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Sovget-Alman 
harbinin istik
bali hakkında 

ihtimaller 
Eğer. ~ovyet - Alman 
harbını Almanlar kaza. 
nırlarıa dünya iki ihti
hal kartısında kalır: Ci· 
kan Harbi veya ıulh. Fa• 
. a~, bugünden her iki 
ıhtımal üzerinde de 
Kat'i bir hükme varma• 
nın imkanı yoktur, her 
fey cereyan etmekte bu· 
tu~an harbin neticeıine 
aglıdır •. 

}' 
~:ETEM iZZET BENiCE 

tid~ovyet • Alman harbi biitün 
Şiııı:: ~e d~şeti ile devam ediyor. 
llıer.ı.; ar~ın safahatından :r.iyacle 

_ So tOd.iien mevzu ıudur: 
1-.ı Vyeı_ - Alınan harbi taraf· 

•ıı bir• . • 
hal ne) UUıı lehine biterse istik· 

B.. 
1 
er Ketirec:ek?. 

oy e b' 
için· ır suale cevap vermek 
.ak;,(0 haştıı timdiki harbin ne 
~ Ve nasıl biteceJ:ini bilmek 
lar 'tndı~. Almanlar mağlôp olur
ınuı:~n\ Sovyet cephelerindeki 
rit· h adı taarruz ve dehşet ve-

lı • anıleleri Rus ordusunu im· 
3)ia kd.ı' 

bir h 1 gelmez ve takat kesici 
e.ase al ve .netice iktisap ederse; 
dl n harbın istikbali ne olacak?. 

111Ye bir sualin yeri ,.e manası kal
\:a~ Almanya iki ateş arasında 
tdil ' sulh olur, Almanya dikte 
llıı Ocek ~artlar altında yeni niza· 
>.h:,1 bulur. Fakat, eğer Sovyet • 
he,· ~n nıücad<>lesi Hitlerin gale
la 1 .ıle neticelenir, Sovyet ordu· 
"rı 11lıhaya ve Rusya inhilale uğ-'•a· d" .,_. • da 1_' unya ıaı vazıyet karşısın· ... ı,. 

llu 'k: 
1 

1 ı vui:nt şudur: 
- Sulh 
~ Cihan harbi_ 

doatııeak, bugünden her ikisi de 
da)ı;"ı,"'nz ol~n iki devlet ansın· 
~·- . u harbın nasıl biteceği hak· 
"""'la bir h .. , __ 
il.; 

11 
k u .. me varmakMzın bu 

la•. ? tayı sırf bir ihtimal ve 
'•Ztye . 

"'1ın Yt tahlil etmiş olmak ha· 
ıııdan "t 1 Sulh mu a ea edebiliriz. 

lıalde iı•k_lif'ıni yapauk olan her
oQy]• rnanyı olll<!aktrr ve şunu 

1YOcekfir. 
-A . 

tlııın S Yrıtpa kıt'asına hilrim ol-
etttıı'..' :v!et Rusyayı da mağlôp 
t••yik aı:ıında ve solumda beni 
!tara k •debilecclc hiçbir büyük 
itan dö:"V•li kalmamı~trr. Fazla 
ile 8111 lll.ek istemeksizin İngiltere 

llııgü aş:.ak istiyorum. 
~İlter\\ ~. \'az ve ifadesi içinde 
.\tınaııı e ~0Yle bir vaziyette dahi 
de but ar • •nlh yapmak niyetin· 
lerıe i~nınadığını muhtelif vesile
lııgiıter:". etrniştir. Amerika ve 

L. - llitı~. v •. • 
. 'lltbaıı • '" reıımı ~·1ktlmadıkça, 
~•tııad ~ılletıer i<tiklôllerine ka· 

l>iv 1 
ça sulh yapmıyacağız.. ..., .or O .. 

'"•••ki· rtın de bunu tekrar mı 
er, Yok•a· 

lıl; - ıı.,. b' k. 
llli~·eı· •r ere şu Almanyayı 

•?ı~..,.~· !konuşmak mutlaka 
dir.. Ve stılb yapmak değil-
' llıi dl 
0kte Y•ce-kler?. Bunu o vakit 

ı\ neceğiz. 
.\) lleaı., kat•· b' 

llıaııy 1 ır red karşısında 
he dev •ııın da İngiltere gibi har
~•l\aı ~ın edeceği muha\ikaktır. 

' u takdirde harp; behemc· 

~'t'aını Beşlnct Sahifede) 

~ı·~-
ÇocoK 
•Aairzst 
hk nı&~tlı bul
llıacanıı:ıı halledip 
deh di le t ye kazanan 

Uçilk okuyucula- ı 
1'ıını:ı kimlerdir'! 

4 tlncilahlle
llllze bakımı. 

·----
rı 

' 
ı:.ovyeı oro.uwmnın fim4l cep hesi kumım<tıını Mattşal Von>fÜOf ile cenup cqlıesi Kumandanı 

Mareşal Budyeni 

Sovyet Tebliği 

Devam eden 
müthiş muha
rebenin neti
cesi belli değil 
Sovyet müdafaa hat

larında şimdiye 
kadar değişiklik yok 

Lond:ra 18 (A.A.)- Sovyet teb
liğine göre Pskov, Smlensk ve 
Volinsk arasındaki büyük sahada 
dünden ve evvelki gündenberi 
çok şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. Şimdiye kadar b'l 

(Devamı Bettnei Bııhlf-l 

At Yarışlarının 

Almanlara Göre 

Kat'i netice
nin yaklaştı
ğını gösteren 
alametler 

belirdi 
Londra, 18 (A.A.) - Alman 

tebligl, Şimalde> ~phenın mer· 
k.eu.ne kadar ~iddeUe devam eden 

muazzam muharebelerln Sovyel· 
!er için vahim aksUlAıneller ha· 

1 

sıl ettiğini, Cenupta da tarihte as
la nili,..i görtilmiyen bu muhare· 
bede, neticenin yaklaşmakta ol
duğunu gô,eteren al5.meUerin be· 
lirdiğini tebarüz ettirmektedir. 

ikinci haftası 

Bu hafta koşuları han
gi atlar kazanabilir? •• 
Koşu yerinde yeni tedbirler a
lındı. Tren saatleri değiştirildi 

At yal'l§larının ikinci hatta ko
ıuları pazar günü saat 16 da Veli
elendide yapılacaktır. Ya~ ye
rinde balkın yarışları iyi seyret
mesi için tedbirler alınmış, yeni 
çifte ve ikili bahis gişeleri yapıl
mıştır. 

Almanyanıa Moıkova 
sefiri yarın gidiyor 

Alman Tebliği 

Smolensk alın
dı, Moskova 
civarı bombar· 
dıman edildi 
Be r l j n Smolensk'in 

zaptını bir kere 
daha teyit ediyor 

Lood:ra 18 (AA)- Alınan teb-
liğinde Smol )rjn Almanlar ta. 

(Deftmı Jleothıej Sahltedol 

Bazvelt donanma 
relılerlle glrl•tt 
Vaı;ington 18 (A.A.) - Ruzvelt, 

Amerikan oonamnası kumandan· 
larile uzun uzadıya görüşmüş -
tür. Müzakereler hakkında hiç 
mal\lmat verilmem istir. 

Alman • Sovyet 

BABBINE 
818 BAKIŞ 

Alman Or-
dusu Smole
nsk'i aldı mı, 
alamadı mı? 

Sovyetler bu 
baberı teyit 
etmiyorlar 

Sovyet Ordusunda 
disiplin için askeri 
komiseri i k 1 e r ih-

das edildi 
9 l\;llLYON İNSAN 
ÇARPIŞIYOR 

Şark ~phesindekl büyük ha· 
rekata dair gelen son Alınan ve 
Sovyet tebliğlerine göre. \ az.iyet 
şudur: Alman tebliği. Sovyetlerin 
son ihtiyaUarına da müracaat e
derek, Alman 1lerlemE"Sini dur ... 
d'urmıya çalıştığını bildirmekte
dir. 

(Dn-..mı ~ Sahifede) 

Sovyetlere göre 

SÜRPAGOP MEZARLIGINA 
GÖMÜLEN 1 MİL YON LİRA! 

Bugün Büyük Bir 
Def ine Aranıyor/ 
İhtiyar Ermeni zengini para ve 
mücevherlerini niçin saklamış? 
Bugün öğleden sonra Belediye 

Mezarlıklar Müdürlüğünde te • 

şekkül €den bir heyet Taksimde 
Sürpagop mezarlığında büyük bir 
define aramağa başlıyacaktır. Bir 

Ermem kadını tarafından re mi 
makamlara biidinlen bu bir mil. 
yon liralık definenin 1293 Rus 
harbinde maruf bir E=enı ta • 

(l><'vamı B .. ln,·1 <abit<·•I<) 

(~_H_A_R_P __ V_A_Z _İ Y_E _T_İ J 
Almanların birkaç gün içinde 
Leningrad ve Moskovaya vara
caklarını düşünmek hatadır! 
(Yazan: EMEKLi 

Dünkü yazımızda Vitebsk ve 
şarkında vaı.iyetin buhranlı 01-
duğunu yazmıştık. Bugün Alman 
resmi tebliği Smolensk şehrinin 
Alman kıt'aları taraf•ndan işğal 

KURMAY SU.BAY) 
edildiğini ve Stoklıclmden gelen 
bir haber de Estonyada Narva eh
rinin Sovyetlerden al.ndığı1' bil

dirmektedir. 
(Dn>aml B<şlnd Sahif«le) 

Kat'i zafer Kı- Paraşütcü zan· 
zılordun undur nile tevkif edi-

Londra 18 (A.A.)- Moslrova-

/ 

l f 

Bir ölü yılan 3 
kadının ölümü 
ne sebep oldu! dan Öğl'enildığme göre, .tiınam. en sporcu ar. 

darlar mehafilinde sükılnet ve 
itimat hüküm siırmektedir. Kızıl· 
ordu çok iyi döğ'-ışmekte, yarık
ları kapamakta ve düşmana bü
yük zayiat verdirmektedir. 

Birçok muharebeler kaybedil
miş olsa bile, Kızılordunun tabi
yesi o şekildedir ki, harbin mu
kadderatı muhakkak surette Al
manların hezimetile neticelene
cektir. 

Bir köy muhtarımızın tç zavallı kadın bar
baısaslyetl memna-1 man yerinde nasıl 
niyetle kar' ı landı zelllrlendller ? 

Elflz.ığda Beden Terbiyesi mükelle
:fiytine dahil olan kız ,.e erkekleri ye
t&tirecek .sporcu mııa1llmler için açılan 
kampa mensup genclıer Pcozartesi günü 
~ elbiseleriyle 2230 meıre irti!aın-

(Devamı Bqlnct Sahifede) 

Balıkesir Vilayetine tlıbJ Bur"ıan'y• 

kaza:;;ının Kızıklı köyünde feci bir QA ... 
dişe olmuştur: Bu köyün harn>an ye• 
rinde c;alışan işçilerden Oç kadın (ıg

le yemeği yerken berabcrJc·rındc gc ... 
(Dev.mı ~ Sa.ıılfe&,) 

Yeniden 90 bin 
çuval Kahve geldi 
Bu suretle bir yıllık ihtiyacı
mızdan fazla stok temin edildi 

1 itaıyan mütareke 
beyeU ba ıabab geldi 

Devlet Demiryolları İdaresi de 
halkın yetişebilmesi için koşu ye
rinden kalkan hususi treni saat 
18,4-0 da hareket ettirıneke karar 
verıni§tir. Sirkeciden 13.15 (da· 
hil) den sonra bütün trenler Yarı§ 
yerinde duracaklardır. Bu hafta
ki tahmin yazımız aşağıdad;r 

Sovyet Rusyadan Ankaraya gel. 
miş olan Al.'"llanyanın Moskova 
Büyük Elçisi Von der Schulen • 
burg dün tayyare ile ve Alman· 
yanın Ankara Büyük Elçisi Fon 
papenle beraber şehrimize gel • 
mıştır . Elçinin yarın tayyare ile 
Berline hareket etm<>si muhte • 
meldir. Unnan yoTuınnda bir '.Alman a~r topçusu 

Şehrimizdeki alakadar resmi 
makamlara bildirildiğine göre İs· 
kenderuna yenid~n 90 bin çuval 
kahve gelmiştir. Bu miktar bir 
senelik ihtiyacımızdan fazladır. 
Böylelikle memleketimizde mü
kim miktarda kahve stoku birik
miş bulunmaktadır. Bu mallar !s-

Suriy~dclti İtalyan mütareke 
heyeti· Toros ekspresi:e şehrimı
ze gelm!~tir. Heyet birkaç gün 
şehrimizde ).-alacak Ye buradan 
memlek~tine dör.ecektir. 

BİRİNCt KOŞU (SATIŞ Ko.}:JSU) 
Dört ve daha yukar yo~taki saf 

(Devamı Jktılrıri Sahifede) 

NOTLAR: 

Mabaıtbmlsln be 
mtlbarek 'l 

Bizim mahut arkadaşla konu§U· 
yorduk da, 

- Şu Zekeriyaya iuanm muha· 
sibi misin be mübarek?. 

Diyeceği geliyor .. 
Di)·crek, devam etti: 
- 'Üstad başmuharrirden ziyade 

muhasebeciye benzilor. Yeni bir 
hesap çıkarmış. Denizaşırı harbe 
gidttek her ere iki ton lıılarında 

yiyecek ve malze1nc lôznnn1ı~!. 
Nereden ve na"l ~ıl-arır bu be· 
aabı?. 

Gülerek: 
- Siyasi tahminlerde viikıala· 

nn tekzibi şıppadak yapışıyor, 
henüz bu nevi hesap tahminlerin
de hakikatin ölçiisii tezahür et· 
mediğine göre birşey söylil em.,.m!. 

Dedim. • • 

s 
•• u 

" SON TELGRAF" okayu • 
cularına 11arlkul4de aeıı 1 

dı edebi bir ROMJt.N bazırla 

R 
O Çıngırakları! 

uçu~ 
lstanbulda başlayarak Anadoluda geçen ve 
okuyucunun edebi zevkini okşadığı kadar, 
kendisini de macera ile beraber uzaklara 
sürükleyen meraklı bir aşk romanı 

Yakında" SON TELGRAF,, da 

Kasapla
rın itirazı! 
Et narbının kaldırıl· 
maıı tekrar istendi 

Perakendeci kasaplar namına dün 
Fiat M.iirakabe Komisyonuna yapılan 
bir ınüracaatte mevcut narh üzerin
den l•fü edilemediği bUdlrilml~ v<! 

narhın kaldu·ıhnO."l :lahut ta toptancı
lar için bir azami .au• fiati tesbit o
lunmsı tekrar istenmiştir. 

Kasaplar narh kalkarsa piyasaya 
daha bol miktarda hayvan gelece#iJıl 
ve bu yüzden flııU~rin dU§eeetinl id· 
dia etmektedirler. Keyfiyet komiı ... 
yonca tetkik olunmaktadır. 

T Üne 1 seferleri 
önümüzdeki ay 

tatil ediliyor 
Tünelin kayışı gittikçe eskidi

ğinden ve henüz Amerikaya sipa
riş edilmiş olan yeni kayış da gel

(De,,,,... 5 ~ ~fada 

(Denmı 5 lnd Sayfada) 

KISACA 

ELDEN ELE 
DEVREDiLİRKEN 

A. ŞEKIP. 

Artık, Suriyede herşey ol
du bitti. İngilizler burada hare
kete başlarken iki esas ileriye 
sürüyorlardı: Suriyenin bir 
mihver üssü haline gelmesine 
müsaade etmemek, Suriyeyi 
müstakil yapmak. 

Birimi dava tahakkuk ettiril· 
di. Suriyede §İmdi Alman ve 
İtalyanlar değil, İngiliz ve Hür 
Fransızlar vardır. 

İkinci davaya gelin~e, Suri
yenin siyasi idaresi Hür Fran· 
sıılara bırakılmış ve vadedilen 
istiklalin bu çerçe' e içinde ta
hakkuk ettiriltteği i gal ta. 
mamlandıktan sonra ilan edil· 
miştir. Bunun manası şudur: 
Suriye, harbin içinde ve harp· 
ten sonra, harbin neticesinde 
anavatana Hiir Fransızların 

biıkiın olması takdirinde l ine 

Hiir Fran<>ızların istt'diği. mü
nasip gördüğii ekil n ölçiide 
müstakil olacaktır . 

Bu istiklal buı;iin olduğu ka· 
dar olabileceği gibi biraz daha 
r1enis ye n1ec.c1it 19:lG da hn7ır· 
h 

(anıp dJ ta<bik mcvkiine l o-
nulamıyan ınuahedc benzerin
de de olabilir. Göriiliiyor ki, 
Suril e elden ele devredilirk~n 
hundan daha öteye bir rnziycte 
sahip olmamıştır ,.... hakikat 
bundan ibarettir. 

Acaba, bu netice İngilizleri 
"Çe Hür Fransızları tatmin etti
ği kadar bir asırdır istiklal sa
kızını ağzında (iğni~·en Suriye!• 
3·i de tatmin etti n1i, rdiyormu? 

Herhalde, Suriyelinin bekle· 
diği şarta ınuallfık bir istiklal 
dei:'il, hemen tahakkuk ettirile
cek bir istiklal ve .. onun şart
ları ıdi. l\luhakka], k~ şu anda 
istiklal tablosunu gözlerinde 
canlandıran Şamlı \•eya Lüb· 
nanlı esmer güzeli kıdar: 

_Vuslat :vine kaldı bahara. 
Tcrenniim .. ünü mırıldanmak 

tadırlar!. 
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BEYiNDE 

AMELiYAT 

Avrupa gazeteleri yazıyor: 
İnsan beyninde ameliyat yapa
rak, bir adamın ahlakını de
ğiştirmek kahil oluyormuf .. 
Eğer, hu doğru ise, bütün İs
tanbul piyaaasındaki muhtc
kiı leri, CerrahP&§aya yatırıp 
ameliyata tabi tutmalı •• 

F .. kat, bilmem hastane ıer• 
tababeti buna rıza gösterir 
mi?. Malfun ya, fakrihal il
mühaberi almak lazım. 

Eğer, muhtekirler, bir de 
mahalleden fakrihal ilmüha· 
beri uydurabilirlerae, doğru· 
ıu pardon! 

HAYAT 

YUKO 

Harp baıladıktan sonra, 
İngilte•ede, bır çok .,:ıdınlar, 
erke lerin yerine geçti, onla
rın itini görmiye ba§ladı. 

Londra gazetelerının yaz. 
dığına göıt:, lngiliz kadınla· 
rı, büyuk vapur iskelelerin· 

de, tren istasyonlarında 
hamallık işlerini dahi yapmı· 
ya baılamu; ardır. 

Bu hadise, §&yanı dikkat· 
tir: Kadınlar, erkeklerin ne 
ağır bir h .. yat yükü altında 
olduğunu görsünler, baka· 
lım ! Bu iı, tırnak boyamıya, 
ruj aürmiye benziyor mu?. 

KESTANE, 

HASTANE ---
Bir fıkra mub .. rrıri arka· 

daı, hastane kelimesinin im
l;uından bahaederek: 

«- Elbette, diyor, hasta· 
ne, kestane yezninde değil

dir.> 
Bizim Oaman Cemale sor· 

dum: 
«- Hayır, dedi, ayni vc

zindedir. Kestane de patlar, 
hastaneye yatınca, can sıkın· 
tıaından inHn da patlar. Yal· 
nız, mestane kestane veznin
den gibi görünürse de, değil· 
dir.> 

NAMIK KEMALE 

DAlRESER ----
Değerli fikir adamlarımız· 

dan Sadettın Nüzhet Ergun, 
Namık Kemalin bütün tiirlc
rını toplıyarak mükemmel 
bir halde basbrmı§ •• 

Bir arkada§, bu eserden 
baheederken, ıöyle diyordu: 

c- Fakat, Namık Kema
lin artık yazılacak tarafı kal· 
dı mı ya?. Çünkü, üstad Necip 
Fazıl Kıaakürek bir eser mey
dana getirdi ki, içinde hepsi 

vardı.> 
Bu vaziyet karıısında, Ne;

cip Fazı! Kısa küreğiıı noter 
vasıtaaiyle bir ili.n yaparak, 
Namık Kemale ait eser yaz· 

mak hakkının yalnız kendisin· 
!!e olduğunu ilan etmesi bek

lenebilir. 
AHMET RAUF 

Edebi Roman: 122 

Elektrik 
f iati 

Nafia Vekaleti zam 
ta 1 e bini kat'iyetlc 

reddetti 
Bir müddet evvel kömür fiat. 

lerine vanılan zam d~lavısile e. 
lektrik fiatlerinin arttınlınası i. 
çin de tedkiklere başlanmıştı. 

Haber aldığımıza göre Vekl • 
Jet alakadarlara dektnk fiatle • 
rine kat'iyyen zam yapılınaınasmı 
bildirmiş ve tetkikler durduruL 
muştur. Hava gazi fiatlerine zam 
talebi de reddolunmuştur. 

llfJÇfJK HABERLER 

ViLAYET ve- BELEDIYEı 

* Belediye Emlak, İnşaat ve 
Muhasebe Müdürleri dün Çubuk. 
!uda Hidivin köşküne giderek Be
lediyeye devrldilmiş olan bu köşk 
ve mlıştemililtı hakkında tedkık
lerde bulunmuslardır. Bu tedki. 
kat neticesi Valiye arzedilecektir. 
Köşkün muazzam korusu halka 
açılacaktır. * Raporla francalla istihlak 
edenlerin sayısı gittikçe artmak· 
tadır. Bu itibarla Belediye şehre 

verilmekte olan francala çuvalı sa. 
yısının otuzdan kırka çıkarılması 1 

için teşebbüslere girişmiştir. Bak. 
kallar da Belediye müracaatle 
kendilerine un verilmesini iste • 
mişlcrse de buna müsaade edil· 
memiştir. 

* Belediye İktısat Müfettiş • 
leri meyva satan dükkinları sıkı 
bir kontrola tabi tutmakta ve 
Haldeki satış fiatlerinden nisbet. 
siz fazla fiat talep eden manav • 
!arı cezalandırmaktadır. Dünkü 
teftişler neticesinde Beyoğlunda 
Takızafer caddesinde Moiz ile 
Mehmet s~1oğlu ve <·rtağı tb
rahim hakkında zabıt varakası 
tutulmuştur. 

