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JAPONYA\ 
llARBE Gİ
RİYOR MU? 

K_ABİNENİN 
iSTİFASI 

e-- -

Japon kab' · · · d . ıneıının bır· 
enbıre iıtifa•ı b" t" Du o u un 

n nyanın dikkat nazarı· 
v 

1 
• ~ okyoya çevirmittir 

e. Japonya harbe giri· 
Yor nıu? 1· .. .. · ıua ı gunun ıo-
ruıu olnıuttur .. 

)' . . 

~: ETE:M iZZET BENiCE 
. Sovyeı lt 

1-ngiliz miis tahkem mevkii: Singavur 

ttinlc,,· . USYada harp en civcivli . nı ae .. 
tın de R • çırı~or. Almanlar j,.. 

~ safb uslar için de kal'i ve ni· 
lniltadety~ Yol açacak en şiddetli 
lnaktad • aftası içinde bulunul· 
Staı;11 h~;/11ınanların bir noktada 
fut ettik\ 

1~~ arkasına kadar nü-
•dusıınu:•nıı \le ikinci bir Rus 

'•rnıedikl ~~nıelenınesine fırsat 
lar İse· •rını bildiri~·orlar. Rus
"''•da ~tıkahil 'c nıütemacli ta· 

Urdur r a Alnıan ileri hareketini 
uı..h~ak hu u. unda en şedit .. (; ~ 

IUk] r' , 1 Co !ermekte de\·am 
. ını t·b . • . ı B. 

ı:'h \;" ar z t"thrı,·or ar ı· 
1 i h. . . 

lıqkta adı..,nin inkişaf se~·rıne 
nıa, ~ ."e müşahıt halinde ha· 

Ot: 1'.!~ın hakikat ~öyle giizukü
ah;ı; anlar en aı:ır zayiat mu
İine ~:fha 'afha ilerliyorlar. Bu-

dırıe, dar muvaffak \!aziyelte· 
· · llun k Ulun . a mu abil Ruslar da 

1 

BEYRUTTA 
Generallerin 
önündemuh· 
teşem bir ge· • 

çit resmi 
Fransız esirleri iş- . 
galden sonra Fran
saya gönderilecek · 

Londra, 17 (A.A.) - Müttefik 
kuvvetlerin Beyrut:ı. girJışl hak- ; 
kında t.afsLtıt veriln1ektedir. Bir 

· çok t.ayyıırel,.. şer. Uzrrlnde tJç- ' 
muş_ ve geçit re n.1ne iştırak et- i 

mişt.ır. ı 

İngiliz ve Avustralyalı Genl·· 
aJler ve General Ka.tru. geçit re.s 
mi.nde hazır bul"11n~uştıır 

1 Amerika Ma
nila limanında 
bazı askeri 
tedbirler aldı 

Japon gemilerinin 
Panama kanalından 
gaçmeıl g çleştl 

Va§in.:lon, 17 (A.A.) - 8'1.rnyc Ne
zareti Filipin Adalaruı~ Kı M<ın e li
manı ıle koy..ı nethalınln bu sa.ba'l
tan itibaren SC'yrü efain için tebJikc
oldu wıu iUın etmi~tir 

Hus:ı:;t vapurların bu n1udataa böl
gesinde scferı bundan böyle yasaktır. 
Ticaret vapurlarının Alani11e hnlanı· 

na girişleri \iC bu limandan çıkışları 
gündüz. yapılacaktır. 

jAPON GF.MİLERİ PANAMADA 
Mt'ŞKÜLAT GÖRÜYOR 

•etıel'j .'llıkfınları ,.e ii>liin kııd
•k Ilı ıle.AJnıanlara ter di;ktüre
Usu..:kabeJe ediyorİar, Rus or-
u 1 a henüz bir panik "e)·a 
ad,:•ıda bir çekiliş mevcut ol· 

lll 'b' iJi'"•ti Cı ~ mukabil taarruz ka· 
ae118ıe de ~·~ am e-tmektcdir. Bi
i ta l h, ıkı tara( da zorludur, 
uıııı::ı da bütiin gücü ile bo
ı\ıı tadır. 

1 

ı-s-.--R-u_s_y_a_d_a_n_a_y-rı-l-an-

(Devamı 5 lncl Sayfada) \.~aşington, 17 (A.A.) - japonya"lın 

(De\-aıru Bepıd Sahifede) 

ı.t"tkeaJı, Almanlar, Leningrad, 
.• •va .,,.. 
'•let' t "'~.ıyef, Od""a~·a girebil-

~. ik·' akdırde harp· ikioci dene 
" ııı . ' Ya•a!(~ı safhasını geçirmi~·e baş· 

~ lıııy8 • ;r. llıınun böyle olup ola· 
•ıan agııu da bu hafta içinde cc
lic~~lrnekte olan muharebelerin 

sigasi mümessiller 
bu sabah geldiler 

~1 ta · 
~v~et lt Ynı edecektir. Alman -

~'n,· "" Usya harbi bu <aihada i-
11ı· •un .. 
•d;,.~.-un en şayanı dikkat bir 

,,ı d • 
~ tıl\ İstife Japon kabinesinin an· 
•n bur·"" olnınştur. Bu bakım· 

:ar, loıtu.ıı dünyanın dikkat na
e ~ ısu!~Ya çenilmiş ve diller
' iap dolaşmıya bruılamıştır: 
1ton0y00Ya harbe giriyor mu?. 

Almanların Mos)tova elçisi 
bugün Ankaradan Tayyare 
ile Be r line hareket edecek 

lr~i hak~ kabinesinin istifa" se
l ""'at Yok'nda sarih ve kat'i ma· 
·~·n tek t~r. Aydın manada SÖY· 

• le1 \'o,• •ilnıle şudur: ·Beynel
•a · "•'Yet· 'H k ı \'e milli durumu da-
•tli h· •rşıJı~·abilecek daha kuv· 
u · 1

' kah' f "<lif •neye yer ,·ermek için 
\'•n; ~~~ki olmuştur.• 

(~ney; kimin trşkil ede· 
, ~""11 Betine! Sahifede) 

........ 

General 
yeni 

Veygaad'a 
vazife 

Vişi 17 (A.A.)- General Vey

gand, Cezaır Umumi Valisi Ami

ral Abriyalin yerine tayin edil

miştir. Ayni zamanda umumi mu

rahhaslık vazüesine de\lam ede
cektir. Bu suretle kabine ile daha 

sıkı mesai birliğinde bulunacaktır. 

S~ "SON TELGRAF " okuyu
caıarına laarlkalAde l'l e f ı ı o 

~ 
edebi bir ROMJ).N hazırladı 

]Çıngırakları! 

Yazan: CAHIT UÇUK 

~t"-tıb 
ll~q lllda başlayarak Anadoluda geçen ve 
~~"!\~~~Unun edebi zevkini okşadığı kadar, 
'İitii~ıni de macera ile beraber uzaklara Y leyen meraklı bir aşk romanı 

.·~da" SON TELGRAF,, da,, 

:vıoskovada bulunmakta olan 
Macar, Rumen, Bulgar ve Slo\lak 
büyük ve orta elçilerile tebea.. 
sını hamil olan hususi tren bu sa. 
balı Haydarpaşaya gelmiştir. 

Şehrimizdeki Macar, Rumen, 
Slovak konsolosları ile kolonisi 
garda elçileri ve tebaayı karşıla
mışlardır. Misafirler trenden ;n. 
dikten sonra hususi vapurla İs -
tanbula geçmişlerdir. Buradan 
trenle memleketlerine gidecek -
!erdir. (Devamı B"'lnct Sahifede) 
-~ 

Kaaadanın ıUAla aı. 
tındaki kuvvetleri 

Londra 17 (A.A.) - Kanada 
Harbiye Nazırının beyanatına na
zaran, şimdi silah altında 296 bin 
Kanadalı asker bulunmaktadır. 
Bunun 213 bini orduda, 20 bini 
hava kuvvetlerinde, mütebakisi 
bahriyede bulunmaktadır. 

NOTLAR: 

Ala fa siyaset 
Bizim mahut arkada.şla kafa kafa-

7a vermiş konuşuyorduk da: 
- Ah şu siyeset.. 
Diyerek ilflve etti, 
- Ne tuhaf, ne garip, ne tezadlı ve 

cilveli bir iştir. Bazan en şuh. ve sihir
kfır bir kadının büyüleyici okşayışını; 
hazan en hoyrat, en gazup bir gadda
rın asıklığını ve çatık kaşını eösterir ... 

- Neden?. 
Dedim. Şu izahı yaptı: 
- Romanya, Yunanistan, Yugos

lavya, Belçika, Holanda elçileri bir a
ra Mosko\'adan kovulmuşlardı, işittim 
ki şimdi tekrar dönüyorlarmış ve bil· 
tün bu devletlerle Sovyetlerin içtikle· 
ri ayrı ıitmiyormt11! Bu bir ıiyaset 
cilvPsl değildir de nedir?. • • 

iki tarafın tebliği 

KIZILORDU 
Kiyef müda· 
faasını daha 
takviye etti 
Vltebık mıata
kaıında Almanlar 
bfr çevirme lla· 
reketı yapıyorlar 

Londra 17 (A.A.) - So\/Yet ve 
Alman tebliğleri, bıitün cephede 
harekatın dünku gibi ayni şid -
detle devam eltiğuw söylemekle 
iktifa ediyorlar . 

Sovyet teblıği, Kızılordunun 
takviye kuvvetleri aldığını ve mu. 
kabil taarruzlarının gittikçe mü
essir olduğıunu b!ldirm<"ktcdir. 
Sovyet tayyareleri düşman kıt'a. 
!arını ve harp sahalarına yakın 
tayyare meydanlarını bombardı
man etmckteciır 

Alman tebliği Vitebsk istikame
tinde, K~rbts'a doğru bir çevi • 
me hareı<c•i 'apa Alman ır) 
törlü kıt !arının tazyik ı: n, Kı • 
zılorduyu Kıy<f· setreden m 
dafaa tert ba•ını ale12~'e tak • 
vıye ve !ad.!_ mecbur etti)!ıni 
tcmın eyle!!'< ktcd r 

Bu, Almanların büyük mıiikü
liıtla ka1şılaştıklarll' itiraf etwel< 
demekt'r 

Moskova yo
lunda Smole
nsk hala Kızı
/ordunun elin
de bulunuyor 
Klyef r stlkametlnde 
de şfcf detll muha-

rebeler oluyor 
Londr;ı 17 (AA) - Londra as. 

keri mahfıLer;nde Aımanların 

şimd'.ye kaoor Sovyetler Birliği
ne kar,ı eheır.!Td}Tllı hiçbir ka. 
zanç elde edemedikleri bildiril
n1erttedir. 

İngiliz ordusu~un bır sözcüsü 
şöyle demiştir: 

Almanlar çok daha ilerilere git. 
medikçe 'nsan \IC makine bakı -

(De\'ama Bqinci Sa.hilede) 

Prof es öz Ziya 
Günün cenazesi 
bugün elüstün-

de kaldırıldı 
'Onıve~ıltenln iç av
lusunda merhamaa 
meıly tıerlnden bA· 
lalı sözler ı6ylendl 

Ölümü her tarafta teessür uyan
dıran göz doktoru Profesör Ziya 
Günün cenazesi bugün büyük 
merasimle kaldırılmıştır. Cenaze 
merasiminde Vali ve Belediye Re
isi Lu!fi K:rdar, Üniversite Rek
törü Cemil Bilse!, Profesörler, 
doktorlar ve binlerce talebe hazır 
bulunmuştur. 

(Devsmı 11"41ııci Sahifede) 

llOL ÇEŞİD -n YENİ 8Ttı. 

MOBİL YA 
Almak veya görmek i:;tiyenler 

&ARAÇÇI KAR· 
DEŞLER Limited 

ŞIRllETı 
Salonlarını bir defa ıezınekle tat
min edilirler. 

İstanbul. Fincancılar, Rızapap 
yoltuıu ?'l"o. 59/81/63. Telefon 22060 

BiR 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
BIB BAK.iŞ 

Vitebslt ve 
N<lvogradda 
çok çetin mu 
harebeler 

Almanlar &talla 
ba tının son 
tahkimatını 
zaptetmı,ıer 

Sovyetler ise taar
ruzların püskürtül
mekte olduğunu 

bildiriyor 
İKİ TARAFIN 
KAYJIOAKLAR!NA .GÖRE 

ScıY-yet ve Alman resmi tebliğ
lerine görC'. Şark tephesindek1 
vaziyet şudur: 

Alınan tebliğine göre, ilerı ha
reket in.kiş<ı.f ediyor. Bir Berlin 
haberi, Vitebsk rnıntakasıntn Şar
kında kılin Stalın hatt.ının san 

(Der.lnu Beııbıcl Sahlf«I•) 

IMZASIZ 
mektuplar 
6rfl idare komutan. 
lıöı bunların yırtılıp 
atııacaOını bildiriyor 

Örfi İdare Komutanlığından: 
Komutanhğa gelen birçok mek. 

toplar meyanında bir kısmı da 
imzasız, adres ve hüviyetleri ya
z.ılınam:ş veya hakikate uygun 

(Denıru 5 lnd Sayfada) 

Beykoz verem dis· 
panseri yarın mera

simle açıhyor 
Verem Mücadele Cemiyeti tara

fından Beykozda Subaşı mevkiin
de hamiyetli bir zenginimiz tara
fından Cemiyete ihda edilen bü
yük binada tesis olunan dispanser 
yarın 15.30 da merasimlP açıla

caktır. Şirketihayriye İdaresi bu 

münasebetle da\'etliler için saat 
14 de Köprünün Boğaziçi iskele
sinden hususi bir vapur kaldıra
caktır. 

Dün lngiltereye 
hücum yapılmadı 

Londra 17 (AA.)- Bir Alman 
hava filosu İngiltere üzerinde u~
mağa teşebbüs etmiş ise de, hiç 
biri sahilden geçemem:Ştir Av
cılarımız bir Alman bombardıman 
tayyaresi dü~ürmü•lerdir. Düş

man tayyareleri ı;eriye dönmüşler
dir, 

ALMAN KoLu YifRrriuş ESNA sıni5A 

1( HARP VAZİYETİ J 
Vitebsk ve Şarkında Sovyetler 
için buhranlı bir vaziyet başladı 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

J Bir otobüs bilet· 
cisi kontrolü 

yaraladı! 

Bugün Alman resmi tebl..ğ .. de 
clikkatımizi çeken en mühim ha
berler şunlard.r: cAlman kıt'alan 
Leningrad üz<>rine fasılasız bir 
suretle yiirümıye devam etmek
tedirler. Vitebsk ınıntakasının 
şark,nda bulunan Stalin hattının 

son tahkimatı .Alıran k,t'aları ta
rafından zaptcdilmiştir. Muharebe j BA 1 
36 saat "ürmüştür., G 18)'8 8 

So,-yet tebliğine gore de, Vı- V8rilmeme 
tebsk mıntatasmda bütün gün Al
manların zırhlı ve motôrlü kuv
vetlerine karş. anudane muhare
beler olmu• Al~ nlar şarka doğ
ru ıkrlemek ıçın beyhude gayret
ler gösterm ştir. 

Pskov - Perbov istikametinde 
cereyan eden bir muharebede 

(De>'allU ~I Sahiftde) 

Cihangir • Ed: nckapı h, tt ı:a 
işk) e'l ~Ho n" n~ lı ot ı:. 
ç.s Sa' r:ıuşl<'r rden para 
d ğı halde bılet k smedıgındcn 
kend;sıne ı; farda bulu . .an " r.-
trol Neşetle k:ıvgava t h.:omu • 
tur. Kabe hat: bıletı;· S~ 1 h k n-

(D•~•mı ~lnd Salılfrde) 

Hay at pahalı- 1 Şehrimizde ca· 
lığı zammı için navar düdüklü 
Şirketihayriye 
ef rik yapmış I 
Hasköy fabrikası müs
tahdemleri idareye bir 

istida verdiler 
Şirketihayriyenin Hasköy fab.. 

rikalarında çalışan işçiler idare

ye verdikleri bir istıda ile kaptan 
ve makıliistlerin ücretlerine hayat 

pahalılığı zammı yapıld.ğı halde 
kendilerine yapılmamasını ş.ika. 

yet etmişler \e bu zamdan işçi· 

(DO>'&ml B"4bıci Sa!ılf<de) 

Tenkid ve Mülahaza: 

Oda Musikisi 
H. S. S. 

Çiftçi toprağile didinir, işçi 

atölyesinde alınteri dökerken, 
durgun ve sıcak bir yaz saatin
de, son haddine kadar açılmış 
bir telsiz makinesinden duyu
lan şu sese bakınız: 

•Mademki cihan faninıiş, 

mademki .. • 
Bu, inkılap geçirmiş bir ce

miyetin musikisi değil, ancak 

cehdin ve yaşamo. iradesinin bir 
!eke uğratılma ahengidir. Dört 
duvarın hududunu aşıp da, bir 

zümreye, milyonluk kütlelere 
seslendiği andan itibarla, bir 
bestey~ bir melodiyi içi ve dışı, 
sözü ve edasiJe benimsemek 
mecburiyetindeyiz. 

Canla, başla, tırnaklarile yı.1. 
lardanberi uğraşan ve dünyanın 
dikkat gözünü açmış olan bir 
camiaya karşı •cihanın fani 
olduğunu. bağıran, bu bezdiri
ci, bu uyutucu, bu felç ve ölüm 

tayyare tecrü
besi yapılacak 
Çıkardıkları sesler 
hakkında halka bir 

fikir verilecek 
Ankarada diın yapıldığı gibi 

şehrimizde de yakında bır •Ca
navar düdüklü tayyareler tccrL. 

besi. "icrası kararlaştırılm~tır. 

Son harpte muharipler bu nevi 
tayyarelerle halkın sin rlerini boz. 
mağa uğraştıklarından gayrimu • 

(D•vamı Bqlnri Sahifed•) 

aşıh~ an musikinin benimsi~·e
cef:imiz hangi tarafıdır?. 

İdeoloji dedikleri H in<anla· 
ra yaşamak iradesini a. ıliynn 
bü~·iik imanlar san 'attJJD, ınÜ· 

zikten. 1erbile sistenılc.ıindcn, 
bü)iik kalb ve be)·inlcrden do· 
ğar. 

Çalışan insanlara bezginlik 
"·eren bu «oda nıusiki~i .. n in bir 
yar31ış örneği diye giistt.:ıil~n 

milli biin)eruizle bir al:ıka'1 
yoktur: 

Bize göre, dün~·a. yalnız kcn· 
dini düşünen hotbinlrr. oburlar, 
ayyaşlar için fanidir. Bir iden! 
ateşine sahip olan fert ve ziim
re için öliim olmadığı gibi o
nun korkusu, bestesj, güftesi de 
yoktur. 

Bu oda musiki~i, a1.1eak, Bo
ğaz kıyılarında, bir rakı nıasası 
önünde, odalık oynatmış olnn 
eski de\'İr adamlarının hotbin 
musikisidir. 

İçinde olduğumuz dünya, bu 
oda musikisinde tarif edildiği 
gibi •fani• olmayıp, genc:1iği, 
deha n ebedilik itikatlarile 
terbiye edilen millilerin dün· 
)asıdır. 



'Karadeniz 
seferleri 

Günün meselesi: Vapu rl a r
iyasadan fasu yedaizdiham 

BALIK 

PA' ARI 

Bugünden itibar en 
gü nd üz p rogramı 

tatbik ediliyor 
Denizyolları İdaresi Karade • 

nizde vapurların yalnız gündüz· 
leri sefer etmelerin-e göre bir 
program hazırlamıştır. Bu program 
bugünden itibaren tatbik edi .. 
lecektir. Eskiden 9 • 10 günd-e 
yapılan Karadeniz gidiş, dönüş 
seferleri şimdi 16 güne çıkmış. 
tır. Limanımızdan Karadenize 
haftada iki vapur hareket -edecek· 
tir. 

Dm mı mahaller 
ve yangın 

İki aydır arandı, tarandı, koca 
İs!anbulda, Belediyenin iki tiyat. 
rosunu birleştirecek iki taş bina 
bulunamadL 

Bu kış da, hem dram, hem ko
medi tiyatrosu, yine eski salaş bi· 
nalannda temsillerine devam e
decek, 

1 t • ı Liman reisliği Pazar o p an a c r er günleri bunun önüne 
g e çecek 

Ticaret Vek aleti vaziyet/erile 
alakadar olmağı kararlaştırdı 

Ticaret Vekiletinin fasulya sa- mübayaa etmiye karar vermiştir. 
tışları için azami satış fiyatı tesbit Vekaletin bu husustaki tamimi bu· 
ettikten sonra evvelce yüksek fi- gün alakalı tacirlere bildirilecektir. 
yatlarla fasulya toplıyarak stok Tacirler ellerinde bulunan fasulya· 
yapmış <>!anların çok müşkül vazi- !ardan birer kiloluk nümunel-erle 
yette kaldıklarını yazmıştık: .. . . . • 

Dün haber aldığımıza gore hu- bunların maliyetlerını alfil<alı ma-

Sovyet mukat'e 
tinin sertllOl 

Yazan : Ahme t Sükrii f.: 
Alman - Sovyet harbi b 

üç hafta oldu. Alman tı 
karş:sında Rusyanm ı:nu~ 
-edebileei!ği müdde~i uç 
hafta arasında tahmin ede!" 
seriyeti t-eşkil ediyordu . .llJ 
re askeri mütehassıslar dı 
Almanyasının, yüz yir!11İ 
sene evvelki N apolyı0ıı ~ 
nın akıbetine uğrıyacağıııı 
ihtimal olarak ileri sürii~ 

Bir gazete, ırer ""t>ıişfa şim· 
tir tarak arar g ibi, Istanbul 
Balık Pazarı sokakları içinde 
aeyrüse fer int _ "11 arıyor. 

