, sana da 
Nuriye dem~lerdl. Nono da nereden 
çıktı?. Anan olan kadın, senin cibi 
böyle şeyler bilmezdt. Sen, onun ahir 
ömründe geldin. Kadın, seni 39 ımdan 
sonra dojurdu. Bir tek kız evl4dı, ıı
martıldın. 

Pek açthp saçılmışsın kızım .. Anan, 
açını süpürge yapan kadındı. Şimdi, 
senin saçların nerelerde uÇup dalga
lanıyor. 

Doğrusu, mektubundan fazla bir 
şey anllyamadım. Ben o yenl lAkır
dıları nereden bileceğim? Hafız Hüs
nü efendiden namaz sureleri oku -
rnuştuk. rahmetli dayını da biraz e
litbcyi söktürnıü,ştü. Sonra bir kıs
metim çıktı. Müezzinlerin yeğeni Ko
camustarapaplı Ali Efendiyle evlen
dim. 

Mektubunda, Neci, diye sık sık so
ruyorsun? Kiml soruyorsun a evU.. 
dım?. Rahmetli Ali Efendiyi mi? A
yo~ Evkafta mukayyit değil miydi?. 
sen bilmezsin, anana sor.. Anan pek 
iyi tanır, lurk sene mi diyeyim, elli 
sene mi diyeyim, Etyemezde bitişik 

komıu otururduk. Bize, tahta sllmeğe 
gellrdi. Ali Eefendl de, ıani gani raıı.. 

met etsin, anana sicara verirdi. 
Biz, zamanımızda, deniz: fiUn bil -

mezdik. Mektubunda boyuna denizden 
baheediyorsun.. Kızım, sana bu illet 
nereden reldl. Allahm deryıısile öyle 
fazla oyun olmaz.. Biz, denlti, Eyüp 
sultan banellerini ziyarete cittiğlmiz 
zaman Haliç vapurundan a:örürdük de 
yine yüreğimi• atzunwı ıelirdi. De
nizle öyle şaka olur mu!. 

Hiç görünmüyorsun. K1me sorsam, 
o havalandı, bJzim semtlere uğramaz 
oldu, diyorlar. Kız nerelerdesin?. İn
san, kandilde, bayramda bir eı öpme
ğe olsun gelmez mi?. 

Zemane .. Yalnı. bir ıeye ıücendlm 
doğru~u.. Beni, her şeyden mahrum 
sanıyorsun! Rahmetli Ali Efendi, ev
cüment adamdı. Zenbil zenbil yiyecek 
taşırdı. Asıl mahrum olan sizlersiniz. 

Söyletme beni .. Haydi, oradan ... > 
Ha~ hanımın Nono'ya verdi!l 

cevap da bu kadar .. 

R. SABiT 

Şehrimize bol odun 
ve kömür geliyor 

Son günlerde şehrimize mühim 
miktıırda odun ve kömür gelmeğe 
başlamıştır. BU> suretle depolarda 
stoklar yapılmaktadır. Stoklar 
arttıkça önümüzdeki ay içinde o. 
dun narhı yeniden tesbit oluna
caktır. 

Vilayetimizde 7 hay
van sergisi açılıyor 
15 ağustosta Beykozda, 22 ağus

tosta Kartalda, 5 eylıilde Bakır. 
köyünde, 12 eylıilde Yalovada, 19 
eylıilde Eyüpte, 1 birinciteşrinde 
Silivride ve 7 birinciteşrinde de 
Çatalcada 7 hayvan sergisi açıla
caktır. 1 ağustosta Şilede bir 
hayvan sergisi açılmıştır. ----Resmi daireler mahrukat 
ihtiyacını ıimdiden temin 

edecekler 
Remi dairelere şimdiden kışlık 

kömürlerini almaları bildirilmiştir 
Bu suretle kış mevsimine topla
nan fazla kömür istihlaki geniş bir 
zamana taksim edilerek kışın her 
hangi bir buhran olmaması temin 
edilecektir. 

ti. Sonra yavaş yavaş, hayat durul -
mola başlodı. O büyük bir hasret ve 
tehalükle kitaplarına, ftıa.;:tal:.rına koş.

tu. B<"n, ~isli, derin blr bo:·luk, yal
nızlık lı;ind~ kaldım. Onunla konu -
§abilınc-k, ~öylediklcr;nı an1ıyabi1 .. 
mck için tıp kitaplarını okumağa baş

ladım. Bunlar bana bilmece gibi ge-
11yc.,ju. F<..kat bir yanımda tıp !ügati 
oldwğıı hnlde okuyordum. Bu, ondan 
gi711 1k11malar devt:m e~üçe, b~.-.ın1ın 
iı;lnde yeni ufuk'!.ar açıl:v()r, t.ı uzak
larda yanan bir meş'ale gorür g:bi 
oluyor, onun ruh dünyasına kıvuşa
cağlmı. böylelik::e ya 1 nızlık!ardan kur
tulacağımı umuyordum. 

Bir gün~ bfr me<;lckiaşile. yaptığı 

bir opracyon hakkında konuşuyor _ 
lardı. Al.ik.ldar oldum. ..onuştukla -
rın1 b1r dOman arkasında JeÖrür gibi 
anlıyordum. Sözleri.ne karı.ıar:ık bir 
kae şroy söyledı.m_ Kocamın d· !u bcıy. 

r~tle bann baktı. So!'lra Adıle dône?"f:'k: 
•Bravo dr.dı, yc!lstlrmi in> Koc::ı.m, j 
arkadaşından d..aha hüJ ;ık bir "~kın - ı 
!ıkla gülümsedi. Ro ·k• h'r kelhne 
söylemedi. JI:ılbaki, bir takdir, blrk--ac ' 
taUı fi.ÖZ, m<'rakla bir)9ç sual bPkli -
yordum. Eunlaı·ın birisi olmadt. Mes
leki bilgilerine v~Jaf olU$11mla, hllgl. 
!'":izliğim arasında bir fark yoktu. Uzak 

derin bir yorgunluk duydum. Boşuna 
ko.;m111, bo~una yorulınuıtuın. Fakat. 

İkisınln de haline, batta l<Aline bak-ı 
sanız, adeta sözü sohbeti yerinde a
damlar zannederdiniz. Adllye kort -
dorunda bir kanepeye oturmuşlar, 
sigaralan tellendinnişler, koyu bir 
bahse dalmışlardı. Biri diyordu ki: 

- Yuh ulan; yazık. olsun senin o
lrud~ mektebe .. Yazık olsun ya -
!ad.ıtırı m!lreltkcbe... Bu kadar oku
dun .. Yazdık.. llilrel<l<ep yaladın da, 
daha delilin ne oldujunu bilmiyor -
sun!. Dc.lll demek, sebep demektir. 

- Yok yahu .. Sen delllln ne ol -
duğunu bilmiyorsun .. O, çok fena W
tır. Bana finıcliye kadar kimse delil 
demedi. 

Bir üçüncü plus peyda oldu: 
- Yahu! dedi. Siz, delil ı:ıfından mı 

alındınız .. Bakın bir kere benim ya
şıma, ba~a... B~n. tam iki kere 
Hacca gittim. Allah üçüncUSünil, ye .. 
dincisini de nasip etsin. Delil diye, 
llacca gidenlere yol gösterene denir. 
Bizim de önümüzde delil dUı;tllydü. 

Çok su·aplı bir !şiir. 

Bir tanesi .!cna halde kızdı: 
- Sen, dedi, benimle alay mı edi

yorsun .. Hari1 bana <delil!• dedi. Ben 
Hicazda kimseye yol göstermedim. 
Bana bu Wı hakaret kasclile söyledi. 

Diğeri ısrar ediyordu: 
- sen bu L;e delll oldun demek, 

bu ise sebep oldun demektir. Hiç 
lı:ızmağa baklı:ın yok! 

Beriki yeniden asabileşti: 
- Bırak yahu! Ben sana türkçesinl 

söyliyeyim: Delil demek. muhabbet 
tellalı demektir. Anladın mı fimdl! .. 

Üçüncü şahıs eski reyin.de, eski fik
rinde musirdi: 

- Vallahi bll!Abl ben bilirim. İnan
mıyorsunuz.. İki defa Hicaza gittim 
geldını. Delil diye, hacılara yol gös. 
terene denir. 

Onlara kalsa, daha uzun müddet 
konuşacaklar, be~ aralarJ.i:ıd bir 
niza bile cıkaracaklardı. Bereket ver
sin, mübaşirin dlk se&i, bu müna .. 
kaşayt bıçak Cibi kesti: 

Münakaşayı yapalardan biri, kosa
rak mahkemeye girdi. Diğerleri de 
onu takip ettiler. 

Hôklınin huzurunda, iki kişi yan.. 
yana durdular. Davacı ola.ııı söze b..,_ 
!adı: 

_ Efendim, dedi. Bu zat ı..na, de
lil dedi. Delil demek, mahlmu Alinlz 
veçhile, adeta, muhabbet tellill de -
mektir. Dehi dediğini duyan birçok 
kişi var. Hepsi buradadır ve phittlr. 
Del11 demekten de maksadı başkadır. 
Onu da ayrıca arzedecefim. Yani, 
utanmayı kaldırayım, bana delil diye. 
kanmdan kinaye olarak söyledi. 
Mauıun ayağa kaik:U. Kendini mü

dafaaya başladı: 
- Erendim.. Ben buna delil değil. 

deli dedim. Onu da arkadaş mabey

Limanımızdan Fuar 
seferleri ve tenzilat 
Salı günü başlıyor 

İzmir fuarı dolayısile 12 ağwı
tos salı gününden itibaren Deniz
yollan vapurlarında yüzde elli 

tenzilatlı bilet satışına başlanacak 
ve yine bu tarih ten itibaren 1s. 
tanbuldan İzmire haftada iki de

fa olan postalar her sah günü kal
dırılacak bir ilave vapur ile üçe 
çıkarılacaktır. Aynca İstanbuldan 
Bandırmaya yine her salı günü 
birer il.ave posta konacak ve bu 
suretle İstanbul • Bandırma pos
taları haftada altıya çıkacaktır. 

ninde 13.llfe olarak sl'yledim. Müna- ç } 
sebetsiz bır laf söy1edl at ıyan 

- Biroder, dedim. Sen delisin!. ı 
surlar 

Aklı başında adam bu lMı söylemez. 

!iu,d:~~uı.~.~~;;m~şıkarm~. Delll de- Y edikule surlarının. 
Şa~·ir;;er\ıe yedi sekiz şahit dinıenııdl. Tren yolu ciheti kıs-

- Bunlar dalma birbi.rlerile saka t J l 
ederler. Biribirlerme olmıyacak laf- m e 0 Ç a a m 1 Ş 
lar söylerler. Saıt. Naciye laf arasın
da, 

- Sen delisin yahu! dedi. Böyle 
W söylenir mi? Delilsin, filin gibi 
fena W söylemedi. 

Hô.kim davacıya: 
- Bak, dedi; sana delisin demiş; 

Dllilsin dememiş. Ne diyeceksin? Da
vacı: 

- Efendim, dedi. Ma~emk.i ken • 
dlsi de lnkir odiyor. delllsin deme -
dim, delisin dedim, d·yor. Bir nevi 
tarziye veriyor demektir. Öyleyse af
fediyorum. 

Mahkrme maznunun. beraetine ka
rar verdi. ı.tahkemeden çıktıktan sonra 
davacı: 

- Affettim, dedi. Yine 
bende kaldı. 

El'af\'Ü zekAtüz.uder1 

büyüklük 

Yedikule surlarının demiryolu
nun geçtiği kısmında büyük çat. 
laklıklar husule gelmiştir. Tehli

keli vaziyet meydana gelmemesi 
için snlar muayene edilecek, teh
like görülürse bir k.;ını yıkıla
caktır. 

Kadın avcısının 
yeni marifetleri 

Bir çocukla iki genç hırsız 
22 ev ve dükkan soymuşlar ! 