TiCARET v• SANAYi: 
* Piy~sadaki naftalin ihtiyacını 

nazarı itibara alan Karabük fab
rikası geniş mikyasta naftalin is. 
tıhsalatına ba~lamıştır. Naftali. 
nin maden kömürünün tasfiye • 
sinden elde edilmesi bu 6tihsala
tı teşvik eden ba§lıca amillerden. 
dir. * Şehrimizde Fireston lastiği 
mümessilleri Amerikaya yeniden 
5000 lastiklik bir sipariş vermiş. 
lerdir. Bu lastikler de yakında 
ithal edileckitr. Ayrıca yakında 
Basrada:ı da 5000 adet otomobil 
Hisliği gPlecektir. 
MOTEFERRIK: 
* Birkaç gündenberl şehrimiz • 
de bulunan Maarif Vekıli Hasan 
Ali Yücel dün Validebağındaki 
prevantoryoma giderek tedkikatta 
bulunmuştur. * Orta tedrisat muallimlerinin 
terfileri hakkında Maari:f Veka
leti tarafından yapılan tedklkler 
bitmiştir. Bu sene terfie hak ka. 
zanan muallimlerin sayısı 400 dür. 
Terfi l!steleri, tasdik edilmek 
üzere yakında, şehrimizde bulu. 
nan Maarif Vekiline gönderile -
caktır. * Kmlay veznedarı Celal Sa. 
nul, vezne katibi Samih Tipe.s 
ve muhasebe katiplermden Ka -
ramızrak haklanndaki ihtilas 
davasına dün Ankara Ağırceza 

mahkemesinde devam olunm~
tur. Kızılaydan bazı hususların 
sorulmaS! için muhakeme 30 tem. 
muz ça~amba günü saat 14 e ta. 
lik olunmuştu. 

KOL KOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Kıyasıya vunnağa başladı. Ka
rıda saç, üst baş, hiçbir şey kaL 
madı. Tekmeliyor, yumruklayor. 
Qu. 
Kadın bağırıyor, debeleniyor, 

kurtulmak istiyordu. Naci adeta 
insanlıktan çıkmış, bambaşka bir 
şey olmuştu. Nihayet kadın, ta: 
mamile takatten kesildi. Bir ı ki 
kere inledi. Naci kadına son bir 
tekıııe indirerek doğruldu. 
Nacıyenin yediği davağın ver· 

diği dch~ctle ayılan Nazan sür'at. 
le giyinmışti. Onu iterek hayıkırd:ı 

- Yürü bakalım! 
Ve üç kadm önde, kendisi ar· 

kada kim olduğunu henüz bilme. 
diği Nacıyenln apartımanından 
çıktı. 

Naci .. )ka:kta bir araılk düşün-

dü. Y.aptığına biraz pişman da 
olmuş gıbıydı. Acaba şunları ot<>
m<ıbile bındırse de doğru Tokat. 
liyana gonderse, yuksa hepsıni 
eve getırıp bır kolpo,;unu bula • 
ra.k ba§ının çaresıne mi baksa? 

Gerçi buArnavutltöy yalısının 
safası bır baltıma 'insana cazıp 

gibı görünüy<ırdu amma, beride 
yapacağı kendi işleri.:!" vardı 
Sonra en nihayet, bu hep ayı·:• 
kadın tipleri, ayni kıskançlıklar, 
yalının safası baklava kadar !ez. 
zetli olsa bile, insanı bıktırırdı. 

Sokakta Kadriye ile Seza kol 
kola girdiler. Nacide kravatını 
d~lttikten sonra N.azanın k<>
luna geçti. Serin havada bir müd. 
det konuşmadan yürüdüler. 
Teşvikiye cam.dnin önünde Na-

AL..K 
u 

Günün meselesi: Kömür 
stoku 

İıtanı a ·an bazın 
bir hususiyeti 

o u 
aya ' kömür ve 

kabı fia leri 
Belediye şimdiden kış 
için büyük stoklar 

yapacak 

lngtllz-Sovyet 1ttil8~ ~ nt}j 
Yazan: Ahmet Şükrü ESf.1 "' 

Gazinolar ne kadar pahalı, ya
hut, plaja gidip !:"imek, bir ban· 
yo almak bir sürü masral kapısı 
dediğiniz zaman, halkın asıl üze
rinde durup düşündüğü ana me
seleye temas etmiş olmuyorsu· 
nın:. 

Şunu söylemek istiyol"U2!: Son 
bir ayda, gıda maddeleri, yani 
havayici zaruriye fiatlan munta
zam bir seyir ile yükselegelmiştir. 
Bu son bir aydaki artışın seyri, 
iki harp yılı içindeki f"ıat yükseli
şinden çok daha sür'atli olmuş
tur. En basit ve memleketimizde 
mebzulen mevcut gıda maddesi 
dahi, fiatına zam etmiştir. 

ihtikar dediğimiz h3<lise, bü
tün hüsnüniyetc ve mücadelelere, 
tcskilata rağmen, hükmünü sür
mekte ve az kazançlı vatandaşları 
cidden müteessir etmektedir. 

Denebilir ki, Türkiyede hayat 
pahalılığı, daha :ıiyade İstanbula 
has bir keyfiyettir. Bu neden?. 

Elbette ki, iktısat uleması, bu· 
nun sebeplerini araştırmakta, ted
bir ve çarelerini düşün.,ıcktedir· 
ler. Herhalde sür'atli ve cc-zri ka
rarlar almak lazım gdiyor. Beş on 
kişinin şahsi menfaati ve servet 
yapması uğruna vatandaşlan 
maddi teessüre maruz bırakama· 
yız. 

REŞAT FEYZi 

Adliye Vekili bu 
akşam Gazeteci-
1 erle lmralıya 

gidiyor 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan ve İstanbul Adliyesi ıle 
bilcümle muhakimi ve ceza evlerini 
dolaşarak yakından tetkiklerde 
bulunan Adliye Vekili Hasan Me
nemencioğlu bugün saat 18 de ha
reket edecek olan Trak vapurile 
İmralıya gidecektir. Gemiden ada
ya motörle çık:lacak ve bu geceyi 
İmralı Cezaevinde misafir olarak 
geçirecektir. Vekil, yarın tetkik ve 
teftişlerine başlıyacaktır. Ağlebi 
ihtimal yarın ak~am ve yahut da 
geceyi müteakip adadan İzmite ge
çilecek ve tren yıolu ile avdet edi
lecektir. 

Vekile; Müddeiumumi ve mua· 
vinlerinden birkaçt, Adliye Dok
toru Enver Karan ve sair zevat ile 
birkaç gazeteci arkadaş refakat e
deceklerdir. 

Odun, kömür narhına zam ya
pıldı. Ayakkabılar sınıf /anıyor 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün bul edilmiştir. Arabalarla yapılan 
öğleden sonra Vali muavini Ahmet satışlar toptan olarak kabul edile
Kınık'ın reisliği altında toplanarak cektir. 
odun ve kömür işini halletmiş ve 
azami satış fiyatlarını tesbit et
miştir. Toplantı esnasında bazı <>
dun ve kömür toptancıları da k<>
misyona davet edilmiş ve mütalea
lan alınmıştır. 

Neticede en iyi meşe ve gürgen 
kuru odunlarının çekisi toptan ola
rak kesilmiıj 435 kuruşa satılacak
tır. Perakende olarak odunun çe
kisi 560 kuruşa satılacaktır. 

Rumeli ve Ana&ılu kömürlerinin 
kiloouna toptan 5,5 kuruş ve pera
kende olarak da 7 kuruş fiyat ka--İlave tren 

Sirkeci - Uzunköprü 
hattında munzam 

trenler işleyecek 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
ayakkBbı işini de tetkik etmiştir. 
Ayakkabıcıların kadın, erkek ve 
çocuk ayakkabılarile lastiklere ay
rı ayrı fiyat konulması ve bunların 
kar hadlerinin de ayrı ayrı hesap 
edilmesi için komisyona yaptıkları 
teklif kabul edilmemiştir. Ayakka
bıc:lar önümüzdeki toplantıya ye
tiştirilmek üzere her ayakkabının 
maliyetıni ve satı~ fiyatlarını gös
terir yazıl ı birer dilekçeyi komis
yona vereceklerdir. Esas fiyatlar 
bundan sonra kararlaştınlacaktır. 

Hususi seferler 

İstanbul - İzmir ara
sında Fuar vapur se

ferleri yapılacak 
Devlet Demiryolları İdaresi İs- İzmir Fuarı münasebetile İs-

tanbul ile Uzunköprü aras~da tanbul • İzmir arasında Fuarın 
son günlerde yolcu adedinin o;ok devıımı müddctl.-.ce hu~usi va.. 

Belediye kış mevsimi için şim.. 
diden tedbirler almağa karar ver
miıjtir. Bu arada kömür sıkıntısl· 
na meydan verilmemesini temi. 
nen şimdiden bütün depolarda 
stok yapılacak ve yeni depolar 
tutularak buralarda da kömür 

• biriktirilecektir. Bunun için E • 
reğli ve Zonguldaktaki kömür 
ocakları ve Karabük fabrikasile 
temaslara geçilmşitir. Şehrin ih· 
tiyacı şimdiden hazırlanacaktır. 

Yeni mavna ve 
romorkörler 

Devlet Limanlarını işletmesi 
Umum Müdürlüğü limanlarımızda 
kullanılmak üzere yeniden mav· 
nalar ve romorkörler yaptırmağa 
};arar vermiştir. Kasım paşa fab-
r ;k 1 ve havuzlarında da saçtan 
mavnalara yapılacaktır. Bunlar 
derhal İskenderun ve Mersin !i. 
ınanları:ıa gönderilec~ktir. 

noryaya tren seler-
1 er ı çoğaltıldı 

arttığını görerek bu hatta ilave pur seferi yapılacaktır. Bu ilave 1 

Devlet Dcmiryulları Dokuzun.. 
cu İ~le lme İdaresi havaların çok 
sıc1k l a şınası ve Florvanın çok 
f:a 1 aoal ı k ~iması üzerine bu pazar 
~ününden itibaren yeni tedbirler 
alına~a karar vermiştir. 

pos,aJar ışletmeğe karar vermiş- sefer önümil7.deki ayın ilk ha!-
tir. Bpstalar tarife harici ola - tasında işlemeğe başlıyacak ve 
cak ve ihtiyaca göre her iki ta. bununla beraber bilet ücretle -
raftan hsreket ettirilecektir. rinde de yüıde elli tenzilata baş. 

--<>-- ' lanacak'.ır. Demirvolları İdaresi 1 * Ticaret Vekili Mümtaz Ök- [ de trenlerde izdih.am olmaması 
men'in cumartesi ııünü şehrimize içın fazla vagon temin etmekte • 
gelmesi beklenmektedir. dir. 

, -. . . ' 
-ADLiYE ve POLiS J-

Bir katil Ağır Ceza salonunda 
Öz kar eşine bıçak çekti! 1 

Baba ve kardeş katlU Zeki dlnkl muha
kemesinde yeni bir cinayet işliyordu ı 

Sabah ları Sırkecidcn ve akşam
ları Florvadan tarife harici mü
teaddit trenler kaldırılacaktır. 
A~T.ca at yarışları dolayısıle Ve
ı:e:endiden hususi şekilde Sir • 
k~dye saat 7,30 da harnket eden 
\:en de halk·n yetiıjmesi için 
18,40 a aiınmıştır. 

---<>---

emerbur azda açı
l 11 hayvan ıerglıl 
Zyüp ve Sarıyer kazaları tarafın
dan Kemerburgazda bir hayvan 
scrg''i açılmıştır. Köylwer ser -
giy<" bir çok hayvan göndermiş • 
lm:i.r İyi hayvan yetiştirenlere 
fıOü lira mükafat dağıtılmıştır. 

Se ı gi Eyüp Kaymakamı tara • 
fından açılmıştır. 

Ekmek 1 b rlkaları 

Jıl' -•o: .ı. 
Londradan ve Moskovadall iV 1,, .. 

ber verildiğine göre, İngiltere 1. •0 ıstdı 
Sa-vyetler ar~sında bir ittif~I< jftll "~n•rı_"· 
zalanmıştıc. Iki hükmü ibtıva ,1 _ngu 

•gı .. 
den bu muahedeye göre: oı 

ıf "ıı L 
1- iki devlet, Almanyaya ~ r '?Ul et~ 

şı yapılan bu harp esnasınd• . 1 

ribirine her türlü yardımda ;
1
• 

lunmayı taahhüt etmişlerdir. ~ ınu~~ 
2- İki devlet, harbin de'" 

" "ba 
müddetince hiçbir mütareke bıt İn 
sulh muahedesi imza etmeJ!l an k ( 
taahhüt etmişlerdir. ) Qut.: 

İki devlet normal şartlar al~ 1 ntJın · 
da siyasi ve askeri bir ittifal< ~ !nsaıı 
zaladıkları zaman, ekseriya. du.Q . 
ittifakın hükümleri müzakere l'Upaya, 
pazarlıklara zemin olur ve ıJ<ı <-ril'e(' 
~afın menfaatleri telif edilir. !\ nce ıı\ 
Ingiliz ittifakı böyle normal ı' ıneıı,. . 
lar altında yapılmış bir ittifBI< 'll'ıs nı 
ğildir. Hakikat şudur ki tn.gill 1 ıısupİu 
iki sene evvel Rusya ile bov le la, 1-! 
ittifak akdetmeğe teşebbüs e 
Ve muvaffak olamad.. RııSl daha 
menfaatlerini İngiltere ile d; ·nıere 
Alınanya ile anlaşmakta görd• Jf tdi,ta 
ve 23 ağustos 1939 paktını iını' ntı; otar 
dılar. Bu paktın imzasile RU ' lar gel 
nın büyük bir hata işlediği B~ Yi~ 
şılmıştır. Çünkü bu paktın irTI .at bu 
üzerine Almanya ile garp deıf· lngilizl 
rasileri arasında harp çıkmıŞ· kadar 
harp esnaslJlda Rusya İng;1teıe hald 
karşı düşmanlık ifade eden Yok d 
vaziyet almış ve İngiliz İınP'. irlerin 
torluğunun yıkılaca~ını ve :;, Yekdj
yıkılması !az m geldiğini . dl tııahal 
matbuatının lisanile söyleyıp ngiliz 
muştur. 'lız ara 

Fakat bir gün Rusya da kt~ 0rdu: 
ni Almanya ile harp halinde lı' rııuhiın 
mu~tur. İngiltere ve Rusya, fil, Unkii 
İngiliz darb,meselinin tiibirı 11 kıı·rıı 
re ,hastane yatağında buluf'. :•ı. y e 
iki garip arkadaştırlar. Rusya•~ en 
nelerdenberi İngiltere İmpar9 ktır 
luğunu propagandasile y :kfll

1 ~Üny.' 
çalışıyor. İngiltere de Rusya! l~ıııe~ 
bolşevizminde k;ndi varlığı ~ 1lıek k 
tehlike görüyor. Iki devletın fil ~n~ak . . . ' o . l 
faatleri ansızın telif edı!mış ı·ece 

maz. eflıııak 

Çamhcada 
facak yeni 

yapı

işler 
ÇamLcayı güzelleştirme cemiyeti 

reisi dün Belediyeye gelerek Vali 
ve Belediye Reisi Lütfi Kırdarla 
Çamlıcanın imarı için görüşmüştür. 

Ortaköyde; malların idaresi ve ı avdet etti. Koridorda tekrar ayni 
bir vesayet meselesinden münfail hamleyi yapan Zeki müddeiumu
olarak babası Şevket ile kardeşi miliğe götürülerek yeniden ifa • 
Muradı tabanca ile öldürmekten desi alındı. Bu sabah bu suçtan 
mevkuf katil Zeki ve diğer karde. dolayı ikinci ağırcezada muhake
şi Sıtkının muhakemelerine dün me edilmesi kararlaştı. 
birinci Eğırcezada devam olundu. 
Önce Zeki ve sonra Sıtkı müdafa
alarını yaptılar. Reis söze başlıya.. 
cağı sırada birdenbire göğsünden 
bir sustalı çıkar!aralı: karcieşi Sıt
kının üzerine atılan Zeki bagırma. 

Bulunan ceset 

Belediye Reisliği 1stanbulun baş 
lıca ih\iyaçlarından biri olan •mo. 
dern ı:kmek fabrikaları• inşası i • 
şini hir mütehassısa esaslı surette 
retk:k ettirmiştir. Neticede Kadı • 
k ıy, tsta,,bul. Üsküdar, Beyoğlun
da 4 ekmek fabrikası inşa olunma. 
sı kararlaştırılmıştır. 

Hakikat şudur ki her ik1 fil{. 11i:ild 
leketi de karşılıyan büyük tel1 1 _ k !' 
karşısında bütün bu meselel:r ;!,luz•!Iiı 
ka plana çekilmektedir BugiiJl f Y~lts 
jimleri ve menfaatleri ne olıl~ alnı e 
olsun, İngiltere de Rusya da • "ıla a 
man tehlikesile karşılaşmal<ta' , lı. 
!ar. Almanyanın u,feri, hefll ; 'ıUn 
giltere İmparatorlı:ğunun, ~ 1 diiıu 
de Rusyanm imhası demek 

1•ıııan 
caktır. Bugün h"r iki devi•\ Unıııu 
Almanya ile ayrı ıı.yrı mu~a:e :ba oi 
halindedir. Muharebenin boY b ı ~ 

_ ki cepheli olarak devamında Jı lııı~ 
Iıca iki mahzur akla gelmekte buıun 
1- Evvelfı Almanyayı ka~ . l'l'ılts 

yan iki ordunun ahenkli çal;; 'lı liun 
ması bir ziıf teşkil etmektedıC· lıy"<! 
taraf kara, deniz ve hava J;.uV' -nk t 
!eri ;rasında bir .. '~birliğı teı11i:~ entııiy 
dilecek olursa, şupbt>sız Alnı' lnYil 
ile daha iyi döviışüıı:bilır. -~ket 

Çamlıcada Belediyece yapıla· 
cak olan otelin inşaatı tehir edil
miş olduğundan şimdilik buradaki 
büyük köşklerden biri yemekli 
panSiyon haline ifrağ olunarak oda 
oda ucuza kiraya verilecektir. 
•Tomruk suyu.nda modern tesisat 
yapılacaktır. Bu su da diğer mem· 
ba suları gibi kapalı şişeler içinde 
satşa çkarlacaktr. 
Çamlıcadaki yazlık sinema kış• 

lık, kapalı hale konulacaktır. 
Diğer taraftan Büyük Çamlıca 

tepesine yeniden 650 çam, 250 çı
nar ağacı dikılm~tir. 

Bu suretle şırndiye kadar Büyük 
Çamlıca tepesine dikilen ağaçların 
sayısı 8 b:ni bulmuştur. 

ci onları bir otomobıle soktu: 
- Dogru Tokaılıyana! 
Kadrıye ıtıraz edecek oldu: 
- Ne yapacağız orada'! 
- Yemek yıy.c·ccğız. Bu kız da 

benım odama çıkar. B.raz üstünü 
başını tdüzeltır. 

Nacının otele gır~ı adeta bir 
hadıse oldu. 

Kapıcı, grumlar, holdeki bir iki 
garson biıyük bir itibar ile deli. 
kanlıyı karşılayınca, kadınlar bır

. bırlerıne bakıştılar. 
Alaytş dclısi olan Nazan, bu 

halden en fazla gurur duyan o:du. 
Delıkanlı onu kendi odasına çı. 

karttıktan sonra, Metridote!den 
hır masa istedi. 

- Kadrıye ... - dedi • sen Seza 
ile otur. Bu kızı boş bırakmı • 
yalım. 

Kadriye: 
- İyi bir fikir .... diye mırıL 

dandı • fakat sen Seza ile oturur· 
san, daha ıyi olmaz mı? 

- Dikkat et kaçırmayasın. 
- Sanmam. Sen Naciyeyi dö. 

ya başladı: 
- Babamı öldürdün de hila ken 

dini müdafaa edivorsıın. Ben seni 
öldürmiyeyim de· kimi öldüreyim? 

Çatlad;kapıda bir ceset bulunmuş 
v; denizden çıkarılarak polise ma· 
!uma t verilmiştir. Yapılan tahki
katta bu cesedin Konya Ereğlisin
den Mehmet oğlu Necibe ait olduğu 
ve ölümün bir kaza neti~esi oldu
ğu anlaşılmıştır. Hadiseden haber
dar edilen Adliye Doktoru Enver 
Karan cesedi morga kaldırtm:ştır. Diye deli gibi mahkemeyi yay

garaya ve bir karışıklığa boğdu. 
Fakat adliye polisi Sadettin Şener 
ve muhafız jandarma Atıf; jan. Gümrük varidat. 
darma onbaşısı Ahmet bu azılı ka
tili sür'aıle ve kıskıvrak yakalayı.. 
verdiler 

Bu sırada Sılkı müddeiumumi • 
nin arkasına saklanmış bulunu • 
yordu. Salonda samiin arasında 
ki kargaşalık ve telaş; Zeki dışarı 
ya alınınca sona erdı ve sükfın 

verken evvel& kızıyordu amma, 
sonralrı gülümsemei'(e başlamış. 
tı. 

- Pl'ki , öy le olsun. 
Ve, Kadriye asansöre binince, 

Sezanın koluna gPçtı. salona gird.i 
l'·ac ı n:n beynınde• i ukde git • 

t ikçe büyüy~rdu. Bir taraftan da 
Galibı dıişünüyor, artık onun 
sür'atle İstanbula avdet etmesi 
laz ım geldı~ınc kanaat hasıl edi
)'<l rdu. 

~ Ancak Yalıda geçen misafiret 
haya.ını.n bir karşılığını ödeme • 
den, b ı rdenbire ipi koparmağı 
yersız ve lüzurn.suz buluyordu. 

Harbin doğurduğu zaruretler ne. 
ticesinde son aylar zarfında itha
latta bir parça durgunluk olduğun
dan İstanbul gümrüklerinin vari· 
datı a?almıştır. Haziran ay:nda İs
tanbul gümrüklerinin umum vari
datı 1 milyc>n 333 bin liraya düş· 
müştür. 

telmihli, imalı kıskançlık sahne
lerine alışmıştı . 

Kadınları valıda bı,kliycn kimse 
olmadı "'ını bıHyordu. Telefonla 
yanılan baskın:n da ne sure'le 
kapandığı malfımdu. Artık ne Ci· 
cisı, ne Selimi, ne Semihi kimbi. 
lir daha ka~ gün değil yalı • 
~·a uğr:ımak. hatta telefon bile 
çmağa cE'saret Pdemezlerdi. 

Hele aradan şöyle bir gün da ha 
geçsın de, bir eyyam daha onların 
sohbet.er n( k ltla ısa da. sonra 
yalnız kaldığı zaman derli top'u 
.h ir dü~ünce ve St'ktirmedcn tat • 
'"bık edilecC'k bır program çizse .. 

Bun .ara yarım milyon lira sar • 
fo>unacaktır. Ahval düzelir diizeL 
mt'z in ş ıata başlanılacaktır. 