Bir kere, oraya uıtizam de
ğil, bizzat seyrü&efer gire
mez. Seyrüsefer, bir takım 
kuvvei muharrikelerin gidip 
gelmesi değil m i?. Halbuki, 
Halık Pazarında öyle sokak
lar Tardır ki -hep bilirsiniz· 
yan yana iki h amal geçem~z. 

Demek oluyor ki, Balık P a
zarında seyrüsefer kabil de
ğil ki, itin intizamı b ulun· 
aun! 

80 ya ında bir ihtiyar 
araba albnda kaldı 

İstanbulcla, İtfaiye Müdürlüğü 
ihdas edildi edileli, her yıl itfaiye 
müdürü Makama bir rapor vere
rek, mezkiır tiyatro binalarının 
derhal tahliyesini ister ve yangın 
tehlikesine maruz bulunduğunu 
kaydeder. 

Bu, en az, on beş yıldır devam 
edegelen bir kırlasi seremonidir. 
Bu raporlar, geçmiş yıllarda ne 
olmuştur?. Allah bilir, dosyasın· 
da hıizedilmiş olsa gerek .. 

kümet bu tacirlerin mutazarrır ol-\ karalara vereceklerdir. Fasulyalar 
mamaları için ellerinde bulunan değer fiyatlarla derhal mübayaa 
stokların hepsini devlet hesabına ı edilecektir. 

~~~~~~~ .. ,~~~~~~~ 

Liman reisliği pazar günleri Bo. 
ğa.z ve Ada vapurlarına fazla yol· 
ou alınmaması için bütün iskele. 
!erde kontroller yapmağa karar 
vermiştir. P azar günleri sabahları 
köprüd-e ve akşamları diğer iske
lelerde bulunacak liman memur. 
ları bu jşe nezaret edeei!klerdlr. 
Ayrıca vapur idarel-erine, pazar 
günleri tarife harici ilave vapur· 
lar hareket ettirilmesi ve vapur. 
!arda izdihama mani olunması 
bildirilmiştir. 

----<>---

Ozan mlddetU 
mallkOmlar 

Bu kahinlerd<>n, Rusys: 
bir mühlet veı nl<'riıı 'a(j 
anlaşılmışt:r. .Muharcoe 
haftasını geçtiği halde ll 
kavemetinin kırıldıg·~a ' 
yakında kırılacağ:na ~'.r 
yoktur. Bu üç haftalık il'" Balık Pazarı, imala thane

leri, hayatı, hususiyetleri, 
gürült ·· ü, patırdıaı ile, bir 
baıka alemdir. 

MUSiKi 

GUNLERl 

Eski Türk musikiıinaslan 
için, koııservatuar birer gün 
yapmıya karar vermiı. Yani 
bir nevi anma, kadırşinaslık 
ve htırlama. Üatadların eser• 
lerı plaklarla çalınacak veaa· 
ire .. Çok yerinde bir h arek et. 

Fakat, bir ıeyden k ork u
yorum: 

Şimdi, İster misiniz, muh. 
terem radyo idaremiz, bütün 
eski tarkıları öğreneceksiniz, 
diye, abonelere, klasikleri de 
meıkettirmiye b;qlasın ! 

Allah qkına insaf edin. 10 
lirayı henüz bayıldık, b iraz 
kafamızı dinliye1inı. 

BOZUK 

ASAN3ÔRLER 

Meger, şehirdeki büyük bi
naların ekserisind e m e vcut 
arn sôrler bozukmuş.. B ele
d iye, bun ı.rın tamiri ve ıs
lahı için muayyen bir müd. 
det tayin elmİJ> bu müddet 
hıtamında a aansö r lerini tamir ı 
ettirmiyen b ina sahip leri ce
za ya çarptırılacak .. 

P eki amm a, Beşiktaşla 
T akıim arasında qliyen 
T ramvay İdaresi o tobüsleri 
boyuna bozuluyor. Yokuşun 
tam ortaıında kalıyor. Bu o
tobüs sahipler ine neden c e
z a kesilmiyor?. 

Bi R AŞK 

ROMANI 

Bizim Son Telgraf, Sürü 
Çıngırakları isimli yeni bir 
romana başlıyor. ilk rekla
mında şöyle yazıyordu: «İs
tanbullu bir kadının Anado
luda geçen aık macerası .. » 

H a yret ettim , bu zaman
da, bu nasıl aşk imit ki, 11-
tanbuldan Anad oluya kadar 
d e vam edeb ilmit .. H albuki, b i. 
zim bild iğimiz, Anadolu hat· 
tında, aşk maceraları niha· 
yet, Suadiye ve Bostancıdan 
d aha ileri &eçmez. 

Okuyalım, bakalım, bu ne 
mene aşk imiı?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 121 

Habil Özsan idaresindeki 3000 
numaralı araba Beyoğlunda Kul· 
oğlu sokağından geçerken 80 ya
şında İstefoya çarpmış, yaralam.:ş
tır. 

HABERLER 

ViLAYET V• BELEDIYEı 

* Oduna konulan narh üze • 
rine bazı odun satıcılarının dük.. 
kanlarını kapadıkları ve narh fi· 
alile satışın zarar ve ziyanlarına 
sebebiyet vere<:1!ğinı ileri sürerek 
satış yapmak istemedikleri anla.. 
şılması üzerine bu gibiler hakkın· 
da zabıt tutmak üzere dü.n muh.. 
telif depolara Belediye müfet • 
tişleri gönderilmiştir. Bu gibi • 
ler mahkemeye veril-ecek ve Ci!Za.. 
landırıla:aktır. 

Bir tiyatro nakletmek, bir bina· 
yı tiyatroya elverişli bir hale koy· 
mak kolay bir iş değildir. Mutla
ka yeni bina lazım. Bu da bütçe 
meselesi. Zaman meseles~ Ahvali 
hazıra meselesi "·c saiTe .• 

Benim demek istediğim şu: Yan
gın tehlikesine karşı bu gibi umu· 
mi yerlerde mümkün her türlü 
tedbiri alalım. Fakat hususi eşhasa 
ait sinema ve tiyatro binaları üze
rinde dikkatimizi teksif ederek, 
onları boyuna tazyik ve ızrar et· 
miyelinL İşte meydanda: Da, de
yince, istenilen yerde, istenilen şe
kilde bina bulunabiliyor mu?. 

REŞAT FEYZi 

A n a do l u dan 
avdet ede nle r 
Meccanen na kledi 
lenler geriye dönü

yorla r m ış 1 
Anadoludan tren ve vapurla 

son günlerde şehrimize gelen • 
lerin çoğaldığı görülmektedir. 
Yapılan tedkiklerde geleni-er a. 

rasında evvelce meccanen Ana • 
doluya gitmiş olanların ekseri • 
y-eti teşkil ettiği görülmüştür. A
lakadarlar bu vaziyet karşısında 
muhtel.if işler üzerinde tedbirler 
almağa Xarar vermişlerdir. 

* Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, 
11<.ol'l'serve fabrikaları ile gazoz 
imalathanelerine dün teneke tev. 
ziatına ba•lamıştır. 

At Yarışlarında 
bahis • 

yen ı 

Ba d ema b i r beş li 
bahis ihdas edilmesi 

k ararlaşhrıldı 
At yarışlarında yeni bır bahsi 

müşterek ihdası kararlaşmıştır. 
İhdas edileei!k olan bu bahiste 
bütün yarışlrın birincilerini bul. 
mak şart olacaktır. Mesela günde 
beş yarış yapıldığına göre, bu hah· 
se bilet alnlar beş yarışta da bi. 
rinci gelen hayvanları evvelden 
tesbit etmiş olacaklardır. 

Fa~la para kazaooıracağındruı 
dolayı çok merak uyandıracağı 
tahmin edilen bu bahis üçüncü 
hafta altı yarış plduğundan altılı 
olarak başlıvacak ve diğer hafta
lar besli olarak devam -edecektir. 

* Sirkecide Evkafa ait Kilik. 
yan hanında kira ile oturmakta 
olan Eminönü .Malmüdürlüğü bü· 
tiın teşkiıatıle Divanyolunda (eski 
Şark Mahfeli olan) binaya nak. 
letmıotir E.ski binaya nazaran ye· 
ni binada bir canlılık ve intizam 
göze çarpmaktadır. Başta eski 
meslekdaşımız Malmiıdürü Sala.. 
hattin ve mesai arkadaşlarına mu
vaffakiyet temenni ederiz. 

ls tanbul Matbuat 
müdürlüğün e 

ye n i bina e • "'\ 

;.....-"P'"\..ADLIYEvc POLIS __ J _ 

TiCARET oe SANAYi: 

İstanbul Vilayetinin alt katın· 
da bulur.WJ İstanbul Matbuat Me. 
rnurluğu için Türbed-e bir bina 
tutulmuştur. Bir iki güne kadar 
Matbuat Memurluğu burada faa· 
liyete geçecektir. 

Cami avlusunda futbol oynı
y an 25 yaşındaki genç! 

* Bir müö.dettenberi şehrim.!z. Orta ve liselerde de 
de ıstirahat ve tedavide buıunan ,Dl.mal karıları 8,ddı Buna mani olmak lıtıyen bekçiyi kayışlle 
!~s~~:~~~aH~:c::~~~ bu ak- orta okullarla Liselerd: dün dlvme§e allllŞ8D adam tevkil edildi 
* Şehrimizdeki otomobil lits· açılan ikmal kurslarına hariçten Yirmi beş yaşında Ali Yüksel 

tik acentaları tarafınd~n 5000 a.. adındaki şahıs Aksarayda Valide m-ezuniyet imtihanına girmek is. 
det otomobil lastiği sipariş edil- camii avlusunda futbol oynarr.ak-

tiyenler de devam etmek ıste - · k 
miştir. Ayrıca Basra yolunda ay. la iken camiin ımam ve ayyuınu 
lrdanbe.-i bekliyen 2000 adet o- mişlerdir. Fakat Maarif Müdür. tarafından polise nıalümat veril -
tomoWI ve kamyon Iastiği de bu.. lüğü bunları talebe saymamış ve iniş, gönderilen b~kçi .. Aziz mani 

kurslara kabul etmemiştir. k Al y k ı t günlerde gelecektir, -----<>- olmak isler en ı u se arafın 

MOTEFERRIKı T I . dan döviilmüştür. Buna ınüdaha • Sirkeci ren erın- lede bulunmak isteyen Recep de * inhıs:ırlar Vekili Ralf Kara· deki izd iham bel kayı$ı ile dövülmüş ve suçlu 
deniz '"anında Gümrük .Muhafaza yakalanarak dün meşhuden adli • 
Komut.ını General Lütfi olduau Cumartesi ve pazar günleri Kü- yeye verilıniştır. 
halde dün Vana gelmiş, başta Vali, çükçekmece ile Florya arasında se- Yar.agv 1 muhtekirle 
Komutan olmak üzere memurin, fer yapmakta olan trenlerde şim· I"" 
zabitan, teşekküller ve halk tara.. diye kadar görülmemiş derecede rinin muhakemesi 
fmdan 1-ar<ılanmıştır. İnhisarlar izdiham olmakta ve bu vaziyet kar- Dun yapağı satışında ihtikar 
Vekili trdk"klerinl bitirdikten şısmda kontrol memurları vazife- yaptıkları iddiasile _mahkemeye 
wnra Beyazıt ve Karsa gidecek· lerini lay:kile ifa edernediklerin- verildiklerini ve tevkıf olunduk _ 
lerdır. den yolcuların bir kısmı parasız o- !arını yazdığımız İhsan ve Zeki Sa * Yakında, Haliç vapurlarının !arak seyahat etmektedirler. Bil· rı ·1e ortakları Glorıyos Kabasa • 
bacalarına Den.zyolları idaresinin hassa birçok kimseler akşamları kal:n muhakemelerine dün de de-
forsu konmıva baslanacaktır. Florya dönüşü fevkalade kalabalık vam olundu. Fiyat Mürakabe Ko-* Ankaradan Belediyeye gelen olduğundan bilet alamamaktadır· misyonu kontrollerinden Necdet 
hususi malümata göre taksilerin lar. Yelmer ile kaçakçılık bürosu k<ı • 
pliıka numaralrına göre gün aşm Bu vaziyet üzerine idare cuınar· miserlerind-en Şinasi ve katip Ta. 
çalışmaları kararının kaldırılması tesi ve pazar günlcrı bu hatta iş- naş dinlendiler. 
için yapılan tedki.lder sona -er - k t" 1 l Bunu mu·· teakı"p tahkikatın lev • !iyen trenlerin ·e>n 10 memur an· 
miştir. Hükümet bütün taksilerin sii talebinde bulunan müddeiuınu-
her gün çalışmasına müsaade ede- nı f.azlalaştırmıya karar vermiştir. 
eektir. Bu husustaki karar l>u.gün- Bu suretle bazı yolcuların parasız mi muavini: d 
!erde Vilayete ve Belediyeye biL seyahat etmelerine mani <ıluna- - Suçlulara taallük e en ve 
dlrilecektir. caktır. mahkemeye sevklerine temas eden 

milli korunma kanununun ilişik 
59 uncu maddesinin birincı fıkra. 
sına göre satılığa çıkan 20 ton mal 

dan artmış olanlarımn da müsa • 
deresi icap etmektedir. Binaena -
lcyh s·ırlu firmanın nerelerd-e ve 
ne gibi malları bulunduğunun talı 

•ıı isterim. 

DPdi. Mahkeme bu talebi kabul 
ile durusma··ı talik etti. 

General Besim 
Ömer büstü 

Kıymetli doktuor, Pre>fesör mer, 
bum General Besim Ömer Akalı
n:n bir büyük büstünün yaptırıl· 
ması için Belediyece icap eden tah
sisat bulunmuştur. Yakında hey
keltraşlarırmz arasında bir müna· 
kasa açılacaktır. 

Tramvaydan 
anarken 

Caddebostannda oturan 20 yaşın· 
daki Necmettin Çukurbostan dura
ğında tramvaydan atlarken başı di· 
reğe çarpmış ve yaralanarak mü· 
davalı yapılmıştır. 

yor musun? 

İstanbul Tevkifhanesinde bu • 
lunan uzun müddetli mahküm • 
!arın diğer hapishanelere nakli 
kararlaşmıştır. İstanbul tevkif • 
hanesine bundan sonra yalnız çok 
kısa müddetli mahkümlar konu.. 
l~caklır. Diğerleri civar hapisha
nelere yerleştirilecektir. 

Kavun karpuz için 
vagon temin ediliyor 

Bu sene Trakyada kavun ve 
karpuz \:Ok bol olduğu halde he. 
nüz şehrimize fazla sevkiyat ya
pılamamıştır. Alakadarlar Devlet 

Demiryollarına müracaat ederek 
külliyetli sevkiyala ba:;lanması 

için vagon istemişlerdir. Ancak 
bundan sonra şehrimizde kavun 
ve karpuz bollanacaktır. 

---v---

Radyo ıevazımah 
geliyor 

Yakında şehrimize radyo ve 
levazımatı geleceği haber alın • 
mıştır. Macaristan yolilc gelmek
te olan bu mallar arasında radyo 
lam balrı da vardır. Piyasada radyo 
lambası böylelikle bollanacaktır. 

---<>-

Çayırlardan çimen 
çıkarılmıyacak 

Bazı kimsclerin şehir içinde ve. 
ya sayfiye yerlerindeki çayır ve 
yeşillik ~·erlerde toprağı kazarak 
tabakalar halinde çıkardıkları çi· 
menleri bahçelerine taşıdıkları gö. 
rülmüştür. 

Belediye alıikadarlara bir ta • 
mim yaparak bu vaziyetin ön • 
lenmesini bildirmiştir. Arsa ve 
çayırlardan bu şekilde çimen ka· 
zılmasına müsaade ohınmıyacak. 
tır. 

Koordinasyon heye
ti um umi k Atlb l 

Bir müddettenberi izinli olarak 
şehrimizde bulunan Koardinasyon 
h-eyeti umumi katibi Hazım Atıf 
Kuyucak Ankaraya dönmüştür. 

Tütün ikramiye
lerinin tevziine 

başlanıyor 
Askeri mütekaitlere verilmek

te olan tütün ikramiyelerinin tev. 
ziine yarından itibaren başlan • 
ması hakkında alakadarlara emir 
gelmiştir. İstihkak sahlplerinin 
yarın alfıkadarlara müracat et • 
rneleri lılzımdır. 

meden kızı kolundan yakaladı: 
- Haydi, giyin ve yürü! 

bir bilançosu yapı.rl•:jı z~ 
manyanın ilk ba.-.ı~c ~·. '1 

arazisini işgal elt~ğ1 ve d a 
bin esir aldığı gVr ~ıc~ ;e 
man _Rus harb:nin, Fraııf 1 

Balkanlard~ görii 'en yJd .ı.; 
bine benzeınediğı de meY 
Rus topraklar:nın ı;c.,işl1 

1 
harekata iştirak edPn ası. 1 
miktarı karşısında i,gal 
razi ve alınan es.örk ••. )le 

sizdir. it 
Anlaşıl.yor ki Ru>yanı~ 

vem et kabiliyet. "ak ınııdl 
naat, Finlandiya ı.a bırıe 
rak edinilmişti. 

Görülüy<ır ki Fi. wrııli)., 
ne bakarak Rus askeri 
hakkında verilen lıüküıff. 
değilmiş. Bu muharebe, 
yalılara el verişlı bir t' kı~ 
şartlar altında ) ap.lrrı~ 
takım vaziyetler ve t 
Finlandiyaltlara :ı:ar ·nı 

Bir defa, Ruslar, Fiııl 
mukavemet eciece 1ine 
vermemişler, ültim~lrotll 

da teslim olacağınız· mıel 
Aksi takdirde kış aylorı '1 

malin buzları arasında . 
yalılar gi.bi bu soğuk i~~ 
şık olan bir milletle nıu1 
göze almazlard •. Yazı be~. 
kendilerine daha elverI~, 
altında harp açarlardı. 
!arak başlıyan bu hareke.~ 
gıçtaki ayni hatanın net 
rak Ruslara hiç elverişl',,ı 
bir cereyan aldı ve soıııı. 
<> istikamette devam etl!o 

Finlandiya harbine 
Rusyanın askeri teşkıiiılı. 
da verilen hüküm ~~ 
Fransa harbine bak..Iara 
askeri teşkilatı hakkıııd', 
hüküm de vardı: Alnı~ 
teşkiltıtı, 1939 muharebe. 
dırım harbini icat etmişt• 
kikaten yıldırım sür'atıl~ 
barekettL Polonya bU. 
kurbanı oldu. İngiliz ~ 
mn denizlerdeki ııal'. 
rağmen, bir ada \'aziy_e. 
N ('rveç, bir iki hafta ıÇ' 1 
edildi. Fransa, bir hart' 

1 dayanamadı. Balkanıard. 
harekat en kısa bir ıaj1 
hayetlendi. Girit bir Ç. 
cambazlıkla işgal cdild1; ı 
tiği yerde ;pld,rım si.it:, 
vaffak olan Alman as~ 
!atının Rusyada ciddi·# 
met görebileceğine ihlı 
miyordu. . 

Fakat Rus askeri te;~~ 
ve bu tezahüre baknııl 
kından tetkik edenler, b 
arruzda zayıf olsa biJe, . . ~ 
da pek kuvvetlı <>laca~~· 

OLKOLA 
- Bana da ... - dedi Kadriye • 

sanırım birer kürk giysek daha 
doğru olacak. 

Seza, itiraz edecek <ıldu: 
- O derecesi de değil a canım! 

Deniz kağıt gibiydi. Karşıda ~ 
dilli burnundaki ahşap yalı ıle 
ve ı~ıksızlığı ile yarı kar~n.lık~~ 
göze bir •ükün mabedı gıbı go
rünüvorciu. 
Yoİ tenha idi. 

- Naciyenin yeni apartımanı
nın adresini aldı idi amma ... 

- Oraya gitmiştir. Tarif et ba.. 
kayım. 

- Maçkada bir apartıman ... 
Apartımanın adresini aldılar. 
- Allaha ısmarladık 

Diye bağırdı. 
Fakat Nazan fitili almıştı. Na.. 

cinin göğsüne bir dirsek indirdi. 
O zaman Naci hiç düşünmedi. 
Kıza bir tokat aşketti ve saçla • 
rından kavrayıp çekerek, masa.. 
dan kaldırdı. 

yorlardı. Askeri harek\
1 

talık ink.iş~ı ~u talıfll~ 
nanların goruşlennde 
anlatmıştır. Rus muka\ffıı' 
vetli olmuştur. Fakat t 
vemete bakıp da netice~ 
yanlış bir hüküm vert11e # 
kündür. Rusyaya çok ~~l · 
kavemet mühleti vere 
mışlardır. Almanyanı'fıı 
büsünde Napolyon 
akıbetini görenler de )~ 
ler. Alman askeri teŞr 

Müellifi: 
tki kadın <>dalardan birıne dal· l 

dllar. O zaman Naci, m-erdivenin 