Meşhur kadın avcısı Eyüplil Halit 
45 ya~larında Zeliha, Zehra isimle
rinde iki kadının paralarını, Maryam 
.isnıinde bir kadının mücevherlertni 
dolandırmak ve Kirkor adında biri .. 
nin de memleketi parasız dolaştır

mak bahanesiyle 2,5 lirasını almak 
suçuyla A.illye 6 ıncı Cezaya verU
miş ve kadınlarla beraber yaşadığuu 
sonra terkettiğini, buna muğber ola
rak iftira eylediklerini söylemia: dl
ğer lddlayı reddelrniştir. Dava ııabit 

celblne kalmı:ıhr. 

Lbgada lllr eve girerken yakalanan iç 
kışlUk kumpanya elradı tevkil edildi 
Yusuf isminde 14 yaşında bir 

çocukla Hüdaverdi ve Hilmi isim
lerinde 2 genç bir hırsız kumpan
yası kurarak şimd:ye kadar Fa
tih, Teşvikiye, Alemdar, Unkapa
nı ve Kasımpaşada 22 ev ve dük. 
kan soymuşlardır. 

Nihayet bunlar Lfuıgada bir e
ve girerlerken suç üstünde yaka
lanmışlardır. Dün 2 inci Sulh Ce. 
za mahkemesinde yapılan sorgu
lannı müteakip tevkif olunmuş
lard:r. 

Tünel kayışı hergün 
muayene ediliyor 

Amerikadan Elektrik, Tramvav 
ve Tünel İdaresine çekilen bi.r 
telgrafla tünel kayışının bir kaç 
giine kadar yola çıkarılacağı, bir, 
bir buçuk ay sonra şehrimize gel. 
mlş olacağı bildirilmiştir. Şimdiki 
kavış her gün muayene edilmek
tedir. Bu muayenelere göre kayı
şın daha en aşağı bir ay day:ına
cağı anlaşılmıştır. 

Bir .lııaım mezarlıklar 
kalduılıyor 

1 

Belediye şehrimizdeki tekmil 
mezarlıkları kontrol ettirmekt.,. 
dir. Bunlardan bir k:snu kallmla
caktır. Kalması kararlaşanlar tan
zim edilerek güzel bir şekl~ soku- 1 

lacaktır. 1 

okumalt bir tuyat hallne 
bır:ıkmadlm. 

~ı.-- k bir yaz gün.üydU. İlk evli • 
lik günlerimizi hatı~·ıatan bir sıcak
lık~ b:ı·birlmlze y<ıkındık. Denize 
Pç-ı'~n bliyiik balko:ı ın iç t11rrı.fıııdaki 
di\"and:ı, sırtımı ya'. :ıklara y<ıslmış, 
kita.p okuyordum. C denlzden çıkmış
•1. ':;iy~l'ı µ~rl:ık sa .. :arını itirı:ı ile la
r;ır.ı•ş, gözlerinde $1yah im-.eklerle 
f!'eldi. P11şını dizlrrime koyar.::k. sırt 
Ustil di\·ana uzanr!ı. Yavaşça k.itabtmı 
alarak, kenar b1rktı. YüzUP.:"ıe h"yrct. 

le. dikkatle baktyord · cNt! gü~elsln 
F; n dedi. F'lkt\t na ıl u.-.nk bi.r gC
ze· ,.•,. ene dcrn<·k lst.iyorrlıın?• de
dirr:. Güklli: •Il '·a. b"'r dt'inynnın i.n. 
s:ınt g"!ıbin Korını olr-:-uğurı h~lde, hiç 
b· .. gün snn·ı sahip ohnamı~ gjblylm.> 
Ona kl!:ıca: cHalbuk nı>kaJar &e -: 

n ·1in,,. dedim~ Sağ kolu üzerinde yarı 

doğr:ılar~k, sol eı;ıe b~ınn kendine 
t· ktl Du~:ıklo.rı nteş g1bi yanıyordu. 
O ntcş ilk önce dı1daklarımı yaktı. 
Sonrn ruh"'n:ı dolarak, bü.tün o boş
lu\1:ıl"11 yalnızlıldaT"T, sıcak" renkli bir 
aydınlıkla kapla ~ı. Aramı~<laki, mec
hu1, garip giz1 ;!ikler erimiş, kavurucu 
bir a!rs!n ktzıllıkları ara!"!nda birbi
rimizin olmuştuk. O ateş hinde r:a -
y1ktar gibi: cana olm:ık istiyorum» 
dedim. Naoı:ıl oldu b11mfyon.. n, kocam 
birdenbire det!işti. 

(Devamı var>. 

Bu Geceki Balolar 
Bakırköy Kızılay -X.urumu tarafın

dan bu gece Florya p!AJ ı gazinosun
da saat 21 den sabaha kadar mubte
eem bir balo verl!ecekJ.r. Dönüşe 
tren ve otobtis temin olunmuştur. 
Kadıköy Kızılayı da bu g !Ce Fe

nerbah('edekl Belvü gazinosuııda zen .. 
gin bir ktr balosu vermektedir. 

SÜNNET DÜGÜNÜ 
Alemdar Kızılayının önümüzdeki 

Cumarte.ıi ve Pazar ıecesi için Sa
rayburnu Parkında tertip ettiği bil
yük Sünnet Düiünü çok rağbet gör
müştür. 

AVRUPA. HARBİNİN 
Y&Nl .MES.f/..ELERİ 

Sovyetler ve 
Lehistan 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Geçen umumi harbin Lehistanııı 

istiklaline ve birliğine ne rnretle 
yol açtığı malumdu<: Rusya, Al. 
manya "' Avusturya İmparator
larının tebaası haline gelmiş olan 
Lehler memleketleri bu iiç büyük 
devlet tarafından taksim edilJık
ten sonra nice seneler geçıniş, bi.r. 
birlerine yabancı gibi olmu~lar
dır. Leh vatanpcrverlerinin teşki
latı bu birliği kalben ve fikren 
temine çalışarak bir gün filen de 
em•llerinc nail olmak için uğrnş. 
maktan geri kalmadı. 

Fakat geçen umumi harple A
"\•usturya ·a t3.bi Lehlerin A\1Us· 
turya impaıatorıma satlakat ye. 
mini etmelerinde KrakıJ\;tdcki v~· 

tanpcrverler komitesi hiç bir beis 
görnıemiş, buna nıu.kabil Ruc;;ya~·a 
tabi olan Lehlerin Varş<•vadaki 
,·atanpernrler komitesi de Ç,'&ra 
sadakat yemını edileb:lcceğini 

muvafık bulmuştu. Fakat harp 
vekayii bu mesrleyi de bir suretle 
balletli denebilir: 913 ağustosun
da Avusturya • Macaristan ordu
ları artık mağlUp olmuş sayılıyor
du. Onun için Ahnan crkiiıııhar· 
biyesi şark rcphcsi harck' tında 
müttefik Avııslur~ a. Macarislana 
gü\.·enmiyerek bundan sonra as
keri ,.e siyasi faaliyeti tamamile 
Almanyanın idare etnıe~inden 
başka çare bulamadı. Aradan ay
lar geçmekle beraber nihayet Al. 
man~·a ile A \'ustursa arasında bir 
karar verilmiş, Avusturyanın ih-

Tren memurlarının pasoları 
pazarları niçin g~miyor 

Demiryolları dokuzuncu işlet. 

me müdürluğii bütün müracaat
lara rağmen memur ve müstah
demlerine verdiği pasuları iş sa. 
atleri dahilinde ve pazar günleri 
muteber saymamakta ısrar et
mektedir. Bütün hafta çaLşan bir 

memurun pazar günü trenle gez
mek istemesi tabii olduğu beya. 
nile D2vlet Demiryollarının di

ğer i~letme kısımlarında böyle bir 
karar tatbik edilmediğinden bu 

hususta Vekalete müracaat oluna
caktır, 

Lehiıtannın teıekkülü 
tarihinde göze çarpan 
ba§lıca vakayi bu veıİ· 
le ile de hatıra geliyor. 

tiyar İmparatoru Fransua jozefe 
bir lıeyanname neşrettirilmiştir. 
Bunda Galiçyaya yine Avusturya• 
Macaristan İmparatorluğu dahi. 
linde vasi bir muhtariyet verili
yordu. Vaktile Viyana kongresi
nin yaşamasına müsaade ettiği kü. 
çücük Lehistan devleti vardı. Bu
nu da iri ve kuvvetli komıular 
çok görmüşler, ortadan kaldırnıq
Iardı. 

O kongrenin Lehistanını Al
manya ve Avusturya İmparator
ları tekrar diriltmeyi ve bu suretle 
Lehlerden bir ordu vücude ııe. 
tirmeyi düşünmüşlerdir. 

Sonraki veka)·i de daha unutul
mamıştır: Rusyada 917 sonbaha
rında ihtilal oluyor, Almanya ile 
Rusya barışıyor, fakat Lehler tat. 
min edilmemiş olarak kalıyor. U
mumi harbin son senesinde Ame
rika Cumhurreisi Vilson müst.ak. 
bel sulhun esasları ne olmak la
zım geleceğini ilan ederken müs
takil bir Lehistan vücude getiril. 
mesine, bu devletin denize mah
reci olmasını da söylemişti. On· 
dan sonra harp müttefikler lehine 
neticelenince mii~takil bir Lehis
tan da vücude gelmiş oldu: Avru· 
panın şarkında bir Slav cumhu
riyet ki şimalde Baltık denizinde 
Danzig ile bir mabrecc malik ol. 
muş, V arşovayı payıtaht yapmış 
388 bin küsur kilometre araziye 
sahip bulunmuştur. Lehistan cum
huriyeti en yeni rakamlara göre 
yuvarlak bir hesapla 34 milyon 
nüfusa malik bulunuyordu. 

939 eylıilündenberi olanları telı:. 
rar gözden geçirmeğe belki lüzunı 
göriilmez. Çünkü bwılar pek yeni 
vekayiidir. 

Blndlçlal'cl'• 
sonra sıy

Yazan: Ahmet Şiikfİİ ~ 
japon hamlesinin ceıı~ı 

cüh ettiği artı.k sarib 01 

!aşılmaktadır. Y al<lll z , ı 
So</'fe• kadar japonyanın, ~ 

Holanda Hindistanı ve . 
istikametlerinden .h~ 
doğru yürümek istiyec 
malılm değildi. . 

japonhr, cenupta g~ 
tıpkı Almanyanın AVfU~ 
üzerindeki gen~leıne 51~ 
takip ettikleri politika ~ 
tatbik etmektedirler: japDI'~ 
gilterenin muhtemel l>ll' it 
züne karşı tedbir aııııa-" , 
sile Vişiyi tazyik etıniŞlef bl 
diçininin müdafaası içıJl 

111 
letle karşılıklı bir yard~~ 
velesi imzalamışlardır. . r 
velenin imzası üzerine ı: 
Hindiçiniyi işgalleri altı!'. , 
!ardır. japonya Hindiçırıl 
de hegemonya kurark•P• 
bir gaye olmayıp, Uz•") 
İngiliz ve Amerikan Jtl. f' 
alakalarını tasfiye etıne1' • 
istihdaf eden bir gay~yert" 
için bir merhaleden '.1>a fi 
ğu malumdu. Nasıl kı af~· 
gün bile geçmeden jap0ııl, 
hakkındaki emel ve ta58'1ı 
nı açığa vurmuş buluııı1'1~ 
Siyam bir taraftan jaP"PııJ · 
!erine geçen Fransız. Jlıref. 
diğer taraftan da İngiltdl $ 
Birmanya ve cenuptan f 
pura kadar uzanan ~alJ.'j 
adası arasına sıkışın ış, bU: 
kulceyşi ehenuniyeti ıııiS 
memlekettir. Asyanın ~~ 
kası, Avrupa devletlefl ~ 
paylaşılırken, yalnız ~i1ııı• 
lalini muhafaza etmege 
olmuştur. 

japonyanın Si~a~daı;0er 
aşağı yukarı, Hındıçın . ıı: 
diklerinin aynidir: Hin°~1 
gilterenin mevhum bır t t51" 
den kurtarmak balı~",ıe! 
meleketten bir takun ugı·ıı 
diği gibi, Siyamı tıı ~ 
mevhum tecavüzündell .~ 
mak bahanesile de b.u rıı1111ı 
ten bir takını üsler ıste eli 
Hakikatte japonyanın ıı.eı! ~ 
diçiniyi ve Siyamı bit" l 
tahtası olarak kullanars 

1 
müstemlekelerine taaffll~; 
tir. Siyamın japon tazY~P~ 
sında boyun eğeceğine ş cf 
tur. Belki de japonya, fr8

1 
v 

diçinisi zararına Sıyafllıl 
etmeğe de çalışacakt~· ~~ 
!n_gilterenin ve Ameri1'aa~ 
dımından mahrum kal~c f'. 
bir Siyam devletinin l,

8
, 

karşı mukavemet ederıı•l 
şikardır. ~t 

Fakat Hindiçini, dalı~ıı.I" 
def için bir merhale ol l 
Siyam da ayni ileri h~:I, 
merhaleden ibarettir. l pı 
Siyamdan Singapura ı}(l 
atacağı anlaşılıyor. r•~ 

İngiltere Hindiçi.ni ~ı~ı 
ler temin etmek için l 8 !!l 
rafından adım atıl.ır~e11•şi~ 
müdahale etmemıştır. ~il 
yam meselesinde de ıı~J 
mayı tercih ettiği a~IaŞ·~i' 
kat bundan sonra ıaı>°1r,ı, 
fından atılacak adıma l< d' 
terenin de Amerikan'" t <' 
kalamıyacaklarına şü~e 1 
Görülüyor ki japonya 0~~· re ve Amerika arası~thP 
eebetler en had bir 5"'' 

mek üzeredir. 

