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ferinin On -hozan Barış Z 
~ekiziınc· Yılını Kutluyoruz - • 

!ii.,.kiyenin hedefi, Lozan'da kazanılan 
lstik/ali sulh içinde ebediyen muhafaza 
etmek ve milli bünyesini yükseltmektir ....__ __ 

LOZAN- SULHUNU 
KUTLARKEN · 

l:fter bagla laarp dışında, rahat, 
bitaraf ve vaza yetlmlzdea emlır. 
baıanuyorıak t u lluınıl varlığımı
zı Lozaa eserini ya r at a a ruh ve 
iradeye borçlu bulun uyoruz .. 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 
ıı"tiiı. 

-,.., . 1-a.a sulhunun on se· \ kağıt üstüne beş on madde tesbit 
~ı.~1 Yıldcnüınünü idrak etmiş etmelerinden ibanıt leaJettayiıı bir 

tı vo-- B ·· ·· rtJ hed d ··ıd· · ·~. ugunun şa an n m ua e egı ır. 

""" lllnunıl görünüşü i~inde Lozan; tarih boyunca y•şıyan 
~ &u.lbıuıu lı:utlularuanm daha ve tarihin devaınmra daiıruı alnı 
•ı,, «Wıa "'"tene bir zev ki var. (Devama B<fincl Slllılf<>de) 
·~-..Pıl; hlt§t...ı.ıtı coüafi ve ı-----------

t. bir d ·""'""'" "" . . d·-~· B l ""bctı "':.............- ıçuı cıuD'. 
t ~llltın ve t&riftu. misliıri timdi· eş numara ı 
\ 0 ~ &'Örmediği _,. milyon· L ,. b • • 

• ~0lar kar" kaqay• bttrün am a ş l ş es l 
. n~ ""lan ile ~tadır· 

>t..~ •t;,,. ınsaıı.hlt ı ırJ9 .. ,11\liinüu tevzi ediliyor " .:ı, çıqr<lıCı kaa sel ..,. tufam
' 1 llen.kre kadar aşıp U.· 

~....... ~ak, içiad..nr. 
" İ.!i • 1 içinde lı.arp ateşi 
~ 11-..ı t&ınaıı ınmılebtimmn hu-
-..ı., ~Uu ti• yoldaBJtttn . Bal· 
~ 8rbttaıi:ştir. ~ ..Warı 
. tıı,, ellere ceçnıiştir. Sm+ye
''lııı~atet...ıer olnnıştm. ind< 
t\ it lftır. Şl:mdi de fİmal ve 
l>,~lllşuınrn: ha,,, halindedir. 
~ b•rp afetinin ver yer llt· 

. t°"lllıt livlınnı fı ~kırtmasma 
ıı' eler yapmasına rağmen; 
~ bı.: •e •ofuldı:anhlığırruzı dı

~'"'allıtınwa, harp ~ va-
it •, le ıtıı.~1 etml'!rini bil· 

di. a_ 4- bize RYaşmaktan çe-
.~ tııı, lıatıx, ...,hıi>., mes'uduz. 
Yli\ ~~ •e ...ntliğim izin iki t ~~et b111ağı var: 

il~ i~ ...... etinıb" 
~d~ il ~nıaeı.ı •çok ifade tarzı 
<lte~.,....<ltinıl:z Lazııru yapb, 

~~-· ~ıu dimdik. ayakta 
'9iı ç 11.e~ı , LcYtaıı bır veya 

ııı.,. et ntlll'llhhasmuı bir 
a h"'1ada toplanıp bir 

Bakkallar Cemiyeti 
bu sabab ml racaat
ları kabule baııadı 

ŞJ"lırimlı• "1ühim milctarda llmba 1 
ti-1 •elmlftır. JrucQnlerde Balı:lı:allar 
Cttni;reti tarahJıdaıı bu -1eriıı ..,._ 

- · b31lanacaktır. 
Sif•ler ı..a+mda lıall-ın en fazla kul-

landıgı b"I numar.lı f1§eden Ç"'< var
dır. İlk olM:ık bq nurnuah Aele..in 
bakkallara teV7.lıne başlanacaktır. 

BakkaHar Cemtyeti bu sabahtan iti
!Devımu 5 inci 88')'fada) 

Yanlışlıkla 
tuzruhu içen 
bir kız öldü ! 
Samtayada Kasabilyas mahalre

sindi! oturan Hasan kızı Fethiye 
isminde genç bir kız yanlışlıkla 

tuzruhu içmiş ve feci sancıtlar 
içinde ölmilijtür. Tabibi Adli B. 
Enver Karan cesedin defnine iz.in 
verm~tir . 

las;r;~u·i .. bo~oıarı
~ göste
tııen ra ğ-
betartıyor 
lt,ııı;- • 
taıı lllız111 ba uma-

·-

, 
Lozan Galibi Büyük Kahraman Milli Şef lnônü 

Üniversitede ve Halk 
evlerindeki merasim 

Bugün Lo>kı zafe rinin 111 lncl yıl
dönüınüdür. 18 yll evvel Lozan şeh

rinde toplanan büy(lk suUı konferan
ııında Milll Setimiz İsmet İnönü ay
larca devam eden çetin ve diplomatik 
b ir muharebeden sonra bu ze!erl ka
zanmış ve Türkiy enin .Misakı Mil lt> 

çerçevesi dahillnde yurt ve istiklil 
bütünlüğünü temin etmişti. 

İşte o gündenberi Türkiyenin 
tekmil h edefi Lozanda kazanılan 
istiklali barış içinde muhafaza et
mek ve yine barış içinde milli 

(Devıınıı Beşinci Sahifede) 

İnci gazinosunda bir cürmümeşhut ! 

Gece bir kadın koca
sını dostu ile yakaladı 

• 
iki kadın saç saça, baş başa 

geldiler, ikisi de gara/andı 
Dün gece saat 24,30 da Kad,kö

yünde İnci gazinosunda heyecanlı 
ve meraklı bir hadise olmuştur. 

Sahneye ilk 
çıkan kadın 
artistimiz öld Ü 

İlk Türk kadın tiyatro san'at -
karı Bayan Aiıfe uzun müddet -
tenben tedan edilmekte olduğu 

fDeva.m.a 5 incl Sahifede) 

1 

Taksimde Valideçeşmesinde 45 
numarada oturan İzmirli garson 
Azmı, dootu Üsküdarda Şeyhcami 
caddesinde Ktiçükyokuş sokağın
da l 1 numarada oturan Hatice A

teş ile d ün gece bul~uş ve be-
(Devamı Beşinci Sahifede) 

BOL CEŞİD ve l'ESİ STİL 

MOBİLYA 
A.n1ak veya gormek istiyenler 

~a '1Akaıı k&rf!sı•· 
bı~ Boaoıarın kııa 
~allı ın addet içinde 
••ce~lsn ıatılıp 'bl· 
"'111, 1 kuvvetle tah-
/l 9 t11ıme1ıtodlr Ma~ Veldlimb. ru .. Ağralı : 1 'öprü altında 
~:hh.usustaki ga~ yı 4 Ü!'cÜ : dün akşam 

BARAÇ ÇI KAR· 
DEŞLE Limited 

ŞiRKETİ 

~{emizde okugu·nuz ·I bir motör battı 
:..: ~ :.. :. -..:A::.: ...:: ...: • .... -.....: .: (Yazısı Beşinci Souw.tede ) 

Sah:ınlarını bır defa cez.mek.le tat
min edilı rler, 

İstanbt,JI, .fincancılar, Rı.zapap 
yokuşu No. 59/61/63. Telefon 22060 

" Alman • SoYJet 
BABBIN'B 

BiR BABllJ 

Smolensk'de 
bir Sovyet 
fırkası im-

ha edildi 
_. FiNLER =-

100 kllomertre 
dalla ilerlediler 

Sovyetlere göre, 
Almanlar zehirli 

gaz kullanacakmış! 
ALMAN TEBLİGİNE 
GöaE 
Son Alman tebliğine göre, Smo
len!'k civarında ihata edilen Sov
yet kıt'a1arı kı kac.·tan kurtulmak 
icin, bütün gayretleriyle yüklen-

( De\'ımu ~ Sahlfed•) 

Uzak Şarkta \ 

Japonlar, Çin 
Hindistanını 
işgal etmeğe 
başlıyorlar 

J a p o o donanması 

ve kıtaat na leden 
mll o a çıktı 

Londra, 24 (A.A.) - Uı.ak Şarktaki 
aon hiıdisclcr hakkında B. B. C. <:ı;&ğı
dtıki mütalealarda bulunm:ıktadır: 

Fransız llindi Çin!si, Mihver dev
lellerinjn arazi hırslarının !'on kurba
nıdır. japonya, filvaki buradaki üsle
ri işgal edeceğini Hindi Çiniye blidJr
mlştir. 

j:lpon harp genHlerhıin ve kıtaat 
nakliye gemilerinin, dün Cenubi Çin 
istikametine hareket etmiş oldukları 
görülmüştür. 

japonyanın Hindi Çiniden talepler
de bulunduğu haberi dün resmen te
yit edilmiştir. 

Vi~i. Fransız Hindi Çinisine karşı 
muhtemel bir İngiliz hareketini ber
taraf etmek için Fransanın japonya 

(Denmı Beflncl Sllhl!ede) 

Kullanılmış 
Kibrit çöple
rindenistif ade 
mümkün mü? 
Kibrit ve Gazoz kap
sülleri için şayanı 
dikkat bir tekili \ 

Kibr it şirketinin çöp tedarikin
de kolay !ık temini içın ormanla
rımızda tetkıkat yaptırdığı yazll
mışlı. Bu hususta okuyucuları -

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

NOTLAR: 

Tasarruf boaoıu 
zeaglal 

Bizim mahut arkadaşla konu· 
turken güneşlen yanışı dikkatimi 
çekti : 

- Ne o sayfiyedesin galiba?. 

Ded im. Giilerek: ı 
- l\1onşer, tasarruf bonosu zen-

giııi oldum .. 
Diyerek dnam etti: 
- Yüz lirada dört lira peşin faizi 

var . Üç ay sonra yine bir dört li ra 
aç ı ktau a lahilirsiu, heıu de paran 
daima ve istedii:in anda brmg pa· 
ra. Birkaç bin lira l ık tasarruf bo
n osu nldııı mı sayfiye parası çıkı
veriyor!. 

O ha lde birkaç yüz l iralık ahnca 
da kostüm a<;ıktan çıkya.r demek
tir. • • 

Bir Atman zırhlı kotu bb· Rus köyü.nde 

Alman kov
\ vetlerine ye· 
ni takviyeler 

gönderildi 
Loruira 24 (A.A.) - Alman 

radyosu diın alqam Şark cep- , 
hesiııde Sovyet kıtaatı111n a.. 
nudane mukavemctioı.den ve 

ı harekat ı işk11 eden yağmur • 

1
, la.Tdan bahsetm~tir. Spiker 
Şark cephesi"tdeki Alman 
kun•etlerine takvıyele,. gon- 1 

derildiyini söylemi§tir. ı 

Sovyet Tebliği 

Kigefte Rus 
orduları tehli
keli bir vazi-
g ete girdi 
Beıarabyada bir 
Alman moiörlfl ala
yı ı ha edildi 

Londra 2~ (A.A) - Sv\'Ytl 
kıt'aları Moskı)\·aya \'armalc ıstj .. 

(Dt"vamı Bl' in(·i Sahlfrdt') 

(HARP VA ZİYETİ) 
Merkezde ilerlemiş olan Alman 
orduları şimdi sağ ve sol cenalı l .ı r· 
da rl a ilerlemiye çalışacaklardır 

(Yazan: EMEKlit KUBM AY SUBAY) 
Lenıngrad, llfosloon ve Kiyef ıs

tikametlerindeki Alman taarruzla
rının ikinci safhası başladi. Birinci 
safhada Almanlar merkezde yani 
S molenskde ilcrlcdıler; fakat ce
nahlarda yani Estonyaa ve Uk
ranyada merkezdeki kadar ilerle
miye muvaffak olamadılar. 

L eningrad Mareşal Voroşilofa, 

(De.amı Betlncl Sahifede) 

Ki SACA 

Bizden Uzak 
olsun da .. 

A. ŞEKIP 

Bu defaki harbin en büyük 
hu>u>i)·cti, filmciliğin tesiri al· 
tında kalmasındadır. 

Harp değil, adeta insanların 
sinemaya salgın hali nde düşkün 
olmalarını gözönünde tutan, 
bir senaryo eseri. Safha safha 
cereyan ediyor, bölüm bölüm 
sürprizlerini, gözyaşlarını, a
cındırıcı ve öldürücü, yalı.lcı ve 
yıkıcı, öldürücü ve yaşatıcı sah
n elerini or taya ç ıkarıyor. Şim
diye kadar bu dünyada eş i gö· 
rii l men1iş bü~·ük senaryonu& 
sahneye çıkarılan kıs ımlarını 
gördük. Bundan sonrasın ın ne 
olacağını biln1i yoruz. Bilen var 
nu, onu da bilnıiyoruz . 

F ak at, Amerikan H ariciye 
Mösteşan Sunıner W..-lles orta
ya bir iddia atb: 
•- Alınanyanm yeniden nıüs· 

tnkil Avrupa memleketlerine 
taarruza hazırlandığına dair A
merikan bükümetin in itimad ı 

Bir Arı bir ka
dını öldürdü 

Erenköyünde bir arı bır ko 1 ' ı 

sokarak öldürmüştür. K ozyata -
ğında Bağbaşı sokağında 18 nu -
marada oturan arabacı Salımin 

(Ik,-amı &tinci Sahifed•J 

şa~·an rn :ı lôn1a t ı olduğunu kat· 
İyetle beyan ederim., 

Bunu ben sö:, lcsem bir kıy
met ifade efnıez an1n1a, koskoca 
Amerika dn leli Hariciye :\liis· 
tc ·arı sö)·lcyincc iş deği~i~·or 

·ve .. ndanıeağız •kafi ve itintada 
şayan• gibi lakırdılar da kulla· 
nıJor!. 

Ancak, Sunıner Wcllcsin bu 
husustaki k at'i iddiasını tahlile 
t:ibi tutmak n iyetinde dci;iliz. 
Sadece, 

- Hangi devletlere taarruz?. 
Sualini cevaplandırmasını 

bekliyonız. Filhakika, o bu so
ruyu reddetmiştir ve: 

- Sö~· Jiyemem .. 
Cevab ın ı verıni~tir. Sö) lrme

d ikten sonra da ifsanın ne dr· 
ğeri ka l ıyor? Do!-ıtlıık hrrl alde 
bu tehlikeye nıanı1 olrın d, \(et
leri vaktinden önce ika.t rtıaek· 

trdir ve C,tihharın kı~·ınt·ti de 
ondadır. \~oh!t<a I!a~· ;\JU..,tt•!iar: 

- Bi1dtn ırak olsun d~ ne 
ol•ırsa olsun u1u?. 

Diye dii~iinü:ror \'e bu ınak· 
so!la•Almanyanın So,~et Rıı•

):aya karşı zafer kaz.ann1ac;ı 4 ak
dirinde yeni dü.şiinre ve iştigal 
sahaları 1111 gö:-.terınck istiyor?. 



Yeni kah-
1ve tevziatı 

MAHALLE 

SİNEM ASI 

1 Her kazada hiç Kah
ı ve almıyanlar tesbit 

Son zamanlarda, mahalle 
ara! .mua o kadar fazlz yaz
lık ainem::lar açılmış kı, ni
hayet, İstanbul halkının ti
kayet ve müracaat erini mu
cip olmu:t·• 

Mahalıe aralarında, aın.e
r:taların ço • alma.ını garip 
Luimayınız. Mahalle ainema
lan, ma alfa kahvelerınin ye
rini tulmu§tur. Çiınkü, §İmdi, 
kahve nerede ki, mahalle 
ka veai ola un?. Bin:ıenaley h, 
her mahallede bir sinema a
çılıyor. 

Artık, bu sinemalar da 
ınahlüt mudur, yani ihtilata 
sebebiyet veriyor mu?. 
Orasıw Afü•.h bilir?. 

AMERiKA 

VE HARP 

Amerikan gazeteleri son 
günlerde harpt n fazla bah
aetmiye baıl dılar. Bôr çok 
gazeteler harp ıstiyor. Ame- 1 

rikanın harbe girmesini istiyor.! 
Bizım g ~~ eıer arasında 

da §Öyle yazılar yazanlar 
var! Amerika, Jıarbe biraz 
daha ynk~Jh •• 

Ben, Amerikanın bu yak
latmak bah in -ki ıür'atine 

1 
hayranım.. Yalnız §Unu me
rak ediyorum: Acaba, bu ka
dar ağır ağır yaklatan nakil 
vasıtası nedir, bu sür at as
rında ?. 