u-abızanlnna dayanarak avazı çık. 
tJl!ı kadar bağırdı: 
:_ Nazikter! Nazikler! 
_ Bı:.yurunuz beyefendi. . 
_ Odama bir sade kahve getır 

kızım. 
_ Emredersiniz beyefendi' 

...... . ············-····"·············· 
Tclı:rar sa nda toplanmışlardı. 

Naci bı ilinde sa:ıte baktı: 
- S !-: zi geçıyor. 
- Erken ••. 
- Erken am"'a, Nazan bu sa· 

ate kad:ır dönme ... değil miyru? 
Se. 
- Sahi .. Onu unuttuk ...• de. 

dl • 
Liıkayt g&z ... kroeğe çalışar• 

izamettin NAZiF 
Kadriye bu süzlcri karşıladı: 

- Unutmuş olur muyuz? Fa· 
kat bu saatlerde onun eve dön • 
duğ=ü hıç gördük mü? 

Naci· 
- Ba ka birşey yapamaz mı· 

yız? • d di • 
- Ne gibi? 
- Bebeğe kadar uzansak. Na. 

zanı belk. de Nusrat Beylerde 
buluruz. 

- Fena bir fikır değıl. 
- Hem biraz hava almış olu-

ruz. 
- GUzel. 
İlk nya a kalkan Seza old.ı. 

- Y·nı~ üzerimize l<iuvvetlı 
bir man:<ı alwa~ unutm yalım 
- dedi • hava pek serin gıbı ge. 
lıyor bana. 

- Ilclli olmaz. Sokağa çıkınca 
insan k~nd:ni tesadüflere ve~. 

lidir. Olur b bir yere gitmek is· 
teriz. 

- Öyleyse eni kunu giy.nelim. 
Bu sefer de Naci ıtıraz etti: 
- Aman, pek şık giyinmeğe 

kalkışmayın. 

- Niye? 
- Yanınızda uşak gibi kalırım 

sonra .• 

Beş dakkia sonra yalının bah • 
çesindcn Arnavutköy rıhtımına 
çıkıyorlardı. 

Kadriye s•yah bir astragan 
ldirk giyınmiş, göğsüne bir de -
met dağ menekşesı iliştirmişti. 
&za ise Fkongs'u i<"n~ hariku -
iade kıbarlaşmıştı. İkisi de başla-\ 
rına b!rH siyah astragan kalpak 
geçı.rmiş!erdi. Bu kalpaklar sağ 
k~lar üzerine eğılerek giyilmişti. 

Bir kaç adım konuşmadan yü'. 
rüdüler. Mısırlıların yalısını geçıp 
Bebek bah\esinin parmaklıkları 
yanına gcldiler. Daha bir. müa.det 
vürüdüler. Az ileride. hır koşe 
İıaşınra üst katında bol ışık g~
rünen iki katlı bir evin kapısı o. 
nünde durdular. Kadriye zile ba· 
sınca içeriden bir ko<m ima oldu. 
Açılan !<npıdan başlar uzandı: 

- Buyurun, buyurun! 
- Anne, Kadriye teyzem gel. 

di. 
- Gırmiyccoğiz ... - dPdi Kad. 

riye - mısafirlmiz var da ... Na. 
zanı almağa geldik. 

Kırklık, babayani bir kadın, bir 
kapıı'an çıkıp merdıvenın trab. 
zonlrına dayanarak seslendi: 

- Bir saat evvel çıktı Kadri -
yeciğim. 

- Peki, nereye gittiğini bil.mi. 

- Güle güle... · 
- Bir otllmobile bindiler: 
- .Maçkaya ... 

Apartımanı buldular. Ve sanki 
ellerile !<oymuşlar g:bi Nazanı da 
orada buldular. Naciye Hanım, 
Kadri veyi r;örünce renkten renge 
girmeğe başladı. Na.cinin usta gö
züne bu ev iyi bir \"e gibi görün. 
medi. 

Narliyeı1in dudaklarından, ür
kek b:r sesle ve yarım ağızla bir: 

- Buyurunuz? 
Dökuldü amma, üç misafir bü. 

tün iv. n·yetlerinc rağmen, bu o
daya· giremiyeceklerini anladılar. 

Galiba Nazan biraz da sarhoştu. 
O zaman Naci odaya girdi. En u.. 
fak bir tep-Hata lüzum hisset • 

O zaman Naciye dişi bir kap
lan gibi atıldı: 

- Benim evimd-e misafirleri. 
me ne hakla tecavüz edebiliyor
sunuz? 

Na.cinin beyni, gözleri, her ta
rafı dönmıi~tü. Bu lanetli kadının 
üzerine atılmakta tek saniye te. 
rcddüt ~tmedi. 
Nazanın saçlarından ayrılan par. 

maklarını sıkmasile, masayı de· 
virip karıyı ayaklan altına alınası 
bir oldu. 

Hadise, belliydi ki, hiç de bek. 
!edikleri bir h8.dis-e değildi. Bu. 
nun .çin ne Kadriycden, ne Seza.. 
diQ bir ses çıkmadı. 

(A.rlı:UI Ver). 

yıpranmamış b.r vazl)' 
durmaktadır. Alman e! ff. 
yesi de tuttuğunu korır~ 
lay kolay bırakmaz. , 
ümit edilmedik mul<9 

karşılaşmış ise, ka~ıl~ 
lukları yenmek husu~, 
erkanıharbiyesioin t11~9 
kabiliyeti olduğunu 
mak lazımdır. •f 

Hulasa bu Rus - P. 
delesinin° neticesi r~k 
ve bugüne bakılaral< 1' ıJıı 
lurunak mümkün değ~ 



Ufü büyiımek istidat, 
a ınak dıtimali dai
Ydi. Hatta o zaman
&osyalist başvekili 

lllidabale politikası
eclerken &falı yukan 

Katolik kiliteainia mii
him tefkillb da faaliJeti· 
ne hep devam ederek 
Ruıyaya k&111 çabımak· 
t1r •• 

panya vukuatının bir Avrupa har
bine kadar varacağından endişe e
denler bunun ömine ·ademi mü
dahale. politikasile geçilebileceği· 
ni düşünmüşlerse de bir buçuk se
ne se>nra Avrupada büyük bir har· 
bin çıkmasına mini olunamamış
tır. 

Lakin müstakbel Avrupa harbi
nin İspanyada başlamış olduğunu 
daha 936 da söylemiş olanlar bel
ki de yanılmadılar. Çünkü Avru
panın geçen seferki harbi Balkan 
yarımadasında başlamış, etrafa 
sirayet etmişta. Yeni harp de İs
panyollar n bulunduğu yarımada
da evve.18 onlar arasında dahili 
bir mücadele şeklinde başlamış, 
etrafa sirayeti muhakkak görül
müştü. Bu hemen orada oluver
medi. Fakat Avrupada ergeç si-
lahlı bir kavgaya varacağı bes
belli görülen esaslı ihtiıa!ları.n sa
hası yalnız lspanyan.n hudutları 
dahilinde kalmı~ acağı tahmin e
dilmiştir. Buna bakılırsa küçük 
büyük: her hadisenin, vak'anın se
bepleri birbirine bağlanabilir ve o 
sebepler çok uzaklara gider. is
panya dahili harbi de öyle. Başlı- · 
yacak olan yeni Avrupa harbinm 
mukaddimesi. 

Katolik aleau şimdi Rusyaya 
karşı herhangi bir hareketten geri 
kalmak istemıyecektir. İspanya 
dahili harbi katolik kilisesinin mfi
him teşkilitı ne kadar faal oldu
ğunu göstermişti. O faaliyet ek
silmemiştir İspanyadan gönülliı 
gitmesi keyfiyeti de Rusyaya kar
şı açılmış bir mücadelede beklen
miyen hallerden değildir. 

Tda• aıaa, .. 
Çolı zaman ,,.,.. da,;;.;;. 

rim: Aca6a, ldan6a1Jalri Fi
at MiirdalM KonıUyomı lai
ueJihe, ne lama •elir?. Bir 
mahzara oar mulır ?. Bir sa
rarı dolıanar mu?. Ginlilı 
ilıtuatli laayatınaa, piyaaa, ,,.. 
111 verİf 6ozalur, altiid olur 
mu?. 

Emniyetle aöyliyebilirim 
lıi, hayır •• Hiç 6ir teY oha. 
Çiinlıii, ben, bu /romi.JIOllllll 
liaım ve laydaına lıani o
lanlardan değilim. 

MaelG, bir laallı tipi ayalı
lıabı maelai var. Bir yılan 
lailıayaine be,..,,.İflİr. A,,. 
far ile aylar Ot.ır lıi, tetlıiluıf 

tle,,.,. etliyor. Nilaayet, na. 
manelilı bet on tane yapılllL 
660 Blllf" eatılacalı denil
di. Halhlıi, aradan blUICCI 
SClillll •estiii için, bittabi pi
)'CIM .,. liatler deiİftİ. Dedi, 
lıö.ele, i,, OHmUe liatleri )'iilt
..Ui. Eooelce tabii eJileıe 

lüıttan ayalılıabı acdlfl timdi 
lllİİnliill •öriilnaiyor. 

r enülen lellıilıaı yapıla. 

etılı, ~i tip 6ulıınacalı, yeni 
liat 6onacM, yeni İnllÜt .,.. 
lıyacalı, .,,,.,. ~ .,. 

bu "• a1.,, siyecefia. 
Brınlar, ltasin bir tdun lai

lıG~ir. Alla/a aılıına 6ö,,. 
~ .. ~ •frafınvın- Her
lıa plS7or. Bot 6opıncı sa
man, lrıiitı, miirelıltep ,..,__ 
yorJ._ . 

H.Dı, pelı ala si7f1Cd • 
,.. .... ~ 6alar .,. alır. 

.ORHAN CEVAT 

MAHKEMELERDE: 
"Söyletme beni 
derdim büyüktür/,, 

"Söyle canım .. belki bir çaresini 
buluruz.. derdini söylemiyen 
hiçbir vakit dermanını bu amaz.,, 

--1.: Yazan: dmbl DllÇIT =1--
- Gel baklım, Hacı Şaban •• 

Şöyle oturalım q,. iki kalem lif 
edelim. 

- Bırak Allah aşkına Mahmut. 
Canım sıkılıyor. 

- Daha iyı ya işte.. Biraz hoş 
beş e<leriz.. Gamın ke<lerın da • 
ğılır. Gel sar şuradan bir sigara 
da dumanını üfle havaya ... 

Koridordaki kanepelerden bi • 
rine oturdular. Biri, yeleğinin al· 
tından sanlı kırmızı kuşagının 
ıçerisinden kocaman fakfon bir 
tabaka çıkardı. Öbürüne uzattı. 
Canı Mılan, dertli adam taba -
l· yı aldı. Dolma kadar bir siga. 
ra sardı. Öbürü de bır sigara sar 
dı. Karş:lıklı yaktılar.. Fosurdat
mağa başladılar.. Tabakayı uza
tan: 

- Hacı Şaban, dedi. Lif Wı a. 
çar, lif da tütün tabakasını der
ler ya! .. Şimdi nereden aklına gel· 
di desen cevap veremem amma, 
ne aklıma geldi, biliyor musun! 
takım kovduğumuz zamanlar ..• 
Biliyor musun, bır gün, Jhsani • 
yede büvük bir yangın olmuştu 
da, dönü.§le Karacaahmette Arap
cezayirlilerle tutuşmuştuk.. Son
radan Sellmi tekkeliler de gel • 
diydi hani, aklına geldi mi? Bin
dirince Arap Cezayirlilerin tepe
liğini nasıl dalıtrn11tık? O gun 
kafama bir baskı kolu yedim; dün
ya döndü döndü ele başıma yıkıl
dı sanki .•. Amma ondan sonra, e
lime bir boruyu geçirdim.. Ver 
Allah ver! Yedi sekiz ~ ,ıere 

yokmuı··· Ey?. 
- Dört beş ay beraber otur • 

duk. Dur bakayım?. Şubat bir, 
mart ıki, nisan üç , mayıs dört, 
hazıran UeJ. .. Tamam, beş ay, ha· 
ziranın yirmi yedısinde, aişf e, 
ben yokken evden çıkıp kaçmış .. 
Bilmem bilir misin? Badi Niyazi 
var.. Altın dişli.. Eroinden yat
tıydı hani? .. 

- Bilirim.. Nasıl bılmem. Bi. 
zım eski reis vardı Ahırkapıda .. 
Salih reiı: .. Onun oğludur .. 

- Neyse işte .. Badi Niyazi kan
dırmış yallozu... O gün evden çı
kıyor .. Çıkış o çıkış!. Koydunsa 
bwl!.. Gıderken, benim eşyalarını 
da alıp tüydürüyor ... 

- U1an Hacı Şaban .. Sen de ö. 
mürsün! Senin ne eşyan var da 
neyini götürecek? 

- Eşya dediğim de eşya değil 
ya işte.. Öte beri, pılı pırtı... Bir 
konsol saati, bir duvar aynası, öte 
beri işte, canım!.. 

- Hah, hah, hah hay! Güleyim 
bari... Eşya mı ulan onlar? Dü -
şündüğü ~~ bak! Derdin bu 
muydu ulan! Ben ödeyim esma· 
nmı be! .. Hepsi kaç para tutar! 

- Anlayamadın be Mahmut? 
Sen de, bir de eski kurt diye ge. 
çinirsin. .. Para pul kimin umu· 
runda?.. Ben işin parasında ~ 
yım sanki?. Z!hra gitti, Zebra! .. 
Yoksa, ~n hovarda adammı. De. 
ğil öyle saatler. aynalr, dünya • 
lan versem kılım kıpırdam~ 
1.ehrayı dO§linOyanm. 

Ne ••rorıa•t 
IK.DAM 

B. Abidin Daver cinıute~ Sov7et
lere nasıl yardim edebilir?.> lsiınli 
buaüııkii blll 7ıwsmda: 

c5oV79Uerın barbe sinnesi. daha 
doirusu, Almll!Q'UUD Sov79t BWJ7&
yı harbe sokması, İnailterqe, bu )'Ul 

kazandırmıştır. Amerikan harp sana
:yil, bu yaz sonunda, daha büyük bir 
verımle çalışacaiı ve 1"2 bqmda ile 
Apml pyretine :yaklqacajı içııı, Al
manlarla SovyeUerln tututması. ln
ıiltere için, bulunmaz bir ıılmet .ol
muştur Demek ki &wJet Ruqa, hı
~tereye, 22 Hazırandanberl elinden 
ıeıen yardımı yapmakta bulunmuttur. 
Fakat bu Rus yardımının devam ede
bılmesi lçın, İnciltereniıı de SoV)'eUe
re yardım etmeaı, hem de müesllr 
yardim etmesi prttır. 

Inııliz• yardımı nasıl olabilir? Bu
ıünkü coıttati, sevkulet!71l ve ab'asl 
vazıyette dotnıdan do~ )'Udım 
~ ıüçtür ve meeell bir ~ ordu
sunun, Garp cephesinde, battl Bal
kanlarda oldqu llbı, ıtmıordu De 
yanyana düfmeııiııin belnm hem• 
lmkAnı yoktur. İnıtlizlerin elinde, Sov
ycLleı ın yardımına ıöoderllebllecek 
ku\ \ etlı bir ordu mevcut bulunsa da
hı, bu ordunun Şark cephesine ıöo· 
derilmesıne, denizden ve karadan lld 
memleketı ayıran uzun mesafeler ml
rudır. 

Demekte ve bilibare twılan yaa
maktadır: 

c l§te bu cojrafl, sevkulce)'il ve si
yasi sebepler, iaıllterenln Kwlordu:ya 
doğrudan dotru1a ftllen yardım etme
alne mAnıdir. Bö7le olunca, insiltere. 
Sovyetıer ijirliğine, dotrudan dotru-
7& delil. bl\vaaıta yardımlarda bulu
nabllır ki bu da, ayn bir mesele ve 
&J'n bir mevzudur.> 

CUllHURIYE1 
B. YUDUS Nadi cÇok yerinde bir 

ıekzıp> isimli buıünkü bq yaZ1sında 
Türkl,ye hududuna yakın Bulpr top
raklannda tedafQl ve,.a teeavfld bir 
ıürü askeri hareketler ,apdmlıkta ol· 
dutun dair lloekovadan ı-.. " Lalt
dradan R6J'ter AJanalan tan"'"'M 
nep-olunan bıaberln BulpNtuı tara· 
fmdan &ekzip olundutunu IÖJ"Jb'er*: 

cHavadis fevkallde ehemm~ 
olmakla beraber inanılma:& bir mabl• 
yeU de haiz balumqordu. Onun kar
ıwnda Türk efkAl1 herbaali clence
alnde blr teheyyüce kapalmala 7flr 
cörmeclı. Bi:& de onun Soıl,pdaD ve 
Berlinden tekaip oJuamamnı bekJeme
yı tercih qledik. 

lı Ve l,p A.n,vr., 
,aa~, ........... 

,_ • nılJI il,,_ 
Fakir Bir TM Ge.ci 

.. An,. 
, ............................. , lel'dimcli. - Evwll Şaban. aen bunayor 

muaun, .ene;mllyor musun. ne 
oluyorsun? Senin Zebra dediğin 
ahım şahım hır şey de değildir. 
Senin evin yurdun, geçineceğin 
oldutan sonrll, .istediğin karıyı a. • 
lırsın istenen Marikayla otur. 
Mariak hafta. .. 

Anlaı•lan Berliıı bu münaııebetle 
bir tekzip nepine b1le lüzum ı&ml• 
)'erek bu vulfql Bulpriatana bıralt
tı. Bulpr Telcnf Namının nep'9Ulll 
teblll bu vazlf~ tam ve bt'I olanılt 
ifa etmlıtir. Bu teblbin umimiıet ve 
cıddi,etinı anlamak için fevkalide 
mühım hAdıseler netlceaınde Cenubu 
Şarki Avnıpuıun alm&1 oldutu askeri 
ve siyasi manza1"a71 p önünde bulull· 
durmak kMidir. Bu1priatan müataJdl 
bir .~ ... ı tak.ip ll4erek kendi bıesa
bına ~e,.e &aarru& etme)'l batta 
dClf(laeme:&. Her mOIAh•zMan evvel 
buna kendi kudreti yetmez. Almaap 
ile diba bir q ene! ~ De ma
t.atan oldulu kadar ciddi bir lldllal 
tecavüz ve dostluk ml8aka altılllır* 

Lise ilci aınıfa kadar okudum. Ma
il vaziyetimizin bozukhıtundan, hu
ausl, resmi moeı.e.e ve ticaretlaane
lıeıde verilecek olan ....... ....... 
kanaatklr bir UcreUe .adalc.atle çal.af· 
mayı taahhüt ederim. 

Arzu edenlerin, ttlkOdar il No. lu 
Yıldız otelinde İbrahim Altmtq'a bir 
mektupla mQncaa&lerlnl dilerta'L 

YaNı- malataç bir paç 
it anyor 

Orta derece talaıUlm var, k...._. 
zlm, nakkq bo7acılılı ve dakWo bili
rim. Arap barn.rtnl ele okur ve biraz 
yazanın. Ganonluk ve kamarotluk 
velbuıl MI' ne il olursa az ücretle 
kabule buanm. Beni teçindinnek için 
il verecek ba)'1I' ve if sabiplertnln Ga
lata Kankl)'de (Up) Aesl YMda
sl)'le Ne,'et OOldenJa lmUae mGnıcıa
a.tlerini rica ederim. 

Daktilo da Bil• Genç Bir 
1'a İt An1or 

Ibe 7 inci awf&a fakir bir ıeac 
a& bir ücreUe bir il aranuıinad11'. Ana· 
dolıqa da aldebUir. Geceleri de cabt
~ Amadedir. Taliplerin IOtten bu 
.O\unda Halan lambae müneutlerl 
rica olunur. 

Az Bir Ocntle it 
An1-Geiıç 

ı 7 )'llllDda Llee 1 de kim ... iz bir 
lllDe it ~or. lll7azJ.7eai kuvveUi, 
)'Ullı lilzeldir. l!lıveıı ücreUe ~a 
dla attm97l kabul eder. Talip olacak 
muhterem İl ııahiplerinln Son Tel
ll'af Halk liltununda (Çahfkan TUrtt) 
rumuzuna müracaatleri rica olunur. 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

- Konakta çalıpın henıen 
lae.-i mutfala inerler. Bele tatlı 
llİflnliiimin kokuswıa alulana 
•etme keyf"me Gelir pter, birer 
tane alırlar. Ahçılann böyle hl· 
yilk, sarftyatı hol k'naklanla ye
ıine zeftlerl .. hudur. Bele, o 
laizmejçi kalama ....... siirhilp 
sörilnfip te yılqavermeleri İllUaı 
ılflıklayıverir. 

M•tafama ••._•mim• 
Utta laikimba, --. llmı•erla 
•e tlirJleJieileri tala.... -. 
~ ptank hu dlmleyi •m. 
Wilea 11.W. .......... li-.U 
konuşuyonlu. Bu kat çatışlaran 
farkına "U'llllf olmalı ki hemen 
lürilftla ...... •eiittinli: 

Mtdfap seU. ptealer Şiikriye
llİll ....... ulatayorlarda. 

( ~ \ t•X•]:tl• •» 
tilil•l:l31 

1s1 ..... 
-ı-

Şimdl arbk mevdmı oqladı, 
A)'llablllt. ttzom nz m~
Dlll en makbuleriadendl. He
kimler üzümde şifa haualan bul
duklarl ~in, üzi.lınle tedavi)'e de 
ehemmiyet vermişlerdir. 

Eskı heltımler üzüm •U7Wlu ka
dın sütfine benzetmek lateınlfleqe 
de, bu muka,.eıe dolnı dellldh'. 
COakil ii:&Omde Yal 79riae sWm:& 
mebzuldür. Bu bakımdan QzQm 
kadın ıiltilnden zl,Jade, ıllkozu 
eot olan klmlk ırOtfine belld ben
zetllebWr. 

Bizim memleıtet.imlme üzü.milD 
en 1ezizl ve Ç8flt111l 79tifir. Ta
büdir ki tedavkle de bu Çflfitlerin 
teairlnl dikka• almak ıerettlr. 

llemleketimTzde Oztlm(in mal6m 