Biri !"i.zi.M~ 
t1epımızın ~ • 
- ·~~ 
Galatadaki 1 ,. 

damdan trıı~c' 
idaresi kar ed• 
Betlk\aşta oturan fJ9f f 

yazıyor: ıoa"' r 
.__ Galatadaki tnh <' 

yısile Beşiktaş, Bebel< il'' 1 
köyden ist:ınbul cihet &ti 
cek tramvaylar T~ph•" 1'ıf'. 
dönmektedirler. Fnk•101 · 
İdacesl, biletleri burs5,.~tll addetmekte ve Kar:ılc. · ,.s 
rar tramvaya binenler • 
biletile yani eskl'i~d;~~~ 
fazla para vererek Jc:: tı:% 
tine gltrnoktedirler. şu (/ 
hidarn ldart'ye ya~•0:..,ı .ti 
Biz hem yayan ,.ıırı•Y" 11 r".i 
eskisinden 4 kuruş rıı.ı ıJ 
rlyoruz. Belediye bUP ,!_ 
! '.dır.• ~ 

Son Telgraf - J(• t1 
lediye Reislltinln ııs:ı> 
tine koyuyoruz. 

ı 

l 

l 
~ 
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tas ajansına göre, Trak
ya hududumuza Alınan
lar asker getirmİ§ler -
Almanya lrana bir no • 
ta vererek, oradaki Al-

'.ı.•u y1wnın mctınıcn Anadolu manları ç.ıkarırıa, müna• 
f dh. A;an,,, bültenlerinden alınmıştır) sebeti keseceğini bildir • 

15 eden: Muammer AlaJur di - lngilizler General 
Ta• a · h 1 ki Dentz'i tevl$.if ettiler. 

faali ıansı, ııdu.t aıf.rnızda :=::::::: ::::::::::::::=: 
Ver Yete aıt yeni bır haber daha -
la ınıştır, Bu habere göre, Alman,. ÇÖRÇİL • RUZVELT 

MÜLAKATI ~: Lıbyada, General Romınel'in 
le ~ındak.i kuvvetlerini küL 
ler e çekıni§ler, bu kuvvet. 
t~ _şark cephesine ve Bulgar • 

A. k. ?ududuna göndennişierdir. 
/\, Ynı aıansın bildirdiğine göre, 1 
lti ilııan_ kıt'alrının birdenbire çe. 
~iı~~ İtalyanları fevkalade müş-
Ce hır vaziye:e diişürmüştür. 
e,ıs1~_~iıı bazı mıntakaları tahliye 
la dıgı veya gekcek günlerde 
~: ~dıleccği tahakkuk etmek-

lt~lınan kıt'alarının geri alınması 
l.ı /an Genelkurmayı ile karar. 
~!ı..lrılınıştır. Bu yüzden bir emri 
ne~ ltarşısında kalan İtalyan Ge. 
l~t llrrııayı cephedeki !cötii vazi,. 
bırİ saklamak için müstacel ted. 

0~: almaktadır. 
fii jger taraftan Londradan da 
~: ~ bir mütalea serdedilmekte. 

ıc •Nazilerin Bal!kalardaki faa • 
~Yet · fırı ı, bılhassa Kiyef mıntaka -
tıı da devam etm te olan taar. 
le ı akim kaldığı takdirde Nazi. 
eı:: 'rürkiye ve İrana hücum 
iu lerı ihtı.ınali mevcut oldu • 

nu gös:cr.ınektedir. 
'l'S0k miktarda asker, Bulgar -
b~rk hududunda tahşit edilmiş 
ı· ·Unu.yorsa da bu miktar ınuaz. 
!~~ değıldir ve bunların ekserisi 
lan ve Bulgar aı;.keridir. 

• lıııan mütehassısları halen Bul. 
~ar ti 
tııı ınan ve tayyare meydanla. 
~ tahkım etmek.edirler. 

kaıt il' .Şey, hemen hemen muhak
M gıbıdır: Moskovaya karşı ya. 
ist;~ıı taarruzda olduğu gibi Kiyefi 
lır da! eden taarruz da akim ka. 
<la •a, Almanlar Türkiye ve İran. 
i~: !l'eçerek Kafkasyaya varmak 
er'.._, Ulnitsiz bir gayret sarfede -
'""erdir. 
tı!NGiL!ZLER GENERAL 

c.Ntz•i TEVKİF E'ITİLER 
C SeYruttan bildirildiğine göre, 1 
35enera1 Dentz ve Vişiye mensup 
kit Sübay İngilizler tarafından tev. 

edıl.ıniştir. 
Ilı ~u.na. sebep, mütarekenin 7 ine! 
ge~" desi ~ucibince İadesi lhı':° 
liu n s.urıye seferi esnasında esır 
rın~n lngi!iz ve Hintli subayla-
1\e Serbest bırakılmaması ve hatta 
ııı:ede. bulıınduklannın bildiril.. 

llıesıdir. 

Vaşingtondan gelen haberler, 
Amerıkan mehafilı, Ruzvelt ile 
Çörçil arasında yapılan mülakatı 
çok mühim hadise ve kararlanı 
bir işaret telakki etmektedir. 

Potamak yatında bulunan Ruz. 
velt, donanma telsizi vasılasile 
beynelmilel işlerle sıkı teması mu.. 
hafaza etmektedir. 

Alman mehafüi, bu müla.1<at 
hakkında hiçbir tahmin yürüt • 
memekte ve lakayt göriırunek
tedir. Bu mehafil, iki devlet a • 
damının bulunşmasının hiidisele. 
rin cerayanı üzerinde bir tesiri 
olıınuyacağı fikrindedir. 

NORVEÇ SAHİLLERİ 
TAHMİN EDİLİYOR 

Norveç membalarından gelen 
haberler Almanların, Norveçin 
muhtemel istilası endiı;esile mü. 
dafaa ebrnek için geniş mikyasta 
hazırlıklar yaptıklarını bildir -
roektedir. 

Alınanlar ibütün Norveç sahil • 
!eri boyunca betondan müstahkem 
mevkiler inşa etmişlerdir. Liman. 
lar denizaltı üsleri olmak için ge. 
nişletilmiştir. Halen de iki bü -
yük hava meydanı inşa edilmek. 
tedir. 

KARADACDAKİ İSYAN 

Alman ınehafili, Karadağda Çt

kan kargaşalıkların, İngiliz ve 
Sovyet ajanlarının eseri olduğu 
kanaatindedir. Bu ajanlar Hırva. 
tistanda da kargaşalık çıkarmak 
is'emişlenıe de, muvaffak olama
mı•lardır. Teyit edilıniyen bir 
habere göre, Hırvatistana veril • 
miş olan Banat ve Bosnayı ele ge. 
çirmek istiyen Karadağlı asilerle 
çarpışmalar devam etmek1:_edir. 

Deline araçtırmaıı 
devam ediyor 

Sürpagoptaki bir milyon lira
lık definenin dünden itibaren tek. 
rar aranmasına başlanmıştır. 

Yeni kazı yeri eski yerin 7 met
re ilerisindedir. Dün bir rnez n
taşı bulunmuştur. Burasın~ ~
rutyan Hunkatiyan ve eşıne aıt 
mezar olduğu anlaşılınıştır. 

Tahminlere göre define bu me
zar taşının altında imiş. Bııgün ve 
yarın tatil günleri olduğundan 
pazartesi sabahı kazıya devam 
olunacaktır. 

tic~eneral Dentz ve maiyeti ne. 
d/l"e kadar Filistinde enterne e
~klerdir. 
.._:_~~~~~~~~~~~~~~ 

41rnanlar Fransız. 
Afrikasında 

a· cı 1nc1 Sahil'- ı>en.m> 
~- 0>ier ajansına gelen haber • •e g-
llı:ı ore, A!manyanın birkaç za-
~•l>ben, Fransız Airikasının 
~ a_ıa~a teşriki mesaide bu. 
r'ri•lt ıızere, Vi§i Neı:dinde ıa • 
tıı.ıı. a bulunduğu şayiası dolaş • 

'tadll'. 
~lı:\'G.AND NE YAPACAK? 

~c~dra 9 (A.A.)- Ofi: Gerville 
11.iiı v· ~a~yor: Almanyanın h: 
ltıu8 1'Jı hüki'ı.metinden hiç bir 
Olııı •ade ve imtiyaz elde etrr.erniş 
b,~na rağmen Kazablarka .. ve 
~r~. bır çok mütehassıs gon. 
e~ .. ı Amerikada ciddiyetle te
llıet; U.l edilmekte ve Vişi lıükü
ıliı-0 tanı bir müsaade ver.iiği tak. 
~~ Afrika deniz '.islerinin ve 
ltıa 0~11 Oran ve Cez~yirin. ~l
<le ~ r. tarafmdan işgali takiırır..
l~Jrıı azıyetin ne şekil alacağı so. 
~ı.;~:lüadır. Bilhassa Amerika 
C..ııe 1 

urnumiyesinden bir kısmı 
Ilı~ raı Veygandın bazı şey !ere 
ii Cin rna_:ıa ve müsaade etmiyece-

e SUrüJrn I<at" .. ektedir. 
"•~g ı arak bilinen yegane şey 
~1ı~ndın Fransız _ Amerika 
~1<ıuğ~na mutlak olarak taraftar 
~1 lo~·e bu dostluğun bozulma. 
~'ii hu~· bu tehlikeli günlerde 
:. ~"~id. Utneti nezdinde ·srar e
ıı~rln~r. Londranın bitaraf mah
i•rııı 'Ve teessüs eden fikir, Ge. ı 
kı;aa ~gandın, Mareşal Peyenin 
~oıa.';,~e~kiinden muhtemel bir 
ti<luiiu atı endi 0 esil.! mus!uip 
~ner;ıı ~uhakkaktır. O takdirde 
k r,ı he he ·gand Vi<ti hükfımetine 
·~ndinr razangi bir mecburiyetten 
G •de sayabUecektir. 

ö 
1114are Somatanı 

ı,, l'fl 1cta 
,~ .ı\Ji n re Komutanı Korgene. 
q r , l:ıa Artunkal bıı sabahki 
ullııııı,t '. Ankaradan şehr~e 

ur. 