PROPAGANDA 

KiTABI 

Köylerde çocuk bakımı 
l.akkında bir propaganda ki
tabı ne§relmşıLr.. içinde, 
köy ~oculdarı için İngiliz 
kundağı, banyo vesaire tavsi
ye ediliycrmuş .. 

ı ani bir fıkra vardır: Sen, 
ya hiç dayak yememifsin, ya
hut, sayı ned'r, bilmiyorsun, 
derler .. Galiba, bu propagan
da kitabını yazanlar da, 
Türk köyüne hiç uğramamı§· 
lar, Türk ky&yünde çocuk 
nasıl yetiştırılir, hiç görme
mişler .. 

Ne olur, böyle propaganda 
eserleri için olaun, biraz 
memleketi gezip görsek! 

KÔPEK 

DERiSi 

Avrupa gazetelerinin yaz
dığına göre, köpek derisin
den kadın ayakkabıları ya
pılmıya batlanmış .. Şimdi, bu 
İ§ üzerinde çalışan bir çok 
m üeueaeler varmış .. 

Kadın ayakkabıları gittik 
çe pahalanıyor. Bu pahalılı
ğa bakarak, insanın, kadın a
yakkabılarının k öpek değil, 
ceylan derisinden yapıldığını 
zannedeceği rel iyordu.. B ilmi
yoruz, İstanbulda da, bu yen i 
usul imalat baf ladı mı?. Fa
l.at, kadın ayağında, köpek 
ıleriai b ile kıymet kazanıyor. 

AHMET RAUF 

ediliyor 
Vilayetimizin her kazasında 

Kaymakam ve Nahiye Müdürleri 
tarafından mıntakalarında bulu. 
nan halktan şimdiye kadar kahve 
almamış olanların tesbitine baş.. 

lanmıştır. 

Hiç kahve almamış olan kim
sel-crin adresleri alınacak ve bun
ların miktarı tesbit edildikten son. 
ra kahve alınarak tevzi edile • 
cektir. 
Ağustos sonunda ikinci bir tev

ziat yapılacaktır. Diğer taraftan 
Balıkpazarında üç kurukahvecide 
strbest olarak yapılan çekirdek 
kahve Eatışları devam etmektedir. 

Mezkür dükkan !arda her isti
yene 250 gram ka ;ı-ulmuı çe -
kirdek kahve satılmaktadır. 

ikişer yıl hapis 
edilecekler 

tlskU~arda Selimlyede bakkallık e
den Bch~cnı9 gece eve clOnert(en üs
tune çul.Ian<ırak gırt .ağgıru sıkıp 50 
lırıısmı alan l!alıt ve llulilsl dun Bl
riDcı Ağır Cezad:ı 2 şer sene 4 er ay 
hapse mabkO.m olmuılardır 

Araba çarpan bir 
ihtiyar 6 dtı 

Kü Bcbokte mukim 'Mustafa ot-
lu 85 yaş nd:ı Emine, on gun evvel b;r 
muhacir arabası çarpr.ış, lhtiyd ya
ralan ı l:r:ıın, kaldırı..ctı l Beyoğ
lu Be edıye Hastanesinde dl ~ o nüş
tCc:. Adliye h k mı Enver Kar n, ce
sedin gOmulrnesine mtsaade ctmıştir. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
+ 1\rimlzde bulunmakta olan J 

E-nn..yet Jşlerı Umu..'Tl l\oIUdiı"il O n1an 
Sabri Acul, diin Vl'~yette Örfi ' .re 
Komı • ,ı Korgenrr'll Alı Rıza A run
kal, ValJ ve Bc1cdıye ne si Lut!ı Kır
dar ve İstanbul Emniyet M Jurü sa
llı!ıottin ve Belediye Fels l\!ua•inl 
Lütfi Aksoyla gorilşm;Ost ..ir. 

+ Vali l·e Belediye llrtsi LO.t!i Kır
dar dllll BüyükadJya glderek kaza lli
tiyaı;larL ı tetkik etm!ştır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ İa e Müste,arlığı zey! 1yağı ti

ntlcrindekl gayri t:ıbil yükseli, h:ık

k:.nrla L tanbul Murcıkabe Ko:r1L.yo
nundan ınalümat istemiş ve bu yuk!:e
liş et1 afındaki noktal nazarını sor
mustıır. Eugun bu hus ta Ankaraya 
bir rapcr gOnderılecekt r. 

+ Kauçı ık sanayii erbabı dün .l\.fll
li Sanayi Blrliğınde bir toplantı y:ıp
m~s ve giimruk tarifesinde y pıiacak 
tadfütta kauçuk ıs:ınayli için yapıla
cak istekler te;;bit oJunm~tur. 

MÜTEFERRiK: 
* Erenköyünde Eteme!cndJ caddo

ıinde Hahme ait bahçe içindckl bir a
hır ile sam3nlık ei'velkl gece yanmış
tır. + İz.'Illtıe 15 gündür bira bulun
mamaktadır. Sıcak!ar arttıkça bira 
i:JrCiyatı beş, altı misli fazlalaşmıştır. 

+ Konya - istasyon yolu Uı:erinde 
bulunan ve Ebedi Şe! A!alurkün hey
kelen bulunan Anıt meydanının as
falta kaplıınması işine vllAye!çe b:>§· 
lanm1$tır. Bu Konyada ilk asfalt 
cadde olacaktır. 

+ Bcrgamanın Snrıcılar kdyünden 
Öı~er otlu Huaıı Özdemir, bir çocuk 
yOzünden ayni köyden All Knyayı ta
banca kurşunu ile öldürmüştür. Katil 
yakalanmıştır. 

+ Şehremininde Seydiömcr mahal
le-sinde oturao Abi<fnln dört yaşla
rınd.ald oğlu Halid, evlerinin civarın
daki meydanda 07llnrken ağzı açık 

bulunan kör kuyuya düşerek, muhte
lif yerlerinden yaralanmış, tedavi al
tına alınmıştır. 

Yazan: C~.HİT UÇUK 
No. 4 l 

\ 

Sürü Ç1ng1raklar1 
Duvarda1<i (ener içinde yanan 

kırmızı ış>klı lambayı işaret ede
rek: 

- Nezik, dedi Işığı al, içeri 
döşek serin ... 
Yatacağım odayı görmek heve. 

sile Nezik n arkasından yürüdüm. 
Alçak kapıdan hafifçe eğilerek 
girdim. Dört köşe bir oda. Tam 
karşıda içinde kor ateşler uyuk
layan buyük bir ocak gozume 
çarptı. Ocağın iki yanında birer 
tabaka camla yapı'mış mini mini 

iki pencere var. Odanın duvar -
lan üstünde kalaysız bakırlarla 
dolu r,fla 'a çevrili beyaz, sevim
li bLT odacık. Fakat dışarıda o ka. 
dar bt'rrak, temiz, serin bır gece 

yorum Nezik dedim. Burası kış 
için çok güzel. Fakat yaz ıçin dı.. 
şansı. 

- Üşürsün ... Geceler ayaz olur. 
Biz yatarız amma, sen şehirlisin .. 

- Ôrtünürüm ... 
Nezik, beni kandıramıyacağını 

anlayınca, köşedeki sandığın üs
tünde yığılı yataklardan kocaman 
bir şilteyi, benim yardımımı red. 

dedcrek kucakladı. Dışarı çıktL 

Fener, odanın ortasında, etrafa 
solgun kınnm bir ışık serp<:>rek 
duruyordu. Raflardaki bakırlar 

bu rengi yadırgamıyorlar. Oda -
nın tabanı beton hissini verecek 
kadar sert bir çamurla sıvalı, için. 

. .bi .s .. 

Bir gıda s·stemlna 
uhtacız 

Evvelce, T.rakyada, Edirnede en 
güzel ve yağlı peynirler yapılırdı. 
İstanbulda, mağ~uş, bozuk, hileli, 
sahte ~da maddeleri imal eden 
bir !alam fııbrikalar türedii:ten 
sonra, bunların metodu, ınaalcscf 
yurdun diğer köşelerine de sirayet 
etmeğe başladı. 

Artık, Trakyanın filanca köyün
deki mandıra sahibi olan vatan
daş da, sütün bütün yağını, hatta, 
tek zerresine kadar aldıktan son
ra pc:ynir ~·apıyor. 

Çünkü, İstanbuldaki ustasından 
böyle öğrenmiştir. Tenekelere ba
sılarak bu şehre gelon peynirler 
içinde, hakiki peynire, daha doğ
rusu hakil..i peynil"c ) akın olanı
na, ııek nadir raslıyor~unuz. 

İstanbul için, gıda maddeleri 
meselesi pek mühim bir dnvadır. 
Zannedildiğinden, görüldüğünden, 

bilindiğinden çok daha mühimdir. 
İddiamızı böyle ifade ediyoruz. 
Çiinkii, davanın ehemmiyeti, ha
kiki şiimul ''e çerrevcsi ile kav
ranmış olsa, hcrl•alde, bugüııkii 

Jı'ikaydinin daha fazla deum ct
meınesi lazım gelirdi. 

Birçok gıda m .. ldelcrinin kötii
siinü yiyonız, l!albuki, iyisini yi
yebi!iri7. Yurdun her tarafı, en 
giizel gıda maddelerini istilı<al 

ve imal edebilir. Ancak, bir sis
trın ıaı.ım, Bu sistemi kinı koya
cak?. 

RESA1 FEYZi 

ekteplerde ı 
kayıt ve kabul 

l. şereiti - ; 

Yüksek Müh ndis 
mektebi 

Takıı;lmdekl leyli ve ·11eccant Yükı.;ek 
Mill'cndis Mektebi: l\~cktebe lyi dtre
cc<le liıı.e mezunları imtib.:tnla nlınırlar. 
İmtihan için önümUzdckt ay kayıUar 
baş11ya,.ak ve Eyh'.ılde irnlihnn yapıla
caktır. Kazananlar te.kmtı masra!lan 
mektepçe tcnıin olunur. 

---<>----

Talebe ıo antası 
Ünrvcrsıtede mevcut olan kü 

çük mikvastaki talebe lokantası -
nın yeni ders yılı başında; faali • 

ye!e geçecek olan Talebe Birliği 
tarafından daha geniş bir şekilde 
büyütülerek Birl'k tarafından 
işletilmesi kararlaştırılmıştıtr. 

ece çahıanların 
yevmiyeleri 

Yeni blr karara göre Demlryolların
da gec<'leri ç.!:ışacak şube Ş('fJerine 

Mıntaka limo.n reislerine ve vekille
rine beher nöbetçi kaldıkları gf>ce için 
100 kuruş, inzibatı temin ve kont.re.le 

memur olanlarla fen memurlarına 

kontrolörlere ve tan liman reislerrne 
75 kuruş, mfu;takilcn çalışan liman me
murlarına "'e makinistlere 40 kuruş. 
tayfa ve odacılara 30 ar kuruz verile
cektir. 

65 numaralı vapu
r un yaptığı kaza 1 

Şirketi Hayrlyenln 65 numara!~ va
puru dün öğleden sonra 15,10 da Be
şiktaş vapur iskelesine yanaşırken; 
Şile limanına bağlı kaptan Mahınu
dun idare eltii:i c.Feyrl Bahri> motö
rüne carpmışhr. 

Vapurun dlreğt lurılmış ve kaptan 
köşkil hasara uğramıştır. Kaza neti
cesinde yaralanma olmamtJtır, 

Dışarıda ana kız konuşuyorlar. 
Beni üşüteccklerinden korkuyor. 
lar. Zehra kadın, içeri girdi: 

- Kadın kızım, bizim gecele -
rimiz ayaz olur. Biz alışığız anı.. 

ma, şehir uş:ı.!darı dayanamazlar. 
Bize emanetsin yavrum. Hasta 
olursan annenle babana ne cevap 
veririz? 

Güldüm. Omzunu okşıyarak: 
- Üzülme Zehra hanımcığım 

dedim. Birşey olmam. Ben soğuğa 
alışığım... Her gece buz gibi su 
dökünür öyle yatağa girer;m. 
Soğuğa alışık olduğunu söyli

yen Zehra kadın, soğuk su omuz. 
!arından dökülüyormuş gibi ür • 
perdi: 

- Hay sağ ol çocuk ... Peki pe-
ki madem istiyorsun .. . 

Yatakları yere indirerek san -
dığı açtı. içinden kalın bir yorgan, 
şişman b'r yastık, çarşaf çıkardı. 
Kollarında onlarla dışarı çıkh. 

Raflarında kalaysız bakırlar sı. 

ralı, beyaz odada yalnız kaldım. 
Ailenin bütün st'rvetini, bu çift-

Günün meselesi: 

Odun işi yeniden 
e i iyor! 

Uf ak sermayeli oduncular da 
narha itiraz ettiler I 

Fiatleri Mürakabe Komisyonu 
dün de odun narhı meselesini tet. 
k,k etmiştir. Yüksek narh sadece 
müstehlik d-cğil, küçük serma -
yeli oduncularla mahalle arala -
rırda perakende satış yapan odun. 
cu.arın da itirazını mucip olmuş
tur. 

Odun narhının 560 kuruşa çı -
karılması üzerine satışlar bir -
denbire azalmış, kesim yerlerin. 
den de ,il de. is:anbul kıyılarına 
gelen kayıklardan mübayaa ya. 
pıp satı< yapan ufak sermayeli 
dcro sahipleri uzun müddet stok 
saklıyamıyacakla içın durgun
luktan müte-essır olmıya başla 
mıslardır. 

Komisyon dün yeniden vaki ş!. 
kiiyetleri ve muhtelif odun tacir. 
!erini dinlemiş, fakat odun fiatleri 
hakkında yeni bir karar \'erme -
den evvel Belediye İktısa: Müdür 
lüğünün odun işi hakkında etraflı 

ve izahlı b;r rapor göndermesini 
kararlaştırmıştır. Bu rapor, bugün 
komisyona tevdi edilecek, rapor 
üzerinde yapılacak tetk>katı mü. 
teakip ycıV bir karar verilecektir. 

F';'GÜNKÜ TOPLANTI 

M rakabe Komisyonu dün hafi 
bir ıçtima da akde· miştir. Bugün 
tekrar toplanılacaktır. Belki o. , 
dunla b~rabcc kundura ve et işi 1 