5000 ton şeker geld 
Ti ~ret Ofisi taraf:ndan hariçten 

S"t tn a'ınmış olan 5000 ton şekerin 
şeker ~irketine devri nihayetlen· 
rr: - ı:r. Şirl<et birkaç güne kadar 
bu ~ekerlerin tevziatına başlıya

caktır. Haber aldığımıza göre Tica
ret Oiisi hariçten 5000 ton şeker 
dah:ı getirtmektedir. Bu şekerler 
de birkaç güne kadar gelecek ve 
•Jerhal <eker şirketine devredile
cektır Bu suretle, her sene hariç
trn ithal edilen muayyen bir nis
betteki şeker bu yı 1 da tamamen 
r cmle~ete girmiş bulunacaktır. 

- Hele karnın da hiç acıkmadı. 
dı. 

- ! aci\'cnin evindeki hadise 
insand• ;ştiha mı bıraktı kL .. 

- Dur bakalım, Nazan her hal
de bir :PY söyler. 

- ~ s.~inin muamelesine pek 

kızm:ş1 benzemiyordu. 
- Ü•ubilir. 
- K zsa da omurwnda değil, 

k-ızmJsa da .. 
- Fakat Nazanın yalıyı bırakıp 

bu kadar e~ç kalması her halde 
sebepsiz değil. .. 

- Ayol, hala anlıyamadın nu? 

Nitekim Toka•!ıyana gelince, 
kendısine karşı Yalıda gösterilen 
mısafırperverliğın mukabelerini 
gös.ermeğe başladı. 

Nacin in gostosunu pek iyi bi -
len Metridotel hakikaten mükeL 
lef bır sofra hazırlamağa muvaf. 
fu olmuştu. 

O her zaman böyledir. B.rden pi. 
rf'lenir, hirdf'n hırslanır, sonra da 
hırsı birdenbire geçer ... İşte bu 
sefer de böyle oldu. 

Çok geçmedi. Nazanla Naci gö. 
ründüler. Kadınlar, Nacin ın kafasında 

fılizknmeğe başlıyan yeni düşün. 
celerden tamamile bihaber, onu 
uzun muddet aralarında tutmak 
kavgusile yine eskisi ,l?ibi şen. 

•atır da\'fanıvorlardı. 

Naci de zaten ikide bir geçen 

Ka 'rıye: 
- Ne de olsa burada insanın 

canı s ıkılıyor, dedi. 
- Orası Oyle ... 
- Hele şu N acl gelsin de, her 

hald" ba ka b:r yere gideriz. 
- Fena oi.maz. 

Nazan, sanki kendi tuvalet o -
dasından terütaze çıkmış gibi. .. 
Naci ise kafasında yer etmeğe 
bşlıy n C:üşünceleri belli etmemek 
'çin ın,.lürnseyor. 

(Ariası Var) 

2- İkinci ve ayni derecede a~t 
hemmiyetli bir nokta da ITljjc bulııı 
le devam ederken, iki taraftarı 1 ~l'k y 
rinin Almanya ile ayrı sulll 1 Reti 
detmesi tehlikesinin bertar8 ~ :nııi 1 
dilmesidir. Bu, ehemmiyetli urulii 
meseledir. Çünkü Rusya ;le ' ~~ih 
manya arasında harp ç.kalı. ı~. 'I ul 
terenin Almanya ile ayn ~ ın~ele 
akdetmek tasavvuru~da bulıl il' '~le 
ğu söylenmekedir. Rıvayet e<l~ ''llı<u 
ğine göre, Hes~, Almanyan~~ • ''l'~l' 
yaya karşı.h~rekcte_geçeceg~ tı r 
gilizlere bıldınnek ıçın tngı ~f bu 
ye uçmuş. İngilizler de bu ıs 
de Rusya aleyhine Almanl'

8
• 1J •; 

anlaşmayı vadetmişler. BU flf • 
yeller ve şayialar akla yaJ<ıfl 1 ' 

memekle beraber, deverarı ' l 
durmakta idi. 

Diğer taraftan Rusyanın °~. 
hidam tehlikesi karşısında pJ 
ya ile anlaşmak istiyeccf._i . ı' 
ihtimal olarak ileri sürülıJ~:~ 
İngiltere ve Rusya bu nokta J 
ribirine kat'i teminat verfll" 
temiş olacaklardır. . r 

Geriye çok ehemmiyetli ıı:, ıı,~ 
kalı~or: Acaba İngil.te~e '~ Jt n •I 
nihaı sulh hedeflen uzerıJl il~ ''tıı 
bir anlaşmıya varmL' oJııP t . 

mi?. Muah!'de bu suali ~:r/ ~,t: 
bıraktığı gibi, bu nokta ~ı l4~k 
Moskova ve Londra süJı:ıı~, ~ 

alflV l!lt 
hafaza etmektedirler. Y <fi \. 
lony üzerinde bir anlaşıxt•) < 
r. !mı.ş olma.st mümkündür· ~1 c 
böyle bir anlaı;manın roev<: 'f.I · ~ F. ,, 
olmadığı ve meveut ise. rl 1 
dairesinin ne olduğu aııc•~,., 
İngıliz ışbirliği inkişaf ett>"' 
!aşılacaktır. 

fı· . ' .., 



B iribirlerinden ayrıl· 
mıtlar, asırlardan so nra 

yine b u lu t mutlar •. 
ltJ MAHKEMELERDE: 

• 

1
'ntli ve İngiliz.. her vesile ile _çıkmasına ingilte-

Yardımcı maaıumıer Peder az zamanda 
öyle bir değişti 

"' ·~•"' u.ı K renin sebep olmadığı tekrar edil- Maarif V ~ kiliği bu yıl da, 
l"•diı;t' E.)lAL SUNMAN miş ve İngillerenin çektiği müş- orta mekteplerin muallim ih-

'I l;ı"" "'."n ınudataası çarelerı- küliıtı paylll§manın bugün Hindis- tiyacını lrarşılamak üzere bir 
f1l ı' n!"" ll'ınıııe çal.şınak b • tan için büyük bir vazife olacağı 

a ~g111.<>renın en h u d İmtihan a"maktadır. lmtihan· 

ki ... 
<1,ğ. e •trırniyet hep söylenmiştir, Hin islanın mı- " 

ıf ıı~· t~n~~ odldku. Hindistan ış- fusunu teşkil eden, dilleri ve din- lar hem Ankarda, hem latan-
~ ' ra a i kab· ler' bo<k baska olan milyonlar bulda icra edilecektı'r, 

ırt<rul eltiğ gtınlerin b·ı~eyı çok ı ...; a - . 
"Ona hırsıpiyri derler. İhtiyarlar 

r. ol·n b .rınde soy- namına söz alanların ayrı ayrı ne Orta tedrisat muallim ihti-
• ır nutuk h dedikler; bahsi uzundur. Fakat Hıntli ıl., 1 atıra ge- yacı çok fazladır. Bir çok mu-

b .., d" ' ya ogazına uşer, ya paraya ... ,, 
ıf. nıuııa tetl ng,1 zın arasın- İngiliz davasına müzaheret eden- il l hl 

u ısbaı ieı 
1
er ~k eski oldu- ler şimdiye kadar hep İngiltere- a İm İ er vekillerle veya 

b • n arıhı del ıı n.n bu harpten mes'ul olmadığı yardımcı muallimlerle idare 
. :r lngiJız d - er arı-

an k•fi d~. ~Jet nciam, tara- gibi bu harbi ba armak için ona edilmektedir. Bu hal, itiraf et-
_ _.,_ Yt1zan : BCSEYIN BtBÇET §)_--

\l (.l{·ede sü ı · azanıi .vard~mın gö~teriln1esini 
il' 1 nut.~un e a• -

1 
8 enınıı: 0 - meli ki, tedrisatın randımanı 

. tıtiının • ŞVy e idi: söylediler. - Merhaba ya eyyühel ihvan! 
ı 

1 
medeni•· t Üzerinde müeuir olmaktadır. M h b h r ~ n:<;ıııla ili .'e ı pek eskı- - er a a a ız ... 

~ dıinvav ndıstandan ~ıka- LH AL K_J Vekalet, Haziranda ve Ey- - Merhaba cancağızım, 
,. rupa,:" · a Yal'lln• ı· ASI adan ( ""' ı -ld l k " ld "k ' ı, ,. şarkt.ıı • ' u e oma uzere, yı a ı ı - Nasılsınız çocuklar? Ne var 

1°ri)"etın' t . il gaıhe gıden \ su" TUNU 1 . t'h k ne vok•. " n arıh g"' .. ım ı an açmıya arar ver- , 
<e Hind' ozoniıne geli- · · ı· · · h f Sc s ıı~,.0 • ıstanın ari ırkı du·n- ftllftır. - yıyız a ız amca n na. 
-~ ıvet" F sılsın? t~ ~•rr.ış liınttn11. dı> en buyuk rolu akat, bize yazıldığına gö-

l •Uptur B de. lııgıliz deo ırka 1 / f Ve lıçi Arıyanlar, re, evvelce açılmış müsaba- - Çol: şükür mırim ... 
la. t!ınd· unlar enela bir t.>p- ı ıik.iyetler, temenni· ha imtihanlarında kazanan - Yaşlıca, sivri kır sakallı bir 

~ •at ~ı·ada:tanda va ıvorlardı. 1 ler rle müfkiilln ve halen asil muallim alamı- adamla iki genç Adliye korido -
d;ıha ayıılarak Anupa\a runda karşıla~mışlardı. Bu ~ekil. 

; ·'l_ler:0;,:a ~ııt~nya_adalar•na 1 B ir D a ktilo İ~ arıyor yan bir çok kimseler vardır. de, merasimi mahsusayla selam -
~ lldı.tal\d gun lngılız denmiş. 18 yaiında li;e ıı de kiınse;iz bir Kadro, bütçe vesair mülaha- !aştıktan sonra, şöyle bir kenara, 
~ • lli Qlaraaknk ayrılınıyaniar da kızını. Resmi, hususi bir müessesede zalarla bu hocalar asil mual- bir pencerenin yanına çekildiler .. 
"'' ··ıa alın l veya bir tic:ırcthanedc yazı ve hesap ~ yr· ge\mi}, g ... m1? arb. ~dana- i~led üzennde ı·alı.şmak i•tiyorum. lim yapılmamakta ve yardım- Konuşmağa başladılar. Yazlıca, 

ııı., b· b ., ış, ır gun bun- Dnktilo d bı·ıı·r· Tuıı· ı ı sivrı' kır sakallı adam: at ı r ırl e · - a ıın. P 0 an ann cı olarak ve ücretle kullanıl· 
bu ı~'li buluyorlar Sou Telgraf Halk Sütununda (K, K.) N ki ~• N · var 1 >eferk· b . maktadır. Hatta· , yu'"LaeL tah- - e o çocu a.. e ı~ınız 

• f hgılizlerin ı uluşma garptew ruınuzuna mi.ıracaatlerini rtca ederim. " R burada? dedi. 
kad 0 r l:'t farktakı Hındısta- l========== ====•I •İl görmüı bir çok hocalar da Biri cevap ,-.,rdi: 

r O halde a1 rtnel.,rıle olmuştur. ist. l inci İcra Memurlu~un- d l k h ll l y k ada ııl 
1 

dan. 941/367 ,yar ımcı 0 ara u anı ıyor, - Yine pf'dcrle davalı, kapılı 
'b.0

1 
dernek Aayrl ık, gayrı .k Biga oı.Hzineı maliyesine 2176 !ıra Dünya ahvali fevkalade- bacalı olduk. Peder malüm .. Yaş 

1 
ır erin; b sır ardan sonra borçlu ölü H•yı-ctıln vari;ı Ni&arın 

· ~ekcti· . Ulan hısım akraba- Mahcuz olup yeınınli üç eblı vukuf dir. Binaenaleyh, bir takım yetmiş sekiz. 

0 
t llıa?alg~~den şıka) et etmesi- tarafından tamamına 2934 Ura kıy- hususi ve normal zamanlara - Yetmiş seki1 amma. maşallah, 
ngıhz devıtnaınalı .. gibı. ı meı ıakdir edilen isı. Boğazıcinde Kil- ait sebeplerle, bu hocaları hii- benden genç duruyor .. Benden de 
tilıı a•a e adamı Hınltı ıle yos köyünde 3 cu su ıeruzisl Kokmua dinç.' Bakımlı adamın hali ba~ka. 

• • sınct k PU1ar ıuevklinde numara 2i deniz ta- la" yardımcı v~·ı"yette b L " o..., a i farkı d z h e ! - ıraR· Bizim gıbi icendisinı· vorup "!"-
1 

b' '"U: Ari a ı a · raf kumluk bir taraf köyden giden yol , ' r 
llıuhııı• ırkının evsafından bir ıanırı U<kuınru köyüne giden yol mak doğru değildir. Her fey- ratmamı~. Biri baksa, daha alt • 

ı " · · ola ı d d .. 'rUtıkU b 11 arını un·utmama- bir tarah Kilyos köyüne ait mezarlık den evvel tedrisatın randt· mışın a var yok zanne t'f. 

':J· kıy~ ~ evsaf insanivet için b<ıZ3.n hi..!!'edaı- :dehn1ct tarlası bir ta- d - Yok. lııı afız amca~ s~n çok -
<ı1' ~t '"etlıd'r· B" , · rafı Merunet Ağa .. ere,elcri tarlasiyle manını ÜfÜnmek gerektir. 

ı.' YQruJ ' . ırı azim ve fa. mııhdut Söğütlü tarla, demekle maruf Binaenaleyh, her nerede tandır pederi görmedin. Az za-
' 
1 

J""' en bü ~adan çaışabilmek. 31 dönüm 3 e\"lek 300 aNn sahasınoa manda çok deği~ti .. Öyle bir çö. 
B ll\akt Yuk zevki çalısmakta bır kıt'a tarlanın borçlu Necınettln vazife görürse g(jrsün, yıllar- küş çöktü ki ... Sade bedenen de-
s dıı' -.'.'.· Bu evsafı go"'ste'renler Molla og· ıu Mehmet Hayrettin uhlesın· . d ı 

1 
"•• ır muvalfakiyetle hizmet e- ğil, r uhan ~ değişlı. Bunayor 

·s~· ""~~1.nın her tarafına gitmek, de bulunan 16 h<>'° itibariyle 3 W.se-.,.,.,, h · k t ık ı den ve kanuni fartları hai" bu- mu, n·? oluyor? Babamı bilirsın 
llıek 

1
_ • E:'r türlü müskül.itı sı açı ar tırınaya ç an ınıştır _ ııı ~ ''"'k',abiJ dir, - 12/8/9H tarihine ra•tl•yan Salı au- lunan hocaları asil muallim hafız amca ... Eskiden hi•,: paraya 

ol • ın nü oaal H den 16 ya kadar 2280 •a- bağlı değildı. değil mi? Şimdi, 
·s~ ksanLk için bu da kafı yı kanuna göre yapılacak olan birin· olaralı tayin etmek bir kayıp 

1 
'<e B. d erdi gUnü . dı ni imanL para old.u . 

,. ll!ıakı · i.ıtün ha\·at yalnız cı aı·tlınnasından muhammen kıyme- deail, kazan,.tır. .,,, a · "' " Vallahi billahi inanmazsınız. size 
, d"tild n ".e mücadeleden iba- tın~1 % 75 tinı buldugu takdirde mü~- V 

)l• ır l tertlerine Fatılacak, aksi halde arttı- B RHAN CEVAT yalan bana gcr~-ek, on paranın 
.. k fp.: nsan ayni zamanda ranlaruı t~ahhudu bal<l l<nlınak · r· · F er ij 'trlc be 1 l' h. l üstüne on aügüm vuruyor. ena 
?.'fiik . r s eme ı, 1 ka- Hylc .ı::atış 10 gün temdit edileı·ck. r '1 ıı ,, ~rın· t ad d t İ=t adam de~ildir ped-er amma_ bu ,ilkse ı emaş an a ay- 22/61941 T. hine ra<tlıyarı. Cuma gu· I ılı r .t,;, ' ~ ~ l~ı a\ıııa k ve temiz du ·gularla nü ayrn sanııe yapılacak otan ıkiııcı • O A •J O A~ para hıı·;ı adeta hastalık halini 

~ , 1 '•J, lı, ka' ı·natın der ı n esra- arltırma>ındu muhauınıen Jo~. ınetin!n aldı.. Para i'i oldu mu, önüne 
0
e. • .., . .. •. •AJ"irr.l~.- -'j-, : , . '. ·ı lt y ... ıs ' · ı l'r.ag·a v 

1 
, .... % 75 ini buldu~11 t.ı.kdirdt• alıcısına lene çatı\. ·or önüne gelenle kavga\ 

· '::' e an a•mat(a ca-, liic · · ihale edilecek. -ediyor. 
l1 llrı. k.t Aksi halde 2280 sayılı kaıuır1un hi.ı.- *' 
J ı dii~n~ası. Biri yapmak, di- ~umıerine Uibt tutuıacuktıı. uZiam kdl'i - Om hırsı piyri derler .. lh -
t. u'ıııand ek _olan b u evsafı ay- l - ianın ne;rı tal' ilıinde arık art- tiyarlık hırsıdır. Artık insan. ha. 

c n"';; a haız olmak mu"' mkı·ın tırma i•rlname,ı hel'ke;in gönnesi - 2 - ni bilirsin ya, yaş fazlala~ınca 
' ı." ' 1 ..- '-'o 1 · U:.-.unı kürı.i: için üzu n1lerin ke· sr a,,. ' r şt h ıçın dairede açık bulunacaktır • nasıl söyliyeyim ? • hayızdan 

ıe ~ r:ı l an .! e onun için ısım 2 - İpotek sahibi a lacaklılarla di- male gelm~ini bcklen1elidir Bu 
Y 1 ""- ngi1;zle H' ti' 'n da ku·re üç, il' altı hafta kadaı· • e- f eyizden kesilır .. Ya boğazınııı ovce " ın ını ger alakadarların ve irtlfük hakkı ;a- • .. -
,. '1ı-, '1t \>Çarpmaktadır· İngiliz hiplerlnin gayri menkul üzerindeki ,·arn edilir. derdine düşer, ya para derdine !.. 

ev bı~ıun e Yapmak rolunü al- haklarının husuı,iylc f<Aiz ve nıaoı-dfa Evv·elıl &Un.de yaı-ıın kılodan - Vallahi ömürsün haftz am· 
3rf ' ""·L lıyor li i t i" d d'. .. .. dair olan iddlalarını evrakı mü.sb!: e- ba~lıyarak, tedricen üç, di>l't kilo- H h h h h' .. "'~sek . ' n ı e uşunu-

1 
· le 15 1 ya kadar ç-lk.arılır. Biri saoahleyin ca... a an a · 

~ · lı~. 1 fık irlere dalm ıs olu- eny 11\ın çinde dai,.emıze bi\-~l " lrd . dinneleri rnzımdır Aksi halde hakları el'kenden kuh\'altı ile beraber, dl- - Ömürlüğü k ömüriügü yol< ... 
·r. ıy ~&k, an. bıri diğerini ta- tapu sicilleriyle sabit olmadıkc-• satış ğeri öglc \'aktı, üçüncü•ü de ak· Bunlar. •ki kere iki dört eder ka. 
'"' ~lı. te"'· li<ntlinln meınle?ke- bedelinin payl~maııından harıç tta- :;am yemeğinde yapılır. . bitinden hakikatler .. Yüzde yüz 

ttı "" 41l ı ·· lı la Yalnız bu kadar fazla ıniktar-
. llıiyerec Uzelliklerile cma hiç r r da üzüm yenllmesi i•tiha ile mü· herkeste olmaz amma, işte. ekse. 
lnQ.•ı'lı'• ~ bır ilham menbaı- 3 - S•l"I pejln par• iledır. 1 l'ı~ <-il\ 4 _ Satışa iştirak elmek istiy<-nler tenasip olmalıdır, Rahatı:.ızltk ver- risinde o ur o ... 

e ~~ -ket SQ_ gittiği ve yerleştiği gayri menkulün muham•ııen kıymeti- mtye başladıgı gibi, ya miktarı - Her nedense artık .. ister 

b
"<lt llıact((Uk ve çetin bir yer. nın % 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi ve- azaltılır, yahut büsbütün kesibr bunaklıktan de .. Ne dersen ne!.. 
lı l e-k bu iki rd illi ı Bu tedavi esnasında, idınun hare-

"'ıışı ... i artık birbirle- ya m a a m b r bankanın ıe- 1 d k 0 ~ k '" a · t 1 ketleri yapmak, üzümden alına- - P eki, onu a n a ı . na hırsı e r bi b ' ı · ı · . mınat mek ubunu tevdi etmeleri a-

fazla para islcmeğc, bir~<'Y söy • 
!erlerse ~ıkışmağa başladı. Baktım 
ki çekilir larafı kalmadı.. Ben 
dükkandan ayrıldım .. Kendim bir 
dükkan açtım. Zaten, scrmaycd<' 
benim de hissem vardı .. Rahmetli 
annem Z<'ngindi .. Bilirsiniz .. Ben 
de çekildikten sonra i~ler büs
bütün sarpa sardı. Etraftan kon
trol ediyorum. İşler iyi gitmiyor. 1 
Birkaç ay sonra, bir aralık bana 

g-elcü. ı 
- Oğlum, dedi. İ~ler kna gidi

yor. Benim hazırda oaran• yok .. 
Dükkanı biraz düzeltip çe~it mal ı 
almak istiyorum. Para lazım .. Sa. 
na senet vereyim .. 2500 lira ver .. 
Altı ay sonra öderim. Senede yüz. 
de yedi buçuktan da faiz veririm. 

- Bırak, baba faizi, dedim. Bir 
evladın bir babadan senet iste -
mesı de ayıptır amma, işle ... 

- Yok. dedı. Ticaret hayatında, 
adet bö) ledir. Biz sen.nle baba j 
oğuluz .. Benim malım ben gözle
rımi yurr.unca sana kalacak .. Se. 
nin malın da benim demektir am. 
ma. o ayrı, bu ayrı. Ih-nim fıı· -
mam. senin 'irmandan borç alı
yor .. Ben senden borç almıyorum. 

Neyse, uzatmıyalım .. Bir ma • 
beyin seı,cdile ~ıkarıp iki bin ti. 
rayı verdik. 

Altı ay oldu ses sada yok .. Ye
di ay oldu ses sada yok, S<'kiz ay 
oldu aldıran yok .. Bir haber yol
ladım .. Aa h ... İki haber yolladım 
nafile ... Üçüncüsünde gendim git. 
ti m .. 

- Aman oğlum. sıkboğaz etme .. 
İslerimi düzeltinceye kadar mü • 
saade et Veririm .. dedi. 

Dört a,· daha gecti. oldu bir se
ne ... Tekrar haber yolladım. Ne 
demiş. bHivor musun hafız am
ca". 

- Benın1 oııa borcu m 
Haltetmtsin katır! demi,,, 
bu tab;rle ... Y ine kendim 

)'Ok .. 
Aynen 
gittim. 