Fevkalade Alman 
Tebliği 
(1 inci Sahl!eden Devam) 

etmiş bulunmaktadır. 
Mareşal Von Bronıtaddan alınan 

malılmata göre General Van Lohrun 
bava !Uosunun yardimiyle alUncı ve 
on ikinci Sovyet ordulartyle 18 inci 
Sovyet ordusunun bazt kısımları. ya
ni tahminen 25 piyade, dağ ve tank 
tümeni in1ha edilmiştir. 

Altıncı ve on ikinci ordu kuman
danları da dahil olduğu halde 103 bin 
esir alınmıştır. 317 tank, 858 top, kül
liyetli sair harp malzemesi ve bu me.. 
yanda 5,25'0 kamyon ve zırhlı trenler 
iğtinam edilmiştir. Düşman kanlı ve 
vahim zayiat vermi$Ur. DUşman zayi
atı ıimdiye kadar 200.000 raddelerin
de bulunmuştur. 

INGILIZLER 
(1 inci Sahl!eden Devam) 

Bangkok 9 (A.A.)- Hariciye 
Nazır muavini, milli meclisin bir 
sualine cevaben Siyam hüküme
tinin cenup hududundaki İngiliz 
tahsidatından haberdar olduğunu 
ve fakat başka memleketlerin iş
lerine karı~man:n Sivam siyaseti. 
ne uygun olmadığını bildirm~tir. 

Nazır, Siyam hükümetinin bü
tün devletlerle en iyi münasebet
ler idame etmekte olduğunu ilave 
eylemiştir. 

Singapurdan bildirildiğire göre 
birçok japon kadın ve çocuğu Sin. 
gapurdan Bankoka gönderilmiştir. 
Bunlar, Bangkoktan vapurla ja
ponyaya hareket edeccklerd\ı'. 

TIMOÇENKO 
( 1 ıncl Sahifeden Devam) 

be etmektedir. 
Çete tetekküllerlne eiriniz, düşma

nın geri hatlarını hırpalayınız, Erza
kını ve benzin bidonlarını yakınıt. 
Buğdayı ,-ötürünüz, düşmanın elloe 
geçmesine meydan bırakmayınız 

Evi.Atlarınızı ve kardeşlerinizi mer
hametsizce öldüren~ düşman intikam 
alınız. Onlan işgal ettikleri yerlerden 
koğunuz. DO~manı imha lçlıı l>O!Wı 

ı.uvvetlerlnlzi teksi! edinız. 

T r iye s t e de 9 1Budiyeni'nin mu· 
kişi rlün kur- kabil taarruzu 
şuna dizildi bekleniyor 
R00ıa 9 (A.A.) - Ofi: 
İtalyan gazetelerinin neşretmiş 

oldukları resmi bir tebliğde dokuz 
kişinin Triyestede kurşuna dizil. 
miş oldukları ·bildirilrnektedr. Bu 
teblğde Lioubliana eyaleti dahi • 
!inde telefon hatlarını tahrip et
miş olmakla ittiharn edilen bir 
takım eşhasın kısa bir muhake -
meyi müteakip kurşuna dizilmiş 
oldukları tasrih edilmektedir. İ. 
dam edilen eşhasın ikametgah • 
larında siliihlar ve mühimmat bu
lunmuştur. Ellerinde infilaklı bom
balar ve siliihlar bulunan diğer 
bir takım eşhas da mahkıim edil. 
mişlerdir. 

General Dentz 
ne zaman serbest 
bırakılacak? 

Beyrut. 9 (A.A.) - Ofi: General 
Deniz ile refakatindeki zabitlerin tev
kifi. meselesi münasebetiyle söylend.1-
ğin göre Suriyeyi terketmeyl kabul et
miş olan Vişi hükO.meti kuvvetlerinin 
Fransaya avdetleri işi mülareke ah
kAnuna tevlikan devam etmektedir. 

General Dent'in tevkifini ınilteakıp 
binlerce Fransız askeri Suriyeyi ter
kctmişlerdir. 

Mevkuf General ile refakatindcld 3• 
zabit, Suriye haricine nakledilıniş o
lan mültcCik kuvvetler zabitlerinin 
hepsi serbest bıralnldıkten sonra tah
liye edileceklerdir. 

At yarışları 
( ı ıncl Sabileden Devam) 

müsaittir. Komisarj için ise kı.>a. 
dır .Koşunun Roi ile Mıs arasın
da bir çekişme ile başlaması ve 
Misin galebesile bitmesi çok muh
temeldir. 

İKİNCİ KOŞU 
Üç yaş:ndak.i ve hiç koşu ka. 

zanmarnış saf kan Arap erkek ve 
disi taylara mahsustur. Mesafesi 
16Ôo metredir. Bu koşuya Kuruş, 
Süleyk ve Meliketülhavva kay
dedilmiştir. Prens Halimin Meli
ketülhavvası bu koşunun en şans. 
lı hayvanıdır. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Günün en heyecanlı koşusudur. 

İki yaşında yerli saf kan İngiliz 
at ve kısraklara mahsus olan bu 
koşuya Yavuz, Hatvan, Alişah, 

Bomba, Saron, Büket ve Pardon 
isimli yedi tay girmektedir. Ko
şunun mesafesi 1000 metredır. 
Birinci ve ikinciyi kat'i şekilde 
kestirmek imkansızdır. Al~ah ve 
Hatvan daha ilk defa koşmakta. 
dırlar. Diğerleri içinde ~imcliye 
kadar en fazla kendisini göster
miş olan Bükeltir. Bu koşunun da
ha ziyade sürprizle neticeleneceği 
tahntln edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
üç ve daha yukarı yaştaki saf 

kan İngiliz at ve kısrakları ara. 
sındadır. Mesafesi 2000 metredi.• 
Karanfil, Romans, Konca, Hüma. 
Hatun yaz· lrnıştır. Koşu, yanla
rında yardımcıları bulunan Ka. 
ranfil ve Romans arasında çok he
yecanlı ve şiddetli bir mücadeleye 
sahne olacaktır. 

BEŞİNCİ KOŞU 

Dört ve daha yukan yaŞ"taki saf 
kan Arap at ve k:srakları arasın
dadır. B u koşu belki de senenin 
en kalabalık koşusudur. Mesafesi 
2600 metredir. Bora, Bo;:kurt, Ka. 
rakuş, Mihrülcan, Yıldırım, Simri, 
Işık, Tuna, Sava ve Sevim ismin
de on hayvan beraber koşucaklar
dır. K~unun bilhassa Bora, Boz. 
kurt Mihrülcan ve Sava arasında 
büyÜk bir mücadeleye sahne ola
cağı muliakkaktır. 

Koşunun muhtemel galipleri 
Sava ile MihrU!candır. Bu hafta 
ikili bahis: 1, 3, 5 inci koşularda; 
Çüte bahis: 2 • 3, 4 • 5 inci koşu
larda ve üçlü bahis de: 3 - 4. 5 inci 
koşular 'iizerindedir. 

s. A. 

fçlnde bi r ceket 
bulunan boş ııadal ı 

Dün gece saat 24 sıralarında Sa
lacak açıklarında boş bir sandal 
bulunmuştur. Yapılan ararn2da i. 
çinde bir erkek ceketi görülmüş
tür. 

Ceket sahibinin ne olduğu anla
şılamamıştır. 

Üsküdar Cumhuriyet Müddei. 
umumiliği ehemmiyeUe tahkikata 
ı..ool amıştır, 

Londra 9 (A.A.)- Ofi: Times 
gazetesinin muhabiri, Budiyeninin 
Ukraynada göstermekte olduğu 
mukavemetin her noktadan pek 
müthiş olduğunu ve toplanmış o
lan ihtiyat kuvvetlerini müsait u
manda Kiyef etrafıncıaki kıskac:n 
illt münteha noktası olan Koresten 
ve Byelaya • Tserkova karşı taar
ruz.a sevketmesine intizar edildi
ğini beyan etmektedir. 

Ciddi bitaraf mahafile göre 
Smolensk, bir kaç varoşu müstes.. 
na olmak üzere hala Rusların e
nlidedir. Sovy'Ct stratejisi, bir kış 
seferinin harpte hayati olan mad,. 
delerin istihlaki sebebiyle Alman. 
ya için meşurn olacağını bildi. 
ğinden 1914 harıninde oldugu gibi 
cephede bir durgunluk vücude ge
tirmeyi istihdaf etmek'edir. 

Almanya ile ıran 
mtlnaıebtl ~esmiyor 

Roma 9 (A.A.) - Ofi: 
Berlinden gelen bir telgrafta 

bildirildiğine göre, handaki Al • 
manların hudut harici edildikleri 
takdirde Alınanyanın İran ile dip. 
lomasi münasebatını katedece • 
ğine dair haberlerin asılsız olduğu 
salahiyettar Alınan makamları 
tarafından tekzip edilmektedir. 

Çinlilerin b ir 
muvaffakıyeti 

Çunking 8 (A.A.) - Çin asken 
sözcüsünün bildirdiğine göre, per. 
şembe günü Yangtze nehrinin kı
yısında İşang civarında nevıni • 
dane bir muharebeden sonra ja. 
pon kıt'aları 1,800 ölü bırakarak 
püskürtülınüşierdir. ---- .. - --- ,. "7LV..V4JWZ.JPl.Ll..LA..L 

Alman • Sovyet 
harbine bir bakış 

( l inci Sabileden Devam) 
Şimdiye kadar aralarında 6 ıncı 

Sovyet ordusu kumandanı ile diğer 
yüksek kumandanlar da bulunan SO 
binden faz.la esir alınmıştır. 

Estonyada Vez.enberg şeh.ri z.apte.. 
dilmiş, Alman kıt'aları Finlfındiya 
körfezine kadar varmıılard.ır. 
Londranın kanaatine göre, Alınan

ların Odesaya doiru yaptıkları taz
yik ciddi bir mahjyet almaktadır. Bu 
istikamette Almanlar, gittikçe artan 
blr sür'atle terakki etmekladirler. 

Odesa hmanını dahildeki Nikola
yet şehrini çevirmek ümidiyle Kara
denize doğru nehri takip ctnıelerl 
muhtemeldir. Eğer muvaffak olurlar
sa bu mevkilerin Şimalle olan mu
vasalaları kesilmiş olacaktır. Maa.
mafih Almanlann ilerleyiş istikameti 
beklenmedik bir mukaveınetıe karşıla
ıırsa değh:ebllir de. Kiye! ile Odesa a
rasındakı demiryolu d"ti.şman ilerleyişi 
ile kl'sıln1i~tir, Fakat bu ikl "Şl"hir a
rasındaki diğer demiryonarı henüz 
serbesttir. 

Bertin kaynf!klarından verilC'n ha
berlere göre Almanlar, Kiye! cephe
sinde Stalin hattının ehemmiyetli bir 
kısmını zaptetm~lerdlr. Bu suretle 26 
müstahkem mevzii ele ıeı;lrm4lcrdlr. 

Şimdi Almanlar, en büyük gayret
lerini Smolensk cephesinde değil, 
Ukrayna bölgeı;lııdc sarfetmektedir
ler. Alınan ask~rt mahtiUerinin fikri
ne göre, Ki,yeftekl ihata manevrasının 
tasliyesinden sonra1 Alman taarru ... 
zunun dOrdilncU, en çetin ve en tehli
keli safhası sona erıniş olacak.Ur. 
SOVYErLERE 
GÖRE 

Sovyet tel>liflerlne cHr•, muhare
beler Keksholın, Smolensk, Kolm, 
Çerkof i~tikametıerinde devam et
mektedir. Cephenin diğer bölgele
rinde mühım değişiklik olm-amıştır. 

Bir nehir yakınında cereyan eden 

muannic::f'-ne muharebe neticesinde, 
Almanlarır 20 inci tank fırkasına a
ğır zayiat verdirılml')tir. Şiddetli bir 
ateşi müh k:p ve mütekabil şiddetli 
ateşe rağrr. ·n, So\·yct t.:ınklnrı yt.lril
müş ve cer ·yan eden kanlı bir muha
rebede 1 l '! lnci ve 59 unc\J'- Alman 
tank alayları ağır zayiata utramış

tır. 

Stalinin reisliğinde toplanan komi
serler meclisi altı Gene~·aı tayin etmiş.. 
Ur. 