de tedkik olunacaktır. 

~~~~~~~~1111~-------

Çay tevziatı 
Binlerce sandık iyi 

Çay getiriliyor 
Kahveden sonra bugünlerde 

memleketimize mühim bir çay 
partisi geleceği haber alınmıştır. 
Binlerce sandıktan mürekkep o. 
lan bu ıyi çaylar bu kış bütün 
memleket ihtiyacını karşılıyacak 
m;ktardadır. Ticaret Vekaleti bu 
çay lard. n bilhassa Şark vilayet
lerine fazla gönderecek diğer vi
layetlere daha az tevziat yapıla. 
caktır. 

Bu ayın OQmrOk 
varidatı 3 milyona 

çıkıyor 

Giimrü kvaridatı son günlerde 
mühim miktarda artmaktadır. İki 
senedenberi ayda vasati 2,5 mil
yon lirayı g çmiyen varidatın bu 
ay üç milyonu geçeceği tahmin 

edilmektedir. Düne k::dar olan 
varidat 2,5 milyona yaklasmıştır. 

Fındık bolluğu 

Bu yılki rekolte şimdi
ye kadar görülmemiş! 

Bu yıl fındık mahsulürrüzün ı 

şimdiye kadar hiç görülmemış şe. 
kılde iyi old.ı~u hakkında haber
ler gelmektcdtr. 
Diğer taraftan Ticaret Veka -

letı yaptığı teşebbüsler sonunda 
fındıklarımızın ihracı da temin 
ctmşitir. Pıvasada şimdiden ha. 
zrlıklar başlamıştır. 

--,~ 

a atada oto ob .. I 
par ı 

hr 
fn aatı t • 
oıua:u 

Galata rıhtımındaki yeni yolcu 
salonu karşısında yapı'ması dü • 

şünülen otomobil parkı şimdilik 

geri bırakılmıştır. Yalnız parkın 

projeler.i hazırla'lacak~ır. A~ıJa. 

ca!t meydan evvel(.'{' düşürülen -
den daha büyük ve gen!ş bir şe
klide olacaktır. 

r . . ' 
--\..ADLiYE ve POL/S"""".J-
İçki aleminden dönen sarhoş
lar arasındaki kanlı ·k avga ! 
Eylp • Defterdar arasındaki 

muhakemesi mah O.mlyetıe 

cln aye~ ın 

neticelendi 
Eyüpsultanla Defterdar arasın • 

daki bir içki aleminden dönen 
sarhoşla~ arasında cereyan eden 
bir hadisenin muhakemesinde, 

İstanbul Birinci Ağırceza malı.. 

kemesi, dün kararını bildirmiştir. 
Davada, Tahsin Durmazgider 

adlı orta yaşlı bir adam, Hamdi 
isminde birisini öldürmek mak
sadile yaralamaktan, Hamdinin 
kardeşi Osman da öldürmekten 
maznundur. O gece bir akraba e. 
vinde içki içildikten sonra, dö • 
nüşte, Tahsinin sarhoşlukla bir 
para işini münakaşa ettiği ve bu 

düşündüm. Her sene kız yaz, çifL 
likle şehir arasında mekik doku
duğunu hatırlarım. İstanbula yaz. 
dığı her mektubunda bit parça 
toprak kokusu buluşumun sebe
bini şimdi anlıyorum. Basit gö • 
rünen bu hayalın bütün incelik
lerini kavramıştı. Belki toprağa 
bu kadar bağlı olmasaydı bu tc. 
kfımüle varamıyacaktı. Ondaki 
hususiyetleri köyde yaşadığım 
müaddet daha iyi kavrıyacağımı 
sanıyorum. 

Dışamlan çağırıyorlardı. Çık -
tım. Ocağın sol tarafındaki köşe. 
ye taht gibi bir yatak yapmış -
!ar. Postun ön üne kurdukları yer 
sofrası, nekadar acıktığımı ha • 
tırlattı. Ayağımdan pabuçlarımı 
çıkardım. Tıpkı Zehra kadın gibi, 
bağdaş kurarak yatağımın orta
sına oturdum. 

- Acıkmışım!. 

Nezik, altındaki sofra bezile, 
alçak iskemleyi, tepsiyi yatağı • 
mın önüne çekti. Pe leyi dizle
rime alarak sahanlardan birinin 

sırada bıçak ~kerek yol arka -
daşlarına sapladığı iddıa olunu -
yordu. 

Mahkeme, hAdisede paralama ve 
öldürme kasdi olmadığı, suçlu • 
nun kavgada silah kullanarak ted. 

birsizlik ve dikkatsizlikle yara -
lamağa ve ölüme sebep olduğu 

neticesine varmıştır. Tahsin Dur
mazgider, Osmanı öldürmekten 
beş seneye, Hamdiyi yaralamaktan 
di bir ay beş güne mahkfun ol • 
muştur. Suçlar birleştiğinden, 

neticede bütün hapis müddeti beş 
sene, on yedi güne indirilmiştir. 

bi kokuyor Yumurta, bulgur pi
lavı, sütlaç, taze ayran ... Bu ka.. 
dar lezzetli bir yemeği haya -
tımda yememiştim. 

Ocakta kıvranan alevler yava§ 
yavaş küçülüyor. Kenarlarda dü. 
şen korlar kül bağladı. Bazan yan 
sönük bir daldan şahlanan bir a
lev yükseliyor, ocağın somuran 
bacasına doğru birkaç defa gerin. 
dikten sonra yorgun bir kül par
çası korların arasına düşüyor. 

Zehfl kadının zeki bakışh si. 
yah gözlerinde u.vkunun ilk işa
reti belirdi. Elile ağzını örterek, 
Gizlice esnedi. 

- Uykun geldi dedim. 
Başını sallıyarak, gülümsedi: 
- Uyku değil bu ... Döşeğe gi. 

r'nce, dön sağa, dön sola uyuya
mam amma, yatmadan evvel böy
ie olurum. Yorgunluktan ... Şimdi 
bizim iş zamanım1z. Hem de zorlu 
iş vakti. .. Sabahları gün doğma. 
dan kalKıyoruz. Doğru tarlaya ... 

Kar1ar kalkalı, toprak yumuşıya-

Sporcu 
işçiler 

Beden terbiyesi mü
kellefleri için esaslar 

tesbit edildi 
Beden Terbıyesi Umum Mü • 

dürlüğü Kız, Erkek Beden Ter -
biyesi mükelleflerine spor yap
tırmak için yeni tedbirler alma. 
ğa karar vermiştir. Mükellefler 
sporun her sahasında çalıştırıla. 

caklar ve kulüplerdeki gençler 
gibi yetiştirileceklerdir. 
Mıntaka sp<>r ajanları lru çalış

malara r.ezarct edeceklerdir. İlk o-
larak şehrimizdeki fabrika ve 
imalathanelrde çalı~an kız ve er. 
kek mükelleflere pek yakında 
yüzme öğrctilecck:ir. Bunlara cu. 
martesi ve pazar günleri toplu o
larak yaptırılan hareketler An
karadan gc'ccek rrı:fett•ş'er tara. 
fınaan tcd'· k olunacak.ır. 
Diğer !·raftan beden terbiyesi 

mükell1'fkr ~df'n icabında hangi 
hJsuslarda :stifade olunacağı da 
tesbit olunmaktadır. 

------<>-----
Petrol lrketıerl 
bakkuıda yapılan 

şl. Ayetler 
Şehrimizdeki bazı petrol şir. 

ke'l rinin perakend cilere müsa
vi surette petrol t~vzcatı yapma
d.k1erı hıf kında nBkadarlara şi. 

kıiyctler yapı.mı•ltr. Bu iddialara 
gor l azı şirKctk. b-rkaç büyük 
mı.iesscs2 ve bakkal"ye mağaza .. 
sına kü.liyetli mik arda petrol 
vermekte d:3er k,"yUk mürs.::ıese

lcr<' hiç veımemektc veya pek az 
tevziat ya 1 ı:naktad•rlar. Ticaret 
l\lüdtir' ..ı .ı de bu hu, usta tahki
kat yapmaktadır. 

Tasmah köpekler 
de itlaf edilecek 
Şehrin bırçok yerlerinde ser -

seri köpeklerin çoğaldığı görül -
müştür. Belediye re'slıği biitün 
Kaymaka'lllara tamim yanarak 
mıntaklan dahilinde rastlıya • 
cakları sahipsız başıboş köpek • 
!eri itlaf etmelerini bildirmiştir. 
Bu m1'yanda '1Vunları kordelalı 

ev kedileri de okağa çıkarlarsa 

öldürülecek'.erd.r. 
---o.---

Baytar müdürlü
ğünün fa liyeti 
Hayvan hastalıklarını önlemek 

üzere Veterıner Müdürü B. Etem 
tarafından alınan tedbirler Vili\.. 
yctimizde mııvaffakiyetle tatbik 
olunmaktadır. Bu cı.imledcn ola. 
rak civar köylere baytarlar gön. 
d-crilerek biitim hayvanlara aşılar 
yapılmasına başlanmıştır. Vilayet 
hudutlarına girecek hayvanlar 
da veterinerler tarafından mua
yene edilecektir. 

Bunlardan hastalıkh olanlar 
nezaret altına alınacaktır. 

Ş iled e ha yv a n 
sergisi açıhyor 
Önümüzdeki ayııı birinci günü 

Şilede büyük bir hayvan sergisi 
açılacaktır. Bütün hazırlıklar ta. 
mamlanmşıtır. Vi!fıyetimzide bu 
sene açılacak sergilerin ilki Şile 
sergisi olacaktır. Sergiye köylü. 
!er tarafından getirilecek iyi cins 
hayvanlara bu yıl her senekinden 
fazla mükafatlar verilecektir. 

dık, samraladık. Şimdi fideleri -
mizi ekiyoruz. 

- Ne fidesi? 
- Domates, biber, hıyar, paL 

hcan, kabak .. . 
Hayretle sordum: 
- Şimdi ekiyorsunuz demek? 

Halbuki şehirde fideler ckileli 
çok oldu. 

- Orası ova, buralar yayla. 
Sekiz saat hep yokuş tırmanarak 
cCüzüngül.e vardığını unuttun 
mu? 
Hakkı vardı. Şehirdeki odamın 

penceresinden gördüğüm karlı bü
yük dağın eteğine gelmiştim. Es.. 
ki bir krat-ere benziyen taç şek
lindeki karlı tepesi ekseri zaman. 
!ar bulutlara gömülü olurdu . 
Ocağa baktım. Alevler tama • 

mile sönmüş, bir yığın kor ateş 
kalmıştı: 

- Artık yatmalı dedim. 
Nezik, güliiınsiyerek, sordu: 

- Hani soğuk su dökünürdün? 
- Ay sen de mi duydun? Ya, 

ya şimdi bana soğuk su lazım ... 

arp karşı ıll 
ISPANYI\ 

Yazan: Ahmet Şükrü f,5'. \' 'ı 
İspanya, harbin dış.nda Su 

birkaç Avrupa devletındeıt •n 
Halbuki bir taraftan derıı0 •h• 
!erle Sovyetler Birliği, dlf ll'.ı.ca 
raitan da otoriter devletler a Para 
daki bugünkü mücadele, (1 •k 
gayriresmi olarak İspanı ad 
raklarında başlamıştı. fi •bı 
bugün muharebede iki tarıtl \«a 
kil eden devletler, .tspaN ıı,rş 
lali. adı verilen fakat 1ıa1 Zere 
bir bakımdan statüko tara aJııı 
ve s+atuko aley ıtarlar ., b İStina 
kıır • Ja sağ cena ı ve> 915 
idedojil.ri arasında t r !" Daha 
den ibnret olan bGij ~ş:r.a a 1" 
ni iki tanıfı tt>;kı• etm k · •ıi.i 
Demokrat - K.0mtinist c t Utııa 
tesanüt üzlüğü ' b ce ll:ri 
bu İsp nya ır.Lic· dc.c nd e F'i 
hür et~ ti. o• • t r 'r\I e ~le 
panya ısin dört ePe s .. rı 
taraftan > arışma•, k kof• •ıııı 
lirken, d er taraftan da •tıı 
askeri k .. alar yol d lar lilie 
daki Franko hüku eti. bU n S 
ver adı verilen otoritt Gdd 
rin zaferleri üz~rlne kuru 0ndi 
Bu zefcr, mihveciler arasın ar,k 
s :ıudün takviycsıne hiZP' Vôd 
!iği halde demnkrat d ' 1

• 

Rusy~nm aralır·n. büsb'1 lııa 
tı. Rusya, İspanya mesele ı\ıı 
mokrat d• detlerin iki Y 1 <il"s,ı 
siyaset takip ettıklerini. l llda 
derek bu devletlrrle işbıf l:ııe 1. 
pabil. c gindcn .:.:pheJc-~i li<le 
lamışt . B'r bu ispanya 13Jd1 
bir de C~~ osl.ovak~·a ır.eS Vte 

Mii'ıih, Rusyayı ir. ivaya ' ~n 
yet Almwya ile 1939 ~ ·si tııı 
tırı irr. &ltmıya sevkcJen ıl ?! 
him ;Ti' l olmu>tJr. t >ı.r 

1''a i. t İsp~nya beyle J9 '!ıtıı, 
nin pr vası mahiyet nele. 1d •n 
dilen bir ır.ücadP!cnin iç~ ·~ h~ 
du.!;'11 iç;ndir ki bti mücZ ·~•nı 
talyan'"' ve Almanyanııı t~ 
şında ) eralacağı tahmin eı Jaı 
Böyle bir kararın mihver, da 
!erine temin edcceğı sıra •sın 
vantaj bUvi'ıktür. e~ 

Faknt ı;panyanın harbe 
noktasında van çizmesi ., . " talya ve gerek Almanya 
hayal sukutu olmuştur. ll 
bebi ele: Musolininin h8ı; 
önün · iken, Franko lsP3.~ 
!etini uzun bir harbe sufll 
ten çekinmi5tir. 

İşte İspanyol_ p~li.'.ik~5~ 
garip hususıyetı gozonuıı. 
duğu zamsn Franko t3

• 

geçenlerde söylenen söılt 
nası daha iyi anlaşılır. 
diktati;rü, mihvere ka!'Ş1 

ğ.nı en ı.çık ,özlerle bir 0' 
tcyıt ctıniş ve mihver 1 
karşı olan imanını tekr01ç 
Frankonun Rusya hakkJP 

!eri dikkate leyı .. tır: isP~ 
tatörü, Rusyan:n müttel 
hesine geçmek istemcıt'(') 
hai safha için hazırlıklı b" 

• .xr 
maksadına atfetmekıev 1 d 
AlrnPn\ a ile demokra~ 
<lövüş,•cekler, her iki ts 
ranacal; ve bu arada ku'' 
hı;., azıı dmiş olan RusY8

" 1~n 
üzerine yüklenecek. Aiı11;, ' t d 
yaya :.arşı taarruza geçı ~ ~ ·~ 
dar Fr.ı.ılwnun uykuı.ut' 11ıı çili' ~ tehlik" bu olmuştur. ~ d 
tulınaınalıdır ki sağ ve 
!er araı,ında kanlı bir ııo 1 
doğan ı'ranko rejcmi, b'oı 
daki fa ist ve Alrnail''8 

• t· 
sosya ist rejiınlerınC:cıt f · l:ı 
komüıııst aleyhtarıdtr·r:" 
ledir ki Almanyanın 1 ~ 
sunda Ruoya ile bir P8 Si 
rnası, Lpanyada hayal ~ 
ğurmu)lu. Binaenale)'lı r'1 
nın Rusyaya karş. h~ 
İspanyayı daha 90k J1l 
lamıstır. 

~erika da Frank~~ 
ve tiırizlerine hedef 0 ~ 
panyol diktatörü, Afl'.11 
rupa •ilerine karışmak 11 
miş ve Avrupadaıt 

"'11l tehlike gelemiyece~• 
tir. Maaır.afih Arııc1 :r 
iştiraki ile mücadele1.

1
•1 r 

ceğini de itiraf etnıı~, 
Amerikanın hzrekcl 

h,.er 
derken, diğer rr• ~ 
scflerinin lisanlarını 
tadır. Hulasa Fran:,or · 

• udu' den çıkan mana ş , 
bugil kiı mücadele ,c 
lctlerilo aylli cephedi~ 
beraber, 1'erhalde s t 
larnk harbe i ·tir k 
de de 'dir. Ş. ıl '• 
h kar ısındakı ,~· 
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1 SURİYE 

Suriyenin ccçcn harpten 
sonra F ranıız idaresine 
geçmesini istemiyen b ir 
kısım İngilizler batıra c e
l iyor •• Bir ıuı ve bir yaz 

Bir okuyucumuz biu fU L •• den teşekkül edecek müstakil bir lllUtarek • Arabistanın vücude gelmesı ile- satırları yazıyor: "' )' esı.. ride İngilterenin mena!iine uygun 
"" llııı.n "l «Kııuı, üstü kapalı tram-• ~ S : "i Kenıal SUNMAN olabilirdı. Onun için Lavrens bir 
• . urıye bu h taraftan Arabistanı müstakil gör- vay durak yerleri için bir hay-

1' ~"n l' arpı._ de kendısin-
b "Yık old . mek emelini tahakkuk ettirmeğe li neşriyat yaptınız. Fakat, 0 

•hsettird· _ugu chemmıyetlc c. alısırken ist;kbel ;~in de Hindis- b .. ııı- 1 Dun d b" k • ' ir çok yaz.ılar gibi, bu Ja, •- Ucadel<! · Ya a uyu · bir tan yolu üzerinde büyük bir saha-
~ l>aratorıu· "1

UYor. Bti:<uk bir im- yı İngiltere lehine kazanmağa uğ- nazarı dikkate alınmadı. 

MAHKEMELERDE: 
''Taşla tarttımsa ek
sik mi tartmışım ?,, 

Başmllllan1rler 

Ne Diyorlar? 

IKDA.M 

B. Abıdin Da,er t Loı.a.n bir ~u.lh z.a- -
!eridin i:;iınlı bucunki.ı. baş yamında. 
Lozan .sulhunu.n 18 inci yıl dönwnu 
ırtünasebetiyle bugünün eheıniyelıni 
tebarüz e ttirdikten sonra şunları yaz
maktadır; 

•• 1 , 

' 
1 ' 

Kar.ıııadaa kc.rJıaa
lar ayağa kalk11a 

Sizde n iyi olmasın, b ir ar
kadatuu var. Sık sık ziyare• 
time celir. Kendisi bekardır. 
Onun için, kılıbık erkekle re 
bol keseden a tar, tutar, şöyle 
kazak, böyle kazak olduğun
dan bahseder, dur ur. 

t' .ek isı,.0~~: Yolları tehdit edil- raşmıştır. Fakat resmi İngillcrenin Tramvay azlığı dolayısile, istaa 
· "?dcraı, rn:n Suıiı enın de mu- m ittefikı Fransa.va vt•rilmiş sö- yonlarda beklemek ne z.or 

1 ~ •u 1 değ vzuu bahsolmamak zü onunla imzaladığı mukavelesi 
ııl' \ek0 v·· 11 

F.sasen sark ta bU\ iık S . bir mesele halini aldığı ma-. ıın ııı b • ,-ardı. Fransa ötedenberi urıye 

Ben o taşları buluncaya kadar ne 
kadar uğraştım .. hepsi tamamdır! 

--ıb Yizan: BfJS~Y.IN BIBÇET d--
yı ış olan su'. ırinc lakayt kalma- üzerinde iddialarda bulunmuştur liim .. Bütün kq, öylece geçti. 

ere ge,; . tıve n alüm olduğu u- İngiltere bu it;barla müttefikini Soğuklarda, bir ço:z vatan- Köylü kıyaf.,tli, yollu m~nlı, 1 
şl~ nalına en harpte de Su\·eı ş k•- b · d k ı çapraz yeleklı, şalvarlı bir adam-

Kerli ferli bir adam mahke • 
meye girdi .. Ortada, yüzunii ha
kime dogru donüp durdu. Alelü
sul hüviyeti tesbit edilip tahlifi 
yapıldık:an sonra sorulan suallere 
şöyle ce\·ap v<"rdi · 

4'Lozan, yalnız yurt bütünlügi.ınü 
ve istiklill büt.Unlügn teınin elnü~ de
ğildir; ayni zarnanda onun milli ha
yatımızda yarattıgı istikrar sayesinde
dir ki Bi.iylik Türk lnJUlilbını yapınak 
ınilmkün olmu~ \'e bu inkılabın rrıaddi 
ve manevi bütUn ılerleıne ve yli.k.selıne 
hamleleri tahakkuk ettirllebilmlştlr 

Lozan mukaddestir; ona el slırdur
men1ek için, büUin bir millet and ı("
rniştir. Bu andı 1çenler4n başında 18 
sene e"·vel ona hayat venn "·e allına 
imı:aı;ını atmı~ oJan -kel~ınentn her 
iki nıclnasiyle-- Büyi.ık Baş geliyor 
Lo:tanı eb<.'di kılrnak içln, Turk m -
leti, El><'di Şefııuu bayrag:ı ve .Pıli.lli 
Şefinin emri altında. yekpare bır var
lıktr. Ti.Jrkün ıni11i birh~ıni temın e
den ,.e ona çe!lk bir kale, bır granit 
kaya s:ılfıbeUnı Yeren fıınillt"r arasın
da, Lozan en ba:;;ta gelir 

Ne zaman yanıma c e lse, kı
lıbık erkeklere dair b ir iki 
fıkra anlatmadan gitme z . Ka-

1 rıaından kork an e rkek sayı l
ı maz, der, böyle lafa hat lar. 