- Ben 'm sana nereden borcum 
\'ar? dedı. 

Senedi çıkarıp gösterdim. 
- Vay. dedi, benim mühürüıniı 

aşırıp rnımıma sahte senet )'ap • 
mışsın ha? .. Vay utanmaz, arlan. 
maz ... 

Yüzüme ka rşı bu olur mu? Bey
nim atlı .. 

- Baba, dedim. Vallahi d ava e
derim. 

- Sen de dava edersen seni 
reddederım, mirasımdan mahrum 
olursun ! dedi. 

B üsbütün kızdım .. , ı Yekd;: r. ır erı.':.ry.' ge- zımdır. cak sıhhi neticclcd arttırır. pirl gelmiş .. Bu davala.onun a lil.. 
l f . ietirec gerın ın ehı~ını ye- s _ l\lu,terl satış bedelini derhal Doklorlukça tahakkuk etmiş ot- k 0 
3 •nt1· . eklerd' 'b · duğu veçh üzere, üzüm ile teda- ası ne... - Lanet olsun senin mirasına! 

Saşr a rrlrler 
Ne Dayorıar? 

iKDAM 
Şuk:u Baban l\'lult<l.t.lder.ıl :.aa-

i:sııııli bu&"dnkU bu~ yaz.ı· ında ez
cwnle şunları ya;t.ınaktadır; 

ot:Cıhao ınukadderatının ~u \·t-ya bu 
tarzda tanziminde büyuk rollerden bi
ri kendisıne teretiüp l."lien mühim bir 
~tör de ta Uzak Şarktadır. japonya 
imparatoru iki 1<cnedu· devam eden 
boguşınaya henüz iştirak etmiş değil
dir. Gayet ıhtıyath, itinalı hatta mü
tereddit denebıle<.:ek bir ıı.iya~eti var
dır. Maaınafih bu kapalı <lurumu A
merikaya, harp denizine birdenbire 
dalmıya müsaade edecek derecede, 
gev§ek. Jeğildir. 

Tokyoda son gunl~rde kabine eı·

kiinı, ordunwı buyuklen, bahnye ~el
leri ı;ık sık nıüıakerclcrde bulunu
yorlardı. Dündenberi kabine istifa:.:ını 

Mikadoya vermiş bulunuyor. Rus -
Alınan h.aı·binin iniilitkındanUcri bil
tUn nuzarlar Tokyoya {;evrılıniştiı. ja
ponyanın Ru~yu ile henüz nıürckkebi 
kurumarnış bir ademi tecavüz paktı 

vardr, 1'-'lihver He 27 ~:ylUldcnber1 

Beri in nıuahede:;iy le bai{lıdır. .Eskl 
dost ve müttc!ikleJ"ı Mill\·er devletleri 
ile yeni do::;tu arasınciaki boguşmatla 

hangi tarafa teveccüh ecl ... •ccktir~. ı-ıa

diselerin bu hızlı akı~ı karşı:sında elle
ri. bağlı ıeyircı nıı kalacaktır"}. Aırıerı
ka Ue \-azıyeti nasıl inki~af edl">Cektır"! 

İşte biı· lak1n·, suliller ki şüplıt:siz Tok
yonun büyük salon \'e f>araylarında 

toplanan japQn ricalinin uykularını 

kaçıracak kadar ciddi mevzul:ı".' te$kil 
etmektedir.> 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi Suriyenin i~tik4lli> 
isimli bugünkü ba§y&.cısında Suriye
de aktolwıan mütareke ile Orta Şark
ta nıühlm bir gailcnLı ortad<.111 kalk .. 
mı~ olduğunu söyledikten sonra 

t.Türkiye Suriyedeki buh.ranlı var.i
yelin zevatın.den pek menınun olduğu 
gibi dünkU kard~leruniz olan o mem
leketler halkının istiklalleı·ıne kavuş

tUk.larLnı görmekle daha ziyade mem
nun ol~caktır. İngilt('re bu harpte 
müdufausını iddia ettıği pren iplerin 
birini Suriyede tahakkuk etıirnlekle 

tak.ip ettigi siyaset naı:ı1Uliıl adeLa harp 
ic,;inde bir zafer kazaıunı~ :t<l),labilir.> 
de11ıektedi.r. 

YATAN 
B. Alınıet Eınin .,lalınan 4~aı-k ~;ık

nıazı ıı l!'i.mli bugUnkü baş yaı.ısıncia 
ıBir, Uıc i ay e\'vel, .of;fless"t ilk sulh 

aüvercıni sıf.atiylc Alınanyadan lngll
tcreye uçup gittigi ı.an1an Moskova 
bu hareketin nıiı ı ıa;,ıııı derhal ka\·ra
n11ştır. Alınanya, İngiltereyi sUratle 
c ... ıııekten üntidlni kesmiş bir halde 
Şarka dOnnıeğc hazırlanıyor ve kır.,& ıp 

dOkülen -.eylerin bedelini Hu~lıtra ö
detmek üzere Anglo - Sak-;on iıltınile 
bir uzl::;-.ına ~ullnı art)'tınlu 

Uzaklan uzata öyle anlaııldı kı in 
gilterc H~"' ııı lt',.. ·vOllStınü ~:u-et 
verecek bir tetv ırla kaıt-ı kouaııll~tı. Bu-
na ragır.en A1n1anya, Ru:o.ya hak.kında 

hazırladıgı pl;lnı tatbikten geri dur
ınadı. 

Şura~ınJ. şüphe edileınez ki Almr-tn
yanın iki cepheli bi r harbi göze alma
sında büyük bir kumar ınah ;yeü 
vardi.• 

Deınekte \"e blllihare bu kumurın 

dayand ı ğı ünıiıJeri tahlil ettikten son
ra ;;-uııl;ın y<:ıznıaktadır: 

4()ylc görünüyor ki Alınanlar bir 
(,'1kn1d7. y.pla girrniş bul unuyorlar. 
Kris:tof Koloınp, Garp ~tik8Jnet1nde 

giderek $arka vannak Uınidinde bu· 
lunm stu. He,;abı yanlıit' de&ildi. Fakal 
Al111auyanın Şdrk istikametinde git
m ek ~urctiyle Garpte bir uzlaşmaya 
varn1a k ümjdJ boşa gitmiş bulun uyor 
Almanya için eski bir korkulu rüya 
ola n iki cepheli !}ilrp iht.inıali en fena 
bir şekilde ger~·elclc~nı tir. Bu itibar· 
la h.ıidi~elerin inki~O.fl bundan !'lonra 
pek dikkate layık safhalar gösterebi· ı 
lir. Bu safhalar satıhta gözü ka mas
tıran parlaklıkla beliti de pek uyıun 
gitmiyecektır.> 

-
;0t!ın~
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Asri m&zarbk için 

mermer kapı 
Asri Mezarlığı b iliyorsu• 

nuz. Allah, yolunuzu o tarafa 
düşürmesin. . Bu m.:.zarlığ-a 
yeniden ehemmiyet veriliyor : 
Büyük bir mermer kapı yap
tırılacakmıf .. Bu hususta, Av 
rupada asri mezarlıkların k a
pıları, pencereleri tetkik o lu 
ııuyor. 

ihtimal, harp olmasaydı 
bu İş için b ir hey' e t tetkikata 
giderdi. 

M evzuun d ışına çıkacağı~ 
amma, kusura bakmayın .• 
Tam iki yıldır, ya n i, A vrup a 
harbi b&§ladı h&§lıyalı , it le r i
mizin 11a11l muntazam g ide
bildiğ-ine faşıp kalmaktayım. 
Ç ü nkü, harpte n e vvel, hem en 
h er haf ta bafı , bilmem n eme
selesin i tetkik için, A vrupay a 
b ir hey'et gönd e r ir dik. De
m ek, A vru pa y a hey'e t gön 
der m e den d e işlerimiz pek a· 
la, hatta, daha iyi ve d a h a az 
masrafla yürüyo rmut ! 

Gelelim Asri Mezarlığa : 
Bu mezar lığa nede n asri 

.;•.,nir, bu ismi kim takmıştır, 
bilmiyorum. Yani, buraya 
gömülenler asri adamlar mı
dır, yahut, buraya gömül
mek için asri bir hayat mı 
sürmüş olmak g.erek tir?. Ya
hut, buray a gömülmek için 
asrın adamı, yani, zamanın 
adamı nı ı olmak lazımdır ?. 

Bütün bunları bilmiyorum. 
Herhalde, A sri Mezarlık İs· 

mi insana b ir garip geliyor. 
Mezarlığın asrisi olmaz. Me
zarhk, nihayet mezarlıktır. 
Asrisi de odur, gayri aarısı 
de .. Mesela bence, Karacaah· 
met, en asri mezarlıktır. Çün
kü, burada mezarlık tesis e
dildiği devirde, dünyanın hiç 
bir kötesinde ve diyarında 
böyle sıhhi bir mezar.ılt yok
tu. Serviler, b ir mezar lı ı< iç in 
elzemdir. Ecdadımız, bur,,.yA 
bol bol servi dikmitlerd ır. 

Şimdi, Karacaahmet t ipi 
mezarlık •ski, köhne mezar
lık oldu. Belki, burasının tek 
mahzuru tehir içinde bulun
masıdır. Unutmamak lazım· 
dır ki, vaktiyle, Karacaah
met, ıehrin içinde değil, ke
narında ve hatta uzağ-ında . . ' ımıı .. 

Ben, sağ- elimin tehadet 
parmağı ile duvara yazayım 
ki, bir gün gelecek, Mecidiye 
Köyündeki fU methur Aari 
Mezarlık ta, göreceksiniz, 
ıehrin dııında değ-il , şehrin 
içinde ve hatti., en güzel say
fiye yerinin ortasında ola· 

cak •• 
Yaıaraak, görürüz. 

R. SABiT 

~ .. ı ıle İ ır.. gı ı. veya verilecek müddet içinde ödemez· · 1 1 ta · 
i lı t iit(i[ ngilizi mukayesesin- se icra "e İfliıs Kanıınnnun 133 rü viye devıım olunduıiu müddetçe - i şte ası ana cagım o!... dedim .. Fırladım, Hemen koşup 
f . ~ili..._en bu esas daha da tes- maddesi tatbik olunur sıhhat iyileşir, iştiha artar, ha- Bu yüzdl'n ba bam ahlaksız da ol. avukata mtiracaat ettim .. Davayı ••••~ C A 1) 
ır. tış . .., ka .. · 6 - Mülel'akim veı·gi _.. evkaf ica- zim kolaylaşır "e daho sür'atle d u. Şundan bundan borç alıp açtırdım. Şimdi bugün ikınci cel. • 

tJ olaıl b· ç fiene evvel soy- res' ,.e ru"sumıı dell•ıı·y• ·atı .. ,· bedeıın· _ vu.kua &:clir. Bazan ishal görülür- .... b ı dı Amma d P~AJ 

BOSTAN 

GAZİNOSU ; ,. n•l ır nutukt b g" · " , - vermemege aşa ... · a amı. se .. Bakalım ne oluyor ? .. Onlar ve 
,. . <•r ,_ an u un den ödenecektir. se de, üzüm ycıniye devam edll- 0 k 1 t t d b 

J)ı:ı ·nıı1 ~ı"ab"l dık d k d" k d. t d · na göre.·· n uruş an u a, in k ti ·çe ı'd l .· ebı'· ı ecc-ği de şöyle 7 _Evkaf T&viz bedeli ihale pulla- c;e, o a en ı en ıne e avı avu a a ı r e er •. 
1 ı L' ıır· Ji· edilmiş olur kuruşa kadar, ne tutturabilirse... y T E N Jd · d a , 'llıu ... · .•ndistanı koru- rı tapu harç ve ma.,arları mlı,,terlye · Bu sırada, karşıdak i mahkeme Bayan A areaıo e 
,. "tlı '"Una b ltf Üzümlerin kemale gelmiş olma- E traftan şikayetlere başldılar .. ıynt ır de •manevi. a ır. Si ~arttır. Ek.ileri ve keın;ıle gel- kapılarından birinden, ihtiyar, Yarın akşam mevsimin ilk galası 

~~Qr, 
1
. :erildıgi gösterilmek Fazla bilgi edinmek ist;yenler!n '" 1 Kendine söyledim.. bev, az sakallı bir adam. arkasın-

ı! "c '"Pa !.o , 9U/387 sayılı dosyadaki takdiri kty- mem.ş o anlan ishal yap:ır Bazı U rl orlar' dedi AC ALLEN Ork t Vl.RTl.OZ Pı. 1 FRITZ K'~ 
i8.1i •u h•· ..ı. ra . rlugun kar9ı- met zaptı ile ayrıca •artnamesınl oku· üzümler de kabızlık -· - y uruy , . dan da bir avukat çı ktı. Dava yine FevkalMe ~1 es ra;ı ve yan.. v" · 

""' ~ •uın lk • .. t 'l d TEN'in i•tirakiyle DANS - ATRAKSiYON. ı günden beri malan ı·ı·. n olunur Ondan sonra, muş erı er en şahit celbine kalmıştı ' ~ " · Hercun Matine ve Suare Dan .. a 

t~ ~~a:ı""'==============~~===-=======-================-====================='-'===================-
r • il O )1 ı\ N : 63 - Mehmet bekardır. imiş? - Bizden ayrıldıktan sonra sa-

rı r:ı ' - Şaban?. - Mehmet bir )·azıhauede ça- nmın yarım saat geçmeden geldi. 1,,. c • D - Şaban da bekardır. Fakat; lı;ıyormuş. Yazıhanenin sahibi _ Şaban rokı icer mi? 
ınayet avası evvelce e"·li hniş. Karıs ı ya ayrıJ- bizim beye tavsiye etıniş . _ içınez. 

mL5, ya ölmü§. Balıkcsird~ bir - l\tehınetle Ferdi sık sık ko- _ Sen içer misin?. 
oğlıı vardır. 1 nuşurlar mıydı ? _Kırk yılın ha tnda bir qlea-

Yazan : ETEM İZZET BENİCE - Şaban namaza, niya1.a dü~- - Konuşurla rdı. lllehmet ~ok ce filan olursa içerim. 
küo ıniidür . İman , .e inanı biitiin çok gider. be) in yanında kalırdı. _ Mehmet? 

j ~~b~ıı 
1~· ' :\lelıınet kontıliu rlar 
~• l ııı· 
l""' ·~·or u n, 

\ıt!, lıa, '· · 
~ •ı:ınıze ıni>a fi r ge-

iılı:ı.._ 
1\ h1 i~ar k" . . 
li tılı.ır,.. ır O:\ de n bir :. en ı 
, 'tı l okı e;elirdi, Her va kit 
~ ~"lıı1 .,., Ur, lchmrde de pek 

ı .a\ 1\ t : Şu\ıunııı en cok ge-
~ı. Oglu İ d · ' 
•k0 '" ı r Isa ' akın 

r.11 
1'da . · 

\ u g<; .. <al 1' ı rdı , Arada bir 
• . rurdu 
. ı ~ ~a . . 
\it , P\ordu l. a' 

'· ~u diikk · 
• ~ •ıı .~a te-•gıih · 

1 
Cf_ \ 

"'' "<!· k (J r. . "' atlar v ard11·" 
' ~l& ı. ı t!ttrı d a \ ·ard lr . 
··~ l : ' 1 \ ' • 
"' ı ı t · 1. ına ı \'ar n1 ıdtr 
" 'ıı ' " k • 111.t•ı:ı; 4 

( " ınudur" 
~'1 l· ıl A' ır, Mllı oı:l•ıı· 

dır. 

- O gün de Şabanın ziyaretine 
gelmi~ ıni~ d i? 

- Bilmi)·orıım . Ben mutfakta 
idim. 

Muzaffer bu sualden sonra so
ntlarının mevzuunu yine değiş

tirdi. 
- Sen ve arkadaşların içki içer 

ınisiniz? 

- Ben içmeıll. 
- Mehmet• .• 
- O i~er. 

- Saba n! 
- i ,~nt ez, 
- Ücünüz de evli n1 ic;İniı?. 
- Beninı çoluk ~oeu ~un1 n1cnı-

lek1>tıedir. İk i yetişıni.~ oğ l um, lı ir 
kızıın \'ar. 

- l\leh ınedin ! 

müdiir. Sonra. bey daha çok oıtu öltıye 
d

. - Mehmet akşaınt'ıdır. 
_ Değildir. K1zılbaşhğını her b4'ri.H gönderir ı , 

vakit yüzü.u~ vurur onunla alay - Şiikriy c He aras ı nasıldı ? - Çok mu iı;:er ? 
ederiz. - Fena değildi amma, pek de - Pek çok içmeo: amma, ak-

- P ara)a tamah eder mi? hanımefendi ile geçinemezlerdi. şamdan akşama bir yirmi dokuz-
- Hasis gibi gözükiir. 

1 

Hanımefendi hizmetinden mem- luğu devirir. 
- Biriktirdiği parası var mı<!ır? nun değildi . Ko\mak isterdi. Fa- Muzaffer sözlerini burada bitir-
- Bihniyorunı. kat be~' bıraf, n1 azdı. Buııdan ötii· di. HBkiıne: 
- N e aylık ahr? . rii hanıınefendinin ale~•hinde btt· - 1\-Ji.isaade buyurur&1:111.1z Mu~~ 
- Eline sağlam para yirmi bir 1 lunurdu. tara çıksın. Mehmet gelsin .. 

lira geçerdi. - Hanıındt•ndiye kin,j , hani 
1 Dedi, söziine ilave etti: 

- Yemesi , içınesi tabii konak- şöyle çokça bir kızgın ığ ı \ar mı 
ta.., idi?. - Mustafaya ait &orgularım 

- Evet hepimiz gibi. _ Deli doludur. Baza n çok k- henüz bitmiş değildir. İlk ve hu-
- Mehmedin parası ' ar mıdır ? zar, rok söylenirdi. susi bazı suallerden iban-t olup 
- Bilmiyorum. • - Beyden aradasıra da bahşiş asıl cinayet h adisesine daha sonra 
- O ne alır ?, filiin da aldığı olur muydu? gerer~n. 
- Yirmi beş lira da o alır. - Ah beyeft'ndi onu se,·erd i. Profrs(ir Ceınil : 
- I\"lehınedi oraya kiın getirdi? - - O akşa ı~ı ~·a ni 'İ li tiya t roya - ll ;i ki ın ht"~·-· JI ;'.tkin1 hey .. 
- Bey getirdi. götürnıck ist edi [:"i \"aki t ı-~erd inin Di .\ e rek \·erinden fırl adı : 
- E\'velden L"yi tanıyor mu yanınd a çok l<Rlm~ mı ~ dı? (Arkaa .,.., 

lstanbul C. M. U. liğinden 
Cinsi K ilosu Muhan11nen Bedeli Muvakkat Teınln.. 

Lira Kuruş Lira K urU1 

Birinci Tosya ptrıncı 3000 1350 00 l OL ı:; 

lloroz f a sulyesi 800 200 00 l> 08 

Nohut 800 200 00 15 Oil 

Sade Urfa yait 400 640 00 48 O\I 

TU:l 
400 24 00 l 80 

Sabun 250 112 50 8 .. 
262' 5t 189 " 

İstanbul Ceıa ve Tevki! Evi bastanesIDln bir ~enelik. ihtiyacı ola n yuJ>&J.rıda 
cinsi ve miktarı \:e hizalarında muhammen bedelleriyle muvakkat teminatıla
rı yazılı altı kalem erzak açık eksiltmeye konulmu~ ise de muayyen ıünkil iha

lede talip çıkmad1ğlndan bu buswtakl eksiltme 10 gün müddeUe uzatılarak 
t 25/7/94 1 Cuma günü S'aat 15 şe talik ed.Udlğindeo taliplerin mczkOr gün ve sa· 
' atte Sultanahmetteki Ceza ve Tevkif E vi binasında top lanacak komlc;yona ka· 
nun! belgeleriyle birlikte milrcantlerl. (5Ş84 ) 

Topkapı Maltepesindeki satın alma 
komisyonundan 

ı _ Kapalı zarfla ek~iltn1eye konulmuş iken talibı çıkmadıjından dola71 
50478 ton kuru ot pazarlıkta satın alınacaktır. 

2 - Toptan ihale edileceği gibi ayrı ayn taliplere de ihalesi yapılabilir. 
şartname \:e evsaf Topk&pı - Malt.epe as.kert satın alma komisyonunda &örü· 

lebillr. 
3 - l'azaı·lık 21.7.94:1 P zartesi günıl sa.at t 1 de n1e:z.kür satın alma k..amia

yonu binasuıda yapılacaktır. İsteklilC'rin muayyen giin ve saatte müraca&tteri. 
4 _ Te!ninal t..ıkarrür edecek fiva\ üzerinden alınır. c5882> 
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ltHiKA\'~r?! 
SENİN İÇİN 

--1= Yazan: OOZİDE SELEN =lı--
- Hırçınlık etme haydi uyu artık 

yavrum. Saat ona geliyor. Geç 
kalırsam sonra sana bir daha o. 
yuncak alamam. 

Çocuk gecikmekle oyuncaktan 
ırnahrum olmanın birbirlerile mü
ııasebetini anlamamış gibi göz -
]erini annesinin boyalı yüzüne di
kerek yalvardı: 

- Ne olur anneciğim bir gece 
bari beni koynunda uyul .. 

Genç kadın dudaklarını ısırdı; 

teessürünü gizlemiye çalışarak 
çocuğunu göğsüne bastınp iki 
~anağından şefkatle Öp<:'rek onu 
karyolasına sürükledi! Fakat kü. 
çük her akşamki gibi yine anne
sini bırakmak istemiyor, etekle
rine sarılıyor, kucağına çıkmak 

için atılıyordu. Selma kapının 
yanında duran dadıya çocuğu ya. 
tırması, üşümemesi için talimat 
verdikten sonra odadan uzaklaş. 
tı_ Düşüncelerini değiştirmek, i
çinde uyanan duygulara kendini 
kaptırmamak ister gibi sofadaki 
aynada ı ujunu tazeleyip saçlrını 
d üzeltti. Seri bir hareketle pal
tosunu giyip sokağa çıktı. Daha 
bir saat kadar vakti vardı . Bu ak. 
şam bara yürüyerek gidecekti. 
Böyle yaparsa yorgun asabı din. 
lenir, fena düşünceler zihninden 
silinirdi. Hem bu haleti ruhiye 
içinde nasıl sarkı söyliyebilirdi? 
Herkesi zevkinden mahrum et -
meğe ne hakkı vardı? Bilakis va
zifesi müşterileri eğlendirmek, on. 
Jara, bir an için kederlerini unut. 
turmak, sahte neş'esile oyalamak 
değil miydi? Haftalardır işsiz kal
d•ktan scmra, bugün ancak bu ak
~am ilk defa şarkı söyliyeceği ba. 
ra angaje edilmişti. Kendini, ço. 
cuğunu bu yüzden geçindiriyor
du. Neş'csiz görünürse bu patron 
da ayni ru;ık suratla karşısına di
kıli, nak&rat şeklini alan tehdit. 
leri tekrarlardı. 