Deyli 1\fcyil gaı.ele.;;inin Vladivos
toktaki rrüıhabirtne gt:.re, silah imal e
den gizli Rus fabrikaları. Siblrya toP
raklarının sekiz bin kilometrelik bir 
kısmında Kazand•~n Vladivostok'a ka
dar in1tldat etmektedir. 

---<>--

Musolininin oğlu 
için matem i y ini 
B. Mussollnl'nin ikinci oğlu Bruno 

n.tussolini'nin tayyareci olarak bir Jta .. 
zade ölüınü münasebetiyle İstanbul
daki İtalyan teh::ıa!':t bugün saat on 
birde Sen Antuan kilisesinde bir ma
tem Ayini yapmışlardır. İtalyan sefiri 
ve General Konsolo&M ile sefaret ve 
J:·onsoloı;hane erkAJıı \'e İtalyan tebaa .. 
sı bu ayinde bulunmuşlardır. 

TAHRAN A 
VERİLEN 

NOTA 
(Baştnak.aleden Devam) 

ifadesi içinde bulunduj;'Unu teba
rü2 ettirmiye hacet dahi yoktur. 

Herhalde, İran iyi, ileriyi gören, 
kendi emniyet, istiklal, hak ve 
hükümranlığını temin ve müda
faa edecek bir tutumu da ima keıı.. 
disine rehber ittiha2 edecektir. 

İranın başında bulunan Majeste 
A la Hazreti Hümayun Şahinşahı 
İran Riza Şah Pehlevi'nin İranın 
ist ikl31 ve emniyet ini daima m ü
tekeffil bulunan yüksek ve ileri 
görüşü, enerjik ve inkılapçı var
lığı, sevk ve idaresinin isabet ve 
hakimiyeti, İranın dıınım ve ta. 
lihine irız olan bu buhranı da 
bertaraf etmiye kafi ~leeektir. 

İran; kentli hak ve menfaatle
rini miida{ı~.ıdan aciz bulunmadığı 

kadar; bu bok \'C menfaatleri en 
iyi ve en isabetli bir tarzda da 
teshil ve tercih edebilecek il<lİ'
dardndır. 

Orta ve Yakın Şarkın emniyet 
ve ulı.nrıı oli'ıkalandıran bu yeni 
buhran safhasının, herhalde ar. 
tan nı-ıaketi nisbetinde ciddi ted
birll'rle izale edildiğini ~örmek; 
bizim için de avnca ve hususi bir 
zevk teşkil etlerektir. 

ETF!\.1 iZZET RENtCE 

MfLLi ŞEF TURK 
DİL KURUMUNDA 
Milli Şefimiz İsmet İnönü düıı 
Ankarada Türk Dil Kurumunda 
2,5 saat meşgul olarak direktıfler 
verır işlerdir. 

Yeni Fransız elçisı rle dun sa
at 17,30 da Milli Şefimize iti>nat. 
namesini vermiştir. 

Har ti 
{Bagmakaleden Devam) 

1,5 mil: J 
binden fazla top ve b bın la)) are 
olarak göstEerilıniştir. Buna mu
kabil Sovyetlerin zayiatı, ölü, ya
ralı ve esir olarak takriben 600 
bin insan, 5 bin tank, 7 bin tıop 

ve 4 bin tayyaredir. 
Zayiat hususunda iki tarafın 

verdiği rakamlar zerre kadar bir. 
birini tutrr amaktadır. Mütearrız 
ordusu, mudafi ordusundan ekse
riya daha çok zayiat verir. Bu 
fark, ancak müdafi ordu rnağlüp 
ve imha cdild!ğı zaman kalkar. Bu 
itibarla, bitaraf bir müşahit Sov
yetlerin verdii:i zayiat rakamları.. 
na mübalag;,ya düşmeden akıl er
direbilir. Bıı noktada bize hakıkati 
şu iki şey gösterecek tir: Alınan 
ileri hareketinin müstakbel inki
~afı ve sür'ati ve yeni Sovyct mu. 
kavemetinin derecesi. 

B'z Stalin hattı tabirinin yanlış 
olduğunu, Stalin sathı demek li
zım geldiğini söylemiştik. Sovyet 
mukavemeti, Sovyet oynak mü

dafaası tahk mat kuvvetine değil, 
tanklara, tayyarelere ve muhari. 
bin m~neviyatına dayanıyor. Bu 
itibarla Stalin sathın:n şark hu
dudu belki de Ural dağlarına ka
dar uzanacaktır. 

Tahmin ettiğimiz veçhile Al. 
manlar &tonyanın istiJasını ta· 
marnlamak üzeredirler. İleri bir
likler Wesenberg şehrini i~gal et. 
miş ve Finlandiya körfezi sahille
rine varmı~lardır. Burada muha
rebe N arva • Leningrad istikame
tine intikal etmek üzeredir. 

Peypus gölü • İlmen gölü - Smo. 
lensk doğusu cephesinde iki tara. 
fın hangi hatta bulunduklarını 
kat'i olarak bilmiyoruz. Bilhassa 
Srnolensk - Moskova yolu üzerin
de ve iki tarafında Alman ileri 
hareketinin inkişafına dair bir 
malümat yoktur. Sovyetlerin bu 
mın1akalarda mukavemete devam 
ettiklerine hükmedilebilir. 

Ukra~"Jlada Kiyef ile Odesa a. 
rasındıki Alman ve Macar ileri 
harekcti yeni bir inkişaf göster
ın'<, Alınanlar Umanın cenubu 
garbisinde 6 ıncı Sovyet ordu ku
mandanı dahil olmak üzere 30 bin 
kadar tekrar esir alınışlardır. Bu 
hareketin gayesi Odesa ve aşağı 
Dinyester şark bölgesindeki Sov. 
vet kuvvetlerini ihata ve imha et
inektir. Sovyet kuvvetlerinin çe
kildiğini tahmin _ediyoruz. Alman. 
Macar kuvvetleri de aşağı Bug 
ve aşağı Dinyeper arasındaki mın
takaya henüz sarkamamışlardır. 
Bu itibarla henüz sevkulceyş! bir 
ihata olmamıştır. Almanlar Ki
yeften azam! 100 kilometre uzak. 
tadır. Günde vasati 10-15 kilomet
re ilerlediklerine göre bir haftaya 
kadar Kiyefe girmeleri varit ola. 
bilir. Bu hesap Sovvet mukave
meti için yeni bir ölçü olacaktır. 
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Askeri 

Almanlar, şarka doğru demir· 
yolu istika metleri boyunca 
ilerlemeğe çalışacaklardır 

Yazan : EMEKLi KURMAY SUBA? 

1 - lJZAK ŞARKTA VAZİYET: 
japonya, ferahlamak için elindeki 

hayat sahası yelpazesini evvel. garbe 
ç.ine dnf;-u uzattı. Şimdi ise, Amerika, 
İngiltere ve Rusyanın Avrupa ha.rbile : 
meşgul bulunmasını nrsat bilerek yel-1 
pazeyi ş:male ve Cenuba doğru aç ... 
mağa çalışıyor. Bunun ilk emareleri 
Mançuko _ Siberya hududundaki kuv ... 

vet tahşidatı ve Hindiçinlnin işgali -
dlr. japonya Singapura inmek istiyor. 
Bu maksatla Siyam hududuna mo\.örlü 
kıt'alr sevkine başlamıstır. japon mat
buatı da Siyaın hükUmetine japon -
yanın himayesine girmesini tavsiye 
ediyor. Zira jııponya bir cnıüstevli• 
değil, bir ch3m1 ve bir müdafi• ola
rak görünüyor. 

japonya, Siyam, Birruanya yolile 
Sangapura inmr 1.ı; isterken bir fayda 
da.ha elde edecektir. O da İngiltere 
ve Amerikanın Çine yardun için kul
landıkları yolları kesm:~ olacaktı. İn
glltere bu vaziyet karşı:sında lcabe ... 
den tedbirleri tamamlanıağa. başla -
mıştır. japonya Çin meselesini hallet. 
medikçe bu !stil~ heroketlerlnl .mu
vakkat-. telhkki ediyoruz. 

Amerik1 \'e İngiltere japanyaya 
yeniden ihtarda bulunmuşlardır. Fa
kat japonyanın bu ihtarlara bir müd
det sonra tekrar bir cemrl vaki-. ue 
cevap vermesi muhtemeldir, Çünkü 
japonya, İngiltere ve Amerikanın ken
disine kan-ı Uzakşarkta bir harp aça
cakları.na- ihtimal vermiyor • 

! - AllIERİKA VE HARP: 

Amerika Atıantik ve Pasifik de -
nizlerlne ehemmiyet verıni.ştir; fakat 
kendi emniyetinden endişe etmiyor. 
Böyle bir şey olsaydı, çoktan harbe 
girerdi. Amerikanın harp içinde ol
duğunu c;öyliyenler ı·ardır. Harp için
de olmak başka, harbe girmek başka
dır. Birincisi daha ziyade vaziyet ve 
mecburiyetten, ikincisi ise an::u ve 
ktrardan doğar. Zaten bütün dünya 
harp çinde sayılabllir. Çünkü harbin 
lkbsadl tesirleri bütün dünyayı kap-

lamıştır. Bu bakımdan bizi."(' Aııırl :kı 

harbe girmemiştir. z:ra h~t.5. kat'l ktı 
rar vermemiştir. Ruzve't r hı 
luşma.c;ındbn sonra .A.merih.adan büyl,. 
bir karar beklene-bilir n1'. • .--. nvı 

Uzakşarkta işi aı.ıtmea;r.ı ba la tı <;b 
Ameriknın bu int-zar vazi)·ehr.e ni 
hayet ,·erme.c:t ve harbe gir ne 1 mub 
temeldir. 
3 - ALl\IAN • SOVl:ET ITARBİ: 

İkinci safha meydan muharrh le 
rini, Alman orduları kszanm1ş s:;ı;ı.·ı 
lırlar. Alrr.an ıııuvaf!akiyetlt"r ıı~ bu 
yüklüğünü, bundan fonra ba.::lıy~cal 

Alman ileri h~reketinln inkişafı v• 
sür'ati g&:terece-ktir. Bu suretle Sov 
yet nıuka\-emet v,e taarruz kabiliyeti· 
nin ne dPreceye kadar kırılılılfılnl <l, 
gbrmüş olacağız. Fakat denilebilir ki 
Sovyet ordulannın bilyiik kısmı mal 
hip ve imha edilmcm~t.r. Sovyetlet 
harbe de,·am imk~n \'C k11drelinı h.e~ 

nüz kaybetmemışlerdir. &n-yet sa • 
naylinin derinliği Ural dağfcırına ve 
Slberyaya kadar uzanmaktadır. Petrol 
kömür, türlü ham madde k:ıynaklnrı 
Urallarda çoktur. Ruslar burala .. da 
mühim ve büyük fabrikJlar da kur
muşlardır. Uzakşarklakı orduları ya .. 
kından desteklemek i:;in son ı-enclerde 
Siberyada da fabrik:ıJar açmışlardı. 
İşte bu sanayi kU\'Vetine drıyanarak 
Sovyeller Ural mıntakasına gerileseler 
de harbe devam cdebiHrler. Fakat 
bu imkan da, SovyeUerde dahill ve 
a-:kert bir inhflftl olmamasına ve Ural 
dağlarına çekilinciye kadar orduların 
imha edilmemesine ballJdır. Bu iki 
şart Sovyetlerln elinde kaldıkça, Al· 
man1arın Sovyet harbini bitirmeleri 
kabil olamaz. 

Büyük orduların harekSt istikaruet... 
leri esas demiryol istikametlerine da .. 
yanır. Alman ordulan bundan sonra 
da Sovyet arazisinde şarka uzanan 
demiryol istlkameUerJ boyunca Uer
lemeğe çabşacaklardır4 Bu itibarla 
Leningrad, Moskova, Kiyef ve Ode
saya ve buralardan Rostov. H!lrkof, 
Corki ıstikameUerine doğru birer 
ok çizmek kM.idir. 