lı" r Yapıla tatmin etmc-k rrC'C urıyetın e a · dn•lar hasta oldu. Ü 
1nat n k n larru,da ırı..hım bıı mıştır ....- dı. stü başı. partal denecek gıbi 
915.15 \lası ~cşkil edı_yordu Lak:n bu seferki harp başka tur- Yazın, Ü•lÜ kapalı bekle- değildi.. Fakat, ötesınde IY>risinde 

n aha son areKatı bunu gıbkrd lü vekayie :oml açtı. Surivrdc Fran- me yeri ihtiyacı, asla, kıştan bırçok yamalar vardı. 
', Frans~:ı ~anı _916 da Londr"d" sızlarla İngilizlerin birbirlerine a- daha az. ehemmiyette bir ih- Mübaşir: 
aili •nl~,rnr ~r hıgiJ.,Jcr ara~ırı- te:; ettikleri görüldü. İngiliz or- - Ha.vdi bakal•m dayı, dedi .. 
Unıand ' a a lngılız oııluları ba' dularına mukavenıet rdrn Fransız tiyaç değildir. Faz.la sıcaklar- Sıran r.rldı. 
ll'.ri allan, General Allenbının kU\-vetleri nihayc! mütarekr aktı- da, az.un zaman tramvay bek- Köylü kıyafctlı, yollu mintanlı, 
"l>ıJ;st•ndak Fransll ku\vetlerı nft mecbur kaldılar. Bt·ı·ıu·· n bu ve- k old k b" çapraz yelcldi, şalvarlı adam, be-

•rıd~ ı ' leme u ça ır meseledir. 
·ilera· 9 • ıarek;ı!J 't rak et- kay·i silsilesinin öyle münf<'ril ka- şın_da!ti ~ağlı kasketi çıkarıp koL ı 

">rın,.,~,.:ı~ ~e Kudus al nmı~. 918 lacak hadiselerd<'n ibaret olma- Henüz üstü kapalı bekleme tugunun altına yerleşlırdı_ Aya_ 
uınıu •tu n "de Şam ve Be,vrut d.ğı da ar.lasılıyor Sebeplerle ne- yeri yapılmamııtır ve yapıl- ğındaki yemenileri çıkarıp eline 

l~r1 il'ede ,~
1k"urptbıtı kten 'onıa da ticeler arasında tabii olan bır ir- mıya başlanmamıştır. Halbu- aldı. Mübaşir: 

1 letıftr _a ""'ık olmamıştı. . tıbat \•ar. - Dayı, dedi.. Onları ayağına 
' Ce- ki, bir müddet evvel, bu ma-' n Su . '"''"e!ı >ıarrına Fran$a· --.. ı 

d rı, - rıv01. ..- .· ··· 
·Uddet . ı ıdare etme; ,.e bi; (--: A K hallerin projelerinin hazırlan· Yemenileri tekrar ayağına giy.-

ır k•~di •l;:;'~:a da o memleketi• H L -"'\ dığı haber veriliyordu. dikten sonra mahkemeye girdi. 
, arık a ıne S•)ııp Oıtr ası m..: 1 İki tarafına bakındı .. 

..,,. • R0ruıın· 1-· .. Galiba, bu yaz. da böyle ge· 
'' ~•deqil uş u. Fakat Suriy·eye -r-LI u T LJ NLJ • - Selıimün aleyküm, dedi. Sa. 

t•ılan ;ıı ıstıklal verılm<'mışt.r ' çecek. . Sonra, sonbahar ve lonun orta3ına doğru yüriirken 
•tııa~ ırrni St'neden fazla bır kq gelecek. Kışın, o aoğuk mübaşir kolundan tuttu. 

, <\n,,~~m1i'. bulunuyor. iş Ve lfçİ Ar•yanlar, günler tekrar baflıyacak., Bil- - Dayı, dedi .. Şöyle geç! .. Maz_ 
~sa 0 .a unı oln bir keyfiyet l nunlara mal:sus kanepenin ya -

ı ı da S ıiktıyet er, temenni· · k 't 'nıaata bn• Oda 01 uı·iycnin ne isim al- mıyoruz, 0 va 1 ' 1 -..- nına kadar götürdü~ Köylü kı. 
1ne 1. Uı·•a <ılsun Fransız ıdare- ler oe müıküller lanacak mı?. Halbuki, şimdi- yafetli adam, kanepeye geçıp o. 

' .:İlle;~ıı:~.iş olnıasını pek çnk in· Daktilo aramyor Jen harekete geçilse ve bu turdu. Kasketıni önündeki ma -
S!dır B ıç ~"Ş germemiş olma- Beyoğiunda Topçekcn sok,~ında saya koydu. 

5 ~r Unla•ın başında meshur Sulh Mahkemeleri ka.r,ı ında 27 nu- yerler yapıl!"ıya bQflansa, Hakim, tctkık ettigı evraktan 

ı 1 ~rıshı lıatıı lamak Jiızım gelıyor. maralı B. Nazım Kaygunun yazılıa - yaz için de istifadeli olur. Ve gözlerini kaldırdı.. Karşısında o-
ı;; r arpı \ b ki ne.iine kanaatkar bir U.crctle bir <lak-
. .,,,. 01 c .' ra ıs tanı aı a an- kı~a, hazırlıklı girilir. turan köylü kıyafetli adama I1 l -~ a r :- tilo bayan aranınalcladtr. :r 

ı oı~ n '-"Vrens Surivede da- - Kalk ayağa, ded.i .. Adını söy-
·«ak u· · Talis iz bir g e n,.. kız i• arıyor ! Belkı" du··nyanın bn.•ka ta 

t <\rabist Z~re müstakil, büyiik ,. Y ' ....- - le ... 
n. r an devleti tes_isine çalış- • 18 ya;;ında, ortaokul mezunu, dak- raflarında üstü kapalı tram- - Satılmış. 
"""" ak.at ti.lo bilir bir genç az bir ücretle 2 ay 

"'lsız h .. k. sonradan Ingiliz ve kada ı bir işte çah,mak isliyor. Ar.u 1 vay bekleme yeri yoktur. Fa- - Babanın a<I>' 
bu h u umetlerinin an laşması eden terin çalışma şartlany le birlikle, k I b l h . ti - Durmuş .. 

· Ul\ at, stan u un ususıye e-~l\ı :asının binası nasıl yıkıl- Son Telgraf Gazetesine (T.T. 2.52) ı - Ya5ın? 
''l>t~ an latır. O esasen daha geçeQ Rumuzu ile bildirmeleri rica olunul'.> rini göz. önünde bulundurmak _ Otuz yedi .. 
1-ını F'ransızlarla S uriye içın bi r M ,, akkat hir iş arıyau genç üU:un değil mi? .. » - Nerelisin? 
~ san'.n aktine \'e harpt<.>n son- Orlameırtebin . IDcı sımlına kadar 1 u CEV A.T - Stvaslı . .. 
ına U~ıyenin Fransaya b.rakıl- okumuş ve 1:1~1i vaziyetin u1 darlılı yü- B RHAN _ N e iş yaparsın ?' 
~~ h§ıdtletıe muhalif kalmı~tır. Zlinden tahsıtı bırakmak lehl•kesınde ==============~! _ Seyyar satıcı. .. 

arpt h kalan 15 yaşlnc:U zeki. afif, mahcup S · · · 
' k.d e o harekat sa nesm- bir kız, talihsiz •nnesiyie kendisinin ( ' - Bak satılmış.. enın tçın ne 

hııt;ş 0 ar büyük ~ir söhr~t k_a- mai;etini lemin eımek iç•n h•yaıa a- t!l ~ 'tı~ diyorlar. Sen, ölııiler kanununa 
' Za lan Allenbı)-i ilk gordu- blınak gayesindcd: . . Ten•hane, atöl- it • ~ ·' ( • A.iır m uhalii olarak taşla vişne tart -

P\l. '..tı'3il~an. edindiği intıbaı sonra ye, imalathane gjbi ye rleorde kanaat- , JI -- - -- rnışsın .. Dirhem yer ine teraziye 
şl · l~r arıa )'İne Allenb[ arasın- kar bir ücretle t~ vermek surelı.yle bu tt!.tın• e ın.· t ••• koymuşsun. Ne dıyeceksin 

ev 31rı 1 fakir aileye yardımda bulunmak isti- ~ 
'- u yen 31iCf'nap iş ~ahiplerinin Son Tel-

- İki senedir, salılını~lan alış 
veriş ederiz. Doğrusu namuslu a- 1 
damdır. Şimdiye kadar en küçük 
bır hiles'1l ı bile göımedik. 

- Size onu sormuyorum .. Te
razinin dirhem konacak kefesine 

dirhem yerine taş koydu mu, koy- ! 
madı mt Sorduğumuza cevap 
verin! 

- Evet.. Taş koydu amma, ben 
vişneyi ı;ldıktan sonra bakkal 
Salt efendiye de dırhemle tarttır. 
dım .. Tamam<iı .. Tam bir kil<>. 

- Yani, taşla tarttı. 

- E vet efendim. 
Adiledn sonra, Belediye zabı -

tası memuru Feyzı dinlenildi. 
Feyzi, seyyar salıcı Satılmışın 
dirhem yerine taş koyarak Vişne 
tarttığını, bunu görünce satılm ısı 

vakaladığını, hakkında zabt tut
tuklarnı söyl~dı. 

Müddeiumumi söz aldı.. Hadise
yi hulasa ettikten sonra: 

- Satılmı~ın bu hareketı T ürk , 
ceza kanununun 584 üncü mad -
desine uymaktadır .. Bu maddeye 
göre zecalandırı lmasını ister im, 
dedi. 

Mahke me de suçu sabit gördü. 
Ceza kanunun un 584 üncü mad -
desi hükmüne göre on beş !ıra 
h afif pa ra cezasına mahküm etti. 

Satılmış mahkemeden ~ıklı . Ko
ridorda yürürken yanında yürü
yen biri~e dert yanıyordu. 

- Bende on beş lıra ne gezerkı? 
Benim t-ütün sermayem on be- 1 

lira tutmaz. On beş lira m olsaydı, 

F atmad•n mektup aldım .. Ona 
c incik boncuk alırd ım . 

~11 , k etmiş müzakerelerde bakalım? Dog'ru mu? 1 
·~ti a mandanının aldı~ı va- gral Halk Siılıınunda Ay~=• yazma- •ıtma - Taşla tarttımsa. eksik mı tart-
ı~ .. hlat:rken Llvrens bu saf- lan rı·ca ol ·•nur. .. ' B t ı b ı :=============== ·ı o " mışım . . en o aş arı u uncıya 

Loz.anı kullarkea onun yapıcılarına 
karşı en büyuk şukron ve ""1:ı net duy
gularıınıı.L tt:kr.ırlarn yı bir vazıfe ad
dederit.. Bu yapıcılar. Ataturk, İsınel 
İnönü \·e Türk ordusudur. 

Yurttaş bayramın kı Llu ol. Lın 

CUMHURiYET 

c Lozan'uı yaşıyan canlı h~~:>.· .ıyet1• 
isımlı bugun Laş ya7.ı. ında. eu.Umle 
şunları yaznH·~ ... :actır: 

Bugiin on ı,ekiıincı yıldonumunü 
ld!ak ettiğimı.: Lozan ı;ut·•. ınua.hede-
1111.:i, ıneı,\lckc~ nliti de ccı.as.ın.dan bu
hu•ciugı..ı dün)'.~~·.n e~_ız. !.ıııhı<tn sath.i!
ları ic.·inde ne kadar taı.e, ne k.:ıdar 
tabıi buluyoruz. Çi.inkU hakikatte Lo
UITI sulhuınııt, tarih olın~ bir ınaıi
niı~ ,-e:sıka:.ı olrnaktan ziyade hal ve 
istıkbaliınkin berattdır. Loı.an mılU 

TiJrkiyenln hu.ı-riyet ve istlklitUd.r. Bu 
glın i~te bu hutrıyet ,.e h .. tiklfılin U
z.erine tiıriyorw:. Bulun 1edl>irle rınıiz, 

bi.ili.in haı:trlıklarınıız... icabında en ıle
ri deı·ecelcı-int> \"<ır::ıcak Iedako,ırhkla
ı·ınıı.z. hep o b.i..ırrıyct ve ı:.lıkl31in ko .. 
nınnıas ı içindir .. 
Denıek ki L.>z<An bizU.u lc;ın dUn 

değil, daha ziyade bugün '~ yannd.ır. 
O bizim hal ve istl.kbalinüd.n kend~ 

araııuzda daima c-~nh y~ıyacak olan 
trihidir. Lozan TU.rkün yeni hayalının 
ifadesidtr. Türk, lıalan bir iınpa.rator
lu.ktarı mitli bir vatan çıkardı: Tama
ıniy le hi..ir "·e kaliyyen müstakil bir 
va ta n. işte Lozan budur. 

Lozan Türklüğün hayatında bir 
di:>nüıu noktası t~k.ll elti. Biday ette 
çoK ku\·velli lınparatorlugJn uıhitatı 

adeta bir inkıraza inkılip etmek. tetı .. 
likelerini g_öst.ermi-?ken mili hamle tas .. 
!iye olunan bu çünlın~ enkaz içm
den yepyeni bır bm:ı kurup yük.selltı, 
ve artlk nulli hayatın idbar devri ka
panarak yeni bır yltkselme şehrahına 1 
çevrildik. ve bu: hakikati Lozanda 
bi.itun dünyaya tasdik eltırdi.k, Şimdi 

di ı~te bu yeni hayatmı.zı y~ı.yoruz..: 

Lozan hayatunız.ı.• 

TA. N sı~ ~ eır-~aınan nasıl helecanla ta- Eski harfleri de hilt<n bon- - ı - kadar nekadar uğra~tım! Hep>1 Kullanılmış kibrit 
ode · ı. a~&•n i söyler. Aşağı yukarı eerYiıli bir daktilo i• arıyor Astmo, malum, gögüs darlığıdır. tamamdır. Tartın bakın .. Fazlası 
t"! it " l atıyo E Al l b' d " Bu hastalığa ugrıyanıa .. , güç ,.e ÇO-plerı" B. Sadri Ertem ,L.ozan ruhu> ı.sim-ır edil · ... ~: ğer en 

1 
e 25 yaşında bir kız.ım. OrUı tahsUim. zor nefes altrla r. vardır, eks i ği yoktur. B ir g ram U bugünkü baş yazk>tnda ezcümle; 

tt! · , ._tl dtgı gıbi çıkmazsa iş fena var . Eski harfleri mükemnlel okur ,.e ı İki n ev'i vardır: aıri arızi. ~t- eksik ç ı ka rsa, sehppya götürtieniz 1 (1 ioei Sa.yfada.rı DeY&m.) ~n rnu.adehesi, Türk milletinin 
f; ~ t ku~ O kadar ümit beslenen yazarıın. (Dtıktilo) d:ı bilirim. Bon- 1 

ma, öteki de bJ~h ba;;ına, esa . .;lı razıyım... mızdan Cihang•rde Sormagırde ic;;Lnde reel ınevcudiyelinl ve 
şı il''.ad t~ andanın meYkiine göre sen·islm vilrdır. Daıre veya iyi bır ya- J olanıdır. Arızı oLın l ar kalpte, ~İyi ammo, Satllmış, gayrimeş.. D ilek apa rlımanı 3 numarada o - b . • ~c.:udiyetlı1 uzun blr zanıaıı için 
d kı~ ... l an)aşıl b b .... k b·r zı.haned yaı.1 işlerini de kanaatkf\r bır böbrekte VC dig·er U7.UY1Unmızda yapacagı (aahyeti tt>sbit eden hayal-

h ... !) h ınca u u_,·u 
1 1 r u, ölçü. kile ve tartı kullanmak turan B. Hüseyin Şakardan bir " l'll ayal k B ücretle ça lışmak istiyorum. Arzu e- btı hasta h,ğı husule geltri.r ler. Bu ~ den uz.ak. tamanıen hakikate uygun 

l h e yol açaca tı. u- denlerin acele (Kcitip) ıiiınuzuna sebepler ortadan kalkınca, kendi- yasaktır .. Sen onu bilmiyor mu- mektup aldtk. hüki.Jınleri ıhtı,·a clnıektt"<.lir. Bu 1 ~\tğı..ıf'l"abf'r Allenbi Lflvrensi n mektupla bildimlelerini rica ederim ı:J de mucip otan hast.;ahlcla bera- sun? k b l itibarladır iti, bu nıuahede, btı&ün 
L"ıııandan fazla evsafa malı"k )!' k' Tii k . d b.l b. d ı .d Mumaileyh bu me tu i e şa • . ed·ı· ı '"" ı·~yı e ı en b t Ttirk n1ıllett ıçın eb ı ıge namzet b r "d , s ı r "' ır er e av; 0 ur, gı er. _ Diyom ;ste .. Kiloluk tam bir yanı dikkat blr teklifte buluna -;ı_ L •l an old - go·· termı·ş k · ~. ı h k"k" t d ik. • -ı: ruh u ·tünlüı:ü kaz.-nmı"tır.• demek-~ • ~. ugunu s ız ı• arıyor ~«as ı ve " ı ' ao ma a ı k"l 1 k d 1 k d ' 

{" ~len-:' O!ıd_ an takdirle bahset- Y türlü olur. Birinde nöbet gelir. kilodur. Yarım ı o u atam ya. ra k şun arı ya•ma ta ı r . tedir. 
': ~--,.'.'I>tıd ıni alamaz. - Ben orta derecede lahsilı O- bronşit g•bi sürer gldcr. Nöbet a- rım. Bir gram eksiğı varsa cezama «Tasarruf de\•rinde bulunduğu. !=~============= 
~'; . gun ' "'ı bah_sı nereden tazelendi? lan teıruz ve dürüst bir aile kı- ctklı olur. Hasta iizerine Arız olan razıyım.. muz için bence kullanılmış kibrit iıtaDbUlUD ID 
" ıt, ngıJ I zıyım. Bazı sebeplertlen dolayı kırıklıkla bunun gelereğin i an- _ Yani ta~la vişne sattıgı· nı ıti_ çöplerıni atmamak lazımdı r. K ib- a . · oı-. • ıı erin Su r i\"eve ha- ı s k ı i i i bl•I"" pi il if· '<\lgu · · çalışm ak istiyorum. Eski turkçcyi ar. 1 'ır. Bogu •cak g l>i 0 ur. raf ediyorsun? rit şirketi bunları toplad ıktan ~ • 
4 ıl!t\iıı ın ,~rt:k bir emrivaki. Su- de çok iyi okur ve yaza rım. - Ta- Kapıları, pencereleri atar Kıvra- Allahın bildig'i kuldan sakla _ sonra ven iden kibrit halim! getL ed' · t 

t :ıJ blıtk~I\ U~adderatı menuu ba,h- nır. Gögus ve cigerieri a<ami ge- , Malt-epe Bei ıyesınce yap ı • 
(~· e it~ .ll~en harpte bütün A- bii yeni türkçeyi de okuyup yaz- nişlcnıiş olın»ına rağmen rahat nır mı? Taşla tarttım amma, ek- r emez mi? rılmakta olan İstanbulun en b üyü 
v ~ gjb·ı"~- neler düşünüldügü masını hiliyorum - şimdıye kad ar nefes alamaz. Nefes vermesi ise sik tartmadım Elhamdülillah Bira, gazoz kapsüllerinden de plajr gelecek seneye kadar ta _ 

ıt~" ,_ ı "••lle...:n yerı·ne getı'ril- hiç bir yerde çalışmadım . Resmi, daha çok ZOl" olur müslümanım. Yarın ahrette Al- aı.·ni şekilde istifade oluna maz, mamlanmıs olacaktır. Bu plaj en 
'' • J • ' l d Or!a ya~ta. normal olarak, da- d 
d a dıin h • hususi müessese er e veya yazı . · lal ' ı.n huztcrun a ne cevap ve- te'-ar kullanamaz mı? Tabii bun- asrı· tesisatı da ha,·i olacak ve tam ~tın b• alırlanın_ ca Llv- r 1 ' kikada 18 - 20 defa nefes alırız. ı ?\.{" 

n Utulu ib d - ld' H" hanelerde iş arıyorum. Ta ıp erın Nere. almo hareketi ile verme ha· ririm eksik tartsam? !arın fenni şekilde tebhir edil - bir eğlence )eri haline konula-
tııı1 nıi'ıoeıut· Üze~~d~ ~~~b:tan~:- bu sütunda H. Y. Z. ye müracaa t· rekeıi başkadır. Astmahlar nefes- - Peki.. Otur da şahitleri din- dildik ten sonra tekrar kullanıl - caktır. Avrıca Maltepe sırtların . 

•n,,, 0 ._ 1_ ne kadar t_afsilatla lerinı dilerim. teri ı.slık gil>ı öter. N~fes verme- liyelim bakalım ... Şu şahitleri maları şarttır,. de bir g~zino ve eğlence yeri 

"'~I oı •nse azdır Ingiltere • de kalırlar. Ancak baska hava çagır og um... SON TELGR. F - Okuyucu _ yapılacak. plaj ile çı t ı ara -
d "' ~ısı Gelen f. Verme Mektupları teri cok uzun oıur ve kan ter i~in- ı _ . 1 f rk 

••l'ı •ı· -acak b;,. Arabistanın ise Bayan Ayten Bay Çalışkan Türk, yollariy1e bira, ratıaı ederin B•ı Müba5ir kapının önüne çıkıp muzun bu mektubunu bir fikir sında otobüsler işliyeccklir. Bu t q •aset Bayan .N A; N:~n11n.rınız.:ı geimiş olan 
f ,~lel:f i için lümmu aşikar- mekl•ıpları sür'atle aldırmanız m .. reu- batı..e yarın devam edeceğiz. seslendi. olarak aiakadarların nazarı dik- otobüslerden bir kısmı simdiden 

1 
Arap hükumetlerin- dur. - Şahit, Adil! .. Şahit, Aqil!.. katine kcyuyoruz. Avrupadan getirtilmiştir. 