ennı ç&Wft yapıaeak,. Nuruaidr, 
•17ah. çeklnteblz, ...Uı, mOtkl
le, parmak vesairedir. Bunlardan 
tedaviye en mthalt bulunanı ça· 
VUf GzilmtldQr. 

C•VUI üzO.münde fekerli madde 
mutedil bulundulundan bazme 
elveriflidir. Hem ııofra7a, hem te
daviye ıellr. Yapncak vesaır ü
zümlerle de kür yapılırsa da, ça
vuş hepsıne müreccahtlr 

yor, koaaı ...._k .... 4öa.. •ı
yonnUf. Para ~aş. ÖWlr
mekle korlratuyennUf. Batti Wr 
gün hen n llkınlalan ifite ipte 
dlıyaaama4ım, ha•ımefeatlinin ya
mna ıittim, bir ukmtm, Mr emrin 
vana siyle bau .• ......_. ha4-
41ini hihlireyim. •• hanMla a
melini yiyorum. Kbn ne diyeltilir 

sana? deün. Fakat Muatafana şimdi 
bir ıuluatJm yok. Oluna sana ha
ber verirİqı- dedi. Sonunun ltöy
le elacaimı keıtirebilaeydim, da
ha evvelden ben bu herifi tepeler 
tle lwnmefentlime kıydınnaıulun, 
Muuff~ Mustafaaaa lümbs· 

m hu noktada kesti: 
Banlar111 hepsini biliy81'UL Mu

hakemede her plea pıhit baalan 
liylMi. Şilkriyeye karşı sösterdl
iha u4akat te yerinde, ou da 
İllaaıyoruz. Fakat, bflttiıı bunlar
... batkapnden soracaklanm 
nr. 

Dedi, devam etti: 
- Tiyatroya clttliinls Üfa• 

lke ilk teklHi yapaa kimdi? 
Mt111tafa ilkönce liyWifi pbi: 
- Şalnl .Cı .. 

ÖbOri, U..tkıet lü "* gf bi 
içini~ 

- Bırak şimdi Mahmu\a dedi. 
Onlr da bir ıamanmıt!.. Şimdi 
onlan bırak da, d.eıdimizi dütil
nelim ... 

- Carum Şabancığım.. Bo711DA 
ederdim, derdim• d.iyonwı.. Ne 
derdin var kuzum? Derdin ııe .. 
dir9 Onu aöyle_. Derdini aöyle -
mi,en dermanını bulamaz.. 

- Ah, Mabmuteutumt Söy • 
letme beni .. deldim büvüldür. 

- Söyle canım •. Belki bir to • 
layını buluruz.. Anlat bele.. Der
din nedir? 

-Ah, ah!-
- Ahı, ofu bırak da söyle_ Ke. 

rak ediyorum. 
- Şimdiye kadar kimseye söy

lemedim.. Herkesten aakladım. 
Sen yabancım değilsin.. İçimi dö-
kersem belki hafiflerim biraz. 
Zehrayı tanırsın, delil mi! 

- Hangi Zebrayı? Çakır Zeh. 
rayı mı! 

- O ışte .• Deve Osmanın karı
sıydı hani ... 

- Tamam ... Çakır Zehra i§te ... 
Ey ... Ne oldu? 

- Onu kapadım. 
- Na•nl kapadın• 
- Eve aldım Biraz oturuyor. 

duk. 
- Bak hele .. Saman altından 

u vü~pun da haberimiz 

Dedi ve.. illw-e eüi: 
- Fakat, blaveye _.._. 

teklif et.ifti. 
- Bu teklifi 7aptJil vakit U... 

tabimd- .. lüç bahMltti mi 
i•i!. 

- Hayır. Basta oldutwıu aö7-
lememtşti. 

-- Ti3 atroya ptmenizi iıttiyen 
Mehmetti delil ma"!. 

- Evet.. 
- Mehmet bu telı:li6 yaptıktan 

sonra Şaban hasta olduiana IÖY· 
ledi cleiı1 ml? 

- Evet. 
- Mehmet konaktan çaimlda, 

IObla cönderllmifti demi§tiniz, 
onu ~ırtan ve sokaia gönderen 
bey miydi, llamm mıydı? 

- lyke bilmiyorum. Fakat ha-
mnnn (afırdti'ını si ledi. 

- Onu kim relip içeriye çatırdı? 
- Kimse l'flmedi. Zil pNi. 
- Zil çala•n o mu içeriye Iİ· 

der! 
- Evet. 
- Mehmet IObkta ne ka4ar 

kaldı? 

- Yarun ..... War kaldı!. 

- Geç canım, geç! Zebranın b&. 
li ba§kadır. Hiç birine bemıeımeı 
Zebra ..• 

Umtan bir ees duyuldu: 
- Şaban.... Zehra.. Şaban! 
Bu aes, mtlbaşirin ıatydi. Dert

li Şaban, 
- Mahmutcupm, beıı fU 

mahkemeye gireyim de, yine ko. 
mquruz, dedi. Öbüril de: 

- Ben de gelip qlnliyeyim be 
pban, dedi. O da onun arbluı· 
dan yürüdü. 

Şaban, mahkemede, batı örWG. 
sarıpn, orta güzel, hafif çiçek bo. 
zup bir kafbnla yanyana duru
yordu. Şaban iddiasım yaptı. Zeb. 
ranın, evinden etJuını alıp kaç
tığım söyledi. 

1.ehra itiraz etti: 
- Ne aldımsa benimdir .. Saat 

de, ayna da, öbür eşyalar da hepsi 
benim.. Bunun bit' Jeyi yok ki ... 

Zehra, çalındıtı iddia olunan 
eıyanın kendisine ait olduğunu 
ısbat etmek üzere şahitler göe. 

BaQwı1ardakl kuvvetlerlnl çekip -
miftir. ltalda ki Bulpdltan TQdd;re 
De .amlml dostluk ı1uet1ne 6tedeıı
berl fazla lı;aJmet vermektedlr. Mlte
klm ecm tekzip m~Je BuJcar 
Tellnf AJansı iki memleket araauı• 
da imza ve llln edlla delda?U)'QD11 
da pek baldı olarak ba,tarlalm*ta
dar.> 

rm WAH 
B. U.:,in Cablt yaı.p .. 

anlqmuı> ilimli bulQnk(l bq JUi• 
IUllda ..eUmie pmlarl ,.vn*"t •r: 

cl'ranaanln bundan aoDl'a Suri)'ede
ld hakkı Su~e ve LQbNınm latlklll· 
Jerlnl tebrik ederek Oddan c8'ilmek· 
ten ibaret olabilir. Bu türlü Jktuat ... 
slyuet sahalarmda anıapnııer, bir ıa-

tlll ve tahakküm -= netlcell 
,eklinde Suri)'elllere edflerns. 
Bunlar hlllled1len doltlutun. _...., 
mlanetdarlıtm ve ma.-talde oluaaa 
menfaat birUiiJn t.eDda eUill ama ne
Uc:esinde lbtyart sunUe .... tınlw 
br muvafakatin meıwuul olmak il· 
mndır.> 

terdi. Mah'keme bu şahitlerin din- ----------- -
lenilmesine karar verdi. Zehra, detli mahkemeden Çlktı.. Kor1 • 
acele hır yürüyüşle, hiddetli hid. dorda uzaldapnala ba1led1! • 

- Sekaia PliP ıel.&iial .. 
&kinle &k4iln mi? 

- GinBetlim. 
- O 9iyletli üiil mi! 
- Evet. 
- Mehmet 1ınwuı:a ıeı..tea 

ince Şüanla U.utta ma?. 
- Bea ..... deliltlim. ....... 

yorum. 
- Sen Ht ede illin? 
- Bir İf ifin mutfaia litmit-

tim. 
- Gelince mi Melam.U odaü 

.-;rdUn? 
- F;.et. 
- Kim vanlt , ...... !. 
- aban odada Wi. 
- Rasta el•ataa• • Yüit lllF· 

ledi? 
- Ben ... ya ....... nldt Ş.. 

itan hastal•HıtıBlt mWesi Hlan· 
.. tını söylüyordu. 

- Mehmet b_..a....,. mı 
tiyatreya Pmek teklifWe H-
1....n! 

- Daha ....... Şanaa li1le
di mi, söyleme'lli mi lailmiyonma. 
Fakat ben odama döndflldea ._ .. 
ra söylMI. 

_...._.......,_ ....... 
iliftlkten Nara ..... kı- ile 
...... -? _........, ..... ... 

- Şalta8r ..... ;., plmt .. ...................... 
mi?. -Andülr.....-. 

- Bunlar pce .a1a1e llllYiır· 
mi yatarlar?. 

- Bayar. 
-SizhepMr ..... m,..._ 

..... r 
- Mehmede hen bir Maila J•· 

tar& ...... oüaı a,nllr. 
_.,....... ....... & 11-

ria ,..... .... ..., ...... ... 
im•..--•?. 
_._ ...... ._qıwo 
- Sea ...._,. V....._ fllızl

Je .....ıakl ..... ••ıHla 
mi? 

- Bele laele Wr ...._ ... ,-..1. 
M.W.eiMWr ...... fe. 

mln etti: - .,,..,... .. ~ ...... ,...... 
.. biyle ..... , k ....... ..... 

~ftlt 

...... nll ....... 

.. ıeııaı eıar t. 
Lclualarm sizellijiae da

ir olan bitin JUılan kemali 
dikkatle okurum. Ned...., 
bu bende, öteclenb-.i 7-1et
mit bir meraktır. Bari, ..... 
elen ··'·um, canım 7•nnwz ··-fili, ıü-1, ıöaül .... 
eeleaiclir. Malam. H..keae P. 
re süzellik a.,n bir teJdir. 

Bir p.zetenin kadın aütun
lannda okudum. itimat ed• 
rim; çünlrii, racl1onun •· 
belalan nepettiji ey aaatimle 
dinlemedim. Efendim, cffin.... 
1ada en ,effaf cildli bdmlar 
Şimali AYrUpa kadınlan 
İmİf. Bunların cildleıi, yüzle
ri, JUıİ tenisi, plriizaüz, düz. 
prlak Ye berrak olUl'DIUf-
En P.l kaclm, cildi müke• 
mel olan kadmcbr. in .. _ bir 
ferahlık, bir ittiha Yerİr. Ri
vayete ıöre, böyle bir cilde 
malik olabilmek için fÖJle 

la • • ,. ......... : 
Bir miktar kepek alacakaa

ma. Suda ka111&tacabmız. 
Su, kepeiia ödldi e••cak 
Sonra, IUJ1I 8izeaıbiniz. So
iamıJ• terkeclecebiniz. • .,.. 
ce eoiuduktan eonra, maeli, 
bir litrelik bir kabm içindeki 
ba...,., bir fincan cloluea w 
.at atacabinıs. Sonra, R 
tsldlti, alqa•len JbiaDe, 
.,......., ellerinise - kol
lanmu -dekolte ıi'Jenler, 
siiü ve autlanna- aUrecek· 
um. 

Bu ....u.,.,e.ı!:, llliidclet 
..... ettikten .ciWİllİa 

Pıet teffaf, bmnlr, tue ve 

ittilaa llÇICI bir ---· alacak.. Arblr, lııer bqama ... 
pmin, aizmm ...,. alıac•k •• 

Şimal luulmlaruwı cild ... 
nlliii. bittaW daha zipde 
bir tabiat we ...... meeelHi
.ı!- A .a::.- t.atiia ka.._ __ ......... 
dmlar da api taravette IMr 
icWe .... olabilirler. 

B • L- • • t-• - tana,.,. ...,, 
•e·s ....... Mkw, a.-i 
Wrkepektlccanmn ...... 
Hila _.........., .. Bizde, ti-
carete ablacak bclar ...... 
• akıl, • fikri tetela ... ? ..... 
bb, Jlz perabk ke'- _... 
ma;reai olua lcb, a...U. Wr 
--.mm. 

ICaclmlarm p.llili, ... 
,.... ainfbiı - .... 
.... , ...... Ne ai,ui 

...t,.e ft ··-.... - ........ ..... IN,bdm .... Dii 
kadar inaenlan ...,..ı et
....., ._ ........ eti 
neclir?. Ourinde pek dfltüa
medim.. Slzt.imi tevsik içia 
.. tecriibeJi JapllUZ: 

Vapura, tramvap biwliii
m nkit, dikkatle.....,.-. 
lana. Elinde pete ltir çak 
baflar, ilerliJGIC, plip ,.. ..... 

• otaraJorlar. Ginia hadi
..ı..uu, harp tebliilerini .. 
k•ı ..... inca, .. ...., .... 

ela otaraD bdmlara bir ... 

~-.o.a..- ... 
seldıriaiokw1-. 

&SUtr 

, fri!"i.zi.nncnni 
!'~""Dl~. 
Bandırma vapurlan 
için bilet alma dereli 1 
~ ..... n

--= 
Grlrtıtı B tımıa ftfUliul 

.. WJet .......... •bablm ..... 
Jel almak bir dert Mllnl ele aec-
mlfllr. SaM ., cltD •• kidir -
......... bir ... ....,... 
vardır. Düıa f.lda ft ..... IDıdL 
IDllDurlar ~ ...u.rıe 
balDa ....... 8** ....... . 
.. kuıtarllmla ....... , 

SOK TllDBAI' - aı ._. 
.......... allbdarlarm DllMl 
cllldr&tlne ~ 
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İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan 

Blr borçtan dolayı satılmasına karar verilmiş ve tamamına yedi yüz yirmi 
lkı lira kıymet konulmuş olan Kumkapı da Kürkçübaşı Süleyman Ağa vakfın
*1n Kumkapıda Tavşanlı Süleyman Ağa mahallesinin Ördckllbakkal İcadlye 
sokağında eski 35, 37, 32, 32 Mü. yeni 36, 47, 49 numaralarla mürakkam ve ta
pu kaydına göre bir tarafı doğramacı A vram hanesi ve bjr tara!ı Arına kadın 

hanesi hissesi ve iki tarafı tariki am ile mahdut iki bap dükkan ve bir bap 
hanenin evsaf ve mesahası aşağıda göst erilmişti.r. 

Halen Babayiglt sokak 47 No. hane: Tahta kapıdan girilince zeminJ kırık 
bir koridor üzerine zemini malta taşı dö !iell blr mutfak ve tulumbalı bir kuyu, 
kıir bel~ ve bir kömürlük. 

Birinci kat: Bir ao!ada bir kiler ve bir merdiven altı dolabı. 
İkinci kat: Bir osfada bir oda ve bir dolap. 
Çatı Kah: Bir sofada zemini çinko ve kAgir korkuluklu bir balkonu olan 

bir oda ve bir dolap mevcuttur. 
Ayni sokakta 49 sayılı dükklın: Cep hesi camekılnll ve zemini tahtadır. 
Ördekli bakkal •okaıltnda 35 No. dükkan: Köoe başında olup demir stor ke

penkli ve zemini tahtadır. 
Umuml Evsafı: Binanın beden duva varlan k6gir ve dahili aksamı ıılı§ap 

olup harap ve çok tamire muhtaçtll'. Bl nada elektrik yoktur. Dük]<dnlarda mev
cuttur. 

,_.tesahası: 38 metre murabbaıdır. 
Yukarıda sözü geçen gayri menkuller asağJdakl şartlar dairesinde çık art

tırma suretiyle saUJa çıkarılmııtır. 

1-İşbu ııayrimenkulün arttırma prtname,ı 18/7/941 tarihinden itibaren 41/ 
1834 No. ile İ:,tanbul Dôrduncü İcra Dairesinin muanen numarasında bereke
ain görebilmesi için açıktır. İlfuıda yazılı olanlardan faıla malômat almalı: isti

yenler, işbu şartnameye ve 41/1834 dosya No. sile memuriyetimize müracaat et .. 
mclid~ , 

2 - Arttırmaya iJtirak için yulı:an da ya:ı.ılı kıymetin % 7 ,5 niıbetinde pey 
alı:çeıi veya ınılll bır bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacakWa.rla dijer al.ikadariarın ve irW11ık hakkı sahiple
rinin ıaTTimenkul üzerindeki haldanıu hususile tai.ı ve masrafa dair olan iddi-

' larını 1 işbu nan tarihinden itibaren 15 gün içind~ evrakı müsbittleriyle bir, 
likte memuriyetim.ize blldirm•leri icab• der. Aksi halde hak.lan taJıu &iciü il• 
,.bit olmadıltça salıt bedelinin payıa, masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen (Ünde arttırmaya ıştirak edenler arttırma ,.rtnamMinl O• 

kısmuş v-e lüzumlu malômatı almıl ve ~un4n tama.men kabul etmif ad ve itibar 
alu.rıurlar. 

5 - Gayri menkul 8/8/941 tarlhinenıüsad,f Cuma günn saat 14 ten 16 
ya kadar İstanbul Dördüncü icra Memu rJı.ğunda Ü(" de!a bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 1..edeli muhammen kıymetin yüzde 
yetr.ıiş be~ini bulmaz veya sabş istiyenin alac~ğına rüçhanı olan diğer alacaklı-

1ar bulunup da bedeli bunların bu gayrl menkul ıl~ temın edilmiş alacaklarının 
ınecmuunda•1 fazlaya çıkmazsa en çok a~tıranın taahhudü baki kalmak üzere 
t.rttırma 10 gün daha temdit edilerek 18/ 6/941 tarihine ınü<adl! Pazartesi günü 
aaat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra .Memurluğu od sında arttırma 
bedeli satış istlyenin alacağına rüçhanı olan diğer a1.1kalıların bu gayri men
kul 1lc temin edilmlı alacakları nlecmu undan fazlaya (.,'lkmak \'e muhammen 
!kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmak şa rtiyle en çok arttırana ihale edllır, Höyle 
l>ır bedel elde edilmezse ihale yapılrnaz,·e satış 228'() nunıaralı kanuna tevfikan 
ıcrl bırakılır. 

ı - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde para7ı vermezse ihale kararı fesbolunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetrniş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, 

ra:ı.ı olmaz veya bulunmazsa bemen 7 gün muddetle arttırmaya çıkanlıp en çok 
arıtırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ıeçen günler için % 5 dea he
,., olunacak faiz ve diler u.rarlar aynca bükme hacet kalmabızın mem.urJ.7e· 
tiabce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 131) 

'1 - A1ıct uttınna bedell h a ricinde olarak 1alnıs tapu feral llarcı.nı ylrml 
ameU.k vakıf t.AvU bedelini ve ihale karar pulla.nnı vermeğe mecburdur, Mü
terakim ver&iler, tenvirat ve tanıifat ve dellAliye resminden mütevellit bele
dıye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttı.rma bedelinden 
tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarıda gösteri len tarihte İstanbul DördiJncü jCTa 
!.1.emurluğu odasında. işbu ilan ve ıöster ilen artt.ırrr • .a şartname i dairee.ınde sa-
tılacail ilan olunur. 941/1834 

. Şeldr 11.arıcıne yedek 
·;malzemesiz sefer 
yapılmayacak 
Belediye şehir haricine i~leyen 

otobüsleri de sıkı kontrollerden 

geçirmeğe karar vermiştir. Oto
büslerin bilhassa yedek lastik ve 

diğer malzemelerınin bulunması
na dikkat edilecek ve böylelikle 

bir arıza vukuunda yolculrın yol 

-ortasında kalmaması temin ed.;_ 

Jccektir. Son zamanlarda bazı o
tobüslerin yedek malzemesiz yola 
çıktığı görülmüştür. Bunlar ceza
landırılmıştır. 

Y eş i lköyde süt 
derdi halledildi 
Yeşilköydeki Ziraat Ensti -

tüsü sütleri hilesız ve ucuz satıl
masını temin için köylünün süt ... 
!erini her sabah toplamağa ve 

fenni bir temizlemeden sonra hiç 
su katılmamış olarak litresi 15 
kuruştan civar halka satmağa baş

lamıştır. Bu suretle Yeşilköyde 

safi süt temıni derdi hallolun -
muştur. 

Ayrıca Enstitüde bu sütlerden 
yoğurt, ı:eynir, tereyağ ve krema 
da yapılarak ayni şekilde satıl 
mağa başlanmıştır. 

r 
Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 123 

TUNA 30YUNDA 
TÜRK ORDULARI 

.. Yazan : Ma SAMİ KARA YEL ' 

Şehit olmak var, geri dönmek yok! 
Aradan bir müddet geçti. Uzak

.an tulgası arkasında, kepeneği 
<>a~ında oldu~ halde karargahı u
nıumiye doğru bir atlının dörtna
:a ilerlediği görüldü. 

Bu zat, Adil Tuca idi. Hüsrev 
Bey, Adil Tucayı kendi daveti ü
zeri,.e geldi zannetti. 

Fakat Adil Tuca daha ziyade 
yaklaşınca üzerini' doğru giderek: 

- Padişah hazretleri si:tinle 
müşa\'ere edilmesinı ferman bu
yurdu. 

Deöi. 
Ad;l Tuca ise eı;asen düşmana 

dair malümat alarak Koa Alay be
yin.in emrile gelmiş olduğundan: 