- - ---------------· ---
l ovyet tayyareleri 

(1 ine! Salıifed•n Devam) 
tayyaresi uçmamıştır. 

Dün akşam IUoskova rad
yosu bu akın etrafındaki es. 
rarı ifşa etmiş ve Sovyet ke
tif tayyarelerinin Berline ka
dar giderek, askeri hedeflere 
yüks.ek infilak ve yangın bom. 
baları attıklarını bildirmiştir. 

Tayyarelerin hepsi salimen 
dönmüşlerdir. Bcrlin, eski 
Sovyet hududundan 1100 ki
lometre mesafesindedir. Lond
ra ile Berlin arasındaki mesafe 
ise 900 kilometredir. 

Londra 9 (A.A.) - Eksçenç Te. 
legraf'.- Moskovadaki muhabiri
nin bildırdiğine göre. Sovyet tay. 
yareleri bu gece de Berlin civa. 
nndak.i askeri hed~fleri bombar
dıman etmiştir. 

Ağkçla denize giren 
(1 tnct Sahlfocloa Dcvıım) 

beline sarmıştır. 
Adamcağız bütün dikkatine rağ. 

men bir aralık ip kopmuş ve za. 
vallı kendisini akıntıdan kurtara
mıyarak suların arasında kayOO.. 
lup boğulmuştur. 

iTiZAR 
Mündericatımızın 

bazı tefrikalarıınızı 
Özür dileriz. 

çokluğundan 
koyamacLk. 

Belediye mltekaltıerı 
(l inci Sahlfeden Devam) 

lamalar kalktığı için yetim ve 
mütekaitler nüfus kağıtlan, res
mi senet ve maaş cüzdanları ile 
beraber ay sonuna kadar Zat İş. 
!eri Müdürlüğüne müracaat ede
ceklerdir. Bu müddet içinde mü
racaat etmiyenler eylül maaşları. 
nı alamıyacaklardır. Askeri ve 
mülki mütekait, eytam ve eramil 
de bu ay içinde yoklamalarını yap. 
!ırmağa mecburdurlar. 

Yoklama çağ~nda 
(1 inci Sah!Ieden Devam) 

Bu takdirde bunlardan yoklamala
rı yapılanlar derhal kıt'alar& sevko
lunacaklardır. Diğerleri de Askerlik 
Meclisleri tarafından toplanıp kıt'a.. 
larına yollanacakJardır. 

Bunların yapacakları askerlik ileri .. 
deki muvazzaf hizmetlerine mahsup o.. 
lunaoaktır. 

Odesaya doğru 
(l inci Sahlleden Devam) 

Son dakikada Alman Başkun1andan
lığt neşrettiği fevkalclde bir tebliğde, 
Ukraynada bir muvaffakıyetten bah
setmektedir. 

Moskovadan gelen haberlere gött. 
yeni Alman taarruzu, evvelce Mosko
va istikametinde yapılan taarruzOan 
daha yavaş ve daha az kuvvetlidir, Bu.. 
nunla beraber, Londranın salühiyet.. 
tar mahafilinde, Odcsa lı;likamettn
dekl tazyikin mühim olduğu tasdilı: e
dllınektedir. 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz Gedikli Okulu müsabakıı 

imtihanları ilanı 
Denlz Gedikli Ortaokuluna 1-Y:ıt edilen okurlarm müsabaka lmtlh.anla

n 18.8.94.1 Pazartesi sabah saat 9 da yapılacaktır. 

Okurların ayni gün ve saatte Deniz Komut.:ınlığtnda bulunmaları ve 
yanlarında kursun ve mürekkepli kalem ve llsti.lt bulundurmaları. c6743• 

.........,.~ Bu akşam saat 3 e k adar ~ 

T epebaşı Belediye Bahçesinde ! 
S A F İ Y E Ye Arkadafları ~ 
BAKiRELER A. YINI 12 Tabloluk REVÜ ~ 

:: Yazan: Ziya Şakir, Müzik: Şefik Gürmeriç, Rejisör: Ali Rıza 

Koıµik ISMAİL DÜMBÜLLO ve arkad&§lan 

GiZL i O D AL AR ı 
Komedi. Telefon: 42690 ~~~ 

B ugün L A L E Si n em a sında 



Ba.f. Dif. Nezle, Grip, B.oma.tizma 
Nevralji. llırıkhl< n Bütün Ağnlannu:ı Derhal Keeer 
lcıbındı günde 3 kıte lllınobiliT. TAKLtn.ERINDEN SAKI NINIZ 

HER YERDE Pl!LLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

1941/5 tzalei Şuyu 
Beşiktaş Sulh l\Iahkemeleri Ba ~kiıti pliğinden: 

Halil İbrahim ve sAlrenin müştereken sahip oldukları. B<"şiktaşta eıJc:i 
Kılınçalipa.şa, yeni Yıldız n1ahallesinln ıı.ıescit sokafında yeni 46-48 sayılı ko_ 
nağın kabiti taksim olmamasından n1ah~errıece 5'.Jyuun izalesi zımnında satı
ıpna karar verllmiş ve mem"Wriyetimizce açık arttırmaya çıkarılmış olup 8/8/ 
941 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek birinci arthnnaF.1 5/9/ 
941 tarihine tesadüf eden Cuına günü t aat 14 den 16 ya kadardır. Arttırmaya 
~tırak içln % yedi buçuk teminat ak"esi veya n11lll bir bankanın kefalet 
mektubu ibrazı mecburl olup tapu harcı belediye resmi ,.e ihale pulJan ve yjr_ 
ml senelik evkaf taviz bedell müşteriye a~ttir. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin % 75 eini bulduğu takdirde itıalE".si yapılacaktır. Aksi halde en 
son artt.ıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 giin d.ıha uzatılarak 
15/9/Hl tarihine te.adüt eden Pa;ıartesl günü yine ayni saatte itı.alei kat'iye
gj yapılacaktır. 

Evntı: Konajın bir yüı:il Slnanpaşames~idl sok~ğı cephesinde olup diğer 
nıü:ştemilütı bahçe dahihndedir. Beden duvarlan kar8'r ve dahill aksamı ah ... 
ıaptır. Bodurum, zemin ve birinci kat:anndan ma:da bir kısmı da c:atı araSIDJ 
muhtevi oldu~J katlardaki döşemeler k.ısme.1 düz&Un1üğünü kaybetmistir. Bir 
kt~ım ic; sıvalan pencere ı;ertevelerl \'e barlct cephe sıvası esaslı tamire 
muhtaetır. Elektrik. tesisatı kısmen rrıevcut olup bozuktur. Bodurum katı: 48 
ıayı!ı mcti>alden ıfrllcn arka bahçede t•nanın l::ıpısından girildiii gibi .ze
min katındaki ahşap merdiven ile de lnil:r. Zemini malta taşı döşeli bir taa;
lık \ e bır oda ve altında su deposu, metrük bir hela \"e bahçeye methali 
bu!unan \"e ayrıca odunluk "\-"e kömürlük kısımlarını ih.tiva eden taşlık ve 
z.emin ltat: İki kısım olup her iki kı-;ım arasındaki katlarda yekdiğerine ge
çilen kapılar mevcuttur. Birinci kısım: Binanın esas kapısından zemini mer_ 
mer döşeli bir sahanhğa e:irilip 1ki taraflnda merdiven altında birer kömür
lUk mevcuttur. Sahanlıktan mermer iki basamakla z.eminl mermer dö5eli di
ğer bir sahanlığa çıkılıp geniş bir sofa üzerine tavanı yağh boyalı, sağdaki 
aralıkta dö~eınesi harap alaturka mer.ner t.1şlı bir hel{ı ve dö~emesi kısmen 
5ökülmüş ve bahçeye kapu;ı olan sabit dolaplı bir oda, bir so!a '"·e e:w;ulhane 
ve yill<lü iki oda: BiTinci katta. Sotalardan mütenazır çi!t merd vmle çıkılan 
ve tift k'alıath kapıdan geçilince genle bir sora ve bir kiler, mermer taşlı ala.. 
tlırka helıi. döşemeleri çurük bir oda He ayı·ıca ik.1 oria olup bu kat tavan ve 
kapıları yatlı boyalıdır. Çatı kaU: Bir sofa, çatısı basık ta,·anlı lk oda ve o
d3Jarın yanlanndan birer çatı altı olup ta\•anl&rı yaih boyalıdır 

Dl:er klsmı: Zemin .kat: Ahşap bir koridor üzerine bir odo, zemini 
rnerm.e-r döşeli mermerli kumalı ve külhanlı hamam~ alaturka heI~, yük, dolap 
ve gusulhaneli bir oda, hamamın altında rnetrôk mermer musluk taşı ve su 
deposu, BlrinC'i kat: Alaturka taşlı bir hela, ~ oda, f>e~mlık kısmı, beden 
duvar1an kArgir dah1ll ak~amı ahşap kL~men bir. ve kısmen iki katlı olan 
bu binadan esas binaya bir köprü ile birinci kata çıkan merdi\•en sahanlı
ğ:rndan birleşiktir. Zemin kat. malta taş döşeli. bir antre, merdiven altı kömür_ 
lük, z.eminl ahşap harap bir oda \'e bi:·inci katta merdiven başınd:ı bir oda, 
esas binaya geçilen köprü methali, alaturka bir heli ve yine bahı:ede methali 
bulunan bir sofa üzerine alaturka bir heli, caıncklnla bölünmüş bir oda, yük 
ve dolap1ı diğer bir oda ve bahçede bilezikli bir kuyu, kfiırgir su deposu, 
dört Avrupa çamı, bee incir, beş dut ve nıüteaddit erik, armut ve ayva ağaç 
ları vardır. Mesaha!'ı tahminen 1450 metre murabbaı olup 100 metre murab
baı üzerine selAımlık, 25 metre murabbaı üzerine kfırglr su depQsu ve 286 
metre murabbaı üzerine esas konak bina ed11miş olup geri kalan kıı..:ım da bah
çe ve aralıktır. Muhamınen Y.ıymeti~ (8850) liraaır. 2004 nl1maralı icra kanu
nunun muaddel (3890) numaralı kanunun (126) ncı maddesi mucibince iPotek 
sahibi aJacakhlar ve diğer a13kadarla ·ın, irtifak hakkı sah!p1er!nin bu gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususile Caiz ve masrafa dair olan iddJalarını 
evrakı müsbltelerlle birlikte on beş gi\n içinde mahkeme bat kltabetine bildir
rneleri lAı:ımdır. Aksi halde hakları tavu siclllerne sabit olmayanlar satış be
detir1n paylaşmasından hariç kalırlar. 

ı k•nun madrlesl hükmüne göre daha fazla mahmıat almak isteyen-
ler • umara jlc roeınuriyetimize müracaatları lliln olunur. 

,- IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 
Tahmin Bedeli 

940,00 

2825,50 

Keşif Bedeli 

2323.0fl 

11k Teminatı 

70,50 

212,00 

174,23 

Darülıh.·eze müesse~esi için Etibank
tan ahnncak 350 ton kırıple ve 120 toa 
kok kömürünün nakli işi. 

İstanbııl Vil~yeli İlkokullan için yaP
Urılacak de1atir ve evrakı matbua. 

CiJıan«lrde Tamketı uc;mnzl' ve Ema
netçi ECıkdkJarında. nıevcut ıparke ta
ş.ile adi kaldırım ve bordür inşaatı. 

' Kefif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat ır.lktarlaıt yukarıda yazılı iş-

ler ayn ayn açık eksiltmeye konulmuş tur. Keı;lf ve prtnamelerl zabıt ve 
MuanıelA! ı.tildürlülıil .kaleminde &Ö<ıi·ebllir. İ.bale 13/8/941 Carı;amtıa günü 
saat 14 de Daimi Encümende 7apılacak tır. Tallplerın ilk teminat makbuz ve-
7a mektuplan. yol inşaatı için ihale tarihinden aeklz giln evvel Belediye Fen 
l,leri Müdürlüğüne mUraeaatla alacakları fenni el1liyet ve her Uç iş için 941 • 
1ılına ait Ticaret Odası veslkalariyle ihale ,ıı.ıll muayyen saatte Dalml En-
tümende bulunmalan. (6359) 

Tahmin Bedeli 

82,00 

80,SO 

89,00 

173,79 

75,52 

121,80 

39,93 

12,00 

103,96 

61,52 

Ul,31 

.... 
İlk Teminatı 
~ .... ---

6,15 Aksaray 1anııuı 7erinde İnebey mahal. 
ı .. inin Ko<;ibcy sokağında 64 üncü ada
da 31 metr:? murabbaı sahalı arsa. 