~~~~""=========-==========~-=====================================================================================-
nt ltO )] ı\ N: t;9 ınar etmiş, he r ya na p\nı ış, ko- İşaretini yeriyor ve ~Uuza fferin _ Yüks"k heyeti hakime her- di. Her tacir \'e her iş adını za-

nağm içinde bir Şükri ye Vedat söylemesini teshil ediyordu. Fa kat halde böyle b ir teklifi kabul el- man zaman bazı hadiseler geçire-

Cinayet .Davası I 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

•ı~ 
' 'l "''• lal · 1k ~"it. ıkıkatıın Ferdinin bir 

"'•
1 1 hr· k d - " ~· 111 " b "" aL;.1n lgınt gos-

11 1 • •raı,,. 
~ 'lırıiıı L r . on zamanlarda 
"ıj· .. .. k 

•t ' '" 1\ .1.u o lduğlt nu.•rke-
,,~•_i hr:~ 18Yon rultık eklinde 
. ~~ ı hiııu. '1' kaı a ıı aıı Ferdi ka· 
ı, 'Wond ·n bu Paraları k uma r· 

ıı\' uru · 
, 1 

1\. t i.. ru lük, bir ba \ al-
• •a'·eı · t .• ıı, ' ın \Ukuun cb n bir 

"' 1~d • • , . , d 
• tıı· "n ıııo • bir pamuk nıe-
' trı;ı , ,·,·d ,IM)U liru \·a r a.kın . "•n. . . . 
~ 1 ~ e n1a hkünı o l ıı1u~-. ~ . 

1 -~~· "'·· ı 1"•d 1 . • i •ıı, h ' ' r lırnii 7 ta hkikat 
I' •r- l'\·eı ,· h . k' . 1 • 
·~ .. .,.:.. · a nne-nı7 l tf 

1. ı, \ ı l l . . 
~~ıtı ltıal'tlı . o ıuad u. \.ahıt-
i i (, htrı,dınl•ıınıedrn Ferdi 

•ı 1 • •ng'ı L 1 '"k •• illi\ •ıır ıu ·uın , er-
'• ı uru • tııı, nı. Ona katil. \ a-

c urt .. k d~ıııİ.) orunı. 1 

Belki bunun denmesini ica p etti
recek günler de ı:• lebilec.,ktir . 

Ancak bi r nokla~·ı ~ok calibi na
zar bulduğumu açı k(:a sül len1ek 
iste riıu : • 
Bu bir ~ iiph ed ir. Fakat. F ikretin 
hakkl \-ardı r : •Şüphe n ura ko ı· 
maktı r .. • Raıılullardan çekilen 
106.000 lira)·a ~· akııı -.rveı Şüki

ye nin tanı ötd li rüldug h günlere 
ras l a nı a klad ır. Ft>rd inin 100.000 li · 
ra~ ı hu lan b ir tazmi nata ın a hk fı:11 

olu~u ile ba n ka da n ~·ek i le n ... e r,et 
ar~ın dak i tult.. r berahL•r lii:l <: ok rn:ı

nid urdır. A. .., ıJ knti l k İtn \e o VedRt· 
la ~ıkriYe ar ... ındaki hic:: d(" a r 
zetıı~i~ en bir iki hiid S'-'\"İ kafa..,ı
nın rindt' Şlikr i ~ c.•sı fil 1 liır11u.•k 'c 
sC"r\·cti n e konınk .\ oluuıl fasıı L.1-
dığı p l.inı tathik t:tıtıt'k i~ iıı i~ti:.-

meselesi çıkarnuşt1r. 1 Muzafferin h('r söJ lcd igi de nıah - miyecektir. - Tahkikatın genişle-n1esi.:ai cap 
Ve .. çıka rd ıii ı bu nıesele;v• i Şük- 1 kenıedc bom ha tesi ri yapıyor, haş- Di) erek noklai nazarını ş"rha bilirdi. Fakat, bütiin hunlar hiç 

riyeniıı zihn inde de bir , -ehim kıın · ı ıa hakimler ol ara k h iitü ıı herkes ' kalkış lı. Pro(..,,ör temil sözlerini bir zamn o adanı aley hinde hüküm 
dağı haline getiren her vas ı la ile te k ktıla'·. tek " öz !!ihi kendi!A rı' ııı· şu iddiala ra ;,ıinat eltiri~ordu : · · k · 

" e ~ ' , vermeyi ıcap ettince ma.lliyet 
Vedat nam ı na kadın i.izerinde ınü- l\.luza ffe rin !-ıe~ , .c bakı~h1rından Tahkika tın geni.1leo1esini icap ve ifade arzetnıez. 
ess ir oh11 ağa <:alı~ ın ı~ tır. li tekıın d · ı r· . h" b' d 11 ' b a~ ırmı.) o r lar ı. ·" uza ter sü7.üne cttıre n ı r ı r s uç e i ı en üz o r- İl erideki celselerde suçlu veki-
bu \·ch in1 mu'"·affak olı11us \'e bir d e,·a ın edi~ ordu: tada ~·ok t ur. Su~ delili ohnadığ ı 
giin hi(are kadının ) atjlıuda ulü linin biitiin söylediklerine karşı 

- Biit iin hu •ii)·lrdik leri rn tah- gibi herhangi bir ifade de yoktur. 
b1t l unn1asın1 icap r t tirıni~tir. ! 1 irap e dei:ek uzun izahatı vennek 

kikatı n tev~iini l'ınrettii! i ka dar t ~luh ter('nı hilkinılerin, suçlu \·eki-
.Muzaffer bun ları SÖ) !erken pro· hakkımızı tama mile mahfuz tut-

lesör Cemil; Mu>lafa Şaban, :\fehm<tlt• birlik- linin iıdc la kafa>ı içi nde ~ahitle-
. d' · d ı 1 nıa kla beraber şimdil ik sadece bü-- ffQk iınler \tıt;Iu , ek il i tas- te Rerai \"l' f- t.'r ının e ta ıtı .ta•t- riıı bazı l .!k ı rdı la r ı nı biribi rin~ ek-

i l. k · ... h · h tiin bu kesfi·a·t ve v"him mahsulü niat ~·a pı yor. Bütün {,\ö ~ 1t•dikleri nt na a l ın ıııalrın ı Vl" suç u \ ı(at il e ı~ e-re ta ... nı ett ıgı . at ta una tas- .., 
p rotesto ed<•ritn. h uzu r unuza gr t jr il n ı ele rin i İ<·aı> ni dr dej:il ,·e hinı e ttiği demek n1e tal ip karşısında reddim.izi ya-

Di ~or, Şekip de t akvi~ e ed l- e t tiri r. d aha do i{ru olur. Suc; izl erini ile- pıyoruz. 
yord u: Yiık•f'k lı e)·eti h ii kiınen iıd!'n ri) e surerek ) aptığı teklifi det'- Yüksek &.,yeti hakiın.,ııiz hiçbir 

· · ıı. · h ı. · ı · · d ' h ı ···'d d ki · d · h ,-~·hile vaki talebi kabul .,deınez. _ . :\luh a J. t'ınen iı: ut nı ü ... a desi h u 1 ı .,;onte ll li<.t rarı n \·e r ı ıne~uıı t· a r t!"U e ece erın eıı emın u- ~ 

dl."'re<"e suiİ,'i.İnı :ıl C'd ılr-nıez . Riitiin lcri n1. h ı n 11yorur11 . Profesör Cenıili Şekibin sizleri 
k · · ~ h ı k takıp' elli. O da, Muzafferi• loak· b ir ~ere( bir a\.· u .ıtın ağzından )1111.:ıfll···ın ua a ınu ı a e1n1>rfe F ('rdi , ~er~ ıi z i.inün ~n nta!>ttm 

hırpa lanıuaz. rii ıılı..·nınt.•..,l :,·ap t.•d<.'n ~a h it l rr , :ır , e e n ıı e .t i h h i..o., li (,'ocukla rından bi- sız olduğunu , şahj(Jerin buı ma-

on lara: 

Hakim, ken onları 1ıırakıı• hıh. le hir ıekli f d O · k suru ve toy bir halde söyledikleri ri~ i ir, na SU(' ı~oa t et nıe ·, onun I 
- S öz serb~ttir" ~·a pnı a!-,1 garip gt;riil nıt.•rli. {ııı.kat ha k kında vc hnte di..i ~ ıu ek en bü· cüntJelerden mina lar çıkararak 
l) iyen hir adale-t hıtarfh~ı ile hir takt ik olark kabul edil di . t'ın· ~ ük hatadır. S ıu:lu \ ekili o nun Ferd İ.\"İ ithaın etme-k i st ed iğini. bu 

ın a llrofı· ... t)r ( t•nıil ok )·u~ ınd 111 ıuo.ooo liralık t azıninat nkıi nı ta rz ı h a reketin saçına olduğunu 
Stı .!-ı tuııtı: nuıdahaJc ~tıue1ıi· 

uiz ... 
fırlar gıhi ht·nıtn ' r Jl•ıı kalktı oldııg nd;ın d.a hah!;t-d rk r:ırip uzun uı: wı izah e t.ti \ "f' h a ~·kırdı: 
nıtılad tt.•kcrlcnıll~rindcu !'\Ollra. 1 bir ı\~l \C ithaıu l·aratn.ıak ı~t\!- (Arkua Vat>) 

Bir iki m isal anlatır, b ir kaç 
yakın arkadtı çekittirir, dedi 
kodu yapa9 ve gider. 