Mehtaplı, rüzgarsız bir kış ge. 
resiydi. Kar dinmiş fakat soğuk 
yerinde idi. Paltosuna biraz daha 
sarılıp omuzlarını kısarak yürü
rneğe devam elti. Üşüye ellerini 
cebine soktu. Bu sessizlik. na -
mütenahi beyazlık hoşuna gitti. 
1cinde garip bir haz belirdi. Dü. 
§Üncelerile, hislerile beraber sa
atlerce böyle nereye gittiğini bil
m den dinlenmeden, yoruluncıya 
k adar yürümek istiyordu. Bu sa
atte herkes gibi evinde, sıcak ya. 
tağında uyumıya hakkı olmadığı.. 

nı ne çabuk da unutmuştu. Böyle 
düşünceleri bir tarafa bırakarak 
kendi iç alemine daldı: Üç sene 
~vvel ona bir gün bu hale gele -
eeğini söyleseler kahkahalarla 
gülerdi. Zira ruhunda, kalbinde, 
saadetten. sevgiden b~ka birşey 
yoktu. Yarabbi o mes'ut günler, 
ııeneler ne çabuk geçmişti? Onları 
c mu yaşamıştı? Ve şimdi gecenin 
bu saatinde bara şarkı söylemeğe 
giden yine kendisi miydi? Ha -
yatta yetim olan çocuğu olmasa 
birg ün bile yaşıyamazdı. Acaba 
kocası snğ mıydı? Onsuz kalınca 
çok ıztırap çekmiş miydi? Yoksa 
e meçhul kadınla beraber mi ya. 
§.!yordu? Öyle bir kadın var mıy. 
Clı hakikaten? Bunu da hiç bir şeyi ı 

ee bilmiyordu. Unutamadığı bir 
tek acı hatırası vardı. Bu öyle bir 
hatıra idi ki canlandırdıkça da
marlarındaki kan uyuşur vücu • 
ilünün bütün ateşi sanki beyninde 
toplanırdı. Evet dün gibi hatırlı. 
yorflu. Yine böyle bir şubat ge -
eesinde çocuğunu kucakladığı gibi 
memlekitinden, evinden, koca -
ııından ~zaklaşmıştı. 

Ona kocanız sizi aldatıyoT diye 
mektup yazmışlardı. O buna inan. 
mıştı. Acaba bu hakikat m'ydi 
yoksa bir düşmanlık mı? Onun 
~ılgıncı. sevgisini. saadetiıti kıs • 
'kanmış olamazlar mıydı? Bunları 
düşünmemişti bile ... 

Ah uzun kış gacelerini ne "''-i 
geçirirlerdi. Ekseri akşamlar ko
rası keman çı.lar Selma da :ına 
ya rkile yahut da piyano ıle 

refakat ederdi. Kocasının il!< bes. 
tesini kendine uzattığı an tatlı bir 
hayal gfüi kafasında belirdi. Nasıl 
gözleri sevinçten parlıyordu. Sel. 
rna bu senin için demişti. İsmi 
senin için kalmıştı. 

Daldığı hayal aleminden barın 
kapısı önünde uyandı. İçeri girer 
girmez kulğına, mazisine, ken -
dine ait bir besteıtin son notaları 
geldi. Hem nekadar duyarak ça. 
lınıyordu. Şimdiye· kadar hiçbir 
kemancı tellerine bu melodiııin 
derin, içimli hakiki ifadesini böy. 
le terennüm edememişti. Elbise
sini değişmeden paltosunu çıkarıp 
salona daldı. .. Sesin geldiği tarafa 
çevrilen gözleri büyüdüler, bü. 
yüdüler, ayni noktada saplanıp 
kaldılar. - Melih - diye bildi. 
Derhal kendini toplıyarak önün
deki masaya oturdu. Herkes sus. 
muş yalnız keman konuşuyordu .. 
Allahım çalan kocası mı idi? O 
da mı buralara düşmüştü? 

Masalardan senin için .. Senin 
için sadalrı yükseldi... Selma: 
Yarabbim hayat ne garip ne feci 
diye mı!ıldandı. Birden yerinden 
fırladı. Ortaya yürüyerek bütün 
kf ·; iyle, hevecan, ıztırabile şar. 

kıyı söylemcğe başladı .. Keman
cının başı doğruldu. Bir ay yav 
kımıldanmadı, sese daha yaklaş. 
mak için sendeleyerek öne doğru 
ilerledi.. İkisinden başka kimse 
hiç bir seyin farkında olmadı. Ba. 
şını kemana daha çok dayadı, çal
mıya, daha coşkun, daha icten 
çalmıya devam etti.. Bravo, :İ.fö. 
nir ... sadalrı arasında Selma ve . -
rine otururken kocasının gars::::ınla 

konuştuğunu görünce kendinden 
bahsedildiğini hissc·ttli. Kaçmalı 
mıydı? Hayır! Mademki artık onu 
bulmuştu', mahvettiği bir hayatın 
hiç olmazsa enkazına dayanma -
lıydı. Ya Melih karısının şansöz 

olduğun•ı öğren:nce.. Karşısında 
garsonla kocası duruyorlardı. İs
kemleyi çekerek onu oturt.u; he. 
yecanını, ıztırabını gizlemek için 
önündeki kadehi sık sık kuruyan 
dudaklarına götürüyordu. Konuş
mıya başlıyamıyorlardı. Biri şüp
he, merak, diğeri azap içinde kıv. 
ranıyorlard ı. Sükutu bOzan kc,_ 
cası oldu. Selmaya gözlerinin, saç
larının rengini, yüzünün şeklini 

sordu. Fakat yalan söyledi. Ke
mancı rahat bir nefes alarak: Ya. 
nılmışım ve buraları bilmez bile 
her halde çoktan ölmüştür, ya ses 
nekadar da benziyor diye kendi 
kendine söylendi. Selma, müm -
kün mertebe liıkayt bir sesle kim
den bahsediyorsunuz diye sordu. 
Kocasına hayatını anlattırmak, 

aldatılıp, aldatılmadığını, onu bir 
harabe yapanın sanki bilmiyor • 
muş gibi, kim olduğunu onun ağ. 

zından clıinlemek istiyordu. Hey
hat: Bu ona daha çok acı vermek
ten Jıaşka neye yarıyacakb. 

Son müşteriler sallanarak çı • 
karken hala anlatıyordu. SeL 
ma her şeyi öğrendi. Kocası gibi 
ayni sadakat ayıti iştiyakla 
seviYQrdu. Onsuz y.aşıyamıyaca-· 

ğını anlayınca intihar etmek iste
diğini, ölmeyip gözlerini kaybet. 
!iğini, karısına bestelediği şarkı _ 
!arı bilhassa senin için, çalarak 
hem hayatını kazandığını hem de 
ancak böyle a\Cunup yaşıyabil -
diğini binbir i~kence içinde kıv
ranarak etinle() '. 
Yazık iti artık herşey bitmişti. 

Selma kocası için ölmüştü. Sukut 
ettiğini bilmektense bu daha iyi 
idi. Sevdiği adam için buna da 
katlanacak onun temiz hatıraları. 
nı, iğrenç hakikatle kirletmiye • 
cek onu ancak sevdiği sesile te
sell edbılecekti. Zatn kocası da 
kendisinden başka birşey bekle -
miyordu. Yalnız Selmadan değil 
hayattan da ... Birbirlerinden ay. 
rılmamak için iki san 'atkar, iki 
arkadaş gibi beraber çalışmıya 

beraber oturmıya karar verdik. 
ten sonra sustular. 

lst anbul C. M. U. liğinden 
i~taubul Ceza ve Tevkif Evi hastan esinin bir "cnclik 18250 kase yoğurt ve 
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MASAL: 

• 
iki kedi, bir maymun, 
bir de peynir parçası 
İki kedi büyük bir peynir par- 1 

çasını yakalamışti. Bunu arala
rında taksim etmek istiyorlardı. 

Fakat birbirlerine emniyetleri yok
tu. Nihayet iş kavgaya bindi. Da
vanın halli için köylerindeki bir 
maymuna müracaate karar verd
ler. Bu maymunun hayvanlar ara
sındaki ihitlalfarı adalet dairesin
de hallettiğini işitmişlerdi. 

Peynir parçasını yüklenerek 
maymunun yanına g1~iler. O, da
vayı dinledikten sonra, terazinin 
karşısındaki mevkiine oturdu. Ök
sürdü, aksırdı. Nihayet işe başlı
yarak, peyniri iki kısma ayırdı. 

1Ier kısmı terazinin bir kefesine 
koyarak, dedi ki: 

- Haydi şimdi adaletle tartalım. 
İki tarafıı;· da hakkını muhafaza 
edelim. 

Sonra terazinin bir kefesini gös
tererek: 

- Şu taraf bana daha ağır gö
rünüyor, diyerek o taraftan biraz 
kopardı, yedi. 

Bu sefer diğer taraf ağır geldi
ğinden o taraftan da biraz kopa-

r 
1 Ge çen bulmacada 

rıp, onu da yedi. Bu defa evvelki 
faraf az ağır göründü. 

Kediler: 
- Bu kadar farkın bizce ehem

miyeti yoktur, hakkımıza razıyız, 
veriniz, dediler. 

Maymun: 
- Siz razısınız amma, adalet 

razı değildir. Kimsenin kimseye 
zerre kadar hakkı geçmesini iste
mez, diye tartmağa ve müvazene 
hasıl olsun. diye sağdan soldan 
fazlaları yemeğe devam etti. Ni
hayet koca peynir parçasından kı
nntı denecek kadar az birşey kal
dı. 

Kediler: 
- Aman, biz taksimden vaz

keçtik, olduğu g;bi veriniz, diye
rek bu yalancı adalet de:rdinden 
kurtulmak istedilerse de, maymun: 

- Peki amma, benim zahmeti
me mukabil birşey yok u ı Mah
keme harcı nerede? Bari şu kısmı 
ona sayalım da, siz de mahkeme
ye borçlu kalmayınız, deyip geri 
kalanı dahi alarak se·rsem kedi
leri kapı dışarı etti. 

mükafat alanlarl 

Geçen Bulmac<ı:mı:zan Halledilmış Şekli .. 

İlk mükfıfatlı bu1rnacamuı halletmiş 
olan küçük okuyucularımız arasında 
kur'a çektik. Vadettiğimiz müka!at-

ları, sırasiyle 
resleri yazılı 
mışlardır. 

aşağıda isimleri Ye ad
okuyucularımız kazan-

MükAfat kazananlar Sah gününden 
itibaren her gün saat ondan itibaren 
matbaamız idarehanesine müracaat e
derek, mükafatlarını aldırbilirler. 

Mükiıftlarının posta ile gönderil
n1.esini arzu edenlerin idaremize ayrı
ca posta pulu göndermeleri de Hlzım
dır. 

Birinci: Bir .fotoğraf makinesi ka
z.anan okuyucumuz: - Beşiktaş Vali
deçeşmes1 Maçka meydanı 38 numa
rada Bayan Güzin. 

İkinci: Bir mektep çantası kazanan: 
Ankara Helvai mahalesi Çıkmaz so
kak ı 7 numarada Hüınıet özen. 

Üçüncü Beş liralık bir perker ta.kı
mı kazanan: Kısıklıda Kavakbayırın
da 2 numaralı Ri.fat_ Bey köşkünde 
Semih Doğan. 

Dördüncü: Üç liralık bir hokka ta
kımı kazanan: Bakırköy 1 inci okul 
S üncü sınıl talebelerinden Akgün. 

Beşinci: Bir aylık Son Telgraf abo· 
nesi kazanan: Fatihte Eskiali Paşa Ha
cı Üveyz mahallesi Müslim sok,;ı.k 18 
numarada Miloeddet. 

Birer kitap kazananlar (5 den 15 in
ciye kadar) - Beşiktaş Vişnezade 
mahallesi Limoncu Adil sokak 20 nu
mara, Topkapı Taşmektep Camii so
kak 13 numarada Kebire, Fener Çor
bacıçeşme 3 numaralı evde San'at O
kulu talebesinden Orhan Ergünç, Si

livri Alipaşa köyü 5 inci sınıf talebe
lerinden Şevket Tezen, Şişli Osman
bey Rumeli caddesi Afitap sokak Şük
raniye apartımanı kapıcısı eliyle İh

san, Eğrikapı Yatağan caddesi 6 nu
mara Bayan Selma izzet, Süleymani

ye Kız Ortaokulu 7 inci sınıf talebe
lerinden Hediye Aktunç, Lalelide 
Ordu caddesinde· 277 nwnarada berber 
Niyazi Çalışkan, Üsküdar Cezaevinde 
dökmeci Bay Zeki Çehreli, Beşiktaş 

Tiirkali mahallesi Tanıgöz sokak 1 nu
·._ "'rada Esin Kutlud.ağ. 

Birer sulu boya takımı kazananlar 
(16 ıncıdan 25 inciye kadar) - Kos
ka tramvay caddesi 173 numaralı 
di.ikkanda tesviyeci Kemalettin, Pan
galtı Elmadağı caddesi 143 numarada 
Neclfı, Selimiye Kışla caddesi 19 nu
marah hanede Cen1i1e Ahmet MemişJ 
Sultanahmet Işık sokağında 6/4 nu
maralı aparhmanın 5 inci katında Tu
ran Aytur, Kadıköy Nailbey sokağı 
17 numarada Meziyet Akkemik, Sir
kecide Meriç. o:elinde Bay Necmi, 
Kuzguncuk. Icadıye caddesi Ham::ımi 
sokağı 40 nuınarada 13ayan Aysel, Ra· 
mi YeniQ'lahalle Paşababa sokağı 7 
nwnarada Salihı Gerçek, Yeşilköy 

Halkalı caddesi 28 numarada llalike 
Çekerer, Kasımpaşa Müsellim sokağı 
11 numarada Setavarvar. 

Birer Dolma Kalem Kazan.anlar: 
(26 - 35 inciye kadar) - Kadıköy 
Bahariye, Bademaltı sokak Hürriyet 
apartımanı 7 numarada 'funcay, An· 
kara Cebeci Dumlupınar caddesi Dört
yol 75 nwnrada Nebahet Şarp, Anado
hıkavağı otuz altı numarada Şevket 

AğabeyJ Zeytinburnu Gemalmaz so
kak 11 numarada Bayan MüyesserJ 
Büyükada cami ınaha.Uesi Öreke so
kak 1/4 No. da Cemal, Tophane Karan
lık flrın sokağı 5 numarada Erkin, 
Güneş, Sarıyer Kocataş sokak Şirketi 
Hayriye memuru Be.kir Özkenin kızı 
Gökçen, Beşiktaş Maçka meydanında 
38 numarada Rauf, Kumkapl Serger
deler sokak 10 numarada Edibe, 
Fatih Karaman caddesi 47 numarada 
Didar Görün. 

Birer Fotoğral Albümü Kazananlar: 
(36 - 45 inciye kadar) - Kumkapı 
Kadirgasında Reviye sokak 62 numa
rada M. Kemal, Heybellada Hüseyin 
Rahmi Bey sokağı 44 numarada Ba
yn Mahmure Bilge, Beykoz Fevzipaşa 
caddesi 112 numarada Bahri öncel, 
Süleymaniye Fetva yO'kuşu Nazır Eb
cetbey sokak numara 11 de Mehpare, 

(Dev:ını Yarınki Nüshamızda) 

Mükafatlı yeni 
bulmacamız 

Yirmi dört kibrit çöpünden yu
karıda gördüğünüz şekilde oldu
ğu gibi dokuz küçük murabba teş
kil edeceksiniz. Bu kibritlerden 
8 ini kaldırdığınız zaman, geriye 
tamamile muntazam iki murabba 
kalacaktır. 

Bu yeni bulmacamızın müddeti 
iki haftadır. 

Halledenler arasında çekilecek 
kur'ada kazanan küçük okuyucu
larımıza aşağıdaki hediyeleri ve-
receğiz: 

Birinciye bir kol saat, ikinciye: 
Yağlı boya takımı, üçüncüye: K y
metli bir dGlma kalem takımı, Dör
düncüye: Mektep çantas.ı, Beşin
ciye: Bir aylık <Son Telgraf. a
bonesi. Beşinciden 15 inciye ka
dar kitap, 15 den 25 e kadar sulu 
boya, 25 den 35 e kadar dolma ka
lem, 35 ten 45 e kadar fotoğraf al
bümü, 45 ten 55 e kadar yazıka
lemi, 55 den 70 e kadar kurşun ka
lem, 70 den 100 e kadar kartpos
tal. 

• • 
Teneffüs için ne kadar 

hava alıyoruz? 
Acaba yaşıyabilmek için ne mik

tar havaya muhtacız? Bittecrübe 
hesap edilmiştir ki, gençler da
kikada 14 ili\ 16 defa teneffüs e
derler. Bu, günde 10,00-0 kere de
mektir. Her göğüs kabarmasında 
içerimize yarım litre hava girer. 
Zannedilir ki. teneffüs için bu 
kadar hava kafidir. Hayır!. 

Çünkü hava daha teneffüs edil
meden asitkarbonik vardır: Bu 
nisbet iki misli olunca hava bo
zulmağa başlar. Asitkarbonik te
neffüs edilmez. Havadaki miktarı 
çoğaldıkça kanımızda biriken asit 
karbn·nifjin 'dışarıı.ya çııkmasına 
mani olur ve bu suretle nefes al
mak güçleşir. Biz her saat binlerce 
litre havayı ôfsat edecek hamızı
karbon neşrederiz. 

• • 
Civciv var, civciv var! 

Annesi küçük Tomrise yarı hid
detle, yarı okşııyara:k dedi ki: 

- Yavrum, artık niçin yatmı
yorsun?. Bak kümesteki civdvle
rin hepsi uyudu. 

Küçük Tomris: 
- Evet, dedi, tavuk anneleri de 

uyudu. 

_ _.. Yarıa Ak,am •ztt·r~ Tel: 42690 
• 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESi' nde 
Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu Menfaatine Saat 3 e kadar BÜYÜK MÜSAMERE 
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Bahçenin Saz Hey' eti 
12 Tablo BÜYÜK REVU 

San'atkiir İsm.ail Dümbüllii bütiin programilc Bat• khanc Yosması kahkahalı komedi 

Bahçenin G A R D E N 8 AR Kısmı 
CAZ • DANS • KABAR E • RE S TORAN 

Ya1n1z bu akşama mahsus olnıak üzere TAKSİM Belediye BAHÇESİNİN bütün varyete nuJnnraları, jAPON PAN-
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ı o N u N 1 Yaşanmış Aşk v~ MacPra Hah~ 

f Hayatını Anlatıyorum~ -Yazan: HALÜK CEMAL No. 44 

Belki Ömrüm hep kötürüm gil 
pencerede beklemekle geçece 
dikçe fikrim yine derdime, dinmez 
ıztırabıma saplandı~ 

•-Yarın ne olacak?. Ya yarın 
da annesi görünmezse?. dedim. O 
vakit varlığıma dolanan ümitsizlik 
beni Samimenin ölümünden te
selli aramağa sevketti: 
Düşündüm ki: Ecel her vakit 

zalim değildir. Hayat.Iarı deviren, 
saadetleri çürüten ölüm; baz an 
insanlardan bile mü~fik olur. İca
bında merhametli bir ölüm benim 
ölmeden öld·ürülen, ·bir otel oda
sında çürütülen mevcudiyetimi te
mizliyecek, günahımı yıkayıp ör
tecektir. Kimbilir o vakit zavallı 
annem, sevgdi babac:ğım birşey 
duymazlar, bilmezlerse beni, ta
lihsiz, şerefsiz kızlarını her zaman 
şerefli, bir çiçek gibi temiz yade
deceklerdir!.. 

Bu tahassüs gözlel'imi yaşla, 
kalbimi melalle doldurdu."Hayatın 
boş ve manasız birşey bulunduğu
na, ölümün bazı kereler kurtuluş 
olacağına ilk defa ben bu gece i
nandım. Titriyerek yerimden 
kalktın ve yine ilk defa bu gece; 
iki aydır her akşam yatar1:en sa
dık bir mü'min gibi yaptığım i
badetimi yapmadım: Her gece ya
tağa girerken Hikmet Beyin pen
ceresine bakar, ilk sevgimin bü
tün masum tahassürlerile: •-Hay
di ben yatıyorum; artık sen de uyu 
emi sevgilim? .• diye kendi ken
dimle; hayalile konuşurdum. 

§imdi o gelmiş miydi bilmiyor
dum. Fakat ;ba§ım eğik, gözlerim 
yerde karyolama yaklaşt · m. Yor
ganıma bürünürken avucumu gök
lere açıp Samimeciğin ruhu için 
fatihalar, ilhamlar okudum!. 

······· ··································· 

ne de kendisi görünmüştü!. 
Her sabah yatakta .art.l< 

gün muhakkak gelir! .• diye 
tün bir ümidin yegane neı'' 
uyanıyordum. Ak§amın kat3P 

etrafa çökmeğe başlayınca s0 

günle beraber bu zavallı ürrı1" 
neş'em de kararıyor, iilüyord• 
geceler .. hiç bitmiyecek gib1 

isle, ızt,,apla peşisıra gelen f 
ler bütün bir azap şahikası' 
yordu. Evde elayak çekilip ne' 
yatınca şifasız, iliiçs.z bir pi 
gibi kendimi mindere bıraJ<ıl 
gecenin rütubeti içime işJerl<01' 
çık camın önünde yolunu goı 
yordum .• o. nu, istikbalimi, ' 
kadderatımı tayin edecek ıı; 
sevgiliyi mazlı'.ı.m bir inkıyatlB 
liyordum!. 

Dört gece üstüste sabaha ~· 
yattığım halde geldiğini glır" 
miştim. Gündüzleri de pcrd' 
hep kapa11 duruyor, hazan aı•~ 
dışarı çıkıp geliyordu. hk jl<i' 
de bu gayritabii hali kalbirrıiıl 
mil safiyetile tabii bulmağa ( 
şıyordum: 

•-Belki Bursaya, babasıP3 . 
miştir. Evleneceğimizi söyliı'ei 
izin alacaktır! .• 

Fakat sonra; benim burada· 
raktan nasıl s kılacağ1rnı, üzül• 
ğimi düşünmesi icap ettiğini· 
na söylemesi lazım gc:-Jdiğinı 
şünerek görünmeyişinde hoin 

b kast, kaçmak arzusu sezer tı' 
luyordum!. 