6,05 _ Fatihte Hasanhalife mahllesinin Akde
niz sokjında 20,16 metre murabbaı sa
bah arsa. 

22,50 Aksaray y3ngın yerinde İnebey n1abal
lesinin Koç.ibey ısokaiında 64: üncü ada
da 22,50 metre ımmıbbaı sabah arsa. 

13,03 Fatihte H3sanhalile mahallesinin Akde
niz cddesinde 57,93 metre murabbaı 

sa.halt arsa. 
, ,66 Fatihle Hosanhalife mahallesinin Akde

niz cnddeslnde 18,88 met.re murabbaı 

sahalı arsa. 
8,12 Fatihte Hasanhaltfe mahallesinin Akde

'nlz caddesinde 30,40 metre murabbaı 

sahalı arsa. 
a,OO Fenerde Küçült Mustafapaşa mahallesi

nin Kanıeıban sokağında 39,95 metre 
murabbaı sahalı arsa. 

" 90 Fatihte Hasanhalife mahallesinin Akde
niz caddesinde 23,00 metre murabbaı 
sahalı arc;a, 

7,79 Fatihte Hasanhalife mahallesinin Akde
niz caddesinde 25,98 metre murabbaı 
ıahah arsa. 

4,61 Fatihte Hasanhalife mahallesinin Akde
niz caddesinde 20,38 metre murabbaı 
sahalı arfa. 

10,60 Fatihte Hasanbalife mahallesinin Akde
nlz caddesinde 17,13 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat m lktarları yukarda yazıh arsalar satıl
bak liı.ere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mu
•melat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 20/8/941 Çarşamba günü sa.at 
14 de Daimi Enclimende yapılar Ur. Taliplerin ilk teınlnat makbuz veya 
mektuplari,yle ihale gilnü muoy, a tte DalıU Encüır.wdo bulunmaları. 

(0144) 

,. ............................. , 
İstanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan: 
Bır borçlan dolayı satılmasına karar verilmiş olan ve tamamı

na 9505 dokuz bin beş yüz beş lira kıymet konulmuş olan Boğaz
içinde Emirgan Jl.Urgün caddesi ve Yanikal!a sokağında eski 48, 10 
yeni 72, 10/l numara ile mürakkaır. ,.~ tapu kayd;na göre bir ta. 
rafı Azizpaşa sahilhanesi bahçesi, bir tarafı Necmettin sahilhane ve 
.bahçesi ve bir tarafı Kilise sokağı ve tarafı rabii tarikiam ile 

mahdut sahilhane arsası ve yine tamamına 2410 lira kıymet ko
nulmuş olan ve tapu kaydına göre bir tarafı tarikihas ve bir tarafı 
Mektep sokağı tarafeyni Kilise sokağı ile mahdut ahır mah~llinin 
ve bir masura suyun SÜLÜS hisseleri borcun ödenmemesinden 
dolayı aşağıdaki şartlar dairesinde açık arttırma suretile satılığa 
çıkarılmıştır 

GAYRİMENKULÜN EVSAFI 

Mezkur gayrimenkuller iki parçadan ibaret olup bunlardan 
birı 48 sayıL sahilhane ve 10 sayılı <>lanı da ahın müştemil bahçe
den ibarettir. 

48 sayılı sahilhane: Halen yıkılmış olup arazinin yansından 
sahil yolu genişletilerek geçirilmiştir. Mütebakisi sed ve yan 
beden duvarlarımn enkazı mevcuttur. 

Mesahası: 1901 metre murabbaıdır. 

10 sayılı ahın müştemil bahçe: İşbu mahal de sahilhanenin 
arka eihetinde olup içinde yazılı bulunan ahırlar ve bahçe du. 
varları dahi yıkılmış bulunmaktadJr. Ve.halen arsadır. 

Mesahası: Tamamı 1205,5Q metre mura.bbaıdlr. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 15/8/41 tarihin
den itibaren 41/1862 numara ile İstanbul Dördüncü icra daire. 
sinin m11ayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla maliımat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve +1/1862 dosya No. sile memuriyetimize müra. 
caat etmelidir. 

2 - Artıırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye
di buçuğu nis~tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacak!ılarJa diğer alakadarların ve irti1ü 
hakkı sahipkrinin gayri menkul üzerindelı.i haklannı hususile faiz 
Ye masrafa dair olan iddialannı lşbu i1"1ı tarihinden itibaren on beş 

gün içinde evrakı müsbitelerile birliltte memuriyetim ize bildirme.. 
leri ıcap eder. Aksi halde hakla n tapu sieilli ile sabit olmadıkça 

, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalrrlar. 

• - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ıart
namesini okumuş ve lüzumlu malıimatı almış ve bunlan tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Gayrimenkul 1/9/941 tarihine milsadıf Pazartesi günü saat 14 

den 16 ya kadar İstanbul Dördıi ncü İcra memurluğunda iiç defa 
bağırıldlktan &ol)l'a en çok arttır ana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen ln~etin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış 
lstıyenın aıacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bu!lların bu gayYımenkul ile te min edilmiş alacaklarmın mecmuun 

dan fazlaya çıkmazsa en ç<M art lıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 11/9/941 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra me
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüc
hanı olan diğer alakalıların bu gayYimenkul ile temin edilmiş 
alaeaklr- mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymeti. 
nln yüzdt! yetmiş beşini bulmak şartile en çok arttırana ihale 
edilir Böyle bir bedel elde ed ilmezse ihale yapılmaz ve satış 
2280 numaralı kanuna tevfikan geri bJrak.ılır. 

6 - Ga\Tİ menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı'vermezse ihale karan fesholunaral
kendisinden enel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol

duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunınazaa 
heme;ı yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artlırana 

ihale edi!:r. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler iç:n yüzae 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayhca hükme hacet 
kalmaksızın meınuriyetimizce al ıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıei arttırma bedeli h a ricinde olarak yalnız tapu fera'! 
harcını, yır.nı senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

9 Ağustos 1941 
18.00 Provam 
18,03 Fasıl heyeti 
18.30 Serbest za-

man 
18.40 cazband 
19.00 Konuşma 
19.15 Cazband 
19.30 Haberler 
19.45 Şarkılar 

20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat Tak. 
21.1 O İstekler 
21.40 Konuşma 
21.55 -Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Kapanl'). 

l•X•til!lil 
Elrl•) ;l:;ı> 
Tatarcık humması 

O kadar çok endişe edflecek 
mühim b!r hastalık değildir. Fa
kat insanı üç beş gün yatırır. 

Hastalığın virüsü bu isimle anılan 
küçük böceklerden &ellr. Bu bÖ
cekler çok uçamazlar. Adeta ha
vada sekerler. Yüksek katlara u
laşamazlar. Gölgelik yerlerde ya
şamağı severler. Bunlara karşı 
sivrisineğe ka~ı tatbik edilen mu
amele tatbik edilir. Meselfı ta -
tarc.ık olan yerlerde cibinlik kul
lanılır. 

Tatarcık bumma..c:ına karşı ne 
serom, ne de ası yoktur. 

Alacaklı ve Verecekli l 
ve Mirascılık ilanı 
Sultanabmet !:> inci Su lh ı 

' Hukuk Hakimliğinden : 
Kumkapjı &raç lı!ıak mahallesi 

Tathkuyu hamamı kiracısı \ e mez
kOr mahalde de ikan1et etınekte lken 

28/121939 tarihinde ölen ve zabıta-

nın 'ihbarı üzerine terekesine mahkc-
memizce el kom~ olan Pakizede a. 
lacağı olanların ve vereceği bulunan
ların işbu uan tarihinden itibaren 
bir ay ve l\llra~cılarının ı~e üç ay 

ıçinde Sultanhmette Tapu d:ıirc:>i alt 
katmdaki mahkeınemi2e n1üracaatıe .. 

rl Jüzumn, bun1arde:ı.n alacakhların 

bu müddet zarfında alacaklarını mah-
kememize gelip yazdırmadıkları tak-
dircie haklarında Kanunu ~'ledenlnin 

inci maddesi hükmü tatbik <dile-
ceği ilıln olunur. 939/162 Tereke. 

Mahdut Mes'uliyetli 

Beykoz Deri ve Kondura 
Fabrikaıı Memurlar 'fe J,çi• 
ler İsti hlak Kooperatifinden: 

Şirketimiz, fabrikada yapılan 

yeni bir teşekkül dolayısile feshe

dileceğinden, sayın ortakların 29/ 
8/941 Cuma günü saat 13,30 da 
Beykozdaki İdare Merkezimizde 

yapılacak fevkalade Umumi Heyet 

içtimaında hazır bulunmaları lü
zumu bildiriUr. 

vermeğe mecburdur. RUZNAME: 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzi1at ve telllliye resminden 1- Şirketin feshi hususunun 
mütevellit belediye rüsumu ve ınüterakim vakıf icareai alıcıya ait göriişülmtsi. 
olmayıp arttırma 1>edelinden ten.ıil olunur. Işbu gayri m enkul yu- 2- Tasfiye heyetınin seçilmesi. 
karıda gerterilen tarihde İstanbu l Dördüncü. icra memurlu ııh• odasın- -.. .... Q.,..~ ... Q ... .--.. ··-:..-:y.i:.:.~-..::;,ir.:.i.!....-.·-

"~ r---·-· ·-· ·--,.. ... -... -· ~-· ~-· ---~ ·---. 
da _işbu. ilan ve gösterilen a' tır ma şartnamesi dairesinde satıla - SATILIK KONAK" f: 
eagı ılan olunur 41/1862 ~ I' ' ~ ~l Fatih, Haydar caddesinde 40/ ~~ 

l
~ 42 No. lu sabık Kaptanp~a ko- l~ 

Beyoğlu tapu sicil muhafızlığından : nağının nısıına batapu mutasar- b 
~ rl!ı olduğumdan pazarlık sure- R 

Mülııa Muhtelit Mübadele Komisyonunca bir Rum malı olarak hazineye ·~ tiyle satmak istiyorum. 28 odalı ~I 
~, ve iki büyük bahçeyi havi olan ~ 
~ konak her 0cye elveriı;li olduğun- ~ 
~ dan taliplerin ayni konakta mu- i 

devredildığinden bahisle senetsizden tapuya başlanması is!$ıilen Kurtuluşta 

Kadın Kazaz sokağında eski . 21> yeni c7> kapı No. ıu gayrimenkulün hazi
ne aduıa teocili talep edilmiş ise de bu ıayrlmenlrul hakkında 22/8/941 tari
hine mllsadif Cuma günü aaat 15 de mahallinde tah.klkat 7apılacabndan 

tıu gayri menkul hakkında bir ~a hakkı tasarruf iddia edenler varsa muay
yen fiinde mahaJlinde bulunacak olan memurumuza veyahut daha mukad
dem Sultanahmette Tapu Dairesinde Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlıjpna müra-
caatları lbumu ilAn olunur. •6853> 

GAUTHIER VİDAL 
ANiLiN VE &LIZ&alN BOYALARI' 

Ev İı;lerlne 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi satış 
deposu: 

İstanbul Çlçekpazarı 

sokağı Altıparmak 

Han No. 3 - 4 

Devlet Uenizyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları 

Muhammen bedeli 12.300 (On iki bin üç yüz) Ura olan 15 ton saf haınızı 
kibrit 22/8/1941 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankorada İdare 
binasında ~atın alınacaktır. 