- Canım, şimdi en birinci mü
şavere muharebe etmektir. Beni 
Koca Alay beyi gönderdi. Düşman 
alayları görünmüş. Çarhacımız el
le~meğe başlamış.. Herkes sanca
ğının dibinde bulunsun. Alay !ar 
ağırlıklardan ayrı konsun!. 
Dedi. 

Sonra hiç lahza fevtetmiyerek 
atını deptı. Kendi alayına dogru 
yıldırım gibi bir sür'atle hareket 
etti (1). 

(1) P eçevi Cilt J, S. 91. 

• 
Istanbulda At Yarışları 

Y rışl 
ne er 

ra gid nler 
bi meli? 

At yarışları yalnız insanları zevke ve heye
cana vermekle kalan bir spor değildir, ayni 
zamanda at neslinin ıslahına, iyi cins at 

yetiştirenlerin çoğalmasına yarar 
IE5) ütün dünyada en zevkli ve en 
lg) heyecar.l• spor olarak tam
lan at yarışları, son senelerde 
memleketimizde de halkın büyük· 
rağbetine mazhar olmağa başla
mıştır At yarışları dünyanın bü
yük merkezlerinde o kadar taam
müm ttmiştir ki, bu yarışların ya
pıldığı hipodromlar zenginlerin, 
kibarların, güzel kadınların top
landıği bir yerdir. Bugün şehirle
rimizde senenin muayyen hafta
larına sığdırılan yarışlar bir çok 
Avrupa şehirlerinde bütün sene 
devam eder. Hatta pek yakın kom· 
şumu~ Mısırda bile bu böyledir. 

At yar!§ları, yalnız insanları 
zevke ve heyecana düşürmekle 
kalan bir spor değildir. Ayni za
manda at neslinin ıslahına, iyi cins 
at yetiştirenlerin çoğalmasına ve 
dolayısile memlekete büyük fay
dalar teminine yarar. Esasen at 
yarışlarının doğmasına en büyük 
sebep atcılığın inkişafını temin et
mektir. Yarvılarqa muvaffakiyet 
gösteren ve kanının bütün yüksek 
vasıflarını haiz olduğunu isbat e
den atlar resmi teşekküller tara
fından sahiplerinden satın alınır 
ve haralara konularak buralarda 
ayni yüksek avsaita olan diğerle
rile çiitleştirilir ve böylece mem
lekette iyi kan atlar çoğaltılır. Bu 
hususta hususi haralara sahip bir 
çok kimseler de ayni şekilde fay
dalı olarak çalvıırlar. 

Fakat bu şahıslar çok za-
man eilerindeki iyi cins atları ya
r!§larda birer kazanç vasıtası o
larak kullandıklarından bu hay
vanlar günün birinde çöker ve ö
lürler; böylece bu iyi cins atlar
dan isti.iade edilemez. Onun için -
yarışlarda muvaffakiyet kazanan 
atların resmi eller tarafından sa
hiplerinden alınması ve damızlık 
olarak haralara çekilmesi daha ye
rinde bir hareket sayılır. Bu su
r.,tle mütemadiyen yarışların bi
rinciliğini alan atlar eksileceği i
çin bunların yerlerine yenilerini 
yetiştirmek üzere at sahipleri a
rasında faydalı bir rakabete de 
meydan verilmiş olur. İşte at ya
rvılarının en mühim maksat ve 
gayesi budur. Yaln:z bu faydalı 
gayeye varmak için halkın rağ
betini temin etmenin lüzumunu 
gören mütehassıslar düşünmüşler 
ve bunun için de bahsi müşterek 
ovunlarını tertip etmeği muvafık 
b~lmuşlardır. Hakikaten bu ted
birleri yerinde olmuş ve bugünkü 
rağbet meydana gelmiştir. 
BAHSİ MÜŞTEREK NEDİR? 
Bahsi müşterek, seyircilerin gö

züne kestirdiği ata muayyen bir 
para vererek bilet almasıdır. Her
kes başka başka hayvanlara bilet 
alacağı için meydana müşterek biı 
bahis çıkar, bahsi müşterek bilet-

Yine bu esnada, süvari kuman
danı Küçük Bali Bey tarafından 
gönderilen bir esirden düşmanın 
yaklaştığını, ovaya nazır bulunan 
boğazdan düşman alayların;n i
lerlediği ve tepelerde düşman bay
rakları görüldüğü haberi alındı. 

Bunun üzerine ordu, düşmana 
kat'iyyen belli etmeden yürüyüş 
esnasında muharebe tertibatı aldı. 

Görülüyor ki serhat beyleri ki 
piştar kuvvetleri düşmanı ad.m 
adım takip ediyorlarmış. Bu tec
rübeli kumandanlar hiçbir şeyi 
gözlerinden kaçırmamış bulunu
yorlardı. 

Birinci hattı teşkil eden Rumeli 
askerleri, Anadolu askerlerile ye
niçeriler muharebe nizamı al,n
eıya kadar ormanla tesettür ede
rak silah altında kaldı. 
Öğleden sonra şıddetli bir fır

tına etrafa dehşetler saçtı. Mohaç 
ovasında toz duman birbirine ka
rvımağa, bu müthiş kargaşalık es
nasında göz gözü görmemeğe baır 
!adı. 

Bunun üzerine padişa-h, kıtaat"'' 

r=Yazan 
~ Sabahaddin Aygen J 
L-....=-=--='=-=== ~ 
!eri her yerde muhtelif ücretlerle 
satılır. Şehrimizde ve Ankarada 
birer liradır. Ankarada beş liralık 
bilet de vardır, Anadolunun muh
telif vilayetlerinde bu miktar beş 
kuruşa kadar da iner. Ecnebi mem
leketlerde de bahsi müşterek bi
letleri muhteliftir. 

İşte bu suretle biletler alındık
tan sonra koşuda birinci gelen ata 
bilet alınış olanlar, kazanamıyan 
hayvanlara bilet alıp da kaybeden
lerin parasını paylaşırlar. Mesela 
kazanan ata 5-00 kişi bilet almışsa 
diğer bütün atlara bilet almış 
olanların paraları bu 500 kişiye 
taksim edilir. Sürpriz olduğu za
manlarda ·binlerce liranın birkaç 
kişi arasında taksim edildiği sık 
sık vukua gelir ve halkı yarışlara 
daha büyük heyecanla bağlar. 

Yalmz hipodrom idareleri mas
raflarına karşılık olmak üzere bi
let hasılatlarından muayyen biı 
yüzde keserler ve üst taTafını ka
zananlara verirler. 

BAIISİ MÜŞTEREKiN 
MUHTELİF ŞEKİLLERİ 

Bahsi müşterek muhtelif şekil
dedir. En basiti bir koşuya giren 
hayvanlara tek tek alınan biletler· 
dir. Bu şekilde ganyan ve plase di
ye iki türlü bilet satılır. Bir ata 
ganyan bileti alınd:ğı zaman ka
zanmak için muhakkak o atın ko
şuda birinci gelmesi lazımdır. Hal
buki plase bileti alınırsa, koşuya 
giren hayvanların miktarına gö
re o at ikinci ve hatta üçüncü bi
le gelse para alınır. Koşuya gi· 
ren atlar üçten fazla olursa ikinı;; 
gelen, yedi veya daha fazla olursa 
üçüncü gelen at plase bilet almış 
olanlara para kazandırır. Yalnız 
plase biletler ancak büyük sürp: 
rizlerde fazla para verirler. 
Meseıa koşunun en hafif hayva

nı ikinci geldiği zaman plasesi hay
li yüksek olur. Fakat bu hayvan 
iyi bir gününde olup da birinci gel
diği zaman plasesinden çok daha 
fazla para verir. Birinci gelen at
lar plase biletlere de para kazan
dırırlarsa da bu ganyan biletlere 
kazandırd:klarından çok az olur. 
At yarışlarında bir biletle bir 
koşuda büyük bir para almak i
çin ganyan bileti almak esastıı;. 
Bazan bir ganyan bileti yüzlerce, 
binlerce ve Avrupada on binlerce 
lira kazandırır. 

Bundan başka muhtelif koşula
rı birbirine bağlıyan bahsi müşte
rek biletleri de vardır. Yarışlar 
atları,11 kanlarına göre ayrılması i
le muhtelif koşular üzerinden ya
pılır. 

ormandan çıkarak geri çekilmesini 
emretti. Bir müddet sonra fırtına 
birdenbire sükünet kesbetti. 

Mohaç ovasını baştan bruja kap
lıyan Türk kıtaatının kılıç ve 
mızrakları güneşin aksile parıl
damağa başladı. 

Padişah orman gerisindeki kıta
atı meydana çıkaı·dı. Rumeli as
kerlerile yeniçerilerden ve bir kıs
mı da topçulardan mürekkep olup 
İbrahim paşa kumandasınd~ bulu
nan birinci hat, Flodovara doğru 
Herledi. 

On bin yeniçeri ile kafi miktarda 
toptan ve Anadolu askerlerinden 
teşekkül eden kıtaat da Behram 
paşa kumandasmda olduğu halde 
ikinci hattı teşkil etti. 

Daha sonra kapıkulu ve saire 
ile beraber padişah. mevki aldı. 
Ordu bu suretle tertibat aldıktan 
sonra ağırlıklar gerilere bırakıldı. 
Padişah, İbrahim paşa ile sair 

erkan ve ümerayı maiyetine ala

rak askerlerini t~vik için alay, 
alay dola~tı. 

(A.rllaBı Var) 

Mesela şehrimizde normal ola
rak her pazar günü beş koşu ya
pıLr. Bu k<l§ular arasında ikili, çif
te ve fü;lü denilen bahisler tertip 
edilmiştir. Bu bahislerin hangi ko
şular arasında olacağını organizas
yon heyeti kararlaştırarak yarış
ta.n evvel illin eder. 

İkili bahis: Bu bilet, bir koşu
nun hem birincisini ve hem de i
kincisini bulmak için alınır. Mese

la koşuda altı at kişuyorsa ve 
meraklı bunlardan dört numaralı 
atın birinci ve iki numaralı atın 
da ikinci geleceğini tahmin etmiş 
ise giş€den 2-4 numaralı bir bilet 
alır. Eğer bu hayvanlar birinci ve 
ikinci gelirse bilet kazanınvı de
mektir. Eğer meraklının biletin
de ikinci geleceği yazılı at birinci 
ve birinci gösterilmiş olan kinci 
gelirse bilet kayb~tro4tir. Yani 
muhakkak surette birinci gösteri
len at birinci ve ikinci gösterilmiş 
olan da ikinci gelmelidir. Bir ya
nşın hem birinci ve hem de ikjnci
sini bulmak hayli güç olduğundan 
bu şekildeki bahsi müştereke iş

tirak edenler daha çok kazanırlar. 

Çifte bahis: Bu da iki koşunun 
birincisini bulmak demektir. Me
seıa bu bahis 2 ve 4 üncü koşular 
arasında ise bileti alan kimse hem 
üçüncü ve hem de dördüncü ko-
9uda birinei gelecek hayvanı ayni 
bilet ile bulrnm olmalıdır. Bu 
bahiste de satılan biletler ikili ba
histe de olduğu gibi her iki koşu
daki hayvanlardan birer tanesinin 
numarasını havidirler. 

Mesela 3-4 numaralı bir bilet 
aldığınız zaman ilk koşuda üç nu
maralı ve sonraki koşuda da dört 
numaralı atın birinci gelmesi la
zımdır .Bunlardan biri birinci ge
lir, diğeri gelemezse bilet yanmış 
sayılır. 

Üçlü bahis: İsminden de anlaşı
lacağı üzere bu, üç yarışın birden 
birincilerini bulmak demektir. 
Şekli çifte bahisteki gibidir. 

İşte halkı heyecana ve meraka 
düşüren bahisler böyle oynanır. 
Henüz at yarvılarına gitmemiş o
lanlara bunun zevkini anlatmak 
güçtür. Fakat bir defa gidenlerin 
bir daha dörtgözle yarış günlerini 
bekliyecekleri muhakkakt:r. Hele 
bir de alınan bilet yüklü bir para 
kazandı mı artık yarış sahası bir 
kişi daha kazanmış demektir. 

Yalnız burada yarışlara yeni 
devam edecek karilerimize ufak
tefek malümat daha verelim. 

Bir koşuda ayni adama ait iki 
at koşar ve bunlardan biri birinci 
gelirse diğerine bilet almış olan
lar da kazanırlar. 

Buna Eküri derler. Bu usulün 
konmasına, at sahiplerinin atlarıg
dan birini k<l§uya fedai olarak so
kup diğer atları yorduktan sonra 
zanmayı adet edinmiş olmalarına 
sebep olmuştur. Yalnız ikili ve üç
lü bahislerde eküri yoktur. Mese
la Ankarada çifte bahiste de eküri 
kabul edilmemektedir. 

Handikap: Yarışa giren hayvan
ların eger ve Üzerlerine binecek
leri jokeylerin sıkleti mühim rol 
oynar. Aleliıde koşularda bu sıklet 
miktarları atların yaşlarına göre 
tesbit edilir. Yaşı büyük olan at
lar küçük olanlardan daima fazla 
kilo taşırlar. Bir de atların evvel
ce kazandıkları muvaffakiyetlere 
göre kilo tesbit edilir ki, buna 
Handikap denir. 

Handikap koşuları zayıf hayvan
lar için bir fırsat teşkil eder. Ev
velce yarış kazanmış atlara fazla 
kilo verileceği için bunlar hafif 
kilolarla bazan sürprizler yaparak 

yarış kazanırlar. Çok zaman bu 
yüzden kilo almamak için at sa
hipleri hayvanlarını bu koşulara 
sokmazlar. Bu bilhassa ileriki haf
talarda büyük mükafatlı koşular 
olduğu zaman yapılır. 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu İlan ları 
İhtiyacımız olan 2000 kilo birinci kat zehirli boya cRedhent veya 

sapfel> marka ve 1000 kilo komisyonda mevcut evsafı mucibince ıc.aY°" 
bezir.in 18.7.9-11 Cuma günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz V 
satın alma komisyonunda pazarJığı yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif edecekleri !iatlar ın % 15 kat'i teminatları ile bİf 
belli gün ve saatte mezkı1r komisyonda bulunmalar 113.n olunur. c5S8? 

* 3510 Adet Çatal pin muh.tellf eb'atta 
25 Kilo Soba teH 
90 Metre demir boru 25 ve 32 m/ m kutrunda 

220 Metre tabii sert yaylık çelik tel 8 ve 9,5 m/m kutrunda 
300 Kilo demir perçin çivisi 25 X 16 m/m 

6 Çift rende bıçağı beş cıvatalı 
4 Adet zımpara taşı 30 s/m kutrunda 1 s/m kalınlığındı 

10 Kutu yassı eye 25 s/m boyunda 
8 Kutu Üç köşe eye " 
4 Adet Kol bıçkısı 125 s/m tu !ünde 
5 Kalem pirinç menteşe, flşeli kilit, sürrnellkilit salyangoz kilit 

10 Metre Dümen zinciri 
10 Metre kayış 12 s/m genişliği~de 8 m/m kalınlığJnda 

Yukarıda yazılı 13 kalem malzemenin 18.7/941 Cuma günü saat 11 il 
sımpaşa?a bulunan Deniz Levazım satın alma komisyonunda pazarlığı ~ 
caktır. Isteklllertn belli &ün ve saatte mezkür komisyona müracaauerı 
olunur. c5888> 

Oerf et Oeırıiryallırt re ı imanlırt IJletme U. ldıresi llinlı 
Muhammen bedeli 200.000 (İki yüz bin) lira olan 1000 Ton Rezi~ 

31/7 /941 Perşembe günü saat 15 de kap alı zarf usulü lle Ankarada idaı< 
sında satın alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlcrin 11.250 (on bir bin jki yüz elli) liralık nıu; 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekl1lerinl ayni gün saat l 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri ıazı mdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpas veznelerinde satı.lı""ı 
dır. (5731) 

İ stanbu levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ilanlıı, 
23 kalem yangın söndürme mal

zemesi alınacaktır. Pazarlıkla ek. 
siltmesi 30/7 /941 çarşamba günü 
saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Müfredat listesi 
ve şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin bu malzemeden 
mümkün olanların nümunele -
rini komisyona getirilmesi, müm
kün olamıyanların da kataloklari
le ve teklif edecekleri fiat üzerin
den ilk teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 97-5912 

* Beher metresine 40 kuruş tah-
min edilen 12,825 metre 80 mili. 
metrelik örme şerit kolan müte
ahhit nam ve hesabına alınacak
tır. Açık eksillmesi 1/8/941 cuma 
günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 384 
lira 75 kuruştur. Nümunesi ko -
misyonda görülür. İsteklilerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

101-5916 .. 
200 kilo Tannalbin sinonim 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29/7/941 salı günü saat 15 de Top

hanede Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 3200 lira kat'i teminatı 
480 liradır. İsteklilerin belli sa -
atte komisyoan gelmeleri. 

98-5913 .. 
Beherine altı kuruş tahmin e

dilen erkekli dişili 10,000 adet 
şarjur ç&nta köprüsü alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 29/7 /941 
salı günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satınalma komisyo. 
nunda yapılac:ı1'tır. İlk teminatı 
45 liradır. Nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 99. .5914 

* 
2600 kilo makine yağı alınacak-

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/7 /941 
pazartesi günü saat 15,~ da Top
hanede Lv. Amirliği satınalma ko

misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1690 hH kat'i teminatı 253 

lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

100-5915 

* 
Beher kilosuna 370 kuruş fiat 

tahmin edilen 20 ton kadar pen
çelik kösele alınacaktır. Pazarlık. 
la eksiltmesi 22/7 /941 salı günü 
saat 13,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Kat'i teminatı 
9900 liradır. İsteklilerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

102-5917 .. 
Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı 160 kuruş olan 90 ton sade 
yağı alın~caktır. Kapalı zarfla ek. 
siltmesi 29/7/941 Salı günü saat 

==================== 
itizar 

Ya1.ımızın çokluğunclan «Onun Ha
yatını Anlatıyon1m.ı. tefrikamız bu-
gün 
caktır. 

de\'am oluna-

15 de Tophanede Lv. Amirli 
tınalma komisyonunda yaf 
caktır. İlk teminatı 8450 11 

Evsaf ve şartnamesi komis~ 
görülür. Taliplerin kanuni ' 
]erile teklif mektuplarını 
saatinde'.'! bir saat evvel ~ 