Kaçmak .. Cinayetten rnnra l' 
üstü bırakmak .. Bunun tah•1 

bile benliğimi kudurtuyordD'. 
kadar inanmış, öyle bir te•I 
yetle herşeyimi kucağında b'

1 

mı1Jlım ki böyle bir hiyanct' 
pabileceğini ummak art:k gil'' 

<- Bugün de kimse gelmedi doğmıyacağını, ayın parçaları 
Müjgan .. belki artık hiç gclmiye- ğını sanmakla birdi. Ben onD 
cek .. demek ömrün hep kö1 ürüm tün bir genç kız sevgisi le ber·, 
gibi böyle pencerelerde beklemek- koklanmamış bir g<ınca gul ' 
le geçcek!.• taze, bakir bir vücut, hayır J<ı· 

Samimnin ölümünden dört ak- bütün bir varlık verdim. 13"'. 
şanı sonra idi. Glineşin son ışı kları çiçek kadar \emiz, ölüm k~.aı; 
ağır ağır kaylııolurken camın ö- bedi sevgimi çiğnemek. fakı 1 • 
nünde içim sızlıya sızl:ya oturu- sum bir aile kızını kirli ihtir'-
yor, kendi kendime böyle diyor- kurban etmek için insan ya c' 
dum. Evet bu akşam bütün bir var, ya cellat olmalı!. Yok-· ~-
intizarla geçen dördüncü günün O böyle yapmaz. Hikmet BeY. 
sonu idi. Yarın acılarla, kederler- kıymaz, sever, zavallı NiiiJf 
le dolu beşinci gün başlıyacaktı. acır!.> diyordum. 
Fakat hala ne annesin\ yollamış, ( Atka5' ~· 
------ - - ~~~~~___:_~~~~~~~~~~~~-/ 

~~AC~ Fatih 3üncü Sulh Hu
kuk Hakimliginden: 

Balıklı Rum hastanesinde tahtı 
tedavide bulunurken ölen ve 
hastanedeki terekesine mahkeme
mizce vaz'ıyed edilen Hüseyin A
linin alacak ve borçlularının bir 
ay ve varis iddiasında bulunanla
rın üç ay zarfında mahkememize 
müracaatları aksi takdirde tereke
nin hazineye devredileceği alaka
darların malt'.ımu olmak üzere ilan 
olunur. 941/44 T. 

Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesin-
den: 941/3 
Söğüt Orta mahallesinden Mehmet 

oğlu Veli Kasabın 8/l/94ı tarihinde 
öldüğünden bahisle terekesinin tesbiti 
ve defterinin tutulması vereseden Ve-
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•--"' ·==· - . --1"°'1 
lı kı~ı ve Mustafa karısı Ayse Eker ta-
rafından 30/1/941 tarihinde talep e- 1 - Baştan aşağıya., 2 be:Yııı· 
dilmis olmakla a~ağıdaki hususat na- Genişlik, Mübarek ay, 3 - ()Jl 

1 

nen tebliğ olunur. gün, yaşanın kısaltılmışı, 4 ....... r( 
ı _ Ölü Veli Kasaba kefaletten do- rnak, ne soğuk, ne sıcalt, 5 - 'Nl 

layı alacaklı olanlar da dahil olduğu adet, 6 - Gümüş, bir ınillet, 1 ;.ı 
halde tekmil alacaklıları ile borçlula- hlU uzuvlannuzdan, bizi dogtıf9 1 
rmın HB.n tarihinden itibaı·en en geç Su, seneler, 9 - Birlikte, 10 ./ 
bir ay içinde alacak ve bor~larını var· dinin başka türlüsü, yapma!<.· 

sa yedlerindekl vesika1ariyle birlikte Yukarıdan Aşağıya: ;,ıf 
n1ahkem,en1ize ınüracaatla kaydettir- : oıv 1 - Yiirüyüş, namazda 1 ..,. r 
rneleri. döndüğüınüz yer, 2 - Nefiselt ı'.· 

ı - Böylece nıah.keıncmize alacak- nevi kumaş, 3 __ Erkek lsıni, oo •, 
larını vak.tiyle yazdırınıyan alacaklı- / ı Bal yapar 1 deniz generrıli, 5 / 
ların ınirascıları ne şahsen ve ne de """ ltınd ki k -1 d d 6 1 .... , yo u ı a e e er, .1 terekeye izafeten takip edemiyecekle- ,..:~ başına u ilave ederseniz, rniı'...-- rııt 
ri ve tevdi edecekleri evrak ve vesa- da olur, 7 _ Orman hay\·aııl9 ~ı" 
ik mukabilinde makbuz lstlyebilccek- r · leri. büyük, 8 - Çok değil, vtıpıı ~t'~, 

ğı, 9 - Sofra levazımındaJJı ~ 
3 - Yukarlki iki maddede yazılı ol-

duğu üzere bütün ilgililerin llftn ta- lO - Nakledenler. ff f 
rihinden itibaren en geç bir ay zaı1ın- DtiUi Bsılın.aeamısın haUedlJı'I 4 
da Söğüt Sulh Hukuk Hiıkimliğlne mü- l 2 3 4 S 6 7 8 ·, 
racaatla muktazl n1uamelatı ifa ettir- ~ 

meleri, aksi takdirde ikinci n1addede • ı 1 'f ' 
yazılı oıduğu üzere muameıe ıra ecti- 1 _ V i K A Y F. r 
leceği ve bu baptaki defterlerde aia- 2 s A N _i y E • o l~ 
cak ve borçların kaydı için açık olup • j Aıl /\. L 
müddetin inkızasında kayde nihayet .'J 1 H 

1 
A , T A ..,, "' .~I 

verileceği ve keza ilgililerin tetkik et- 4 S A . D A K O M ı 
meler! için delterlerln mezkur bir 'Y 5 A •. J [ B • • 'Al fi, 1 

< 
içinde açık bulunduğu herkesin r;ıa- r· 

liımu olmr.k üzere ilıin~.'.:~2.:~ I 6 
1 
M · E _N 91 M ı A 1 C 1 ~' ' 

SATILIK F.V 1 7 ;o
1

Y A , L Aı N • . f ~ 
Beh•kıe Tramvay İsla.yomı <iva- s ı T A • 1 s 1 i ! L' .'. 1 

rıııda bahçe korşısıncia 368 numarolı 1 9 I E D i E \ V .A 1 T (p ~· c 
ev satılıktır. Yed; orhı. daraca, nıutfak, ı- - · '. ıJ f>t) 
elektrik, havagazı, terko• suy" vardır. 10,KI İ R Al L:A& 
_q,nn ti:l!i :ıltı hin liradır.------

1 

ti 
tı 

h 
t: 
ı. 
p 
k 
g 

a 
s 
t 
s 
l 

r 
i 



ı• 

tl 

j 

f 

,, 

' 
ı 

• 

t 
·~ 

f 

, 

. , 

t 'Yon 24~:rıt ~ 
i :.~·:lç/NbEKF':>c : ~ HADİSELER : ~ 

• ~--.... • ·'V • .. • ,- ,,__ • ~. 

-
Yeni japon kabinesi te
ıekkiil etmiıtir. Eski 
Harbiye ve Bahriye Na· 
zırları yerlerinde kal
mıthr. Viti'de Hindi Çi-

l'el.Jıia eden: Muammer Ala;aıı: ni meselesinden buhran 
lBıı nmu,. - - çıkacağı zannedilmiyor .. 

~&naıbWlenleriııcı.,,almznıtt.r) ======================== 
.Bulgar gazetleri, Bulgaristanın 
lırk hudud 

tiki . una asker tahşit et.. 
erı hakkınd~ki h b 1 · 

lekzip ed'lrne; . a er erın 
hiyette oİmat~ıa~ıle değer ma
tadırlar •Zo ını yazmak -

· ra. gazet · b' b' !erine do \hık esı, ır ır. 
paktı ile sb _ ve ademi tecavüz 
ketin birb;glı. 0_lan iki memle -
gözü olmad 

1'.:rının topraklarında 
Diğer . ıgını yazmaktadırlar. 

aldc oazı fQ2e\'eler de ayni me-
satan °;Jr?ana bulunarak, hula
tanıa T"y ~ dıyorlar: •Bulgaris • 
Scbctle ur ye. ar~sındaki müna • 
ect· . r geçıcı hısler üzerine bina 

~mış değildir B'lfuk' b .. 
nu80 ı,.,tl . . · ı ' ıs u mu· 
idame' e~r. ıkı memleketin de 
ları sa ·ı hrmek arzusunda olduk
Yctin ~ .ım ve realist bir zihni • 
13 , 1 adesidir. 

u,garista ı T" . . 
drstı k . n a urkıye arasındakı 
iansl~rı J al~ .şayialr neşreden a. 
haıed n giilunç manevralarile 

lilJ ar edilemez .• 
/\ DlJDUMUZA İTALYAN 

" Sl\.Ji:Rt. GELİYORMUŞ! 
"""Ye• . t l •ahı;·· · ıs ı 1barat dairl'sinin bir 

rcrJe g~nde bildirildiğine göre, Pi
duna lunan ve Türkye hudu -
Yan fı:~Vkedilecek olan bir İta!. 
tasında a~ına mensup askerler a. 
llııştır \~Uyük kargaşalıklar çık
tikam. t ıne Türkiye hududu is
ınıık e ·n~ doğru sevkedilmeleri 

cücü~~:r bulunan diğer İtalyan 
be nıları arasında da buna 

nzer k 
'x'li:Jll' argaşalıklar olmuştur. 

J 
l JAPON KABİNESİ 

•po . 
hti'" n imparatoru, yeni Japon 

~urnet n' l'rc ' ın teşkiline tekrar 
13'4~~ l<o~oye'yi memur etmiştir. 
Bah . kıl ıstışarelere başlamış, 
ilan r~yc Ve Harbiye Nazırların • 

' dakikşbirliği vadini almıştır. Şu 
leşJq aya kadar yeni kabinein 
tııuc't ed•lmiş olması kuvvetle 

r. emeldi S, r. 
g(i ·llgapurdan gelen haberlere 
ı:a(' Japonların Hindiçiniyi iş.. 
tır.a etın~k tasavvurunda olduk la. 

t1 daır şayialr dolaşmaktadır. 
ırı alezyalılar dünyanın bu kıs. 
re~nda statük-0yu bozacak her ba
"az~le ~arşı koymak için, askeri 
e<1ıı Y~tın çok evvelden takviye 
l~r. l!tiş olduğunu bildirmektedir.! 

~A.Şı(A MEMLEKETLERDEKİ 
to KANAATLER 

l~ekndranın kanaati, t~kip edi
'rk· Yeni siyaset hakkında Japon 
b anı ar · ulu • asınaa derin bir ayrılık 
lJ...: n.dugu merkezindedir. Eski 
""cıy N l3iye !'{ e azırı Matsuoka ile Har-

~anın azırı General Tujo Japon • 
!starla :ı:ı,ndiçiniyi işgal etmesini 

l<ab· ıstemişlerdir. 
ltin<lj ı.n~ istifa etmeden evvel, 
-..........Ç 1Jtidekı üslerin J aponyaya 

terki için Vişi bükfuneti üzeriıa. 
de tazyılt yapılmakta idi 

Eski Japon Dahiliye Nazırı, 
Avrupa vaziyeti daha ziyade ay
dınlanıncıya kadar intizar siya
seti tak;p edilmesini tavsiye et • 
miştir. 

Çin harbinin neticesi olarak ja
pon maliyesi ve i.ktısadiyatı için 
endişeler vardır. 

Bununla berabet', Ankara Rad
yo gazetesi, harbin bidayetinden
beri, japonyanın Sovyet hududu
na asker yığmaktan geri kalına
dığını söylemiştir. Sovyet Harici
ye Komiseri Molotof, Moskovada
ki japon sefirine, İngiliz - Sovyet 
anlaşma&ıron yalnız Almanyaya 
müteveccih olduğunu söylemiştir. 

İtalyan radyosu da Sovyetlerin 
Kamçatka sahillerini maynlediğini 
ve bu hareketin doğrudan doğru
ya japonyaya müteveccih oldu
ğunu söylemiştir. 

Amerikada ise japonyanın va
ziyeti hakkında hiçbir mütalea 
beyan edilmemektedir. Beyaz Sa
rayda, Tokyodaki Amerikan se
firinın gönderdiği raporlar tetkik 
edilmektedir. 

Fransada ise Hindiçini mesele
sinin hiçbir buhrana sebep olıru
yacağı kanaati vardır. 

SURİYEDE VAZİYET 
Suriyenin işgali yavaş yavaş ta

mamlanmaktadır. İngiliz kıt'aları 
dün saat 13 de Halebc gırmiş ve 
coşkun tezahüratla karşılanmıştır. 
İngilizler beraberlerinde yüzlerce 
kamyon erzak getirmişlerdir. 

Bütün şeheirlerde gece saat 22 
den sonra sokağa çıkmak memnu
iyet; bir beyanname ile ililn edil
miştir. İmparatorluk kuvvetleri
nin emniyetine halel getirecek ha
rekette bulunanlar askeri mahke
meye verilecekler ve idam cezası
na çarptırılabileceklerdir. 
ROTERDAMA ACIR BİR HAVA 

HÜCUMU 
İngiliz bombardıman tayyarele

ri Roterdamdaki vapurlara şiddet
li bir akın yapmışlar, hacimleri 
10,000 ton ile 20,000 ton arasında 
tahavvül eden 11 vapuru yanar 
bir halde bırakmı.şlardı.r. Bundan 
başka 1700 tonluk bir vapura isa
bet olmuş, vapurun enkazı yük
seklere fırlamıştır. 

Ceman 9Q.OOO ile 100,000 ton a
rasında 17 vapur ya tall)afllen ve
ya uzun bir müddet için istimal· 
den sakıt hale konmuştur. Hacim
leri yekfuıu 40,000 ile 45,000 ara
sında olan diğer bazı gemiler de 
ağır hasara uğrattlmıştır. 

* Paris 18 (A.A.) - Polis 
Caen'de araştırmalar yapmı.ş ve 
bu araştırmalar neti_cesinde 18 
komünist tevkif edilmiştir. 

lf ARP VAZIYET/ 
l!U?ı <llırtn.,ı s~ Devam> 

tıııırııı a mukabil Sovyet tebliği, u
tııadığı Vazıyette bir deği1iklik ol
<l;ı ıı. n~ Dlnyepcr nehri boyun
ili ve°f açef sehrinin işgal edildiği-
3() lq \ıradaki Alman kıt'alarmın 
h~ 0 tnetre garbe sürüldüğünü 

' Veriyor 
""'n' . 

lfl() k~~l:rad Narvadan nihay~ 
lıırı i 

1 0 metre uzaktadır. Narva
<lir ~galıne inanmalı: kabil değil' -

• .r..sa 
etne sen Estonya Almanların 
S.talin g:;memişti ve Narva şehri 
Zıne d attırıın Finlandiya körfe
!>"PYusay~_n_an şimal ucundadır. 
kov golu cenubunda yani Ps
tııan ~e Porşof bölgelerindeki Al
~truzı:~~uzu Sovyet mukabil ta-
1libarı ıle durdurulmuştu. Bu 
karşı] a t-ıarvanın işgalini ihtiyatla s aınalıvız 

llıolen k" . 
lıa da . s ın işgaline gelince bu-
~ehir Sınanmak güçtür. Zira bu 
darı 90 l~lın hattının ön kenarın
Ve bir kı;oınetre kadar şarktadır; 
~!'$kova falt, muntazam yol ile 
~vay aya boğlıd:r. Buradan l\fos
dard a ınesafe 300 kilometre ka-
t r. Bu b"I 
l>anı 1 Old • o gede vazi~tin buh-

a• at A.lUgunu tahmin etmiştik. 
~ k 1 man zırhlı birliklerinin 

tlıtist~~:tre uzakta bulunan ~e 
€aı ed b· ın olan Smolenski ış-
u.. e ıl~"l · . '"Ur d .·:~ erı vazıyete pek de 
ıı· el'ıld' B 1 de 'h . ır u Alman haberi-
~ır. 1 11Yatla karşılamak lazım-
A ,J;>altat s 

llıanı nıolensk şehri hakikaten 
"•h ar n elin · ti Ue . e geçrnışse, Duna 
llıarısapı Dınyepcr nehirlerinın 
~"da ~ arı~a uzanan arazi kıs

ı •leri:~ı Vitebsk - Smolensk 
e 4<>.5-0 kilometre ge-

nişliğinde büyük bir gedik açıl
mış demektır. Eğer Sovyet kıt'a
ları Rogaçefde yaptıkları gibi kuv
vetli bir mukabil taarruzla Al
manları geri atamazlarsa, inkişal 
eden Alman taarruzları Sovyetler 
için tehlikeli olabilir. 

Bazı askeri muharrirler, bir 
' yeni buhranlı vaziyet çıktıkça, Al

man ordularını derlıal birkaç gün 
içinde Leningrada ve Moskovaya 
götürüyorlar. Zaten karşılarında 
mukavemet eden Sovyet orduları 
bulunmasa, Alman orduları Le
ningrad ve Moskovaya bırkaç gün 
içinde varabilırler. Bu gibi müla
hazalar hep Alman askeri kudre
tine beslenen aşırı ıtimattan ve 
Sovyet askeri kudretine gösteri
len eskı menfi kanaatlerden neş'et 
ediyor. 

Bu buhranlı vaziyet karşısında 
acele hüküm vermemelıdı.r. Lenin
grad ve Moskovan:n maruz kala
cağı tehlikeyi karşılamak üzere 
Sovyetlerin ihtiyat ordular bulun
durduklarını kabul etmek lazım
dır. Şimdi bu kuvvetlerin Narva 
ve Pskov hattında Vitebsk • Smo
lensk bölgesinde yapacakları mu
kabil taarruzların neticesine in ti
zar etmelidir. Sovyetler Narva -
Vitebsk hattında ~ıkı durabilırle.-. 
se SmcJenskde beliren tehlikeyi 
savuşturabilirler. Sovyetlerin ka
rargil.lılara askeri komiserler ta
yin etmesi muharebeye devanı. az
mini gösterir. 

Hulasa Vıtebsk V'I! şarkındaki 
buhranlı vaziyet devam etmekte
dir. Fakat M.ookova yolu bir kaç 
gün içinde varılmak için henüz 
serbest ve bOf değildir. 

Sovyet-Japon 
münasebetle

değişmedi • 
rı 

Londra 18 (A.A.) - Moskovada, 
istihbarat dairesi şef muavini Lo. 
sovski, Sovyetlerin bütün ~gal 
edilmiş mem \ek etler için harbet.. 
tiğini söylemiştir. 

Bulgar başve
kili Romaga 

gidiyor 
Sofya 18 (A.A.)- Bulgar ajansı 

bildiriyoc: Bulgar Başvekili Filof 
ile Hariciye Nazın Popof, 21 tem
muzda Romayı resmen ziyaret 
edeceklerdir. 

Losovski Sovyetlerle Japonya 
arasındaki vaziyette bir değişiklik 
olmadığını, fakat J aponyanın va
ziyetini tasrılı etmesi lazım gel
diğini sövlt!miştir. 

Sovyetler Çekos
, lovakya ile de bir 
ittifak y a p t ı I a r 

Hindiçini üzerinde 
tehlike yok 1 

Londra 18 (A.A.) - Vişiden 
bildirildiğine göre, Amiral Dar. 
lan Fransa ile Japonya münase
balının ıyi olduğunu ve hiçbir teh
likenin Hindiçini üzerinde dolaş. 
madığını söylemiştir. 

rır--"'Ww-----JVırı. k.LWlL 

Alman Tebliği 
( 1 bıcıt Salılf edeıı Devam) 

rafından zaptedildiği tekrar edil
memCj ise de, Berlinden gelen 
müehhar haberlerde, yalnız Smo
lenskin Almanların eline geçtiği 

değil, Alınan tayyarelerinin Mos
kova civarına hücumlarda bulun
duğu da teyit edilmektedir. 

Alınan tebliği Romanya cephe
sinde de muvaffakiyetlerden bah
setmektedir. 

Sovyet Tebll§I 
(1 tııct Sayfadan Devam) 

muazzam muharebelerde hiçbir 
tarafın mukadderatı belli olına • 
miştir. 

Sovyetlerin müdafaa hatlarında 
hiçbir değişiklik olmamıştır. Al
man taarruzları ve Kızılocdunun 
mukabil hücumları hic durmadan 
birbirini takip etmektedir. 

Sovyet tayyareleri birçok yer
lerde üstünlüğü alınıştı.r. Dün ak
şam Sovyet tayyareleri düşmanın 
tayyare meydanlarına hücumla
rmda ısrar göstermişlerdir . 

Bu harekatta 98 Al!T'an tayya
resi imha edilmCjtir. Sovyetler 23 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Paraşltçtl zannlle 
(Blrlnct Sa.hlfed~u Devam) 

daki Hazar dağı civarından geçerler
ken Karaçalı köyü muhtarı Must<.1fa 
bunları paraşütçü zannederek köylü
lere haber vermiş ve hüviyetlerini is-

• pat edici vesikalar göştermelerine 

ra~en alıkoyarak Sivrice kaymaka
mına haber vermiştir. 

Bilhha.re kaymakamın emri üzerine 
sporcular serbest bırakılarak yollarına 
devam etmişlerdir. Köylürnüıi.in mem
leket işlerinde gösterdiği uyanıklığa 
misal olan bu Mdi.fcde muhtarın has
sasiyeti memnuniyetle karşılanm~tır. 

Bir öUl yılan 
(Blrtncl Sillılteden Devam) 

tlrdlkleri bir tc:stiden pek.ınez içmi~
ıerdir. Kadınlar biraz. sonra veca için
de kıvranm1ya b<.ışlamışlar ve COk geç
meden de feci ishraplar içinde ölmüş
lerdir! .. Yapılan tahkikatta peknıez 

testisi kırılarak bo~altılmış ve içinde 
oldukça büyük bir yılan bulunmuş

tur! .. 
Bu yılanın kadınlar harmanda çalı

o:ırken gizlJce t:estınln ağzından içeri
ye kaydığı ve pekmezde boğularak öl
dügti anlaşılmıştır!.. Ölürken zehirini 
pekmeze fışkırtan hayvan bu suretle 
üç zavall kadıncağızın ölümüne se
bep olmuştur. Kadınlardan blH çok 
genç; henüz bfr haftalık geUndir! .. 

--<>---

Btlrpagop mezarlıilı 
(1 inci SaJı.lfod•n Dev:ım) 

rafından bır •ıle mezarlığına gö
müldıiğü haber verilmiştır. Ka -
dın dedelerinden birinın; l\!!sır. 

da kazandığı bu servetı 1280 yı. 
lmda şehrımıze get.irt1ffl'ını ve 
1293 de Rus c,rdularının Ayasta
fanosa kadar gelnıeleri üzerine 
ihtiyar Ermenının korkarak altın 
ve müce\'her halınde atle mezar
lığİna gômduğünü söylemekte -
dir. Biraz so:ıra ölen Frmeni bu 
sırrını kimseye söylememiş yalnız 
hatıra defterine kaydetmiştir. Ge. 
çenlerde kadın evde küflü defteri 
karıştını1ken tasadüfen hakikati 
öğrenmı.ştir. 