Bilirsiniz k i, dedı"odu, tat
lı feyd ir. Ben de onun çen&
sini dururum ve dinlerim. 
Bir d e bakarım ki saatler 
geçmış .. 

Malum olmıyan h ik a ye ve 
fıkra yoktur. Fakat, bugiuı 

size, onun anlattığı kılıbıK 
fıkralarından iki tanesini mü
saadenizle nakledeyim : 

Vaktiyle, hocanın biri, ca
mide vi.z veriyormuf .. Bır a
ralık münaıebet dil§müş: 

c- Karısından korkanlar 
ayağa kalkım .. » dem it·· 

Bütün cemaat gür, dıye, a
yağa kalkmt§ .• Hoca, bakmıt 
ki, saflarıo arasında, bir a
dam, yerinde oturuyor. Ona 
hitap etmit ! 

«- Siz korkmuyorsunuz 
değil mi?. Takdir ederim za
tı alinizi .. 

Adam §U cevabı vermit: 
«- Hayır, demİf, karı sö

zü geçince, evdeki hatunu ha· 
tırladım. Korkudan ayakları
mın bağı çözüldü, yerimden 
kalkamadım •. » 

Öteki fıkra, daha methur
dur: İki arkada§ varmıf. Bi
ri kılıbık, biri kazak •• Kılıbık 
olan sormUf: 

«- Sen karının gözünü na• 
aıl korkuttun? .ıt 

c- EYlendiiim ilk gece, 
demi§, baktım, odanın içinde 
bir kedi dolatıyor. Fırladım, 
kediyi yakaladuu, bacakla
rından tutunca, ikiye ayır-

dım, pencereden atağıya at
tım •• Bizim karı, o gündenbe
ri benden korkar.» 

Bu hadiseyi dinliyen kılı
bık arkadqı, o .rece eve gi
dince, .dört gözle bir kedi ara
mıf. Bir aralık, kedi odaya 
girmit·· Beriki, hemen yerin
den fırlamıf, kediyi tutunca 
bacaklarıodan ikiye ayırmıt 

ve pencereden atmıf .• 
Karısı cülmiye baılamıt: 
«- Geç kaldın, geç... de

mit•· O, ilk gece olacak itti •• 
Atı alan Osküdarı çolftan geç
ti .. ıt 

içinizde niyet)enenler var
sa, 71mansız kahramanlığa 
kalkışmaıın, ıonra gülünç 
olur. R. SABiT 

f Biri!"i.zi."DE~Di' 
, t1epımız.aı 1 
I.!! - -
Yolculara tren sa-

atleri neye 
yanlış söyleniyor ? 

Büyükad•da oturan Bay Fıru

zan Tekir anlatıyol 
Evvelki gün karde.şıınin lspclr

tadan İslanbula hareket etü~ıı1e 
dair bir telgraf aldım. 5.1.at do
kuzdu. İspart:.. tereninin küı.;ti.l 
&eldigini bilı11ediaiın i~ln Haydar
paşa.ya 6079'l nuınaraya ttlcfon 
ede rek sorduın. tGan vereyiın o• 
radarı öp-eniniz.> dedıler. Gardan 
saat yarımda geleceği Sö)·leodi. 
İ.ki defa sualimi 1ekrar eU . .im. Ay
ni cevabı ö.ldun. O anda roeısnidc 
bulunmama rağmen ..ıin aldım 
Haydarp..,.ya &ittim. Bır de ne öt. 
• eneyim: İsparta tN>nı o gün saat 
15,45 te ı-eJirmiş! .. Halbuki iıinim 
saat 13 e kadar olduj:undan ha -
ta karde~i bekJJyeıınttien don~ 

dUm. Şimdi soruyorum: Yolcu
su olanlara niçin prdan yanlış 
maJUmat veri liyor!. isparta tre
n[ o iün saaı 15,45 le ıeldiğl hal
de neden bana yarımda doodi? 
Eğer hakikat söylen.sf'ydi, ben ck
iztnimi ona göre alırd;ro. Kar
deşim de hasta Ba.:;ta istasyonda 
kalmaz, yabanc~t olduğu f{eybe
lia.d.iıl1a ancak akşam üstü gelmez
d~? • .> 

SON TELGR.A,.F - Devl«t De
rıi:,·ollan U nun1 Müdürtü(uoiliı 

ehemmiyetle nazarı dıkkatln! cel
bede-riz. 
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1 Hayatını Anlatıyorum.!:; 
''KATİL ŞÜPHE Tasarruf Bonolarına göste
--1= Yazan, HAKKI TALAS =ı " rilen rağbet h~r gün artıyor 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 4 
~ 

Aşk mor/ in gibi, zehir gibi vP 

cudumun her zerresine işlemiş· 
Kendisine bu acı hikayeyi an. 

!atmasını rica ettiğim zaman biraz 
di4ündü: içini çekti. Gözlerini 
ışık dolu ufuklardan çevirdi. Ba
şını yere eğdi. Bir müddet öy. 
lece kaldı.. Her aklına di4tükçe 
mevcudiyetini sarsan bu facia -
nın verdiği ıztuap gözlerinden bir 
iki damla yaş halinde yere yuvar. 
landı ... Ve sonra anlatmağa baş
ladı: 

cVak'amn üzerinden 38 uzun 
yıl geçti dedi. F. kazasında 12 yıl
dır kaymakam bulunan babam, 
temiz ka ipli, dürüst, çalışkan, fa
kat asabi ayni zamanda çok alın. 
gan tabia\li bir adammış. Bir pire 
için bir yorgan yakan takımın • 
dan ... 

Zaten onun bu hassasiyet ve a
lınganlığı değil midir ki, koca bir 
ailenin bir anda, ve hem tüyler 
ürpertici şekilde mahvolmasına 

sebebiyet vermiştir. Bazan bir 
şüphe ve basit bir söz alıngan ru. 
hu üzerinde öyle cilveli roller oy
nayor ki. Böyle anlarda insan, hiç 
bir maddi endişeyi, hat:a en mu. 
kaddes saydığımız ve dakikasına 
milyonlarımızı feda ettiğimiz ha
yatı bile hiçe sayarak en korkunç 
cinayetleri irtikap edebiliyor. İş. 
te ben de, sizin gibi, sonradan öğ

rendiğim aileme ait bu facia. böy. 
le katil bir şüphenin ve tuhaf bir 
vehmin kurbanlarının hazin hi
kayesidir. 

Bin o zaman annemin karnında 
bir cenin imişim. Hayatta 9, 11 
yaşlarında kız ve 2, 6 yaşlarında 
erkek olmak üzere dört kardeşim 
varmış. Her küçük kazada olduğu 
gıbi, babamın kaymakam bulun. 
duğu kazada da memurlar her haf
ta bir ev~e toplanırlar, içerler eğ. , 
knırlermış. Babam ehli keyıf bır 1 
adam olduğu için bu toplantıların 1 
yapılmasına önayak olurmu0 .. 

Günlerden bir gün yine Mal
müdürünün t vinde toplanılıyor, 

içiliyor. Konuşma sırasında mü. 
bahase ırk ve tenasül meselele -
rine intikal eöiyor. Şurasını is • 
titraten söyliyeyim: Babam kı -
vırcık saçlı. esmer renkli olduğu 
halde kardeşlerim; beyaz, mavi 
gözlü. Ne babama, ne de bır ta. 
raflarile anneme benziyorlarmış. 
Evlfıtlarile aralarındaki bu ben
zeyiş zıddı babamı zaman zaman 
düşündürmüş, şüphelendirmiş bu 
me<eleyi kendi kalbinde bir sır, 

bir istifnam ve bir muamma ha. 
!inde uzun zaman saklamış. İşte 
o gün Malmüdürünün evinde, ba
bamla arası biraz şeker renk olan 
Sluh hakimi: 

- Ka) makam bey çocuklar da 
sıze hiç benzemiyor. Bilmem hem. 
şire hanımefendiye ne derecey 
kadar? ... 
Hiıkim bu sözlerini öyle alay 

eder bir tavıria söylüyor ki, ba
bam cevap dahi-vermiyor. Yalnız 
kendis!nin nazarı d·kkatini cel • 
bettiğini sandığı bu muamma ka
fasında bir dinamit gibi patlıyor .. 
Fakat mecliste kendisini bozmu. 
yor, mübahaseyi başka mecraya 
sürüklüyor. Bununla beraber ha
k imin böyle bir yerde onun en 
hassas bir noktaslie alay etmesi 
müthiş t•nuruna dokunuyor. Esa. 
sen muğber bulunduğu bu adam~ 

karşı içinde bir kin ve intikam 
hissi alevlenmeğe başlıyor. Na
m usile alakadar olan bu muamma 
babamı düşündürmekten ve üz.. 
mekten hali kalmıyor. Yoksa 
halk arasında dolaşan bir dediko
duya telmihan hakim kendisile 
böyle alay edebilmişti? Haki -
katen evlat diye bağrına bastık
ları bu çocuklar başka bir tohu. 
mun piçleri midir? 

Öyle ya, kendi sulbundan olsa. 
lar bir taraflarile babalarına ben
zemeleri lazım gelmez mi? Aca. 
ba o, her şeyden gafil mi yaşı -
yordu? Herkes onu şimdi na mu. 
sile oynatan alçak, adi bir adam 
olarak tanıyor? Kendisi hep bun
lardan bihaber midir?. Böyle bir 
töhmet altında yaşamanın ağır • 
lığına, şerefsizliğine tahammül 
edemiyeceğini ve etmemesi lazım 
geldiğine karar veriyor. Babamın 
Mitün esrarını bilen Halil onbaşı 
isminde zeki bir kapıcısı vardır. 
Onunla bir akşam yakın bir köye 
giderken yolda bu meseleyi açı • 
yor. Fakat krndisini tatmin ve 
teselli edecek bir cevap almıyor. 
Bu hal onu bütün çileden çıka • 
rıyor. Şüphesi daha fazla artı -
yor. Atlılar ;röye varıyorlar. Ba. 
bam hlçbır şey konuşmuyor. Muh
tarın evinde kısa bir istirahati 
müteakip. derhal kazaya dönmesi 
lazım geldiğini söyliyerek atına 

atlıyarak yalnızca köyden ayrı -
lıyor. Slir'atle kasabaya geliyor. 
Vakit g~ceyarısı.. Her taraf zifiri 
karanlık, Bütün kasaba derin uy. 
kuda .. Anahtarla kapıyı açıyor. 

Ayaklarının ucuna basarak ço -
cukların yattığı odaya giriyor. 
Yavrular her şeyden habersiz mı
şıl mışıl uyumakta ... Belinden ta. 
bancasını çıkarıyor, tereddüt et
meden ör•ce büyük kardeşime a
teş ediycr. Sıl f h sesine diğerleri 
uyanıyorlar. Kardeşlerini kanlar 
içerisinde görünce bağrışmağa ... 
cBaba bizi de öldürme> diye yal. 
varmağa başlıyorlar. Gözlerini 
kan bürümüş vlan babam, ciğer
parelerinin bu feryatlarına ve yal
varmalrıT'a eh<>mmiyet bile ver
meden dördünü de öldürüyor. Çolc 
çabuk cereyan eden bu faciaya 
annecıgım uyanıp koşuyor. İki 
kurşunla onun da feryadı boğa. 

zında kalıyor ve bu feci sahneyi 
olduğu gibi bırakarak evden çı -
kıyar. E\'velce şüphelendiği, kar
deşlerime benzıyen bir adam var. 
dır. Doğru onun evine koşuyor. 
Kapıya çağırarak onu da orada 
haklıyor. Gürültüye komşular u
yanmıştır. Mani olmak, yakala -
mak istiyenleri silahla tehdit e. 
derek, hakimin evine yollanıyor. 
Tesadüfen hakim evinde bulun· 
muyor. İşlenecek bir cinayet kal
madığı için tabancasında kalan 
iki kurşunu da kendi göğsüne bo. 
şaltıyor. Ve cansız yere düsiiv~r.. 
Vak'aya. köyden kendisinden biraz 
sonra hareket eden Halil onbaşı 
yPtisiyorsa da herşey bitmiş olu
yor. 
Yanına gelen Halli onbaşıya bir 

şeyler mırıldandıktan sonra bir 
saat geçmeden o da ruhunu teslim 
ediyor. Bu badireden narh kur
tulan annemi.en bir ay sonra ben 
doğuyorum. Çok kısa bir zaman 

,-----------------------------, 
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TUNA BOYUNDA 

L TÜRK ORDULARI 
r . -c,.. Yazan: M. SAMI KABA YEL .J 

Rus kızı padişahı bir anda mestetti 
Nihayet bu huy;uzluklardan 

Sultan $üleyman da haberdar e
dılmişti. 

Padi~ah bu hırçın kızın asabiye
tıne hayret ediyor, genç kızı niha
yet h\IZUruna çağır ;yordu. 

Rus kızı hüsnünden ve gözlerin

den, tarvetli sinesinden başka 
kuvveti olmad ğın ı düşünemiyor

dtı. 
KadınLk guru~ ile isyan etmiş 

ki~verler fetheden Süleymanı Ka
nuniye hırçınlanıyor, tatlı, ruhu 
mestedicı bir oada ile şikayetler e
diyordu. 

Sultan Süle) man, Rus kızının , 

şikayetler! karşısında sessiz ve 
mütehayyir, bak.yordu. 

Rus kızı, kıvrak endamile gü

zel ve cazip gözler ile padişahı ken
disine ceı.bedici harekllerile öyle 
kıvranarak ve serbestçe şikayet
lerde bulunuyordu ki, koca padi
şah, bir anda me:;tolmu~. sessız 

kalmıştı. · 
Rus kızının hiddetine, gözlerinia 

asabiyet içinde parlamasına, ta
vırlarındaki cür'ete meftun ol
mu~tu. 

İşte o günden itibaren Rus kızı 
saryın en güzide, en sevimli sima
sını te~kil etmi~ ti. 

Halkımızın bu umumi r..lô.kası karşısında, Bo
noların kısa bir müddet içinde kô.milen satılıp 

biteceği kuvvetle tahmin edilmektedir 

Llkin o vakit ömrümü ,is
tikbalimi bir hainin vadile bu te
miz ıJjıklar gibi aydınlık görüyor
dum. Benliğimin en saf hevesle
rile yuvamı çabuk yapmak isti
yordum. Halbuki şimdi tekmil ga
yelerim, biricik arzularım güneş
siz kalmış çiçekler gibi solup, öl
düler!. 

Milli Müdafaa ihtiyaçlarına kar
şılık tutulmak üzere ihraç edilen 
tasarruf bcmoları memleketimizin 
her taraf.nda olduğu gibi, şehri
mizde de çok büyük bir rağbetle 
kaşılanmıştır. 

Maliye Vekilimiz Fuat Ağralının 
da bonoların satışa çıkarılması 

münasebtile vaki beyanatında söy
lediği gibi hem tasarruf sahiple
rine en emin, en sağlam bir kar 
temin edip yüksek faizli çok mü
sait bir plasman teşkil eden ve 
hem de her gün daha çok artarak 
hepsinin normal bütçe dahilinde 
temini mümkün olnuyan milli 
müdafaa ihtiyaçlarımızı kısmen 

karş ı lıyabilecek olan tasarruf bo
nolarının mevcudünün bu umumi 
ve büyük rağbet karşısında birkaç 
gün içinde tamamen biteceği kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 
Okuyucularımız tasarruf bono

larına mütedair izahatı aşağıda 

bulacaklardır: 

Kanun No: 4058 
Kabul tarihi: 2/6/1941 

Madde 1- 14/6/1935 tarih ve 
2794 sayılı kanun ile kurulmuş o
lan Amortisman Sandığı, tedavül
deki miktarı 25 milyon lirayı geç
memek üzere, hazine kefaletile, 
hamiline muharrer kısa vadeli ta
sarruf bonaları ihracına mezund.Mr. 

Madde 2- Birinci madde muci
bince çıkarılacak tasarruf bonola
rının ihraç ve tediyesine ve piya
sanın tanzimine müteallik muame
leler, vade ve faizleri, hazinenin 
tasvibi ile, Amortisman Sandığ · n

ca ifa ve tesbit olunur. Maliye Ve
kili, tasarruf bonolarının plase e
dilmesine tediyesine, faizlerinin ö
denmesine ve piyasanın tanzimine 
müteallik muamelelerde malsan
dıklarını tavsite mezundur. 

Madde 3- Tasaruf bonoları, fa
izleri \"e bu bonoların ihracına, te- 1 
diyesine ve faizlerinin ödenmesi
ne müteallik enak ile bu hususta 
yapılacak her nevi ilanlar, her 
türlü vergi ve rüsumdan muaftır. 