yona vermeleri. 

(64 - 56191 

ı* Adet 
255,000 Kesme kanca. 
255,000 Köprülü sürgü. 
255,000 Köprüsüz sürgü. 
Yukarıda yazılı ü~ kaicJ11 

zemenin pazarlıkla eksiltıı' 
7/941 cuma günü saat 14: 
Tophanede İst. Lv . .l\.mirl" 
tın alma komisyonunda yı 
caklır. İşbu malzemeler p 
levhadan <>labileceği gibi o 
den de olabil~ceginden le~, 
olanın tahmin be<kli 26.1~ 
50 kuruş ilk teminatı J9 
35 kuruştur. Dökmeden . ~ 
tahmin bedeli 15,300 lira ıl, 
natı 1147 lira 50 kuruştur.' 
neleri komisyonda görülÖ1 

lilerin belli ~akitte koP11 

gelmeleri. (So-57 
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japon kabineainin istif:-/ lllllilı.1-.-.llilllı:ııııllıllll _________________ W'i~-'11 .. Wl" ... llll.11---llllı ... ılil--'9~--ıdllllllılllltıdl'l (Japonya _har e 
giriyor mu? 

• 
imzasız 

leü,iı eden: Muammer Aiulat 
Ulu Yıwı:wı metmıert Aıla
AJansı büllenlerinden ıılınmıti>r) 

Dün r.kşam gelen haberler Ja. 
P«n kabıncsının iSti[a ctını;; oldu
g.uııu bılilirmı*lir. İstıfaya sebep, 
sııııdıkı beynelmilel t d 
1 vazıye e a. 
ıa uygun ve mılli d dah 

I\'i kar ·ıLav b- urumu a 
l: ş a ıleceJı:. daha kuv~ ~l-
• bır kabıne t . 

liPk 1 1, e~k.il elmeklı.r. Baş. 
. ı ren.; R . 

~ll'!l]e . onoye lmparatorun 
d Yenı kdbıne t~kkul e
'•clııcıye kadar lıukiımet ><lerını 
h .. v·r · ,. r. ' Ccıeceklir. imparator say. 

H•lcn Tokyoya d. . t .. S l'h . onmuş ur. 
a a i yetlı hük · l ahfil lcr d umc m 
ın e Japon dabtli ve lıarıci 

• 
11 asetin.n ana hatlarında bır cie. 

gı;;ıkiık olmıyacağı beyan edil
uıı ·-...i.ı.:dır. 

JAPONYA HARBE Mi 
T l!AZ!RLANJYOR? 

K okyuda ç· .an bır gazete, Çıng. 
n Çın lıukuınetırıe Amt!r:ka-

ı· tıvyare göndermesıtıın şıd • 
dt..'lll' .. . pro•esto cdıldmesını tav -
sı;c etmektedir. Eğer Af?l1'rıka bu 
~t· 1 sto,·u redd"<iecck oıursa, 

Uodan, J.1ponyaya karşı harp 
\'azı" 1 ,e ı alcağı manası çıkar. Bu 
k d rcıe ise, Japonya ellen bağlı 
· cın .:ız. 

f Ga7-eteler yeni ıkabımentn vazi. 
•0•ınin sarki Asyada ve dünyada 

'en· · . •1 ~ tıızamın illdası ı~ınde mil -
ttıı h . n 1 akım bir rol oynamasını te. 

tt" n ~ecck surette olmasını ıste-
1\:"-'edir. 

İ GiLiZLER NASIL 
l>UŞÜNUYOR? 

'nöyterin diplomatik muhar • 
rırı bu- yazısında diyor ki: 

rı:. n z.;< anda Japonların Mih
\'c-

~mda yer almasını Alman. 
~·· n isl"<iiklerıne şüphe yoktur. 
"a t Sovyet!L-rın nıülhış şark 
rdusun:ı karşı Japonların bu Al

ıı::ar: talebmi ıs'af edeceklerı çok 
§Uphe1idır. 

J aponyanın cenup dcnızınde 
·nışlc•ıne siyasetı teşvık gormelı:.. 

'octır. Eğer Japon kabinesı buııu 
l· ·ıbul edecl'k olursa ılk hareket 
!iındt\ · ninın C"nup • lımaıılartnı 
l~~al ctm-ek ole-aktır.• 

AMERİKA ASKERİ TEDBİRLER 
ALIYOR 

Dığer taraftan Amerıka ve Sov
}'elkr Uzakşark sularında muh. 
telif a•keri tedbirler almaktadır. 
. S.ngapurda da hava ı:ergındır. 
ln /.iter nın Uzakı;ark kuman _ 
cıanı, hadiseler lıeraberınde ne 
get•rirse getirsin, hazır bulun -
duklarını beyan etmıştır 

Singapura bir Sıyam hey<'tı ~!. 
:•tır lngilizler Bırmanyaya da 

811·~mdan bir askeri heyetin gön
d~rılmes'ni istem:şkrdır 
ALMA 'YA SULH TEŞEBBÜ 

SÜ;IDE Mİ BULUNUYOR• • 

d:_'evy~r B~ cdıye re:_sı Laguar-
1 'a, J:Iıtter in mcmurlannm sulh 
ı,,;lıfleri yapmağa çalıştığını bır 
}J ~na lmda sövlem!ştir. Amerika 
ıJ«cıye Miisteş:ın Velle-s de bu 

>l'rı L'e\'it etmekle beraber, res. 
~en Am~rika hül,.ümetıne tek -
ıı dı!miş birı;ey oirnadıgını ilave 

eı•l ışt 

IlEvauTr NASIL İŞGAL EDh.Dl? 
d Royterın İngiliz ordusu nezdin· 
;'ki muhabiri Beyrutun işgalıni 

ş~Yle tasvır edıyor: Beyrutun Su-
tıveı· Fr h lkı . 
1 · ı Ve ansız a Irnparator-
hllk .. kuvvetlerine çok samıml 
\ Usnukabul g6stennişlerdir. A-
1ıstraıya kıtaatı şehre gırerken 
~kakları, balkonları, çatılan ve 
apıları dolduran halk tarafından 

-

ıı her tarafta alaka u
yandırmıftır. Amerika, 
İngiltere ve Sovyetler 
Uzak Şark aularında ye
ni tedbirler almaktadır
lar •• 

şiddetle alkışlaruruşlardır. Kızlar 
Avustralyalı askerlere şekerleme 
veriyodard1. 
Avustralyalı kıt'alar şehrin mer

kczınde bir geç•t resmi yapmt§lar
ciır. 

Vişı kuvvetlerinin son dakikaya 
kadar müdafaaya azmetrruş olduk
ları, şehre girerken görülen hazır
lıklardan anla,;ılıyordu. Büyük 
hastanede bazıları ağlr olmak ü
zere 40 yaralı İngilı• asken vardı. 

Beyrut sakın manzara aı-.tet
mektcdıı. Her tarafta Hiır Fran
sız bayrağı dalgalanmaktadır. Şe

Jurdcn pek az k.ımse ayr;lmıştır. 
Zırhlı ol<>mobıllerin \'e dığer na
kil vasıtaları ile kıtaatın şehre 

gelişi devam cdıyor. 
Muttcfik kuvvetler kumandanı 

General Vilson ıle Hür Fransız 
Genera4 Katrunun şehre girişleri 
esnas:rıda da ayni tezahürat ya
pılmı;ıtır. 

MuUefik tayyarelm bütün Bey
rut şehrı üzerinde beş saat kadar 
uçmuşlardır. Halk tayyareleri se
lamlamıştır Beyrutun işgalı sıra
sında Vışı Generalı Dentz Trab
lusa gı tmek üzere şehr.ı. terket.
mı;ıtir. 

SURİYE HÜR FRANSAYA 
DEVREDİLİYOR 

Kahırede neşredilen bır vesika
da, bundan böyle şarkta Fransayı 
Hür Fransanın remsil edeceği 
bildirilıncktedır. Bu temsil ıstik

lal viıdı çerçevesi dahilinde ola
caktır Bu suretle Surıye Hiir 
Fransaya devredılmektedir. Ge
neral Dö Gol, kendi kıt'alarile 

harbeden Fransızlardan hıçbinni 
mah~emeye vermıyecektir. Hatta 
bunları, eğer isterlerse, aynı rütbe 

ile kendi kadrolarına alacaktır. 
Suriyedcki Alınanlar ve İtalyan
lar enterne edılecektir. Bütün 
harp geınilen sağlam olarak dev
red ilecektır. 
MISffi SEFERBERLİK TALEBİNİ 

KABUL ETIVIEDİ 
Yüksek Mısır müdafaa konseyi

nın talebı lızerınt', Mısır ordusu
nun tamamile seferber edilmesi 
hakkında Meclise verilen kanun 
proıesı I~ğvedi.lmıştır. Maamafih 
mecburi askerlık ıçın b, ı !ay ilıa 
lıazırlanmaktadır. 

Siyası mameısıııer 
( Bq tarafı 1 incide) 

Heyette bulunan Alrnanyanın 

Moskcıva Büyük Elçısı Von Schu. 
lenbourg Ankarada kalmıştır. bu
gün tayyare ile oradan Berlıne 
hareket edecektir. Bırkaç gün ev
vel memleketlerine dönmek üze
re şehnmızden geçen Sovyet Rus. 
yanın A yrupadaki sıyasi mümes
sıllerı V? tebaasından murck.kep 
144 kısılık kafile Karstan Rusya. 
ya ge~"Tllışlerdır. 

Amerika Manita 
limanında 
(Bat tarafı 1 incide). 

Vaşington Buyük El(.'ısı Amerika tara
fından japoıı gemUeruıe Panama Ka
nalını ıeçmek hususwıda g<iısterilen 
milskilit dolayısıyle Harıcıye Nezare
U nezduıde ıeşebbüsatta bulımmuŞtur. 

Sefaret memurlanndan biri bu te
ıebbilıılln protesto mahıyetlnde <1<>'11. 
m~ hal ıçin bır anlaşma •emini 
bulmalı: malı:ııdalyle malümat talebi 
mahiyetinde oldU:Unu blldirml&tir. 

Sovyetlerinbu /İzlandaya çık
sabahki resmi mak harbe gir-

tebliğleri mek demektir 
Londra 17 (RadYQ)- Bu sabah 

neşredılen resmi Sovyet harp teb. 
liğı: 16 temmuzda bütün gün 
Pskof, Smolensk ve Dobruısk 
mıntakalarında, şıddetlı muhare. 
beler cereyan etınışlır. Dobru • 
ısk ve Novograd Volinskı mınta
kasında Sovyel mukabil taarruz
ları devam etmektedir. 

Sovyc\ tayyarelerı.. düşman 

hava meydanlarına, düşman te
cemmu noktalarına ağır taarruz
larda bulunmuşlar. Plocsti petrol 
mıntakasile Sulına, Tulça liman. 
larında düşman na.'iliye ve petrol 
gemilcrmı bombardıman eyle • 
mişlerdır 

Bır keşif müfrezemiz, cepbe 
gerisinde gayet iyi maskelenmiş 8 
düşman tayyaresi keşfetmiştir. Bu 
tayyareler motörlcn bozuk oldu
ğundan dolayı havalanamışlardir. 
Müfrezemiz 17 makinist ile 27 
tayyareci esır etmiştir. Bır Macar 
tayyaresı Sovyet topraklarına inip 
teslim olmuştur. 

Rogaçeften çekilmekte olan bir 
düşman tank taburu ihata edile
rak imha edilmiştir. 
+ Vişl, 17 (A.A.J - İmparatorluk

tan araşıt ithali arttınlnııştır. Yağ ve-
slltası 100 gram arttınlmışnr. 

+ Budapeşte, l7 (A.A.) - Maca
ristan He Hın•atısı.ıo ara~ında doğru
dan doğruya trltl"ffln muhabereleri tek
rar teess etm~'i..it. 

' ' ı-· ~~ ,. . ' . 

Moıkova yoluncla 
(Bat tarafı 1 incide) 

mından verdıklcn zayıata değecek 

mahiyette hıçbır şey elde elmiş 
olmıyacaklardır. 

İngilız ordusunun saliıhıyctli 
bir memuru da şunları söylemiş. 
tir: Verd•ğı muharebede Sovyet 
ordu•una hayran kalmamak ım
kiınsızdır. 

Bu za: ~unları ilave eylemiştir: 
Harbı n dördüncu hafta -

sındayı1. ve Almanların başardık
ları şey bır kazanç olarak sayı • 
lamaz. 

İkı gün evvel Almanlar ~k 
tannan bır kaç ıddıa serdetti • 
!er, fakat Alman propagandasının 
ağzına Alman ordusunun çiğne • 
diğırıden daha büyük bır tıpa tı

kandığı göriılmektedır. 

Sovyeterin çarşamba sabahı 
ncşreltiklcn teblığe göre Lenin. 
gradın batı cenubundakı Pskof 
bölgesınde şiddet!ı bır muharebe 
cereyan etmışhr. Muharebenin 
büyük btr kısmı hakkında sarih 
maliırnat mevcut olmamakla be
raber, Sovyetler muhtelıf Alman 
makinelı ve motôrlü bırliklermm 
muhasara, ımha veya tardcdil • 
diklerıni bildirmişlerdir. 

Keza Vitebesk bölgesinde de 
büyük bır muharebe cereyan et
mektedir Fakat Moskovaya gi. 
den yol üzerınde kaın Smolensk 
halô. Sovyetlerın elindedir. 

Kiyef önündeki Vnlynsk ve 
Novograd bölgesinde de şiddetli 
bir muharebe cereyan etmekte
dır. 

Profeılr Ziya Oln 
(Bat tarafı 1 incide) 

Vaşington 17 (A.A.) - Ofi: 
Cumhurıyetçi Seanatör Paft 

radyoda söylediği bır nutukta 
İzlandanın ışgalı meselesinde hü
kümetı tenkit eylemiştir. 

Senatör bu ışgalin birleşik 

Amerikanın kongrenın tasvibi ol
madan harbe girmesı demek ol. 
duğ'u kanaatındedir ve şöyle de.. 
mıştır· 

İzlanda Avrupa kıt'asındadır. 
Biz müdahale ediyor ve 80,000 
İngilız askerıru serbest bırakı -
yoruz. 

Bu suretle ilk defa olarak İn
giltere - Almanya harbine filen 
ve askeri surette ıştirak etmiş o
luyoruz. 

Amerika istiklali 
günü münasebetile 

Londra 17 (A.A.) - Amerika 
iotikliil günü mıinasebetile Po. 

lonya Reisicumhuru B. Raczkiewicz 
tarafından çekilen tebrik telgra
fına Amerika Rcısicumhuru B. 
Franklin Ruzvelt aşağıdakı tel. 
grafla mukabele etmiştir: 

Polonya milletinin Bırleşik A
rİıerıka millet·ne karşı sarsılmaz 
dostlui;<u hakkındaki teminatınız 
çok kıymetlidir. Amerika milleti, 
Polonya mılletinın dostluğu ile 
ütıhar etmektedir. 

Bayat pahalılığı 
(Birinci Sahlteden Devam) 

lerın de istifadesini rica etmiş • 
lerdır. 

Ayni idarede çalışanların bir 
kısmına hayat pahalılığı verilip 

diğerlerinın bundan hariç hıra -
kılması muvafık olmıyacağından 

Şrkelihayriyenin yakında işçile. 

rıne de zam yapacağı ünııt edil

mek\edır. Esasen Havuzlar İdaresi 

ve saır fabriklar da işçilerınin üc. 

retlerıne pahalılık zammı i!Ave 
etmış bulunmaktadırlar. 

Alman· Sovyet 
harbine bir bakış 

(Birinci Sabit- Devam) 
tahkimatının ela Pazartesi akşamı 
Almanlar tarafından zaptedlldlği
ni blklırmektedır. 

Bu yeraltı. tesisatını han betonarme 
mevzii almak için Amanlar 36 saat 
mücadele etmlşlerdir, 

Dığeı.· bir Berlın haberine göre d~ 

Almanlar Lentngrad üzerine fasılasız 
yUrwnclctedır. Buna nıu\.·azi oJarak, 
SO\')'eılerın alelacele ı:etırd!ği fırka
ların inhUAlı de devam etmektedir. 

Yıne aynı lwlber, alınan esirlerin Ua
deslne atfen, Baltık memleketlerınde
ki Sovyet orduları kumandanı ile ma .. 
iyetinde bulunan on subayın kWlwıA 
dızıldıgını bildırme.ktedir. 

cMafı Leıyo!l' İspanyol gönüllille
ri Sarbruk'a gelmtştır. Airamdaıı bll
dirildığine giıre, ilk Hırvat gönüllüleri 
de buradan hareket etmişlerdir. 

Fin tebliği tımdlye kadJU FinlAndi
ya tiZerlnde 1!4 Sovyeı tanal'ell dü.
şürüldüjlunü bildirnıektedır. 
SOVYETLERE 

GÖRE 

Sovyet tebliği, Vitebsk ve Novoıırad 
muharebelerlWJl fiddelinden balısedl-

7or. 

HARP VAZIYET/ 
Cenaze saat 11,30 da Cerrahpaşa 

hastanesınden alınmış \'e Beyazıt 
camısinde namazı kılındıktan son
ra talebelerin elleri üzerinde Üni
versitenin ıç avlusuna getırilmiş
tir. Burada Rektör, ProfQSÖrler 
ve talı-beler tarafından merhumun 
hayatından ve memlekete yaptığı 
hizmetlerden bahseden nutuklar 
sciylenmıştir. Müteakıben merhu
mun cenazesi Eyübe götürülerek 
ebc<ll metfenine terkedilecektir. 

Pokov - Porhov mıntakasında, mo
törhı bır Atman ıırupunun ilıata ve 
kısım kısıın mıha edildl&ıru bildir· 
mcktedir. Gert kala.ıı lwuıı G&rbe do.C
ru sürülmektedir. S-, (Birinci S&hlteden Denm) 

''Yc•tler bır Alman zırhlı krupu
~u ktSım kısım rmha eylemişler; 
b Inıan kıt'alarının gerı kalam gat'

e do !ru sürülmektedir 
'Bız evvelki vaZ1larımızda Al

~anların büvük kunetlerle Stalin 
a•t·nın Pskcıv - Vıteb•k kısmına 

~likleneceğini yazmış, Lcningradı 
lrle ederek Sovyetleri Baltık de

ll;z>nctcn \'e donanmadan mahrum 
~11lı<.'k ve en kısa istikamette Mos
b~ı·aya il<'r!emek içın Almanların 

0Yle bir harekat planı kullana
caklar•nı da irnve etmiştik. Bu 

a ık bır hakikattir ve büyuk rr:ey
S .ın nıuh J 'ıeleri haline gelmıştir. 
,. ) etıerın Baltı memlcketle-

n en Ç< kıl elcrıruıı büyük bir 

t 
t.ı l '1 .ınu c.ef'atla tekrar et.

ııt A k · -man teb o;ı Baltık memle-

Almanlar şımal cenaJıla daha u
run zaman uğraşmak mecburıye
tınde kalacaklardı. 
Şimdı son vauyet şudur: Pskov 

istikametınde Alman yarması he
nuz muvaffak olmamıştır. Bu 
bölgede Leningrad istikameti Al
man kıt'alarına kapalı kalmıştır. 
Sovyet!er zırhlı bırliklerın ileri 

hareketinı durdurm~tur. 
Fakat Vitebsk bölı;e-sinde vazi

yet buhranlıdır. Almanların Sta

lin hatt:nda şarka doğru en çok 
girdikleri istikamet buradadır. A
caba bu gıri.ş bir yarma haline ge
lecek mi?. 

Üniversitemize bir milyon lira
ya yakın servetinın mühim bir 
kısmını bırakan merhumun bir 
büstü yapılarak Cerrahpaşa has
tanesinin göz kliniğine konulacak
tır. 

Dün tesadüfen ölümünden bir 
kaç saat evvel yüzünün maskını 
almak üzere kendi.sini ziyaret e
den heykeltraş Kenan Aliyi gö
rünce, merhum gülümsemiş ve: 

<- Asıl heykel gitmek üzere ... 
Tam zamanında geldiniz., demiş
tir. 

v·itebsk'te anudane muharebeler ol
muştur. Alınanlar Sarlı:a doğru ilerle
mek !çın beyhude gayreUer sarfetmit-
lerdır. • 

Bllltk Denizinde bir So"Y"\ destro
yeri hucumuna uğradığı Alman tay
yarelerlnden ikisıni dUşurmti,)tür. 
SOVYE1' HlİKÜMETİ KAZANA 
NAKLEDİLDİ 

Ne,')'orktan ııelen habere!ere göre, 
So'7ct hükümeU daireleri, M<>.>kova
dan 450 fersah mesafede billuruııı Ka
zana nakledilmektedir. Yalnız Harlci
ye Komi.!)erliğı muvakkaten, Moskova
da kalacakUr. Bu sebeple sefirler de 
orada kalacaktır. 
LENİNGRAD 
DÜŞERSE 

Amerika 'nın 
kara tesisatı 

tahsisat • • 
ıçın 

(Başmakaleden Devam) 
ceği b"lli olmadan japonyanın ne 
harbe gireceğ~ ne ginuiyeceği, ne 
de _umumi ve harici siyasetinde bir 
değişiklik yapıp yapmıyacağı hak
kında sahih Ş"kilde hiçbir hükiim 
verilemez. 

mektuplal" 
(Bq tarafı 1 ıncide) 

olmıyan tarzda ya~.ınıış b•ı.un. 

mak.adır. Ayni zamanda m~'lte

v!yatlarının deL11Eri ve istinat e. 
dilen esasları da belirtilmemek • 
tedir. 

Muhtelif maksa:larla \'P bir 

hizmet ifa etmek kasdile yazılan 

bu mektuplarda imza ve hüviyet 

Vaşington 16 (A.A.)- United 
Pressin verdiği bir habere göre 
Bahriye Nezareti Kongreye bir 
kanun proıesi tevdi ederek bah