Kadının Belcdiyeve müracaati 
esnasında maı;ye de hakikati öğ
renm~ ve medeni kanunun 797 
inci maddesine göre definenin 
kendine ait olması icabettiğini 

sôylemiş-tir. Şımdi define aranacak 
ve bulunduktan sonra a'diyell ci
heti hakkında bir karar verile - l 
cektir. 

Londra 18 (A.A.) - Sovyet • 
!erle hür Çekoslovakya hukUnıett 
arasında bir anlasma yapılınıştır. 
Bu anla~manın esası, her iki mem-1 
leketin &onuna kadar mücadeleye 
devem edeceğidir. * Berlin 18 (AA.) - Alman 
Mareşali Göring, yarhay Mül -
ders'e, bu harpte 101 !nci hava 
muzafferiveti münasebetile ha • 
raretli bi; tebrik telgrafı gönder
miştir. 

Sovyetlere göre 
(1 inci Sa.Jı.tfeden Devam) 

Almanlar ne kadar ilerler<e. kar
şılarında o kadar daha fazla •J.ov
yet kuvvetlerile karşılaşacaklar
dır. Sovyet ordusu kaynaklarla 
dolu arazide çarpışacak. halbuki 
Alınanlar hiçbir kaynagı kalma
m,ş, perişan olmuş bir ara;ı.ide 

mücadeleye mecbur kalacaklat'
dlr. 

Tünel seferleri 
(1 inci Salıltcdeıı ~) 

mediğinden seferlerin önümüzde
ki ay içinde tatiline zaruret his
sedileceği hesaplanmaktadır. E
lektrik, tramvay ve tünel i~let
meleri umum müdürü bu sabah 
bize verdiği izalıatta, Amerikada 
bir firmap sipar~ verildiğini, fa
kat kayısın ne vakit geleceği ma
!Uın olmRdıi,'lnt söyle~i• ve gelin
ce yeniden seforlere başlanacağını 
ilave etmiştir. 

At yarışları 
( ı lıMl! Sa.lılfed<oı Devam) 

kan Arap at ve kısrakları arasın
daki bu koşuya A rni Aynagözün 
Tarzan, Mehmet Çelebinin Basra 
ve Rıdvan Efenin Budak isimlı 
atları girecektir. Bunlardan Bu
dağın mesafesi 2000 metre olan bu 
koşuyu rahatça kazanması lazım· 
dı.r. 

İKİNCİ KOŞU 
Bir defada 2000 liralık bir ikra

miye kazanmamış olan üç yaşın
daki verli s•f kan İngiliz erkek ve 
dişi t;ylara mahsus olan bu koşu
ya Ş,ııat Karaosman:n Roi, Hakkı 
isimli tayları girecektir. Mesafe 
Erayın Mirr.11za, Vrli Kıvandığın 
Yetiş, Prens Mclihin Hümahatun 
1800 metre olan bu koşıı Yetiş ve 
Hümahatıın arasındadır 

Ü(Ü:>!CÜ KOŞU 
Dört ve daha yııkan ~·astaki ~af' 

bn Arap at ve k·srakları aras!n
daki bu ko<uya Rifat Baysa1ın Bo
ra, Hasan Mııtlunun Karakuş, Ni
yazi Kurtayın Bozkurt, ·İsmail 
Küçüğün Simri. Nezir Temizerin 
Işık, Mustafa Turgudım Sevim IR) 
ve Sait Akrnnun Milırican olmak 
üzere yedi at girmekt<"Ciir Me>a
fesi 1600 metre olan koıuyü ka
zanması en çok muhtemel atlar 
Bozkurt !Jr Foradır 

nöRnt1NCÜ KOSU 
(YALOVA KOŞUSU) 

tki yaşınch ve kosu kazanmıımış 
verli saf kan İngiliz erkek ve dişi 
taylara malısus olan hu koşuya 
Yık:Jmaz.r Yavuz. Yunus Ünün 
Sanm, Fahri Elliı in Parde>n, F. 
Simsar0ğ~ı.:nun BükPt v~ Fikret 
Atlının Gonradin isiıl''i t yları gi
recektir 100-0 metrelık bu ya~ı~ı 
kazanması en muhtemel ta, Bü
kettir. 

BESl:-!Cİ KOŞU 
Üç )'aşmdaki yerli yar·m kan 

İngiliz erkek ve disi taylara mah
su~ ve me;afe,;i 1400 metre olan bu 
kosnya Prer-; Melihin İlhan. Diln- · 
viz, Su~t KaratlStl"~nın Heves, 
Tevfik Ali Cınar>n Delikanlı ve 
tbrahim Türenin Nf'riman isimli 
tavlan g'•ecl'ktir. Ko§;, İlhan ve 
Dila\'iz ararın<ladır 

Bu !•aftaki koşvlarda ikili ba
his. tk'nci \'e dördüncü; Çifte ba
hi•: İkinci, ücüncü ve dnrı.lüncü, 
bes'nci; Üçlü bahi< de: Üçiin<'Ü, 
dördüıhi ,.~ bc•inri ko 0 • J·r-Jad·r. 

SABAHATTİN AYGEN 
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Sovget-Alman 1 Tasarruf bono-
harbinin istik- ları bugün 

1 
hali hakkında satışa çıkarıldı 

ihtimaller 
Amerikada 
tayyare inşa
atı ne halde ? 

Vaşington 18 (A.A.) - Harp 
fabrikalarının ve tw,gil.hlannın 
çalışma seyri hakkında iyi malfı
mat alınmıştır. Denizaltlar ha) ı et 
vericı bir sür'atle inşa olunmuşlar
dır. Bombardıman tayyarelerinin 
inşaatı Avrupa fz.br;kalannda iıı

şa edilenlerden adetç" fazladır 

Fransız rad}osuu1111 
ı ı tekzibi 

Vişi 18 (A.A.) - Fransız r ~J
)'"fJSU, Suriye rauhare::be-->i csnı:i. -
sır.da, Fransız kıt'alarının Alr ~n 

tayyarekrile nakledildığini "' J. .• 
zip etmiştir. 

Radyo, Fransız zabitlerinin ve 
Suriyedeki Franoız hükümet rıe. 

murlarının, mütarekede bu mt m
lekb ten ayrılmak için Alman tay
yareıer.ni kullandıklarını da ' ·k
zip etmiştir. 

fareşaı Petea. n 
radyoda bir nat a 
Vişi 18 (A.A.) - Fransız nd

yosu Mareşal Petenin bir n,f m· 
nu neşretmiştir Mareşal bu nut. 
kunda bilhassa Fransızların B:r
leşik !:aldıklarını ve müstemleke 
imı-ara:orluğunıı muhafaza k. 
naatinde bulunduklarını sö' le -
miştir 

Normandl vapur 
el konacak 

Nevyork 18 (A.A)- Nevy ,rk 
H~rald Tribune gazetesiniı, Va
şingtoııdan öğrendiğine gör~ 1 cv
york limanında bulunan Fı a ·11 

Nor!T'andiya vapuruna Biri ik 
Arr.erika ergeç elkoyacaktır Ç n
kü tonilato noksanı yüzünd,. bu 
vapura müstacel ihtiyaç vard'r. 

iman· Sov t 
harbine bir bakış 

( ı lııd SaJ11tedcn lk.-=ı) 
Tarlnın ı;imıliyc l<.aJ;u l<."ydtlı ... dl

ği bu öiadcUi ınuharcbelerd.e k;~ı·~ t.~
tı~eye vanuak. i~in, ı.ata.!ların ...ı. .... .n.uz 
nıilyon a.;,.kcı·i çarp~maktadır. 

Eerlinden e:eicn b.al>erlcr, A .. ,.an 
k.ıt'alaı-ının l\Io.:ı.kova yolwıdak.i .ti.Jno
lenhlt ~chri ile &touya - H.usy a hu
.dudu Lt.erindcki Naı·va şehirlcr.ıtl i~
gal eltik.lcrıni bildirmektedir. 

Alman haberleri, 1Uılurdı..u1un u..ı.nı

darların h1mayt:sinde olduk•;.:ı 1.<ı...tk 

rne.jOıcJ.erde yeni bir hat tesl.. • e ı.a
lıştıgLr:ıı LildirnH~ktedır. Bu d~undar 

kuV\ cllerı taınaıı.ı.ıylc teda eo.ünıek
te<iir. 

Alınan keşif t..1yyarcleri, So\·yf'l or
dul;u·ı rlcatınln ııttıkı;c k<.ı.rtna kl I}•k 
bir fırar halıne inkll;Jp etmekte Ju ... 
ğ~nu Lesbıt ctn1ışlcrdir .. &.ıvyet < Ju
larının bu~ün bulunduL,'U v:,.z.ıy t L\.l
n1an .h.ucun.l<.1r1na kı.;ıncn mllk ı'.uet 
edebilecek bir haldedir .. Bunu.nLı be
raber, Berlın nıchafili Kızı rd :ıun 

şinıdi)C kadar olan ğiddetli rr.'1· vı.::

n1etıni dl' kabul ttıııektcdir. 
SO\'YETLERE 
GÖKE 

HJlbuki Sovyct tebliğinde, S TIO

len~·ı\.'ın Alm.ınların eline rlüş ü ı.i.ne 

da;r bir k...ıyıt yoktur. Yaıoız ~ ı-:.rı

len~k, Pokof, Dobrul ... k, N<.ı\ ogr~t! ü.
tikametlcı ınde şJddetli muha cLelı .. r 
oimaktadır. 

Rom;ı.nyadaki petrol nııntakabı .. ve 
petrol gemıleri tekrar botnbaı dıman 
ecli 1 ı .1lş tir. 

Bogçeften ata.-:. altında çekilnı\ k!e 
olan bır Al111an tank taburu ih.ı ... ve ı 

in:ha edilnıi~tır. 
Diyeper nehrinin Garp sahlliıııi~ l.ı: r 

köprü baiı o:an bu me\'kıin i .. tirdJ
dından sonra Alınanlar 30 kilo•net:""e 
geri pli-.kUrtU!n1i.lşicrdir. Alnıa.ılar 

1500 ölü, daha çok yaralı \ C esir • e:r
nü~lcrd i r. Hir Alman böliiğü blr ... vuç 
Su\yet n:skerine te~llm olınuştur. 
SOVYET ORDUSUNDA 
A~KF.Rİ KOMISERLİKLER 

Stokho~ındt•n bildirı1di!!ıtıe ti)re, 
S.J.·vcl l:"lıksc'k Şiiıa"'l Riy2..$('t Divaru 
A k.eıi Koıniserti.kler ihdasını kabul 
"Ün~tır. Bu haber~ na1..aran, yeni ko
mLsPrlcr şeref ve rdouda disıplin ba
kı:nıudan a .. kert vazifelerin i l:' ncia 
kıt'a kı.ımandanları il~ ayni derce rrıe.i
us lacoaklardtr. Bu koıf"iserler kıt'a 
kumandanının otoriteslnı lak\ iye ,.e 
\·erilen emirlerin ifa edillp -edilme
diğirü kontrol edeceklerdır. Bunlar 
ı.ıuharebe esnasında askeri t~ci ede-
ce.k.ler, p.:ınlkçilere ve firarilere karşı 
amansız davranacaklardır. 
RUMEN KIYAFETİNDE 
PARAŞÜfÇÜ 

11acar Ajansnn blldirdığine göre, 
Transilvanya civarına bir çok: Sovyet; 
paraşütçüsü inmiştir. ~f:ıcaı larla çkr .. 
pı.şrnalardan sonra bunlS.r yakalan
mıştır. O'nitromaları Rumen askf'rl· 
nlp. üni!ormasına b~nzemektcdfr tt
zerlerlnde de Rumen paralan bulun
muştur. Bund~uı pa:raşüt('ülerin Ru
men a azisine irunek istedik.leı·l an.la
s;.lınıştır . 

(Ba,ımakaleden Devam) 
hal bir cihan harbi mahiyetini ik· 
tisap edecek ve yıllar boyunca sü
rüp gidecektir. Esasen, Almanya
yı Sovyet Rusyaya saldırtan se
beplerin başında bir de bu ihtimal 
gelmiştir. 

Harbin bu safhasınıa başlama
sına kc car; İngiltere Amerikanın 
azami yardımı ile harp h.ızırlığı
nı bitirmek yoluna girecektir. Al
manya da Rusyayı mağlup eder 
etmez bu yeni safha için hazırlan
mıya ba5lıyacaktır. Bu vaziyette 
o•taya çıkan mukodder suah Ha
zırlık na•ıl olabilir ve Almanya 
ne .vnpı1lilir?. sor11sudur. 

Fnkat yukarıdanberi izah ettiği
miz gibi; bütün bu suallere mas
tar o1an esas me~net sadece bir 
hakikatin veya hükmiin değil. bir 
farazirenin tahlilinden ibarettir ve 
bu mııl<odder soru da yine o fa· 
raziye ve o mesnete ha?,lıdır. Yi
ne hu rerçeve içinde mukadder 
sı12!i •u şekilde cevaplandırnhili· 
riz: 

Almanya, So\'yet Rusyayı mağ
lüp ctıı.ıc;:e muktedir olduğu va
kit; herhalde Kafka.syaya, .İran • 
Efgan - l:liııt §İmaline kadar vasıl 
olacak, japonyaııın o günkü vazi~ 
yetine göre; japonya ile de kom
şuluk tesis edecektir. İşte bu saf
ha içinde iken Almanya üç esas 
üzerinde çalışacaktır: 

1- l\lüstakbel harp planı 
2-- Rusyanl.D oizamlanması 
3-- A \-7tıpa sanayünin umum1 

seferber !iği ve Rusyanın her ba
kıından istismarı .. 

l\lüteakip safhada harp; llzu.n 
yıllar harbi olacağına göre; Av
rupa sanayiinin un1uıni seferber
liğinde Alman~·a; Amerika ve 
İngiliz harp sanayüne muadil bir 
istihsal yapmak için çalışacaktır. 
Avrupa ve Rus~·anın bütiin hayat 
ve ına<'en maddelerini isletmek, 
kıt'ayı nçlıktan korumak imkanı
nı arıvatak. fjraret yapabiJınesi 
miimkiin ülk~lerle miinasebet ve 
muvasala tesis eyliyecektir. 

Bir taraftan bu hazırlığı görilr
ken; bir taraftan da Avrupa ve 
Asyada eline geçirdiği karaların 

tahkimi ile meşgul olacak ve müs
takb~l harp pli\nını huırhyacal:
tır. Müstakhel harı> planı: 

A- İngiltereyi Akdenizden kov
mak 
B- Asyayı; japonya • İtalya -

Almanya arasında taksim etmek 
olabilir. Bunun: için de; bir yandan 
Kafkasya ve İran yolları ile Irak 
ve Arap yarımadasına inmek, Mı
sıra gitmek, Sü\cyşi kapamak; bir 
yandan da Hindistana gitmek te
şebbüsiine k:ı~·am edebilir. Bu ara
da İtalya • İspanya - l"ransa da, 
yİlle Almnnynn1n yardımı ile Ce
beliiıtarıkı kap•rn•k: japonya da 
As~·a~·ı tok•irn eylemek hareketi
ne gc~ehi!irler ki. harp Amerika 
ve japonyaya da sirayet etmiş o-

Milli müdafaa ihtıyaçlarımızı 
karşılamak üzere çıkarılması ka. 
rarlaştırılan tasarruf bonuları 

bugün satışa konulmuştur. 5 '~ 25 
liralık küçük kupürleri de bulu. 
nan bu l.ıonolar bir vıl vadeli yü3-
de 6 peşin faizlidr. 

1 BarblJe f ~tfz.ıı~ıa 
malıakemeıı baş!adı 

Geçenlerde Harbiyede vukua 
gelen ve Giızel San'atlar Akade
misi mimari şubesi talebelerinden 
iki gençle Üniversite kimya fakül
tesinden üç gencin ölümile netıce 
!enen feci otomobil kazası muha
kemesi bu sabah 2 inci Ağırccza
da başlamıştır. 

Suçlu şoför İbrahim ilk ifade
sindeki 2 şişe rakı ve bor ş~c b ra 
içtiği ifadesinı muha'<cmedc :n
kar etmiştir. Şahit olarak b r in
zibat askeri dinlenmiştir. Mah • 
keme şahit celbine kalmıştır. 

Eğrence •erPeri b;ı 

saat geç kapanıyor 
Yaz mevsiminde gecel-erin kı -

salığını nazarı dikkate alan şeh
rimizdeki alakadarlar saat 24 de 
kapatılan mü<'sscselerc saa: 1 e 

kadar, saat 1 de tatıli faal.yet eden 
bar ve emsali yerlere de saat 2 ye 

kadar aç1k kalma müsaadesi ver
mişlerdir. 

Hem ralkımızı, hem mü~ssese 

sahiplerini memnun eden bu ka
rarın tatbikine b:ışlıınmıştır 

Bu yeni vaziyete göre Tramvay 

İdares!nin saat 24 den sonra sefer 
yapması icabe'.mektedir 

Yeniden Kahve el eli 
(1 inci Sıı.lı.lt•den l>n>am) 

kenderuncia depo edilecek ve 
Ticaret Vekaleti tarafından lüzum 
görüldük~-e vıliıyetlcre tevzi edi
lecektir Bunlard~n ~·akında ;ıc'1-

rimize mühim bir parti gönderile
cektir. Bu suretle artık kahve sı
k.ntısı hiç kalmamıştır. 
~~---~~ ~~-~ 

DEVREDİLECBK İHTİRA BERAT 
•Karbon dö siılfıd imaline mü

teallik usul ve tertibat. hakkın
daki ihtira için İktısat Vekaletin
den alınmış olan 23 haziran 1939 
tarih ve 2774 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir ve yahut icadı 
Türk,y .. cle mev-kii fiile koymak 
için saliıhiyet dahi verileceğı tek
lif edilmekte c,lduğundan bu hu
susta fazla malümat edinmek is
tiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1-3 numaralara müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

!arak yıllar boyunca siirecek bir 
<İhan harbi mahi)·etiııi iktisap e
debilir ve dün)anııı da, taraflaruı. 
da istikbali çok karanlığa düşe
bilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden 

Gümrüklerin ihtiyacı için muharrun en bedeli 4 liradan 50 adet agiUi, 50 
adet köpüklü yangın yaracı eczası 28.7.9 41 Pazarle!':l günü ~at onda pazarlık ile 
stın alınacaktır. 

isteklilerin ayni gOn ve saatte % 7,5 pey akçelerin! yat1rm11 olarak Başmü-
dürlük satınalına lı:oınlJTonuna müracaa Ueri. (5666) 

lstanbul C. M. U. liğinden 
İstanbul Ceza ve Tevkif Evi kamyonetinin bir senelik 3600 litre benıin ll• 

?.50 kilo motör yağı açık eksiltqıeye kon olmuştur. 
l\.'tecmu muhammen bedeli 1002 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 75 Ura 

22 kuruştur. 
Eksiltme W/7/941 Salı günü saat ıs de Sultanahmetle Ceza ve Tevt;if Evi bi

nasınrla yapılacaktır. İstcklller buna ait şartnameyi tatil günlerinden maada 
her gün mesai saatleri dahilinde mezk!ı.r müdürlükte görebllırlcr. 

Taliplerin )canunl veslkalariyle birlikte yazılı gün ve saatte Ceza Evi bina-
smıla toplanacak komisyona müracaaUeti. (5679) 

Çanakkale Deniz Komutanhğı 
Alma Komisyonundan 

Satın 

ı _ Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak apğı
da gösterildiği gün ve saatlerde ihale teri kapalı zarf ve açık cks.ıJtme ile ya
pılacaktır. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatla n ile birlikle ihale gunü ve saatinde 
Çanakkale deniz komutanlıtı. sab.nalma kon:lı;yonunda bulunmaları. 

3 _ Kapalı zartla yapılacak ihalelerde iç ve dış zar:f1arı kırmızı balmumu 
ile mühürleomiş olarak ihale saatinden bir şaat evvel ma.k!Juzu mukab inde 
komisyona verilmiş olmalıdır, postada ,-aki gecikmeler nazan itibara a lınmıız. 

4 - Aşağıda miktan ıöslerilen erzaklardan koyun, kuru, rığır ~tler1 bir ek
siltme ile yapılacak oldufundan talipler her Uç etı de venne ~e trıe<'burdurt.ır. 

5 _ Evsa..t ve 1artnam~ler her gün Çanakka1e deniz komutanlığı satın.alm_a 
komisyonu lle istanbu) deniz levazım satınaıma komlsyonundülanb·r ve lı.mır 
müstahkem mevki aaimalma komisyonu başkanlıklarında • ıur e ı ır. c.5569> 

Kilosu Cinsi 

ısooo Sıtır eti 480.00 Kapalı zarrıa 28/7 /P4 I Pazartesi s. ıs o• 
Koyun eti 

, 
450.00 > > > • • 12000 

POOO KU%U eti 337.50 • • • • • 
8000 Ze-ytiıı 240.00 Aoık eksiltme 28/7 /~ ı Paza':'tesl 16 da 

7080 Sabun 262.50 • • 28/7/941 Paz::ırtcsi 16·-ttO da 
•5569• 
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Güzel 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

ÇÜNKÜ 

~''"i ~!:ı~ 
Kullanıyor l 

Çocuklarınızı küçükten SA
NİN diş macununu kullan
mıya, S A N İ N cliş macunu 
ile günde tıç defa dişlerini 
fırçalamaya alıştımus. Gür-

1 
bib yetişmelerini temin et
miş olursunns. 

Eczanelerle liüyük ıtriyat 
mağualannda bulunur. 

0

.Dewedtlecek ihtira. Beratı 
cCazibi arz ~saha aletleri. 

hakkındaki ihtira için alının!§ o.. 
lan 30 Temmuz 1937 tarih ve 

2392 nu.marah ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş. 

kasına devli: için icara dahi ve

rik!bileceği tekili ed.ilmeı<te oL 

makla bu hususta fazla malfunat 

edinmek isteyelerin Galatada, 

Aslan Han 5 inei kat 1-3 numara. 

lara müracaat eylerneleııi ilan o.. 

lunur 

18 Temmuz 1941 
18.00 Proçam, ye Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 
18.30 Konuşma: Memleitel Pos

tası. 