Madde 4- Tasarruf bonoları Yii
delerinin hulü! ettiği ve faizleri de 
tediyelerinin meşrut bulunduğu 

tarihten beş sene sonra hazine le

hine müruru zamana uğrar. 
Madde 5- Tasarruf bonolarının 

hasılatı Amortisman Sandığ;nca 

hazineye devredilir. Bu hasılat ha
zinece Milli Müdafaa hizmetleri
ne müteallik fevkalade tahsisata 

geçmeden annem de ölüyor. Bay 
Salih mendilile tekrar gözlerini 
sildi. 

İşte ben dedi; Şen ve mes'ut bir 
aile iken bir şüphe ve bir vehme 
kurban giden bu aileden kalan 
bedbaht bir hatırayım. Bugün o 
kazada suçsuz ölen bu şchiilere 
ait bir mezarlık vardır. Ona •Kay. 
makam mezarlığı derler. ve her
kes ziyal'et eder. Böyle azap içe
risinde ya~amaktansa kaşke ben 
de o zaman, dünyaya gelmemiş 
ve onlarla birlikte ölseydim ... 

Tarihlerin Rozolan namını ver
dikleri ve padişa~ın Hürrem is
mini verdiği bu Rus kız:. Sultan 
Süleymanı teshir ederek saraya 
hiıkim oluvermişti. 

Hürrem Sultan, cazibesile, ta
vırlarile Sultan Süleymanın gön
lüne ilelebet hakim oluverdi ve 
padişah ölünciye kadar hakim kal
dı. 

Hürrem Sultan, güzel ôeğildi. 

Mütenasıp, biraz kalkık burunlu, 
beyaz ve caz!p tenli. manidar ba
kışlı, magmum tebessümleri. mü
tenasip endamile Osmanlı Hakan ı 
nı teshir eylemi1ti. 

Sultan Süleyman Hıirrem Sul
tanı bütün ruhile seviyordu. Yir
mi altı yaşında gençliğin en tara
vetli bir de\'rinde zaferden <afe
re ko~an padi.ah ,Hürrem Sultan
da kalbinin en hassas noktasına te
sır eden bir hüsün. bir cazibe bul
muştu. 

Sultan Süleymanın cazibesi ço
ğaldıkça Hürrem Sultanın da nı.i

fuzu art:yor, genç Rus dilberi Os
manlı sarayında güzell'ği ile oal
lanat sürüyordu.. 

karşılık olmak üzere irad kaydo
lunur. 

Madde 6- Tasarruf bonolarına 
müteallik muameleler Amortisman 
Sandığ.nca Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası memurlarına gör
dürülebilir. 

Madde 7- Tasaruf bonolarının 
faizleri ihraç ve tediye masrafları 
ile bu booolar için ihtiyar olunan 
diğer bilumum masraf ve ücret
lerle tedavülden kaldırılması icap 
eden bono bedelleri umumi bütçe
ye konulacak tahsisattan ödenir. 

Maliye Vekili, bu madde muci
bince yapılacak masrafları karşı
lamak ve bilahare tahsisatı ile 
mahsubu yapılmak üzere Amortis
man Sandığına 100.000 liraya ka
dar avans verebilir. 

Madde 8- Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

Madde 9- Bu kanun hükümle
rini yürütmeğe Maliye Vekilime
murdur. 

Tasarruf bonoları: 4058 numa
ralı kanun mucibince satışa çı • 
karılmıştır. Tasarruıf bonosu a.. 
!anlar hem yüksek bir faizle ken
di menfaatlerini korumuş hem de 
Milli Müdafaamızın arlıan ihti
yaçlarını karşılamak için Devlete 
para ikraz etmiş olurlar. 

Bonolar hamiline mahsus: ur ve 
hazinenin kafaleti altındadır. 

Bonolar; bütün Bankalarla Şu. 
be ve Ajanlarında Milli Piyango 
İdaresinin resmi satış gişelerinde 
ve Banka olmıyan yerlerde Mal. 
sandıklarında satılmaktadır. 
Bonoları satın almak , ba~kasına 

devretmek veya vadesinde b<>de
lini herhangi bir Bankadan, Milli 
Piyango resmi satış gişelerinden, 
Banka olmıyan yerlerde Malsan
dıklarından tahsil etmek kabildir. 

Bunun için hiçbir muamele ve 
merasim yoktur. Vadesinde para 
geri alınmak istenmezse vadesi 
gelen bonoyu derhal yeni bir bono 
ile değiştirmek ve aradaki faizi 
bir defa daha pe~in almak ka • 
bildir. 

Bono fiatleri her keseye elve.. 
rişlidir. 5, 25, 100, 500 ve 1000 li
ralık kupürler vardır. 

Vadeler kısadır. Her k!.!pürden 
3 aylıl<, G aylık ve bir senelik bo
nolar mevcuttur. Yani 5 liralık 
bonodan 3 aylık, 6 aylık ve bir se. 
nelik olmak üzer~ üç nevi vardır. 
Diğer kupürlerden de ayni su. 

izli 100 liralık bir bono için 94 lira 
verilmektedir. Faiz peşin alın • 
dığı için 94 lira ile 100 lira elde 
edilmektedir. Bundan dolayı 100 
liranın değil 94 liranın bir sene. 
lik faizi olan 6 lira alınmaktadır. 
Bu hesapça elde edilen faiz haki
katte '!o 6 değil % 6,38 dir. 

Bono almak için verilen para 
bağlanmış değildir. Tasarruf bo-
nosunu ıstenildiği anda paraya 
kalbetmek kabildir. Vade dolma. 

dan paraya ihtiyaç hasıl olursa 
herhangi bir Bankaya müracaat 
etmek kafidir. 

Bnkalar bunu faizinden yüzde 
yarım noksanile bonoyu derhal 

iskonto ederek bonoya yatırılan 

parayı iade ederler. O halde bo. 
noya yatırılan para daima pa -
radır. 

Tasarruf bonoları Borsada kote 
edilecektir. binde bir kurtajla mu
amele görecektir. Bono faizleri 
her türlü vergi ve rüsumdan mu
aftır. 

Hulasa edilecek olursa: 
Tasarruf bonosu almakla şu 

faydalar ekle edilecektir: 
l - Parar.ıza emin bir surette 

yüksek bır faiz temin edeceksiniz. 

2 - Bu faizi bonoyu satın alır. 

ken peşi n a1aca!<sınız. 

3 - Milli Müdafaanın artan 
ihtiyaçlarını karşılıyacaksınız. 

4 - Kendin!zi tasarrufa alışt ı· 

racaksınız. 

Deniz Levazım Satınalma 1 
K omisyonu I [anları 1 

1 - Tahmin edilen bedeli 52.700 
lira olan 100 ton sabunun 30 tem. 
muz 941 çarşamba günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapı -
lacaktır. 

2 - İlk teminatı 3885 lira olup 
şartnamesi her gün 264 kuruş 
mukabilinde komisyondan alına

bilir. 
3 - lsteklılerin 2490 sayılı ka.. 

nunda yazılı vesikaları muhtevi 
tanzim edecekleri kaplı teklif 
mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpa. 
sada buluran ıkon.isyon başkan- 1 

lığına makbu• mukabilinde ver-
meleri. 5656 

retle üç nevi mevcuttur. y • ç k 
Faiz peşindır. ı en ı ı tı 

3 ay vadeli bir tı:sarruf bonosu 'i 4 ;.) Gu··nu··n 
6ay vadeli bir tasarruf bonosu ;; 5 I •ı en mühim 

12 ay vadeli bir tasarruf bonosu c; 6 •• eseri • 1 

Dışarıda çocuklar öyle güzel oy
nuyor, gülüşüyorlardı ki ... Du -
daklarımda soluk bir tebessümle, 
gıptayla, tahassürle bakarak kü
çük yavruları uzun uzun seyrettim 
ve o yaşta olmak, hep çocuk kal
mayı ne kadar isted.im. İnsan ço
cukluğun kıymetini büyüdükten, 
hele böyle bir sevmiyen sevgiliye 
esir olduktan sonra öyle iyi anlı
yor ki. .. 

Ah ne olurdu ben de şimdi top
raklar, taşlar arasında oynasay
dım, basma entarim, siyah göğüs
lüğümle bu şen sürüler arasında 
koşuşsaydım.. bütün saadetimi 
bir avuç yemiş, bir kaç şekerle bir 
küçücük oyuncağa bağlasaydım!. 
Yeter ki tahassüs, neş'e, keder, 
sevda nedir bilmeseydim .. O nan
kör kalbsizin elinde oyuncaktan 
da değersLz bir mata gibi bir ge
cede bık ılıp yerlere vurulmasay
dım!. 

Halbuki ben çocukluktan sonra; 
genç kızlığımın rüyasını b ile gör
meden birden çöküp göçtüm. On 
yedi yaşımda yarım asır ihtiyar
ladım. iffetime kıyan hain; gönül 
dolusu sevgimle beraber bütün 
baharlarımı çaldı. Artık kalan öm
rüm tekmil kış! .. 
Geçirdiğim hastalık sinirlerimi, 

dimağ nıı öyle yıpratmış ki şu 
küçük düşünüş hararetimi arttır
dı. Şakaklarım zonklamağa, göz
lerim kararmağa başladı. Yine fe-

~Y.~~~~~Y.~~~~~Y.~~~-~~ ~ 

NcfiB ve leziz yt"mekler, ı 
Emsalsiz bir muıiki :ı 

!• Zengin ve emsalsiz !
1 

i i 
•. Varyete programı ~. 
! • ! 

:: TAKSIM~: 
~ . . ~ 

:: BELEDiYE GAZiNOSU ~ 
~~ Her gün sayın müşteri1erine ~~ 
.. takdım etmektedir. ~ l CUMARTESİ ve PAZAR saat ./' 
~ 17 - 20 arasında tekmil varyete. ~ 

~~ programlyle ! 

~ MATİNELER 

İstanbul 4 cü İcra Memurluğun-
dan: 941/2793 

Bir borçtan dolayı satılmasına ka
rar verlen 320 lira kıymetinde 80 met
relik iki top 15civert elbiselik kumaş 
29/ 7/941 Salı günü saat 9 il8 11 ara
sında FincanctlHrda Nasuhiye sokak 

6 No. da açık arttırma suretiyle satı
lacağı, tekli! olunan bedel muhamınen 
kıymetinin % 75 ni bulmadığında 

ikinci arttırma suretiyle 31 /7 / 941 
Perşembe günü ayni mahal ve saatte 
satı lacağı nan olunur. 

fa;a:;~~~::!e~~:;n ~lınırken . bo- :~ Degv ·ışen du .. nya :: 1 
no kıymetınden tenzıl edılmek •

1 
f• 

suretile ödenmektedir. Yani bir •. ~· ---------------
sene vadeli bir bono için 94 lira •. A. 8amdl Başar .• 
verecek ve buna mukabil bir sene •. . . . !ı 
sonra 100 lira elde edeceksiniz. • Buhran ve ıntıkal devrelerı - ı 

Bono faizleri pesin ödendiği ~· Kapitalizmin doğuşu ve batışı - ~. 
' . •y ·· · 1 · ~ 

Aakeri Fabrikalar Satı
nalma Komisyonu 

ilanları 
icin faiz nisbeti hakikatte bıraz ~ enı n ızamın an a prensıp erı . ~ 

d~ha yüksektir. Mesela '.l 6 fa- l Tevzi Yeri: Ünherı,l!e Kitabevi • Muhtelif eb'adda ceman 195500 
adet civata ve sonıun 

Kıskançlık ve asabiyet her gün 
tabiatlerini başka surette tecelli 
ettiriyordu. 

Bazan, şehzade Mustafnın vali
desini çekemiyor. sarayın loş oda
larında iki Sultanın birbirini ez
mek. mahvetmek için h : rçınlıklar 
gösterdiği , ·aki oluyordu. 

Haseki Sultan, güzel Hürremı 
kıskanıyor, saravda hakiki Sul
tanlığa nail olan Hürreme güzel

liğinin galebesini anlatmak isli
ycrdu. 

Bir gün iki Sultan açıktan açı

~a mücadeleye başlamış tı. Haseki 
Sultan Hürrf.:min izzeti nefsıni kır
mak. onu tezl i) etmek istiyol' : 

Ve: 
- Ha .n kadın. b~na rekabet e

dcccri:. ~'"mi ka1d n.,. 
Diyordu . 
Fakat, sjnir,erıni ıaptedemiyor 

kadınlık asabi,·eti ile üzerine atı 

l ı yor. sa~·Iarın ı yo!uyor, Hürrem 
Sul'anın güzd yüzii nu t rır.alıyor

du. 
(Arkası var) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk H~-
kimliğinden: 94ı /631 

Mahkememizin 936/ 223 No. lu dos
yasiyle Şişll Fransız Lape Hastane
sinde yatınakta iken kendisine bab:ı

sı h1ustata Ziya \· a~i tayin edilmiş ise 
de mumaileyh bildharc ölmüş oldu
ğundan ontın yerine annesi Rukiye 
Kadriyenin vasi tayin edilmiş oldugu 
iliın olunur. (6180) 

Tahmin edilen bedeli 12620 lira 

olan yukarıda yazılı civata ve so

mun Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü merkez satınalma ko. 

misyon unca 29/7 / 941 sah günü 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edi. 

lecektir. Şartname parasızdır. 
ı Kat'i teminat 1893 liradır. 6053 

YENi EVL! NECEKLEBE: ' (ln Sandalyalar, Karye lalar, Portmantolar vesair her 

~tm nev~ şık mobilyalar fşbrika fiatına satılıyor. 
ASRI MOBİL YA MAGAZASI : Ahmet Fevzi 

1 , ' İstanbul Rızapa~a vokuşu No. 66, Telefon: 23407 

BAKIRKÖY BEZ FABRİKASI 
M~s'uliyeıi Mahdudeli Memur ve İşçileri Koopel'atifi Şırketinden· 

Fevkalade toplantı yapılaca ğ>ndan 8/8/941 cuma günü saat 
14 de Şirket i n İdare Merkezi olan Bakırköv bez fabri kaoında icra 

edileceğinden n1ezkür gün ve saatte hissedarl...., r 1n hazır bulunmaları 

ıli\ı> olunur. 
1Jüzakere ruznamesi: 
1 - Şırketin feshi. 

2 - Tasfiye mt>murlannın •ayin 

1 
nalaşıyordum. Camın ön1·' 

fazla oturamadım. Anneme yı 
masını rica ettim. Bu kadarcık 
tahattur beni böyle üzer, hB· 
ederse bundan sonra ne cesıı' 
le dayanacağım, bu dertli b8~ 
nasıl taşıyacağım bilmem ki·' 

·········································· 
Aradan üç gün daha geçti.; 

mamile iyileştim. Az kalsın ıs 
reeye çevirecek olan hastalıf 
annemin, babamın ihtimanıl•· 
yendim. Fakat büyük ıztı ra"1 d' ' yenmek ne mümkün?. Şim ı' 
dim ikileşmişti: Aşkım ve isti~ 
!im. 

Gözlerimle gördüğüm iharıe1 

ikangren gibi gitgide ta içirııe 
leyip bir bıçak yarası acısile. 1 
latan o korkunç gecenin ırııı 
sahnesine rağmen ne yazıl< ~ 
onu seviyordum!. 

Birkaç gün mukavemet elP 
hatırlamamak istedimse de .

1 
vaifak olamadım. İlk aşk ded1

1 ri söz dinlemez zalim duygu 
bimden etime, vücudümün . 
zerresine yayılmıştı. Kendi ~ 
dime ettiğim beyhude bir yerıı" 
daha ertesi sabahında yine V 
cereye koştum. Yolunu gözle 

ğe, aramağa başladım. IiıJ<ıP 
tu. Eve gelmiyordu. 

Büyükadadaki o çılgın ihV 
gecesinin hatırası ise bayı1ta 11• 
havet veren bir içki gibi, ırı0 

gibi sinirlerime işlemişti. Bil 
geceleri odamda yalnız kaJdığ1 

!eri saatlerde gözlerimi kapıY1 

beraber geçird iğimiz tatlı aP 
düşünüyor, en küçük teferr~B 
bütün hayalimde görüyor, l 
yordum. .ı 

Pusesizlikten üşüyen dud' 
rım ömrümün ilk erkeğinin Y8' 

dudaklarının o geceki bitirCP 
masını arıyor, kuvvetli koJlaf 
tazyiki altında sıkıhyormuşuıı' 
bi vücudümden nihayetsiz 
zevk dalgasının taştığını hisS'" 
yordum!. 
F~kat sonra... . k 
Şımdi o kollarda başka bıf 

gerindiğini, çırpındığını ha1 

yınca kalbimle beraber büt~P 
cudüm üşüyordu ve içimden 
kuvvetli kin, nefret duyguln1' 
çiyordu ki.. O vakit kadınlık. 
rurum b irden şah !anıyor'. ~· 
den uzak ihtirasların kıt! 
dudaklarımdan, vücudümdeP 
siniyordum. 