riyenin kara tesisatını genişletmek 
ve Kodiak, Midvay ve Vake ada
larında deniz üsleri inşa edilmek 

üzere 300 milyon dolar tahsisat 
iStemiştir. 

Konoye kabinesinin hususiyeti 
totaliter devlet ve rejimlerle an· 
!aşmasında ve dünya i !erine o 
gözle bakmasında idi. Sovyet Rus
ya ile ademi tecavüz paktını da 
imzalıyan yine bu kabiııe idi ve .. 
o ,.aı.:ı bu hadisenin bir mütalea 
cephesi de şu idi: 

- Almanya; Amerikayı tutmak 
için japonyayı Sovyet gailesinden 
azade kılmak için bu ademi teca
\.'iiz Jlaktını imzaya sevketmi~tir. 
Kendisi Sovyet Rusyadan gelecek 
bir taarruzu veya SovJet Rusya
ya yapacağı bir taarruzu basara
cağına kanidir. Bunun için de U
zak Şarktaki Rus ordularının gar
be çekilmesinde bir mahzur gör
nırmiştir. Ademi tecavüz muahe
desinin ruhu budur .. 

• !erini tasrih edenlerm zarureti 
kanuniye olmadıkça ahsiyetleri 

yalnız Komutanlıkça malum ka -

lacağı tabiidir. Binaenaıe,·h l-en. 
disinde medeni ve kanuni cesaret 
göremiyenlerin imzasız adres ve 

hüviyetleri tasrih edilmeden gôn

derdiği bu gibl mek•uplar münae. 
recatı nazarı it:bara alınml\·arak 
yırtılıp atılacaktır. 

Şe rlmlztle tayyare 
tecr besi 

Örf İdare K'l~utanı 
Korgeneral 

Ali Rıza Ar!unkal 

(l lıı.ci Sayfadan Devam) 
bari p memleketler denemeler ya
parak hakikatte gürültüden, ses. 

ten ibaret olan bu çeşit hava akın

ları hakkında halka bir fikir ver. 
meği faydalı bulmaktadır. Tecrü
be günü canavar düdüğü takmış 

bir kaç tayyare şehrimizn üstün. 

de düdüklerini öttüre öttüre u

çacaktır. 

Şimdi, Alman - Rus mücadele
sjnin en önemli \'C en hayati bir 
sanıava girdiği bir anda. yine bu 
kanaate ve tefsire dayanilıuak: 

- japonların artık Amerikayı 

tutına~ına lüzum kaln1amışhr. Bi
lakis Sovyetleri arkadan vurma
sına ihtiyaç vardır .. 

Gibi bir yeni Alman noktai na· 
zarının ortaya konmuş bulunma
sı ihtimali mevcuttur. Bu ihtimal; 
ancak totaliter de\'letlerle daha 
yakın bir birlik ve beraberlik ifa
de edecek ve Matsuoka'yı dışında 
bırakacak bir kabinenin i~başına 
gcfm..-.;i; Rus - japon edemi teca
vüz paktını hiikilmsüz sayması ile 
kabili tahakkuk olabilir. Bunun bir 
aksi nazariyesi de bilakis tebeddü
lün bir japon . Amerikan - İngiliz 
anlaşması esasına dayanacak bir 
kabinenin isba'1na getirilmesi ih
timali olabilir, Bir üçün<:ü ihtimRl 
de tamaınile milli japon emelleri
ne sadık ve fakat şimdiki halde 
sıkı bitaraf bir si~·aset takip et
meyi faydalı görecek bir kabine
nin i başına gelmesidir. Ancak, 
her üç ihtimale ait olarak hüküm 
verebilmek görülüyor ki yeni ka
binenin teşekkiilüne bağlıdır ve 
her üç ihtimal de varit!ir. 

zayıf ihtimal olarak ortaya çıkaı• 
nıaktadır. japoııya~·ı he men harbP 
sokacak bir k•bİnonin işbaşına gel• 

mesi de yine üphe menuudur. 
Dalıa ziyade a Ja gclNJ; ne Ruv 
yaya karşı, ne de Almat\yaya kar ı 

tamamile bir hiivi~·et \'C anlayış 

angajmanına girrnemis, mii~takil 

japon siyaseline sadık ve ~imdilı:i 
halde . ~rbesilik ve bitaraflık rnn
bafaza eden \'e Alman - Rıı• har
binin kat'i netid iri giizctli;vcn 
bir kabinenin işhatuıa gelmesidir. 

Bunun içindir ki. biz '5-Bhsan hemn: 
japonyanm barb._. girmesinin sırası 
gelmediğine •e fakat bir gün be
hemehal geleceğine kani buluuu
yoruz. 

---~---

Beyratta Generaller 
latlncle 
(Birinci Sahifeden Devam) 

General Dentz Beyruttan ayrıl
ml§tır. 

FRANSIZLAR MACLÜP 
ADDEDİLMİYOR 

Vişi 17 (A.A.)- Neşredilen mü
tareke şartlan arasında, askeri 
mağlubiyet <>lmad:ğı kaydedil
mektedır. Fransa subay ve erleri 
şahsi silahlarını muhafaza etmek
tedır. Diğer harp malzemesi, li
manlar ve liman malzemesi ve va
purlar İngilızlere bırakılmıştır. 

Fransız harp esirleri kamilen 
tahlıye edilecek ve Suriyenin iş

galı tamamlanınca memleketleri

ne gnderilecektir. 
Sunyedeki Fransız tesisatı, has

taneler, mektepler, dispanserler 

mahiyetlerini ve imtiyazlarını mu
hafaza ve İngiliz kontrolü altın

da çalışmağa devam edeceklerdir. 
İslıkbale taalluk eden hiçbir şey 
~mza edilmemiştir. 

Bir otobls blletçlıı 
(! inci Sayfacbıı Devamı 

trole hücum etmiş ve otobüsün 

demirini kaparak Neşetin kafa. 

sına yapiştırmıştır. Neşet de ken-

dini tecavüzden korumak için Sa. 
lihin üzerine atılnuştır. Biraz son-

ra kavgacıları polis ayırmış mü.. 
cavız biletçi hakkında takibata 

geçilmiştir. 

Etini makineye 
kaptırdı 

Perşembe pazarında sabun fab
rikasında çalışan Süleyman dün 
elini makineye kaptırmış ve ya
ralanarak Senjorj hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir Beygir sahi
bini yaraladı 

İçerenköyünde Kuyu sokağında 
Yahya Kırım, evinin biraz ötesin· 
de hannan sürerken, hayvan ba-. 
denbire azarak öteye beriye çif
te savurmağa başlamış ve Yahya 

Kırımın gözüne vurduğu bir çifte 
ile adamcağızı ağır surette yara
lamıştır. Yaralı shhi imdat otom<>
bili ile hastaneye kaldrilmıştı.r. 

Kanh kavga 
Tahtakalede Muhakeme soka

ğında 11 numarada oturan çuval 
mağazasında çalışan Abdullah ile 
Cavit kavga etmişler, Abdullah 
bıçağını çekerek Cavidi muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Abdul
lah yakalanmıştır. 

Anrak, japonyanın milli iddia
ları ve ~enişleme hırsı karşıomda 
İngiltere •·e Amerikanın Tokyoyu 
ne dereceye kadar tatmin edebt· 
Ieceği şüphesidir ki, bir İngilll • 
japon - Amerikan anla mnsını en 

GAYRiMENKUL 

Konoye kahinesi hel"j•~·in ba
şında, Almanyanın: 

- Haydi vakti geldi, harbe gİ· 
riniz... 

Talebine maruz bir kabine ol
duğu kadar, Rusyanın: 

- Benimle ademi tecavüz pıık
tın.ı en samimi tezahiirat idnde 
akt ve imza eden sendin .. 

Sözüne de muhatap olan bir 
kabinedir. Fakat, yenıi bir kabine 
verilmiş sözlerin, mevcul !emin
lerin, mütekabil anlayış ve taah· 
bütlerin yeni bir anlayış ve tef· 
sirle tağyirine gidehilen ve ser· 
bestliğini -müoasip güne kadar!a 
muhafaza edebilen bir katine 
olabilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

SATIŞ ILANI 
İstanbul Dördüoeü İcra Memorln,,,"uodan: 

Ödünç para mukabilinde ipotekli olup s;;ı.tılmasına karar verilen f'atılıt.e ve_ 
nibahçe Keçeci Piri mahalle.; Sormaşılı: Neyzen sokağında eskı 3 yeni 3 1'n lı 
lınne mruıbahçenin tamamı açık arttırmaya çıkan!mışt.r. 

Evsafı: Mezk:Ur gayri menkul Edirnekapı K~i Pül mahallc-s!nin Neyz n
ler sokağında 35 taj Na. ludur. 

Zemin Kat: Bir sofada altında bodrumu olan bir oda merdiven altuıda U..ı 
hıel.A ve bir mutfak ba~çeye çıkılır kapı. 

Birinci Kat: Bir sofad:ı 3 oda bir hell vardır. 
Bahre Kısmı: Etraiı tahta ve tenekeperde Ue çevrili ir,;in<ıe bir kaç mry a 

ağacı vardır. 

Umuml Evsafı: MezkUr hane ahşap olup dahilen ve ıırka bodrum tCSmıOL'l 
birinci kat olan kısmı tuğla olarak tamir ve inşa ediln1ektcdir. İtirde C'lek 
tesisah vardır. Zenıin kat penceresine kafes ve birinci ka' ('umbah e sol tan.
!ı çinko kaplıdır. 

Hududu: Sağı Faik hane ve bahçesi arkası Cemil &lht'('"Si ve İ am ~1emı .. 
tası ba.hÇ'esl. Solu Hürmüz vesaire arsası, önü Neyzen sokağı i1e mahduttur 

M.eıqıbası: Tamamı 101 metre murabaı olup bunun 48 metre murabb~ı lıma 
ve mütcbakisl bahçedir. 

Takdir olunan kıymeU: Gayri menkulün hali haı.:lr alım \'C satım fiyatlarına 
göre ehli vukuf tarafından tamamına 850 Ura kıymet takdir olw;.muştr r 

1-İşbu j?'~yrimenkulün arttırma prtnamesi 2017/941 tarıhinden itibaren 41/ 
524 No. lle İstanbul Dördüncü İcra Da fre!inio muayyen numarasında hrtt • 
sin görebilmesi için acıktı.r. İllnda ,.azılı olanlard~n fazla malümat alma!{ isti .. 

yenler, ~bu ~artnameye ve 41/524 doa:;ra No. ıile memuriyet.imiJ:e milr:ıcaat et .. 
melidir. 

2 - Arttırmaya iJtiralı: için yulı:anda yuılı kıymetin % 7,S ııiııbotin<!e 0"1 
alcçeot ve-ya milli bır banlcanın lemlnat melı:tubu tevdi edıl..:elı:tlr. (Madde l2i) 

J - İpotek sahibi alacaklılarla diler aliilı:adarlanıı n lrtı!alı: halı:lı:ı ._,hl 'e
rinin rayrlmenlrul Qzerlndelı:i lıaltlannı, hu.suıile f&U Ye maorafa dair olan iddi
tarını , !:;bu illn tarihinde,, itibaren ıs ıüıı içinde evnılı:ı müsbiteleriyle bir. 
llkt. memuriyatimJ-. bUdlrmeltrl ıcaı..der. Aksi halde baklan tapu sk'Ji ile 
abli olmadılı:~ Atıf bedelinin paylq ınuındaıı hariç kalırlar. 

' - Gllsterllen stınde arttırmaya iltiralı: edenler arttırma ,,.rtnam .. ini O• 

tımı111 M lilzwnlu mo16mstı alıml ve ltunlan tamamen kabili etmiş ad ve l!ib•r 
olunurlar. 

S - Gayri menkul 11/8/Hl tarihine mıisadlf Paza~•i glinü saat 14 ten 18 
ya kadar İstanbul Dördüncü icra Memuırıı:ğunda üç defa bağırıldıktan sonr.ı en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma l.,cde-ll n1uham!"lc:1 kıymetin yJZde 
yetmiş besini bulmaz veya satış istlyenin alacağına rüçhanı olan dıge alacaklı· 

tar bulunup da bedeli bunların bu gayrJ menkul ile temin edılmiş al.le: k'<tr 'Tlın 
ınecmuundan fazlaya çıkmazsa en ı;ok oT'ttıranın taahhüdü b:!.kl k::ılmı:;k (ız(>re 

artunna 10 gün daha temdit edilerek 21/8/941 tarihine milsadll Perşembe gı.ınu 
Mat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra ~femurluğu od:ısınd3 ıır, ır:na 
bedeli satış lstiyenin al3cağına rüçhanı olan diler EılAkalıların bu s~yri meı -
kul ile temin ed1ln1iş alacakları mecmu undan razlay 1 c;•.krrak ıartiy'e ~n çok 
arttırana IJı&Ie edilir. 

1 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal vf'ya verilen miilı• 
let içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisl"ldcn e·-vrl en yD.k
aek teklit:te bulunan 1tim.se anetmif olduğu bedelle almaca raı:ı oh:;-sa ona, 
razı olmaz ~eya bulunmazsa hemen 7 fÜD müddetlr arthrm"r• çıkarılıp t'n çak. 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasında.ki fark \'e geçen günler için % 5 de.'1 he
A' olunacak fa.iz ve diler xararlar •:rnca hükme hacet ka1makswn mem r:Y.. 

DOKTOR • thnlzce ahodan taıı.ıı olunur. (Madde 133) 

Balız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE l't1ÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

:\fua,ene saatleri: !.S - 6. Tel~ H399 

7 - Alıa arttırma bedeli haricinda olaralc yalnu tapu ferot lıaranı ,- ~ı 
-.ıelfk vakıf t.1viz bedelinJ ve ihale karar pullannı verm~t• mecburdur 1.J.ü 
terakim verPier, tenvirat V4! tanzifat ve deualiye resminden ruUte\.·cUlt r.~ .... 
diye rOsumu ve müterakim va kıl icaresl ahcı:ya ail olm<ıytp arttırma b~ ı ı d .n 
~olunur. . 

1 İşbu ııayri menkul yukarıda gösteı ilen tarihte !stımbill Dör lıın U lc-a 
f\1'em11rluğu odasında l5bu tlAn ve ı:ös~.rUen Mttır-na şartoa~nesl d2ır~ode tJ.· 

S l nGen ;;ür'atle çekilen bir 
d "t;"t t. mandarunın ma.yetin
<:I • ':'" subayla beraber kurşuna 
t~ 2•1 11 1 ~ ni yazıyıor. İhtimal doğ-

uıır. Zira bu hata yapılmasaydı.. 

Bu Sovyet ihtiyatlarının muka
vemetine, Sovyet tank ve tayya
relerinin Alınan zırhlı birlikleri
ne kar ı mücadele kudretine bağ
lıdır. Şımdilik Vitebsk şarkında 
bır yarına alameti belirmiştir. Sw
yet!enn yapacakları mukabil ta

arruzların netıcesine intı.zar et
meliyu. 

Heykeltraş Kenan Ali merhu
mun maskın• almı.ş ve bundan bir 
kaç saat sonra da Profesör hayata 
gözlerini ünam"<lır. 

cTlrues> gazetesi, Leninıırad kay
bedilse bile. kara harekatı bakımın
dan bliyük bir felaket teşlı:U etmiye
ceğinl, "'1tat deniz bakımından çok 
\'dhim neticeler doğuracağlnı yazıyor. 
Çünkü SovyeL donanması harpıe mü.
him blr unsurdur. Alınan nakliye ge
milerinin Caa!lyetini durdurmalı:fadır. 

Bu donanma harp harici kalırsa. Al
manlar, Lelon,ya ve Estonyada kullan
dıkları üslerden daha iyi bir muvasa-
1.ı lcznin etmış olacaklardır. •·------------•• ı blacatı ilAn olunur. 941/52l 



İLE ~ABAH, .. ÖGLE:~ VE AKŞAM 
Her •eınekte.n so~ (iinde üç defa mu.ııt.aıamao 

dişlerinizJ hrcalaymı%. 

~a~rikalar Satınalma Komisyonu İlanları 
ŞartnamJ 

Bedeli 
Malzeınenm 

Cınsl 
İhale gün 

ve Saati 
l\.1uhammen 

Bedelı 
Lira 

Kat'l 
Teminat 

Lira Kuruş 

800 ton Maz.ot l2/7 t941 Salı 14 73.800 9880 
50 ton bor yağı 22/'i /941 Salı 14,30 25.000 3750 369 
1000-1500 metre mL 
kabı cevi2 tomruğu 22/7/941 Salı 15 57.000 8550 285 

Yukarıda cins ve mlktan yazılı mal r.eme hizalarında go::;terilen gün ve sa
atlerde Askeri Fobrikabr Umum Müdürlüğü merkez .satın alma komisyonunca 
p<Jzarlıkl:ı ihale edilecektir, Muhammen bedel ve kat'! teminat ve şartname be-
delleri htz~ılarında gOsterilmlştir. c'tf758, 

+ + 
Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 
Keşlt b<deli <22082> lira olan yu

karıda ya%llı i11$0at Askerl Fabrikalar 
Umum l'l.üdilrlı.itü satın alına komis-
1onunra 31 Temmuz 941 t.arllıinde 

Perşembe «(lnu saat 15 el<- kapalı zarf
la ihale edilecektir. 

Şartname el> lira eli> kuruştur. 

Muvak.Jtat teminat cll556:> lira cl5> 
kuruşu havi teklif mektuplarını ~z
ll<ür giınde saat 14 de kadar komisyo-

f e TAKVİM e' 
aıunl U57 Hızır lllc<t IHI 

TEMMUZ C.AHİB 

4 73 22 

Yıl 941 A, 7 y.._,ti -T[MMUZ 
S. D. Va.itli S. D. 

5 43 Gti.n .. 904 

17 
13 20 Öf le .. 41 
1711 hwı 840 
10 39 ~ 12 00 

Perşembe 22 35 y- 1 57 
3 31 im..<ik 6 52 

na vermeleri. (5759) • 28 / T~mmuz / 941 pazartesi gü-
nü saat 15 ve 15,30 da kapalı zarf
la ihale edileceği ilan edilen Ada
pazarında bir tamirhane müştemi· 
ıatı tesisinin şartnamesi .ı. lira 
<23, kuruş ve Küçük Yozgatta 
yaptırılacak inşaatın l'iartnamesi 
de 78 kurll§tur. •5807> 

Devredilecek Il:ıtira Beratı 

•Kuyu kuyudatını almağa ma& 
sus elektrod• hakkındaki ihtira i
çin İktısat Vekaletinden alın.rruş 
olan 12 Temmuz 1939 tarih ve 
2767 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kere icadı 
Türkiyede mevkii fiile konması 
için icara verileceği teklif edil
mekte olduğundan bu hususa faz
la malumat edinmek isteyenlerin 
Galatada Aslan Han 5 inci kat 
1-3 numaralarda müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

Menimin boğucu 11caklarından sığınak, şehir gürül
füeünden uıı:ak, emsalsiz manzarası ile maruf 

• • 
Kadıköy f N C f Gazinosunda 
Bır ak,am: Muhte,em saz hey•tt 

Kemen~e Kralı: ANASTAS 
Keman: Eşref 
Piyano - Tanbur Faize 
Cünbüş: Bes. Kavalalı Mehmet 
Ney: Emin 
Kanun: İsmail 1 

BAYANLAR 
SoHts AYDA 
MAHMURE HANDAN 

~ CAN ve HİKMET 
Hanende Meşhur ARTAKİ 
Gazelhan BİGALI ~'!EMHET 

Gece, İstanbula dönmek için A1otör Temin edilmi~tir, •••• 

istanbui"; Komu\anlıgı Satınalm~ ~Koinisyo·nu ~ ~~ ilanlafı · 
~ • - ' p - ~' 

Beher ktl suna kırk beş kuruş fiyat tahznin edilen 600 ton sığır eti 
kapalı zari ile eksiltmeye konulmuştur. Eksillmesi 21/7/941 günü saat 16 da
dır. Şartnamesi her gün Fındıkhda komisyonda &örülebilir. Muhammen be

deli iki yüz yetmiş bin lira olup ilk teminatı 14550 liradır. isteklilerin bel
li günde kanunl vesikaları ile birlikte tekli! mektuplarını en geç saa\ 15 e 
kadar makbuz karşıhğı Fındıklıda satJnalma komisyonuna vermeleri. (6337) 

* Aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek madd.,,,inin 19/7 /941 

gfuıü hizalarında ıöstcıllen saatlerde kapalı zart usulile ekl!!iltmcleıi yapıla
caktır. Şartnameleri her gün komisyonda &örülebilir. İsteklilerin belU &iuıde 