18.40 Müzik: Radyo Sving Kuarlıe
ti (brahlm Özgür ve Ateş 
Böcekleri). 

19.00 Konuşma: (İklısat Saati). 
19.15 Müzik: Radyo Sving Kuarie

t.i Progranunın Devamı. 
19.30 Memleket Saat Ayan. ve A

jans llaberıeri. 
19.45 Müzik Klftsik Türk Musikisi 

Programı. Şet: Mesud Cemil. 
20.15 Radyo G;ızetesL 
20.45 Müıik Solo ..Şarkılar. 
21.00 Ztaat Takviıni ve Toprak 

Jüahsulleri Bo~sı. 
21.10 Temsil. 
22.00 Müzik: Radyo Salon Ori<es

tnw. 
22.30 Meml~ket Saat Ayan, Ajans 

lt::ıbcrlcd; F..ı:;ham - Tahvi
lli, Kambiyo - Nukut Bor
.:ıs (<'lyot). 

22.4'5 Mi.lz.ik: Radyo Salon Orkes
tra~ı Programının Devamı. 

22.55/23.00 Yarnki Proıram, ve 
KapaJış. 

YARINKİ PROGRAM 
7.30 Program, ve Memlelı:et Saat 

Ayan. 
7.33 MüZilı:: Hafif Procram (Pi.) 
7.45 Ajans Haberlori. 
8.00 Müzik: Halil Parçalar Proıl· 

rammın Devamı (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saail. 

12.30 Proıram, ve Memleket Saat 
Ayan. 

13.33 Milzlk: Türkçe PUlklar. 
13.'5 Ajans Haberleri. 
14.00 Milzik: Riyasetlcilmhızr Ban

doou (Şef: İhsan X!lnçer.) 
M:tısabakada Kazanan M•?J
lar: 

14.45 MüZlt: Türkcıe PIMclar Prog
ramının Devamı. 

15.00/15.30 Müzik: Dana Milzlğl 
(Pi.) 

e TAKVİM e 
...... 1117 Hıı:ır HkotUH 

TEMMUZ c.ABiıl 
5 74 23 

Yıl 941 >.., 7 va. .ati E-.ııl 

TEMMUZ 
S. D. Vallll S. D 

5 43 GliJJ"f 9 05 

18 
13 20 ötıe .. 42 
17 18 hı.dl 8 40 
2038 ~ 1200 

CUMA 
22 34 ,. .... 1 56 

3 32 lm.ik 9 54 

· · istan~uı . Komutanlığı Sa'tinalma·~, Ko~!i~nü ---_ilanları · 
~ğıda clru: ,e mik:tan yazılı iki kaleın ylyet-eı< ınaddesı 24/7/941 gü

nü acık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnameleri her gün komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin belli &ün ve saatte Fındıklıda setınalma komisyonuna 
gelmeleri. (M54) 
Cinsi Miktarı Muh. bd. 

kilo L. K. 
iik te. 
L. K. 

Eksiltme 
Saat D. 

Süt 
Yoğurt 

12000 
9600 

2040 
2400 ..,. ..,. 

1~3 

188 
11 de 
11,30 

Beher kilosuna 2 kuruş fiat 
tahmin edilen 4651 ton odun 2/ 
8/941 günü saat 16 da kapalı zarf 
ıusuhl eksiltme ile satın alına -
caktır. Şartnamesi her gün ko. 
misyonda görülebilir. Muham -
men bedeli 93020 lira olup ilk te... 
minatı 5901 liradır. İsteklilerin 
belli günde en geç saat 15 e ka
dar teklif mektuplarını makbuz 
karşılığı Fındıklıda satınahna ko-
misyonuna verl02l.eri. 5957 

* Beher kilosuna 9 kuruş fiat 
tahmin edilen 2900 ton kuru ot 
29 temmuz 941 günü saat 16 da 
ikapalı zarf usulile satın alma -
caktır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. Otların hep
si birden V'I! yahut teslim yerle -
rine göre ayn ayn da ihale ya -
pılabilir. Muhammen bedeli 
e61.000 lıra olup ilk teminatı 
H,190 liTad.ir. İsteklilerin belli 
günde ihale saatinden en az bir 
saat önceye kadar teklif mek • 
tuplarını kanuni vesiklarile bir
likte Fındıklıtia satınalma komis. 
yonuna makbuz karşılığı verme-
leri. 5651 

* Beher kılosuna 9 kuruş fiat tah. 
min edilen 4882 ton kuru ot 4/8/941 
günü saat 16 da kapalı zarf usulü 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 439380 lira o
lup iJ.k teminatı 21325 lira 20 ku. 
:ruştur. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 460 tondan 
aşağı olmamak üzere şartname. 
deki kayda göre bu miktar ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
1stekJilerin belli günde en ıgeç 
saat 15 e kadar teklif mektupla
rını Fındıklıda satınalma komis. 
yonuna 
Jeri. 

Beher 

makbuz karşılığı verme
·5927 > 

* kilosuna 31 kur~ - 40 

santim fı~t tahmin edilen 3582 ton 
döküm benzin 25/7/941 günü saat 
11 de pazarlıkla satın alınacak. 

tır. Muhammen bedeli bir mil
~n yüz yirmi yedi bin yedi yüz 
kırk sekiz liradır Kat'i teminat1 
doksan bir bin üç yüz otuz iki Ji. 
ra kırk dört kuruştur. Şartname
si her gün komisyonda görülebi. 

lir. İsteklilerin belli gün ve sa
atte Fındıklıda satın alma ko • 
misyonuna gelmeleri. ,5958, 

* 
Pazarlıkla 6 tane nakliye ko -

şum hayvanı •beygir veya katır• 
pazarhkla satın alınacaktır. Hay. 
vanı olup satmak istiyenlerin her 
iş günü saat 14 ile 17 arasında 
Fındıklıda satın alına komisyo-
nuna getirmeleri. c5960• 

• 
Pazarlıkla 7000 liralık 200 kalem 

oto malzemesi satın alınacaktır. 

Pazarlık 28/7/941 günü saat 11 de 
Fındıklıda sat;nalma komisyonun
da yapılacaktır. Liste her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte komisyonda 
bulun malan. •5959• 

• 
İstanbul mıntakası dahilinde 

4()()() liralık nakliyat işi 2fl./7/941 
Salı günü saat 15 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte teklif 
edecekleri fiata göre kat'i temi
natlan ile birlikte Fmdıklıda sa
tuıabna komisyonuna ~eleri. 

,5956. 

Dijlerinizi muhafaza etmek isterse
niz, ıabah vo gece yalarken R i D A 
dit ~ mahlOlü ile dişlerinizi fırça
~ınız., akabinde carıaras.mı yapınız.. 

,. - 1 l lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu lanları 

Tu\arı 

Lira 
Miktarı 

adet 

1900 1 
1600 1 
250 1 
200 1 
200 1 
900 1 
850 1 
800 2 
750 3 
150 1 

1650 1 
1250 1 
650 1 
750 1 
950 1 
300 6 
850 600 çift 

Yeni veya işe yarar müsta~l. 

Cinsi 

Büyük monte makinesi 
Baş monte makinesi. 
Harama açma makinesi. 

• kaldırma • 
• :Kapama • 

Üç sıra dikiş • 
Traş • 
Freze • 
Saya • 
Espırator. 

Ökçe presi. 
Ökçe vurma presi 
Ökçe önü presi. 
Pistarizrna. 
Trandafora. 
Muhtelif beygır kuvvetinde motör. 
40:49 No. Posta kalıb1. 

Yukarıda yazılı 17 kalem makin e ves:ıire alınacaktır. Pa::arlıkla 
eksiltmesi 22/7 /941 Salı günü saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda vapılacak br. İlk teminatı 1050 lıradır. Şart. 
namesi komisyonda görülür. Talip lerin belli vakitte komisyona geL 
meleri. (76-5736) 

* Beher ltilosuna 27 Jrurue 50 santim !lat tahmin eilleıa 71,500 kilo :ro-
tun alınacaktır. Kapab zarfla elı:sillmesi 21/7/941 Pazartesi &ünü aaat 
15,30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İ1lı: teminatı 1474 llra &9 lruruş\ur. Ev!af ve şartnamesi komisyonda &örülür. 
Tallplerin lı:aııunl vesikalarile tel<)jf m<>l<tuplarım ihale aaatinden bir ..at 
evvel kom.ilyona vermelerl. (51-541&) 

+ .... 
Beher metresine üç buçuk i1ru.. 

nış tahmin edilen iki milyon yir. 
mi bin metre sitil ipi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 23/7 /941 
çaışauba günü saat 14,30 da Top
hanede tst, Lv. Amirliği satın a}.. 

ma komisyonunda yapılacaktır. 
İllcteıninatı 4785 liradır. Nümu
neleri komisyonda görülür. İstek. 
illerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (79-5780) 

• Maltepe askeri lisesinde mev-
cut beş ton kadar eski kitaplar 
satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 
23/7/941 çarşamba günü saat 15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yapılacaktJI. 

Kitaplar pazartesi, çarşamba ve 
cuma günleri saat 9 dan 12 ye 
bdar T-:ıpkapı Maltepesindeki 
aslrer! Lisede bulunan memuru 
tarabndan gösterilir. İsteklilerin 
t• _.ı..ıı bedeli olan 450 liralık mal 
bedeli olan teminatlarile belli sa
atte komiııyona gelmeleri. 

(83-5784) • 57 ton filmaşın demiri ciheti 
askeriyeden verilerek balye teli 
eçktirilecektir. Pazarlıkla eksilt
mesi 22/7 /941 salı günü saat 10,30 
da Tophanede lst. Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla. 
caktır. Taliplerin teklif edecek -
leri fiat üzerinden kat'i teminat. 

Miktarı 

Adet 

210,000 4X8 Perçin ~. 
400,00-0 6Xl2 Pen;in çivisi. 
400,000 5,!iX15 Perçin çivisi. 
360,000 2,5X6 Perçin çh-isi. 
880,000 2,5X8 Perçin çivisi. 
230,000 2,5x10 Perçin çivisi. 

1,410,000 2,sx12 Perçin çivisi. 
520,000 Çi!\ cözlü pul. 
800.000 Dü;rllk perçin pulu. 
180,000 Orta perçin pulu. 

2,980.000 K~iık perçin pulu. 
Yukarıda :razılı 11 kalem perçin çi

visi vesairenin pazarlıkla eksiltmesi 
22/7 /S41 Sab günü saat 15 de Topha
nede İs. Lv. Amirliği satın alma ko
mizyonunda yapılacaktır. Hepı;1nin tah
min bedeli 48,515 lira ilk teminatı 
3638 Iha 39 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri komL~onda görülür. İs
teklilerhı belJJ vakitte komüıyona gel-
meleri. (77 - 5778) 

* Beher tonuna 16 lira ~O kuruş 
tahmın edilen 200 ton lavemarin 
kömürü alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 23/7/941 çarşamba gü. 
nü saat 16 da Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyununda 
yapılacaktır. Kat'i teminatı 495 
liradır. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(92-5826) 

larile belli vakitte komisyona gel-
meleri. (103-5948) 

* Kilo Graın 

803 900 Teneke kırpıntısı. 
1051 500 Saç k1Ipıntısı. 

Defterdarda bir No. lu dilcim 
evinde mevcut olan yukarıda ya. 
zılı teneke ve saç kırpıntıları sa
tılacaktır. Pazarlıkla arttırması 
22/7 /941 salı günü saat 11 de Top
hanede Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Nü
muneleri komisyonda görülür. İs
teklilerin mal bedellerile J;ıelli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(194-5949) 

Valdebağı Prevantoryom ve Sanatoryomunun Erzak 
Eksiltme ilanı 

Gurup No. Cinsi 

l 
2 

s 
• 

5 

6 
7 

8 
9 

1~ 

Sadeyağı 

Daglıç eti 
JÇuı.u eti 
Sığır eti 

Yaş 11ıebı.e 

Kuru fasulye 
Nohut 
Barbunya fasulye 
Kuru bamya (Çiçek) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercime)" 
Pirinç 
Mutlak tuzu 

Toz şeker 
Kesme şekeı 

Yaş meyva 
Yumurta 
Patates 
Soğan 

Sarmısalı: 

Yoğurt 

Beyaz Peynir 
Kaı;ar peyn1rJ 

Zeytin 
Sabun 
Soda 

Un (Birbıci nevtı 
Makarna (inı>ikli) 

Şehriye 

Niı;asta 
Plrloç unu 

Odun (Meşe) 
Arpa 
Saman 
ince kepek 
Kalın kepek 
Arpa kırması 

H Ekmek 
Gurup No. Eksllf.menin Cinsi 

5adeyap 
Et 
Yaşıoebze 

Kuru erzak 
Şelı:er 

Yaş meyva 
Yumurta V. S. 
Yoğurt 
Peynir 
Zeylin V. $. 
Unlu mevaı 
Odun 

Miktarı 

~000 Ka. 
20000 • 
6000 • 
2000 > 

~9 Kalem 
1500 Kc 

500 • 
300 • 
100 • 
300 > 
200 • 

!0000 • 
1500 • 

10000 > 
2000 • 

16 Kalem 
35000 Adet 
10000 Kg. 
4000 > 

250 • 

5000 > 
4000 • 
2000 • 

1000 > 
4000 • 
4000 • 

4000 > 
4000 > 

300 > 
300 > 
300 > 

400 Çeki 
5000 Kg. 

10000 • 
5000 > 
5000 > 
2200 • 

40000 • 
Ekc.iltmenln Tarihi 

26/Vll/1941 

• • • 
• • > 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

:18/VII/I 9U 
> > • 
> • • 
• > > 
> • • 

Talı.min Bedeli Tutar. 
Kuruş S. Lir:i Kuruş 

155 
60 
60 
45 

oılıteli! 

30 
30 
19 

110 
22 
22 
60 
7 

47 
50 

lduhteli! 
2 60 

14 
8 

50 

30 
70 

\0-0 

35 
60 

9 

25 ., 
45 
33 
33 

460 
11 
6 

• 11 

lO 
11 50 

9300 
12000 
3600 

900 

16500 
6414 40 
~70 

150 
57 

110 
66 
H 

6000 
105 

6102 
4700 

1000 

6700 
2827 60 

875 
1400 
320 
125 

2720 
1250 
2800 
2000 -4800 
360 

2000 
360 

2720 
1000 
1800 

135 
99 
99 ---3133 

1840 
550 
600 
550 
500 
253 

İlk Teminat 
Akçesi 

Lira Kuruş 

697 60 Kapalı 

1237 50 Kapab 
408 08 Kapalı 

458 

•27 60 
U2 OG 

204 
93 75 

ıso 

235 
138 

, 

Kapalı 

Kapalı 

Açık 

Açık 
Açılı: 

245; 183 97 Açık 
Açılı: 12 25 4900 367 iO 

Eksiltmenin Günü Eksiltmenin Saati 

Cumarı 

> 
> 

• • 
• 
> 

Pazartesi 

• 
• 
> 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak gtiıelliklerinin temadisi.rıl munı .. 
cün kılacak olan yüz tuvaletir~ bigAne kalm~lardır. KadlJl .. 
da dikkat edilmeııi pek mühim olan nokta: Cildin mcelık ve 

ta.ravetıni ebediyen muhafazadır. Seneler. binbir vaı.ife ıçın .. 

de çalışan ve yorulan eenç kadı.n1ann btaman Çüşmanıdırlar. 

Bedeni ve dimağf. yorgunlukların neticesi gudde!er elfıstilt! .. 
yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsiJ edilen avıınZI 
(rüzg3r ve güneşin de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu gibi 
Mlfıtta ve bu gibi avanza karşı Krem Pertev; terkibinin kUV .. 

vet ve kudreti sayesinde cildi besler ve harab!den kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ve sevdiklerjnt" tavsıyeden ııJ 
-- kalmadığı Krem Pertev ile &ünde Y•Ptlaeak 3 - 5 dakikalık bir 

sajın ne gibi harikalar yarattığıru pek kısa bir zam.anda !İz de J1\ı.r 
terif olacaksınız . .Krem Pertevin yarım aı-ırhk beynelmilel f~ 
asıl~ız değildir. Ondan istifade edmız. 

lstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden 

l - <60> beygirlik dizel elektrojen gurubu salın alınacaktır, 
2 - 3731 liralık kat'l teminatın Bakırkoy mal müdürlüğ.,ıe yatırı· 

malı:buzlariyle birlikte 22/7/941 Sah gjinü .aat 15,30 da Yeıilköy Hava 
Amirliği satın alma komisyonunda bulunmaları. •5809> 

Askeri Ja~rikalar Satınalma Komisyonu İlanları 
Tahmin bedeli <3311> lira olan •7000• lı:ilo birinci n<>vi sığır eti 24. Te 

9U Perşembe gunü saat 14 de Salıpaza rmdaki askeri fabrikalar satınalm• 
misyonunca açık eksiltme ile ihale edile-cektlr. Taliplerin 248,33 liralı!< 
teminat makbuzu ve 2490 sayılı kanunun istcdjği vesai1de o gün ve saatti 
misyonda bulunmalan. Şartnamesi her gün komi..,.onda ıörulebllir. <5 

Malzemenin cins 
ve milı:lan 

.... .... 
:lııaıe gün<! Muhammen Bedel 

w Saati 
Lira 

45 ton Arap Sa- 21.7.9U Pazar-
bunu tesi 14 15750 2362.50 
150 - 300 ton yerli 21.7.941 Fazar-
linters pamuğu lesi 15 84000 10900 
16020 adet tekerlek 21.7.941 Pazar-
isbit ve başlığı teıJ 15.30 26650 3997.50 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme h1za1annda gösterilen gün ,.e 
atlerde As.K.eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma kom1syoJ1ll 
pazarlıkla ihale edilecektir. ~fuhammen bedel ve kat't teminatları ve şartn 
para1a.rı da bjzalarında gösterllmiıı;t.ir. .5760> 

.... 
Şartnam<> No. Cinsi 

5 Ateş tuğla" ve harçları 
16 Dıfonllamin 

ı8 Di!enllüretln 
20/a Erkekler 
21 Elektrod nipel 
24 Ferro Volfram 

28/a 64 No. lu resme ııore testere 
448 • > 

44/b Makkaplar 
48 Nikel 
50/a 
55/I 
55/2 
70 
77/a 
86/2 
86/2 
86/2 
87 
92/a 
97 

111 
120 
121 

Pafta1ar 
Santrali\ 1. 
Santralit 2. 
Zımpara taşlan 
Poligon malzemesi 
Otomatlar için çelik 
Yaylık çelik !Amalar 
Çelik çekme boru 
Ferro Crom 
Yaylık çelik teller 
Fırçalık çelik tel 
Kobalt 
Çinko levha No: 19 
Aspes boru 25 mm. 
Aspes ip 4.0 mm. 
Aspes levha cmuhıtellf eb'atta> 
Sw marka hadde &resi 
DevetilyU örgülU kayış <muhtelif eb"atta. 

2.97~ 
)Q 

' U.tedC f 
300 er 

ıo 

ıoO 
~o 

llsted• ı 
so 

U!'itf'de 
listede · 

ıtıl 
2.000 
1 00•1 

2ı 

2 750' 
500 
ıo 

2oO 

122 
123 
124 
12~ 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

örcülü keten kayışlar • muhtelif eb'attaJ ' 

134 
135 

94 No. lu resme göre ]'llankavl tel hortum ve teferrüatı !O . 
Amerikan aynalan ııstecJe ) 
2.37 No: lu resme &öre balata ıso 
294 No: lu resme &öre zincir 30 < 
Raybalar llsted• <. 
Modul :!rezelerı U.ted• • ı 
DökUmcü çivisi <:muhtelit eb'atta• 2.00~ 
T5 No: lu resme göre ocıı.k içliği 2f l 
Galvanizli demir saç 3ı 
Galvanizli demir tel 1 

2921 No: lu resme göre akümülftlör pistonu 
Elektrik malzemesi 
28/a - 64 No: lu resme göre testereler için dil 
27 kalem A.E.G. Amili mü'LebL"-"lS 
27 kalem siemens Amill mütebassla 
& kalem carbe labmayer aachen Amili mutehassıs 
Fabrikaları mamulAtından alınacak elektrik malzeme
.ııe beraber A.E.G. ve siemens veya herhangi bir fab
rika mamulAtından olabilecek 85 kalem elektrik mal-

"'mesı . ati. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme Askeri FabrjkaJar Umum '1-1ıJ eıl 

Jüğü merkez satın a1me. komisyonunca satın alınacaktır. Fenıı! sartnat11 ~~ 
bergün komisyonda görülebilir. Verebileceklerin şartlarını ve fiyatlannı ~ 
rir teklif meldupla,nnı ki.sa bir zamanda Umum MUdürlüiıe vermeleri. ' .... ..,. 

Beher Kilosu 

Sadeyat 13000 :ıtc 160 KW"UI 
Zeytinyal 6000 > 90 • 
Bulgur 40000 > 24 • 
Sabwı 16000 > 60 • 
Kuru ~ 10000 • 23 > 
Nohut 20000 > 18 > 
Merclmelı: 10000 • 22 • 
Zeytin ta.nesi 10000 • 40 • 
Beyaz p<']'llir 10000 > tlO > 
Reçel 2000 > 'l'O > 
Toz şeker 10000 > '8 • 
Pirinç 8000 • 48 > 
Tuz 12000 • 8 • 
Kuru soğ&D 8000 > 12 • 

1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Hayvan )'em! 
Ekmek 

> > > 

• • • 
> 
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10 30 
10 50 
11 10 
ll 30 
il 50 
12 10 
12 30 
13 40 
l4 00 
14 20 
l4 40 
15 00 
15 20 
15 40 

Valdebağı Prevantoryom ve Sanatoryomunun yukanda cins ve miktarı yazılı 1941 mali yılı erzak ve yakac&i'ı f!c
ııdltmeye konmuştur. İsteklilerin guruplar hizaf.tnda yazılı gun ve saatlerde Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebe
cilifi binsmda toplanacak olan komisyona temin;.l makbu2lcır1, yeni ~ene Ticaret Oda~ıı vesikası ve et ile sadeyağı mü
nakasasına iştirak edeceklerin mti~e!erle ~enede en az 1(1000 liralık i~ yaptıklarına dair ~mı müessef'elerden alacak
ları belgelerie müraraat etmeleri \'e )rarah ı.ar! u~uliyle •Lc.l~i yap~'.acak: olanguruplara ait tekh! mektuplarını ek
aDtme saat:nden bir saat e\'\'<:."l ltom!syona teslim etmeleri tarttır. i 

Patates 8000 > 12 > ~ ,,. 
Tahmin edilen bedeli 85620 lira olancins ve miktarı yul<anda yazıb 1 ;ıı'~ 

lem erzak Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma _ ]co~,19' 
mmca 21.7.941 Pazartesi &ünü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edılecektır. ~z 
nesi, 4 lira 29 kuruştur. Kat'! teminatı 11062 liradır. Hey"eı.I umurıı 11!' 
birden vermek mümkün olmadığı takdirde parça parça da alınabilir. ' 

Şo.rtnarneler Valdebağı Prevanloryom ve Sanatoryom i.dare>ine müracaat edllerelt ıörülebllir. (1703) 
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