Bu işe g. ·mek istiycnlerin 922,50 (Dokuz yüz yirmi lk! lira elli kuruş) 
UraUk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vcsikalart ve tekllllerinl 
ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri liızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire:ılnden, Haydarpa~ 
pda Tesellüm ve Sevk Şe!ligınden dağMılacaktır. (6670) 
---~-----~--~--~-~--~~~ ~~~~--~ 

SAHİP vı: BAŞMUHARRİRİ ETEM İZZET BENİCE 

NEŞRİYAT DİREKTÖRU: 

SON TELGRAF 
C't:VDET KARABİLGİN 

MATBAASI 

kim Tahir tl'neye mUracaatleri 
~ ılan olunur. 

Bakırköy Bea FabrikHl 
Mes'uliyeti Mahdudell 

Memur ve işçileri 
Kooperatif Şirketi 

24 Temmuz 941 tarihli İkdam ve 
Son Telgraf ııazeteleriyle 8/8/941 ta
rihinde Yapılacak fevkalade Toplan
bnın ilfln müddeti kati gelmediğin

den 28/8/941 Perıembe ıünü saat 14 
de telı.ir edildlğlnden hissedarların 

mezkQr günde Şirketin' İdare Merke
zi olan Bakırköy Bez Fabrikasında 

ha.zJr bulunmaları ilin olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 

1 - Şirketin feshi 
2 - Ta~fiye memurlarının tayini. 

e TAKVİM e 
•-ı ıu1 Hısır 

TEMMUZ 

27 96 
- 1,.. 
JU:CEP 

15 

Yıl 941 ki 8 ~..,, ... ıı ı:.uıt 

AGUSJQS:ı-56-· o-:·ı-:-::-ı" ı-s;;,_4n:..ı7 

9 
13 19 ötıe ' 03 
1712 tkwı 85.f 
2016 ~ 1200 

Cumartesi 
2

~ ~~ ~~- ~ ~~ 

Petrol Ofisinden ~ 
Elektrikçi Alınaca~ 

Ofisimiz için mütehassıs bir eleklrikçıye lüzum vardır. 'fi' 

!iplerin ehliyetlerini müş'ir vesaik ile 13/8/941 Çarşamba a~ 
mına kadar Gala tada Gümrük Caddesinde Kozluca hanı 
Umum Müdürlük Zat İşler; Servisine müracaatları. 

Nafia . Vekaletinden. rrtJ' 
Elhll - Van - Iran hududu hattının 136 + 500 Uncu kil~ ı 

siyle 158 + 000 inci kilometresi arasındaki altıncı kıı;ım inşaau ve J3ı 5" 
Muş arası hizmet yolu inşaatı kapalı zart usulile münaka~aya kon_ulfT1 ,, ~ 

1 - ~ünaka~a . 16/8/94~ tarihU:e t~dü.f eden Cumartesi günll ~ 
de Vekfiletimiz Demıryollar ınşaat daır esındeki ıni.tnakasa koını:syonıJ 
fa yapılacaktır. t 

2 - Bu i'l'fn muhammen bedeli iki milyon beş yüz. bin .2.soo.O()(l' 
.~. ~ 

3 - Muvakkat teminatı seksen sek iz bin yt'di yüz elli • 88. 750J li 1 ~ 
4 - :P..fukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık İşleri gerıt ~ 

namesi, vahidi kıyasi fiyat ceUveH. betonarme şartnameıü, telgraf h3ttlrol do' 

namesi, takeometre pl3n "·e profili, 91 C nu.maı·alı tip betonarme torı_t ıir/ 
llma'1amesl, köprüler h_esabı esas1an, köpril "'ah.idi kıyaısl fiat cet~, 
mürekkep bir takım mti.nakasa evrakı elli lira mukabJJ.i.nde demk Y 
pat dairesinden tedarik. olunabilir. 

111
1 1~ 

5 - Bu münakasaya i.e:Urak etmek i!<tiyenler her türlü referanslar ç f 
diğer vesikalarını bir İ$tidaya rapteder ek münaka~a tarihinden en aı O ,1-
evvel Vek~leilmize vermek suretiyle bu i~ için bir ehlJyet ,.~ikası talt9 
ceklerdir. 'f 

es - Bu eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda ve ek~iltıne ·t fi 
na~esinde tesblt olunan evrak ve vesi ka1ariyle ehliyet vesikalarını "~ 
teklifini havi zarflarını mezk(ir kanun ve şartnamesinin tari!atı dair . 
hazırlıyarak münaknsanın yapılacaiı saatten bir saat evveline kadar pır 
ralı makbuz mukabilinde Komi<yon Baıkanlığma vereeeklcrdir. 

•4782 - 6374> 

lstanbul levazım Amirl iğ i Satınalma Komisyonu ilan\111 

Miktarı 

Adet 
Fiati 
Kl11'UŞ 

Teminatı 

Lira Cinsi. 

28,000 235 4540 Tüylü kromlu pö>tekl 
28,000 205 4130 Tüylü ı;aplı pösteki. . ~ 
Yukarıda yazılı tüylü pöhtekllerde n kromlu veya şaplı olnıuk utctf ı•' 

ı;dct ahnac~~tır. Pazarlıkla eksıltmes: 11/8/9'11 Pazartesi gUnU sanl,0 
Tophanede Ist. Lv. Amirliği satın alma . koınisyonunda _yapılac<ıkUr. 1";,fl 
evsaf ve şartnamesi komisyonda görül i.ır. Taliplerin belli vakitte kot'1 
celmelerı. (154 - 6684) .. 

Behl'r t<ınuna 17 !ıra tahmin 
edilen 400 ton lavemarin kömürü 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 11/8/941 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teıııinatı 510 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. Taliolerin kanuni vesi
kalarile teklif mek·,uplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komis-
yona ,·ermeleri. (121-6221) 

* Adet 

175.000 Galvanizli köprülü sürgü. 
175.000 > köprüsüz > 
160.000 > kesme kanca. 

?t1ilteahhid nam ve hesabına yuka
rıda yaz.ılı 3 kalenl. malzeme alına
cakuı·. Pazarlıkla eksiltmesi 11.8.9ı1 
Pazarte~i günü !aat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun _ 
da yapılacaktır. Hep!'inin tahnıin be
deli 14,825 lira ilk teminatı 111 l Ura 
87 kuruştur. Evsat ve ntimuneleri 
konıtsyonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(132 - 6396) .. 
Beher kilosuna 7 kuruş tahmin edtlen 

32.500 kilo meşe kömürtl alınacaktır. 
Pazarhkl:ı eksiltmesi l 1/8/941 pazartesi 
günü saat 14,30 da ~ı>hanede Lv. A
n1irliğl satın alma komlı.yonunda ya
pılacaktır. İlk teminatı 1 TO Ura 63 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda ıörülür. 
Taliplerin belli vaJdtte komisyona ıeı. 
melerl. (14~611) 

*· Beherine 250 kuruŞ tahmin edilen 
beheri iki parçadan ibaret 6368 adet 
mahrutı ç!ldtr direği alınacaktır. Pa
%arlıkla •ksiltmesi 13/8/941 Çarşam
ba ıünU saat 14,30 da Tophanede İst. 
Lv. AmirUği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 1194 li
radır. Nilmune ve prtnamesi komis-
yonda görUltür. (155 - 8685) ... 

Beher kilosuna 94 kuruş 25 santim 
fiat tahmJr1 edilen 43,725 kilo 11 ve 12 
No. Çinko levha ahnacak.tır. Pazar
lıkla eksiltmesi 12/8/941 Salı ııünü 
saat 14,30 da Tophanede İsi. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacakUr. Kat'! teminatı 6181 lira 
65 kurut'-. İatttlilerin beUi .
komisyona ıelmeleri. (156 - 6H7) ... 

25 ton kuru ota teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazar
lıkla eksiltmesi 12/8/941 Salı gü
nü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satıınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1500 
lira kat'i teminatı 225 liradır. 

~157.6799) 

'Jll' 
3 : 4 beygir kuvvetinde elektrikle 

lfler bir adet daire bıçkı makinesi ile 
yedek edevatı alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 13/8/941 Çarşamba gilnü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 

ıatın alına komisyonunda yapılacak
tır. ı.ıevcut malı olanların kntalo!< ve 
temintlariyle belli vakltet komi. yo-
na gelmeleri. (161 _ 6840) ... 

775 kilo ham beyaz iplik ve 5050 
kilo ham gri ve blıkt iplik pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
ıi 14/8/941 Perşembe günü saat 14,30 
da Tophanede İst. Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yap.ıla1.:cıktır. İlk 
teminatı 8097 .. llradır. Taliplerin belli 
vakitte komfşyona gelmeleri. Nümu
neleri komisyonda görülür. 

(158 - 6837) 

Beher kilosuna 410 kuru~ ıahıfl 
dilen 30 ton kadar s .. , sa but',, 
sele alınacaktır. Pau:ı.rhkla eks111 ~ 
14/8/941 Per~·embe günü 5at11 

Tophanede i,t, Lv. Amirliği sB"'$i 
ma komi:"'yonunda yapılacaktı~ 
tt~ninatı 14.805 Hrad.ır. şar~ 
komi~yonda görOhir (ıs? ... 

ıtı: 
Opel marka kamyon tamır e18 

cektir. Pazarlıkla eksiltmesi ı.ı l'I 
Perşembe günü sant 14 de 1'01' 
de Lv. Amirliği !'><ltJn aln1a kO;. 
nunda yapılucaktır. Keşif bede~~ 
lira ka\'i teminatı 75 liradır 'l'f)!I 
rin belll vakitte komisyona 
!eri. (162 - 6841) .. 

.. Beherlne 70 •ant.im fiat trı~,
1

• 
dilen 12 mHyon beş yuz bin 8 .. te:f 
minyom (,'adır düğmesi nıı.1 f 
nam ve t.c~Jbına alınari:Jkl.tf· ~ 
lıkla eksli!me•i 20/8/941 ç;ı ' t 
günü .at 14 de Tophanede İ~1• 
Amirliği satın alma korrıb) J 
yapılacaktır. İlk teminatı 5625 

k 'tt ~ofll . 
dır. Taliplrrin belli va ı e trı'~ 
na gelmeleri. Nümune ve şar p-
konıisyonda görülür. (160,.,... 

1 
2 

-

3 _- • ~ -.::.. . 

4 - - --
5 • -- · 
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8 -------•• . 

i ~-=· ~ •-ı--/ 
Soldan Sağa: . ,;~: · 
1 - Asalet, su, 2 - :-Jak.11 4: ,,,. 

tekdir, 3 - Bir oyun, istida. tfı f 
pek, ana, 5 - Kokulu ol, no JI'/ 
Askeri, kainat, 7 - Babanın eı' 

' loo. • -••--'iıl' 1 şı, uza,&a "90-l-e.., 8 - .....,.." ı~· 
tini bazfedersertiz, yokluk 0 ,ı'l-
Nota, birdenbire, 10 - Sı.IC f 
Yukarıdan ~ğıya: ',.. .1 
l - Az bulunur, yük~k· Yı 

3 
_,. . 

kerler, ok konan kutu, .1 / 
madde, topluluk ilnde eder. ~91""/ 
balar ve cedler, :i - ııe, bil' , 
8 - Yilktek, su, 7 - Dilli .,JJ• 1J 
lek, ters çevirirseniz ayı Y"'ıı",;',,/ 
Ters1 ihtiyar, 9 - Bir işi Y.~iJıl ı' 
nın sebebi, 10 - Fasıla, ttti 

~ey. ~ 

Evvelki Gllnkll Bulınac• 
Halledllmli şe~ıl S 9 I 

ı234s61 r 
l K E D f eA.J!~l ı 
2 EDE B -f YA ~ 
3 R E V 1 R,. J3 ~ ~, 
4AN -KE LfP~t 
SM CDH. M E L il 
6 J B E D 1 ı'• •ı;' 
7TA BU T r~ ~ 
s 1KIAIR ç AP~~ 
9 Sıü 'ul 'A ı,:ıv 
ıo.e s lAI M ı t !rv!JJ.--. 