aşağıda gösterilen saatlerden en az bir saat önceye kadar tcklil mektuplarıru 

kanun! ves.ikaJan ile birlikte Fındıklı da satınalma komisyonuna vermeleri . 
(5338) 

Cinsi Miktan 
kilo 

Muham. Be. 
lira ~. 

ilk teminatı 
lira krş. 

Eksil1me S. 
saat D. 

Yoturt 
,(l(il 

50000 
30000 

15000.00 
6400.00 

..,.. 

1720 ton kuru ot 29/7/941 gü
nü saat 11,30 da kapalı zarf usulü 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 173600 lira, ilk 
teminatı 8130 liradır. Şartname

si her gün komisyonda görülebi. 
lir. Otlar şartnamesindeki kayıt • 
lara göre ayrı ayrı da ihale edi • 
lebilır. İsteklilerin belli günde 

muayyen saatten en az bir saat 
önceye kadar teklif mektuplarını 

kanuni veSikalarilc birlikte mak.. 
buz karşılığı Fındıklıda satına! -
ma kom•syonuna vermeleri. 

c5600• 

1125.00 
405.00 

11 
11,30 

Aşağıda eb'atlan yazılı 30 par. 
ça branda bezinden örtü 18/7/941 

günü saat 15 de pazarlıkla satın 

alınacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İstekli • 
lerin belli gün ve saatte teklif 
edecekleri fiata göre kat'! temi
natları ile birlikte Fındıklıda sa. 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Eb'adı 

-1oxıo 
ıox2,5 

(5837) 

Mi.ki arı 
adet 

10 
20 

17 Temmuz 1941 
18 00 Program, ve Memleket Saat 

Ayar •. 
18.03 Müzik: Radyo Caz ve Tango 

Orketitrası (İ. Özgür ve Ateş 
Böcekleri). 

18.15 Konuşma: Memleket Pos-
18.40 Müzik: Piyasa Şarkıları. 
19.00 Konuşma (Dertıe~me Saati). 
19.15 Müzik: Radyo Caz ve Tango 

Orkestrası Programının De
vamı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Müzik: Yurttan Sesler. 
20.15 Radyo Grıı:etes1. 
20.45 Müzlk: Fasıl Hcy'eti. 
21 oo Zi;. aat Takvimi ve Toprak 

JrJahsulleri Borsası. 

21.10 Müzik: Fasıl Hey'eti Progra
mının Devamı. 

21.25 Konuşma (San'atkArlarım1z 

Konuşuyor). 

22.30 Merrıleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Esh<im - Tahvi
ltıt, Kambiyo _ Nukut Bor
sas (flyat). 

22.45 Mti?Jk: Dans Mü:iği: (Pl.) 
22.~5/23 00 Yarnki Program, ve 

Kap311$. 

YARINKİ PROGRAM 

?.30 Program, ve Memleket Saal 
Ayarı. 

7.33 Müzik: Haf:! Program (Pi.) 
1.45 Ajans Hab<rleri. 
8 00 Müzik' Halil Parçalar Prog

ramının Devamı (Pl.) 
8.S0/8.45 Evın Saatl, 

12.30 Proeram, ve lllemleket Saa\ 
Ayarı. • 

12.33 Miizik: Nakış Semailer ve 
Saz Semaileri. 

12.4.5 Ajans Haberleri. 
13.00 Jlltizik: Hafif Şarkılar. 

13.15/14.00 Mii~ik: Karışık Prog-
ram (Pi). 

Göz Doktoru 
Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpa~::ı N lmııne hastanesi 

Goz Mütehassısı 
i·.ıanbul Belediye karı;ısL Saat 

(3 ten sonra. Tol. 232 J 

,,, 
"Evet, güzelim; onun 

SAYANI HAYRET 
• .. • t ........ 

oıdu~u!J ~s~ı ~?!eli~i~I"'" 
·_.,> 

l ___ !-f~cuÇil~· ti/atın sizt de yapılrna.<•nto 
lstermisiniz ? 

- •eu TENi" ÇOK 
(İ1tr trlle[in ftıkdir vt tıtr kadının •ASRAFLI GÜZELLiK 
f&Jota nazarlarını celbetmtti arz,. ENSTiTÜLERİNE GİT· 

l(divgrmusunıu 1 •EDEN ÇABUCAK Ye 

'KOLAYCA TEMİN 10E-
81LIRSiNIZ. 
1BAKINIZ NlSIL: 

Her akşam yatmazdan evvel cild 
gıdası olan pembe renkteki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde, Viya
na Ünlversjtesl Profesör1er1nden Dr. 
Stet.;kal'in keşfi olup tnbıl \'e ıhya e
dici bir un~ur olan \ e BİOCEL> t:i
b1r edılen kıymetli cevher , .. ardır. Eu 
cevher siz uyurken cildi besler ve 
gcnçl~tirir. 1-IC'r sabah, daha açık, da
ha nermin ve daha taze bir cildle uya
nacaksınız. Buruşu.kluklannız ve çlz
g. e· ınız sernın kaybolacaktır. Sa
bahlan d:ı gene ctıd gıdası olan be
yaz renkteki yağsız TOKALON kre-

mini kullanınız Terkıbıncte, en ~ 
mE'<, en çirkln bir cildi bcyazlatıp 1~ 
mll$a.tacak ve ayni zamanda bc-lel 
temiı.liyecck klymet ı un 11r1ar vn · 
40 ve hı: ttlı ':>O ya Jarı k 
bu Sfıyc<.lc- gt'nı,; kı gibı ev i " 
nemin bir cıld \:e ihı... z ~lı. 
bir ten tem n t"d ı,ı ter Bu ba 
zıte<la,y.tatboic Jş be, 
dln1ar bu kre le ln y ı h y ç' 
müsmir netief_ ını h anı sltay: 1 1 
raf ve tasdik edıyor\ı TOK \J.. 
kremleri garantılidir. Memnun it 
madığınız takdirde paranıı. ıad ~ 

Devredilecek 1hti.ra B<'Tatı 

Karbon dö sfilfid i.maLne mü. 
teaJık usul ve tertıbab hakkın -
dak iht.ıra için İlttısat Vekaletin. 
<kn alınımı; olan 23 haziran 1939 
tarıh ve 2774 numarlı ihtira bera
tınm oihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir ve yahut icadı 

Tıirk.iyede mevkii fiile koymak 
ıçın salahiyet dahi verileceği tek. 
ld edilmekte olduğundan bu hu· 
susta fazla malıimat edinmek is. 
tiyenlerin Galatada, Aslan Han 
5 ınci kat 1-3 numaralara müra • 
caat eylemeleri ilAn olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12 - 7 -1941 Vaziyeti lstanbul Deniz KomutanlığındaJl 
Deniz Lisesi ve Gedikli Erbaş Mektebine 

talebe alınacak 

BORSA 
16 Temmuzı 941 

l Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 isv Fr. 
100 Floria 
100 Ra1ilma* 
100 ııeı.a 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cet ıtrcıaıa 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 P9ıı16 
100 Le7 
100 Dınar 
100 Yen 
100 İsv Kr. 
100 Ruble 

....... nllır·• 
5.2. 

130.-

30.10 

--
1111376 

-
81.1375 
11.005 

ESHAM VE TAHVİLAT 
İkramiyeli 'Jr. 5 1931 
T C lllerkez Bam:. 

r 

19.M 
131.25 

A k t 1 t 
ıı:-ı 

Albn: Safi kllocn.:m. 
Banl<Dot. 

12.604,6!' 

vı.ıwıı: . 
.... u • ., ..... ,.__, 

T1lrk Llruı . 
~Jl•>ıHlılrl 

Altın: Sa1 lkilocram 12000,965 
AHına taııYill Jı;abll -- clöviz
llır .. 
~ cl6Ylalar n borçlu lt1irlıııı 

~ 

- TallYIDortı 
Donıhte edilen eT1'a1a Mli<CÜ19 
bıJılıtı . 

J[a111mun 1-t el macldelerlne tevtl• 
lum Hazine tarafından vlk.l ~t 

•• lıtC...._.: 
Tlcarl SeneUer . 

- .... tall•til ........ 

1 
Deruble edilen evrakı ııalıAU· 

" - Jonİn Jtarıı!"1 eslıam TO YJı.. 
vili\ (itibari kJ1m.U.) • • 

• • --- Eü&a " Tail. _.._. 
Altın ft döviz llzttlne a
Tah..ılll o.urlDe ·- • • 
Hu.ine,• kısa vadeli aYaDL • 

• 

BuiDo7e 11850 Ho. lu - 111119 
açılan albn 1r:ııqılılW a.._ • 
Himed.uiar t t t 

lluhtıllil' ' • • • • • • • 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

N o. 68 _ _,,,, 
Yazan: Francis Machard Çeviren: İskendeT F. SERTELLİ 

Böyle parlak bir talih kuşu her bekar 
erkeğin başına her zaman konmaz 

en haudar semtidir. Temiz ormaD 
havası iDsanıll ciğerlerini fişirir 
burada. 

'le yavaşça kulağıma eğildi: 
- Nasıl ,anlaşabildiniz mi? 
- Kat'i birşey söyliyemem am-

ma, benim memnun olduğum ka
dar, Madam da benden memnun 
olduğunu sanıyorum. 

- O halde yarın ben meseleyi 
lıendısıle açıkça konuşur ve nişanı 
bır iki gün içinde yapmağa çalışı,. 
r.m. 
Bır kenarda sigara içiyordum. 
.M.ıster Ti - Vone- da ayni mevzu 

üzerinde betıimle konuşmak iste
di, yanıma sokuldu: 

- Madam çok kibar, değil mi? 
- Evet.. hem itibar, hem de 

güzel 
- İstikbalde mes'ut bir yuva 

kurabileceğinizi lianıyorum. 

- Ben de bu fikirdeyim. 
- O halde bu hayırlı işi yarın 

bitirajpn. Malfun ya, böyle ,eyler 
ı>eağı sıcağına olup bitmeli. 

- Bu hususta bana yai'dım e
Cleseniz, minnettar kalının size. 

- Bu i§ benden ziyade janın e
lindedir. O, bu &ilenin eski ve 

Lir& 

102.124.204,75 
20.164.339,-

528.605,28 

318.849,61 

16.880.317,31 

44 907.~12,53 

158. 7 48.563,-

21.683.011.-

266 682.921.05 

45.537.041,93 
8.310.245,19 

4.968,64 
~.20843G,53 

-.-
167.684.926,75 ------

YekOn 

Lir• 

122.817.149,03 

318.849,61 

61.787.829,84 

137 .065.552,-

266.682.921,05 

53.847.287,12 

172.898.331,92 
4.500.000,-
7.404.559,91 

827.822.480,48 

l T-uz ltJI tarihinden lt.i-

sarromi bir dostudur. 
Sonra manalı b"r tebessümle ila

ve ett•: 
- Madam janeti ben de jan va. 

sıtasıle tanıd•m. Çok krbar, çok 
temiz yürekli ve asil ruhlu bir 
kadın .. Sizi şimdiden tebrik ede
rim, dostum!. Böyle parlak bir 
talih kuşu her bekiır erkeğin omu-
21111a konmaz. 

- Oldukça serveti de varmış 
7.annediyorum. 

- Evet. jan bana bundan da 
bahsetmişti. Dedim ya, talihin var
mış. Allah ikinizi de mes'ut etsin. 

Bütün bu sözlerin yalan ve 
gösterilen samimiyetin sahte ol
duğunu bildiğim halde, Madam 
janetle evlenmek veya hiç değilse 
nişanlanmak ciheti, b<!ni teshir e
derek kadar parlak ve cazibeli gö
rünüyordu. 

Ti-Vong biraz yürüdü. Tel<Tar 
janın yanına sokuldu. Madama, 
beni mP5{,Ul etmesi :çin gözile i
i"ret verdiğini seziyordum. Ti -
Von,g janla konuşurken, güzel Ma
dam yanıma yakla§ıyordu. 

p a • .... ,., 
.._... ».- ı 

Adi ve fcvtt&l.lde 

'fu.rıal 
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T ... TlllUkl • 2 1 ı 
Duuhle edilen evrakı nalı.dl,... 

JCanunun 1 - 1 inci maddelerine 

tevfikan Hu.ıne tara.ımdaıı -
ted!Jat 
Derubte edlleıı rnakJ ...wı,. 
baki;resi . 
Karıılıtı tan1am011 alim olan& 
Ulveten tedıv!ile Tnedileo 
Reeskont mukabiU ıaveten ı.da

vüle vued.ilen 
Hazin01e 1apılan alnn kar1ılıkh 
avans mukabili 3902 No.lı ks.nWI 
mucibince UAve\en "Mdaville TU ... 

dilen . 

METDUAT: 
""'U...: 

Altın: Safi klloçam 877,150 

3850 No. lu kanuna ıöre Huin079 
açılan avaıu mukabili ""'dl oı .... 
nan altınlar: 

Safi ltllouam 855• l ,930 

Dö'l'lo TaalllltWala: 

Lir• 
' Lira 15.000.000,-

7.822.019.15 
6.00C.000- 13,822.019,15 

158.748.563,-

21.683.011.-

137 .065.552-

17.000.000.-

250 000.000.-
/ 

113.000.000,- 617.065.552.-

69.154.294,75 
1.233.782.03 70.388.076,78 

78124.167,~ 78.124.167,90 

.Aiğıdaki ~artları hniz olanlar Deniz Lls«i ıle Gedikli Erbaş Mcktebııı' 
talebe olarak alınacaktır. 

Deniz Lisesine gtrecek Talip1erin: 
ı - Ya~lan birinci sınıf it:in lS--18 
2 - Yaşları ikinci sınıf içln 16-19 olacaktır . 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçü.k olanlar da a ul ediloc<>l<°t 
4 - Lise biri..Dci sınıfa orta mektep mezunları alınacağı gıbt U en :ı bı. ili 

sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama Okuluna girmiye tahplern· 
ı _ Yasları il - 17 olacakur 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu eı.1ınacağı gibi orta okulun muhte]Jl r" 

nıllannda ikmale kalmış olanlar da alı ncaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir şene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu s~rtıarı ha.iz olup _Deni_z Lisesi ile Deniz G~d.ikli Erbaş .Hazırlarna ~ 

kuluna gırmek istıyen talıplerın 15 Ağuston 941 tarıhıne kadar Jştanbulda ~J 
lunanların Ka!-;ımpaşada Deniz Komutanlığına, hariçte bulunanların da mal"l 
A.skerli.k Şubelerine müracaaUan. •5708> 

Devlet Denizyolları işletme U. Mü~ürlüğü ilanlan 
NAZARI DiKKATE 

Karaaenizde ve Ak.denizde gece seyri yapılmaması hasebiyle KaradtJJ~ 
Bartın, İzmir sür'at ve Ay\'alık yolu tarifeleri 17 Temmuzdan itibaren 11' 
vakkaten tadil olunmuştur. Bu tadilcita ıöre: ~ 

1 - Karadeniz yolu postaları Perşembe ve Pazartesi günleri Galata ral' 
tımından ıiiaat 17.00 de kalkacaklardır. Haftada yalnız iki posta yapılacaktır(( 

2 - Bartın yolu postaları Cumarte i ve Çarşamba gii.nleri Sirkeci rıl"l 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövlller n alacaklı Xllrlııl 
baki1elerl 

• mından sa.at 18.00 de kalkacaklardır. d' 
3 - Izmir sUr"at postaları Galata rıhtımından Pazar günleri saat 16.00 

28.952.377,56 28.952 377 .56 

Muhtel.it • • ~ ı 103.970.287,09 

YekOn 827.322.480.48 

......... ddl •• Alta -- - .. 1 

Artık, içinde gülmemek için 
hndinıi güç tuttugum bu loomık 
sahnenin birinci pNdesinın kapan
masını bekliyordum. 

Yüksek bir •esle: 
- Madam, dedim, sui bugün 

fazla rahatsız ettık. Art k bize mü
saade rdmiz .. sizi fazla meşgul et
miyelim. Belki işleriniz vardır .. 
belki de istirahate muhtaçsınız. 

Madam janet: 
- Ah Mösyö, dedi, siz ne kadar 

naziksiniz.. bu kadar derin dü
şünmek şüphesiz büyük bir neza
ket eseridir, Sam.imi olarak söyle
meme müsaade ederseniz, bugün
kü toplantımızdan pek memnun 
olduğumu itiraf edeceğim. Doğru, 
çoktanheri bu kadar iştihalı bir 
yemek yememiş, bu derece sami
mi bir dostluk havası içinde va
kit geçirmemiştim. İnsan bazan 
böyle samimi dostlarile vakit ge
çirmeğe ne kadar muhtaçtır bil
seniz .. 

- İltifatınıza teşekkür ederim, 
Madam!. Ben de ayni h!slerle mü
t.ehassisim. Bundan sonra sık sık 

görüşeceg,mızi ümit ederim. 
- ŞJphesız. şüphesiz.. Ben, 

dostlarımı her zaman, hetta her 
gü~ evimde görmek, onla•la dai
ma hoş vakit zeçirmek islerim. 

Yemekten sonra fazla oturma
dık. 

Ru kısa. fakat manalı konuşma
larJan sonra kal~tık .. Madam ja
netten m•lsaade alarak ayrıldık. 

Kap:cı jan, biraz evvel kulağı
ma: •Ben nişan işini yarın bitir
mek isterim• dediği içın, bu me
selenin halhni Ti-Vong da, ben de 
ona bırakın ıştık. 
Köşkten çıkarken, Madam jane

tin tatlı ve sıcak sesini duyuyo·r
dum: 

- Sizi sık sık beklerim, Mösyö. 
Şüphesiz diğer dostlarımı da. 

• Ertesi gün saat üçle 
dört arasında .. 

Kapıcı ıan nişan meselesini hal
ledecekti. 

janet bana üçle dört arasında 
randevu vermişti. c~ Vat) 

ve Per~embe gı.inle~i saat 13.00 de kalkacaklardır. j( 
Pazar postası Istanbula Cuma gtinü saat 9.00 da \'e Perşembe postası 

tanbula Pazartesi saat 12.00 de dönecek tir. 
4 _ Ayvalık yolu postaları Cumar t~i \"e Çarşamba günleri Sırkecl rıllu' 

mından saat 12.00 de kalkacak:Jardır. _,J' 
5 - İstanbuldan Perşembe günleri ka1kme'kta olan Hfı.ve Çanakkale P-

ası 24 Temmuz Perşembeden itibaren JA}t·edilmiştir~ (5920) . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-../ 

Lise Mezunu memur alınaca~ 
lstanbulP.T.T.Müdürlüöünden 

1 - İdaremizde münhal rna9.§h ve ucretli 
mi.ı..sabaka ile alınacaktır. 

meınuriyetlere lae mezuJllf'1 

2 - Müsabakada muv~ffak olanlann K~aı en1n tekli! edecrği yerde ıncJ!lı.ı 
riyet kabul etmeleri şarttır. .4 

3 - ıtüsabokada muvaffak olanlara 3(i56 sayılı k.ınun hükümlC'rinc g 
20 lira asli ınaaş veya 75 lira ücret verilecektir. ~ 

4 - İ:steklilerin 788 sayılı memur1;n k.anu~unun 4. _üncü maddesJndeki St( 
ları haiz olmaları ve devlet memurıyetıne ılk defa gı::-eccklerln 30 ya;ınl 
memiş olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya girmek isteyenler 18/7/941 Cwna gunu akşamına )(:4 
aşağıda yazılı evrakı müsbiteleri Ue bırlıkte lst. P. T. T Mudürluğu 
kalem muamelat kısmına müracaat etmelidirler. ,/ 

6 - Musabaka 21/7/941 Pazartesi günü 5'1at 10 da Beyoğlu P. T. T. J>it' 
nın üçüncü katında icra olunacaktır. 

Getirilecek evrakı müsbite: 

ı _Dilekçe .. 
2 - .Aiı kağıdı .. 
3 _ Zabıtadan iyi hal kAıtıdı .. 
4 - Adliyeden mahkUmiyet ve ma.ı nuniyeti olmad1gına dan· ... ~sikB .. 
5 - Lise diploması .. 
6 - Nüfus tezkeresi.. tı' 
'1 - Askerllkle al~kası olmadığına dair kayıtlı bulunduğu askerlik Ş'\,~~ 

sinden v~ika .337 doğumluların iJk ve son yok~mal~nnı yaptırmış ol~ıl 
ve mektebe kayıtlı talebe oldUğundan dolayı tecıl edılmiş bulunmaları 
dır.> 338 doiumlulardan bu vesika istenilmez. c5497> 

SAHİP VE BAŞMllHARRİRİ 
NEŞRiYAT DİREKTÖRtl: 

.soN TELGRAF 

ETE'[ iZZET BE~cr 
CEVDET KARABiLGİN 
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