(Arkası '1 

jeuLMAC~ 
123456789 

•-./ - - -- _;;;;.-' 

Soldan Sağa: 

1 - Tanıdık, bayl'ak, 2 - ~ 
kaynatılır' 3 _ Kumandaniar.iJıl r 
ım arkadaşı, 4 - Su, asgari ( .ı . ,,,, 
me), 5 - Sonları, 6 - AY"' ı 
yi tekrar, nidu, 7 - Nota., (tıb" 
nar, 8 - Eski suç, içtiğinıiı, 9 ,ıt 
tik, ses, 10 - Çalgı Meli, y•" 

Yukarıdan A!:iağıya: 

1 - Gökyüzü, ince ağacırı ~.r 
2 - Kroki, hdmler, 3 - Ter-5 1' 
seniz tekit suali, son, 4 - ıtıY1. ~ 

k d 5 So h r!iO' .. _ ye a ar, - n . 11 
6 

.? 

pat!'ianız, aptallaşır, pislık, ,/ 
na Y koyar~;1nı1. uyanıklık, 1 / 
ne\i yağ, 8 - Kapı, edat. 9 rt1 ~ 
çe\•lrip il<:üncü harfinden son ptl• 
ve eder~eniz, keder olur. nıeı11 

Rehbel' 
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Lozan Sulhunu 
Kutlarken 

Def ine ta arjaponya, Hindiçiııiyi tama
mile askeri işgali altına alaca
ğını bildirerek, Hindiçini hü
kUnıctiııc 24 saatlik bir iilti-
matom vermiştir. Vişi hü.ku-

' B metinin japon talt>plerine mü-
A 

u .i'J.zuıtn metinleri Anadolu ::ıns, b sait hareket edeceği zanncdi-f clh" ' Ull<•ılerinden &:mmıştır) 11 eden: Muammer Alatur liyor. _ 

Jp --c 
1 

onk hGJı:umctuıın Hindiçini- f İngiltere v-e Amerikanın harekete as ·er· .. 1 . 
ledig, si 1 ~s ere el koymak ıs • geçmeleri beklenebilir. 
bulu 'mdı sarahaten anlaşılmış AMERİKA İHTARDA 

nrnaktadır. 
II· 'ta R" . , BULUNDU 

bi!cıır' oy ter n Va~ıngtandan Amerika Hariciye Müsteşarı Sam. 
rnaın 1 u•ne gore, Hindiçininin ta. ner Vels dün akşam saat 20 da 
, g. t e Japonya tarafından askeri Japon büyük elçisi Amiral No-

' •·lına l t 1 d 24 saaıı. . a ınmasını a ep e en murayı kabul etmiştir. 

Moskova, dün 
gece 3 Üncü de
fa bomba!andı 

Yeni dünya 
sulhu nasıl 
olmalıdır? 

Vaşington, 24 (A.A.) _ Amerika 
Haril'iyc Müsteşarı Samner Velles be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

Bu sabah neşre
dilen resmi 

Alman tebliği 
Berlin, 24 (Radyo) - A...man Baş-. 

kumandanlığının tebliğı; 

J 
(Basmaka!eden Devam) 

yukarıda ve ha) raı:ı ı:ünc•ia ya
nıbaşında yaşayıp dalgalanacak 
bir milletin dirim ve ülkü belge
sidir. 

Türk milleti Lozanla bütün 
dünyaya hayatyctini, istikliiliııi 
ve şehitlerinin idealini, milli mi· 
sakının değişmez hudutlarını ka
bul ettirdi ve bütiin insanlık i~in 
de muhteşem bir rehberlik ınisali 
vcrd. 

gün dE • • 
rısıne 

devam e 
Sürpagoptakı def'ne a a 

• bugün de devam oJu-ı rn... ....r Ye
ni kazılan yer ü metrt ı;. 1llk 
ve 1 5 metre d rinl.ktc~ır. !llüte. 
hassıs ancak üç ır. lre der .likte 
definenin bulunacağını iddia et. 
mektcdir. Fakat bugün saat il d• 
kazılan yerde istikameti değiştir 
m.4tir. 

ni h :·k hır ültimatom Hindiçi- Büyük Elçi .Amerika hariciye. 
Baıı ıı:u~tıne verilmiştir. sinde sık sık görünen bir zat de. 

Iıs; ~:de Hındiçini umumi va- ğeldir. 
ı: :ı ask ra! D ·ku. ile o:adaki Ja. Am-erika hüklımetinin, Pasi • 
Surn;ı rı heyetı rem General fik'i tehdit eden askeri harekat 
le ol• a &•asında cereyan etmek. münasebetile burada sulhun mu-

Lor.dra 24 (AA.) - Dün, ü -
çüncü d-efa olarak Alman tay • 
yareleri Moskovuyı bombardıma. 
na teşebbüs etmişlerdir. 

Sovyet hükumet merkezinde 
neşredilen tebliğde, Rus avcıla -
rının ve tayyare dafi toplarının, 
C: işman tayyarelerinin şehir ü -
zerinde uçmalrına mani olduğu 
brldirilmcktcdir, Tayyareler bom. 
balarını Moskova cİ\•arına almış. 
!ardır. Hususi ikametgahlarda çı

kan yangınlar bastırılmıştır. As
keri hiçbir hedefe isabet olmamış. 
tır. Ölü ve yarlı vardır. Birçok 
tayyareler düşürülmüş ise de, a. 
de ti eri ma!U m değildir. 

tl!Usnün:yet sahibi ınilleUer, silfilı
sıı.lanmayı ve iktısadl imkanları temi
nat altına almak üzere kAfi derecede 
kuı.·vctıi bfr ıniHetler canıiası ı.-ücude 
getirmek için harptrn sonra gayret 
sarretmelidir1er. 

Alman kıt'aları Kıyef civarında vu
ku bulan bir muharebede 92, Smolensk 
civarında da 44 tank tahrip e~tir. 

Aynca. bir zırhlı topçu fırkası ta
m~rnlyic imha edilnı:~tir. 

Sıcaklardan 3 
barut deposu 

berhava oldu 

İ~L .. 1 izi bugiin, hugiinkü vazi

yctimizdc tutan, Lozan eserini ya
ratan ruh ve irade olduğu gibi; 
ona dayak olan da maddi kqvve
tinıiz ve siyasi tutunuın1uzdur. Bu 
ruh \'e irade her şeyin başında 
Türk milletinin kantsız \'C şartsız 
müstakil ve hikiıniyetinc tanı sa

hip bir de\'let olmak azmidir; ken
di milli hudutları içinde ıniista- ı 
kar, sulhsever, bii!ün milletlere 
dQ<f, hiitün insanlı kin iyi yaşanıa 
şartlarına dikkat eden, kendi kal

kınma ve rı>fahı emelini hedef it
tihaz eden ve bütün bu i~·i!iklcri 
kendi maddi kudret \'C kunetleri 

Sabneze lk çı 
alın 

an 

(1 lncl Salıi!edcn Denm) 
Bakırköy Em•azı Ak ıye ,.e Asa.; 
biye hastanesin.el<' dün ölmüştür. 

Qn ın.. . . , 
ına•a l' .ı.zak<'reler, yenı talı - hafazası ile Amerikanın alakadar 

Vişı söı::.ı:e;: d rmuştur. olduğunu Japon elçisine bildirmiş 
dan .. 1,. usu Japonya tarafın olması muhtemeldir. 
e'icrc~ ı~atom verildiğini tekzip AMERİKA DONANMASI HAZIR 
İnıı;l' ra~ ız H ndiçinisini bir Diğer taraftan Amerika Bahri-
• ru ız ,ve :'-4 erıka tehdidinden ye Nazırı albay Knoks gazeteci.. 
zaı,0 rnl" !çın Japonya ile mü • !ere demiştir ki: 
,. . re er yapılmakta olduğu ha. cJaponyada sansür konulmuş 
A~! v l'nıek istemiştir. olması, dünyanın o kısmında, bem 

le, J:oLd,.s.'la göre. Mareşal Pe- de pek kısa bir zamanda askeri 
buı' ı>onl~ra bazı rnüsaadelerde hareketler vuku bulacağını gös • 

Baltıkta 10 Alman 
gemisi babrddı l~ni~.ık kararınc'qdır. terir. Fakat bu hareketin şimale 

Vaın g k~'.., H r'c ye - •azırı !'den A- mi? Cenuba mı teveccüh edeceği-
II nct· .. ar > tıda lngı!t(Orenin ni hiç kimse söyliyem-ez. 

Londra, 24 (A.A.) - Sovyet tebll· 
ğ:ine göre, Baltık Denizinde Rus des
troyerleri 1 O Alman nakllye gemisini 
batırmışlardır. 

-a. ıçınıde Vt! Si-,amda gözü ol. ... •ı ~ .. 
1 

• ' Pasifikteki Amerika donanması, 
•Il' ' Şoy e?"ış ve demiştir ki: Amerikanın Uzakşark siyaseti.. 

Şimali Fransaya 
yeni hava akını 

Ve Sızım ?azarımızda Hindiçini ni tatbik için icabedcek her şeyi 
k it Yam ık; miistak,1 memle - yapacak vaziyettedir,. 
lıc rict ~~ tnÜPd 1ı ledmjz ancak Yalnız albayKnoks bu hususta Londra, 24 (A.A.) - Hava Nezare

tinin tebliği: İngiliz tayyare-teri bu 
gece ŞlmaU Fransada Belun ınıntaka
sına akın etmişlerdjr. Düşman tayya
re dafi toplarının ateşi pek şiddetli ol
muşlu.r. 5 Alınan tayyaresi düşürül
mü.şti.ır. 5 İngiliz tayyaresi kayıptır. 

l:lu ~ 
0

• t .... 
1 

J fazla tafsilat v-erımekten içtinap 
h, 'n . . l, or aya suru en a- . 

d~ etmiştır. 
t.Uyor ı 'lı ya·~nlar gibi görü. YEN! BİR SULH 

E' • . TEKLİFİ Mİ? 
Jaıı 13 rağmen, Vişi hükumeti 
r Of' ta '>ltrıne karşı uysal dav. 
Su r 'a be'l.Ze"Tiektedir. Vişi, 
uy 

1 ~ • ır.es leşinde Alman ara 
kar 

1 
° rand g bı, Japon12ra 

e ~ k r aynı hat ı hareket. t~kip 1 

l"ı1t;• I 
A , 'ALİNİN VAZİYETİ 

Çin r ra Raı.:yo gazetesi, Hindi
§İ 1 

Valisi Amırn! Dcku'nun, Vi .. 
ıııu~ k ·ar:ar 'lJ taat etmemesi 
!" ,_ rneı oldı· u söyl.ımiştir. 

··at v · tıııd şının Am.ral Deku üze. 
ltıak" ku, \'e\,i b:r tazyık yap -

\' n oı:ıuğu anl2.;11lmaktadır. 
d ' 1 P anla ık!an sonra. H'n. 
il e Yerle k deniz ve ı ava 

c-r rı ~'de ' 

Ankara Radyo gazetesi, Hitlerin 
Şark cephesi harekatına bitmiş 

nazarile baktığını ve hatta Rusya 
için bir oc va1ı tayin ettiğini söy. 
lem :c~ 4 ir. 

Radyo gazetesi, Almanların bun. 
dan sonra fngıltcrcye yeni bir 
sulh teklifinde bulunacağını tah
m'n etmekted;r. İngiltere bu tek. 
Hfi kabul edecek mi? Almanlar, 
!ngil!erede ve Amcrikada .sulh 
taraft rı bir zümrenin mevcudi. 
yct:ne inanıyorlar ve bunların 
lıükumetleri üzcrind-e tazyik icra 
edeceklerini zannediyorlar. 

ESKİ IRAK BAŞVEKİLİ 
GELİYOR ııı !tol , • etmek Japonların işi. 

8{' 
1
ay ... ştıracaktır. JapN• 3r, bu Tanra an gelen bir habere gö-

lıarc' e lngilter ve Amerikanın re, Iraktaki harekatta muva'fak 
y

0 1 
-te ı:eccgeğinl zannetmi - o1amıyan eski Baş\'ekil Raşid Ali 

ı,· ar Geylfın: bir müddet ~\Tel refikası 
Ye ~~ t Japonyan n Hindiçinıye ve ç<>cuklarının iltıca et ,kleri 
l•n'i ~Şrnn • Singapurun ,-azı) e • 7ürkiyeye gelmek üzere Ta.'ıran-
~Yırlatacak•ır. Bunun için dan hareket etmiştir. - ---- ----- --------

HARP VAZIYET/ 
tı0.k (Blrlucı S&lıif<'den Devam) 
!(; • 0 va Mareşal Timoçenkıoya ve 

)'1'f ÇA M l B d' . net t ~ areşa u ıenıye ema-
lııı lır. Almanların bu saf-
laar cenaı..larda da ayni şiddetle 
>ı.ın'Uza geı,mcleri muhtemeldir. 
l(;y~~ı.. <>:dular.nm Leningrad ,-e 
10() e oıan mesafeleri nihayet 
dov; l5{) kılometredir. Bir kaç gün 
~ler~ edecek meydan muhare- / 
bu ~ e Alrnan zırhlı tümenlerinin 
labil· esafeyi katetmeleri varit o

tehl·~r. Leningradın vaziyeti daha 
ltıaıct' el; g(;rünüyor. Zira hem şi-

en 
den l\.J Ve hem de cenubu garbi-
buıuıı ıtı:ı.n taarruzlarına maruz 
Şaf et~~Or. Bu taarruzların inki
"arct,/gıne dair bazı alametler de 
alar R Şırr.alde Alman • Fin kıt
ga g(i

1 
.. are]i berzahında ve Lado

ler,ı u Şarkında adım adım iler-
•ğe b 

earbid~ . aşlamışlardır. Cetıubu 
~Sloııy ~anı Pskıov bölgesinde ve 
"azge ada . Almanlar taarruzdan 
ler b Çtneınışlerdir. Hatta Sovyet-

u b01 eaz ltı.ııı gede Almanların zehirli 
"~sikaı anacaklarına dair bazı 
~-~. c;.ar elde ettiklerini söylüyor
. ilir; r"~ ır.eselcsi doğru olm:ya
IStikanı:t~t bu bölgede Lcningrad 
ruzu lt ·0 de son bir Alman ta:ır· 

l:liz A~vvetıe muhtemeldir. 
teb,k ıtıanlarm asıl Narva _ Vi
le ta arası:ıdan büyük kuvvetler
b arrı.ız 
S uı.-ııuştı.ık <'tınelerini dara doğru 
'i~lcnsk · ~vyet cephesinde 

ı.ı rr,u~ 1Yerıne imdi Leningrad 
'"at!a]: 1Y:t.saydı, Almanların mu
tııı)et 1 sevkulccy•i bir ehem-
1•nsı. ~\,~ahiyet k3zan rdı. Smo-
1'1 lika~ . oskova vani Napol,·on 
a ·"etın· ' , 
•. lhti ın Cdz•bcsinc kapıldı· 

"ı.ı ınJ1 b r . . b r ettiır u se er bız:m tasav-
Olged un'z g· )l yaparlar. Bu 

da c Alrn r lllı.ıh a~.lar,n şimdiye ka-
•ltiL lsara · 1 · . 

kı Sovyet ordusu Dinyesler bo
yunda mukavemet etmektedir. E
ğer Kiye{ istikametindeki Alman 
taarruzları inkişaf ederse Dinyes
ter boyundaki Sovyet ordusunun 
şarka çekilmesi güçleşebilir. 

Buradaki Sovyet cephesi ku
mandanı bu fena ihtimali elbette 
düşünmüş, kuşatılmamak ve yar
mıya mani olmak için Kıyef etra
fın.da kuvvetli ihtiyatlar topla
mıştır. 

Hulasa: Umumi rnziyet Alman 
orduları lehine inki~af göstermek
tedir. Alman ileri hareketi eski hı
z:nı kaybetmiştir; buna sebep şüp
hesiz Sovyet mukavemetinin art
ması, Alman münakale yollarının 
uzaması, i&§e zorluklarıdır. Fakat 
ne de olsa Almanlar ilerlemekte 
devam ediyorlar. Bu itibarla bu
günlerde Leningrad ve Kiye! is
tikametlerinde şiddetli Alman ta
arruzlarına intizar edilebilir. 

Sovyet Tebliği 
( 1 lnc~ Sa.hffed:t-n Devam) 

yen Alman kuvvetlerine karşı 

anudane mukavemete devam et. 
mekredir. Smolensk şehrinin el'an 
Sovyetlerin elincU! bulunduğu an
la~ılıyor. 

Son Rus tebliğinde bildirildi -
ğine göre, bu mıntakada şiddetli 
muharebeler olmaktadır. 

T-ebliğc göre, diğer taraftan Uk. 
raynada, Kiycf mıntakasında, Sov. 
yet kıt'alarının tehlikeli bir va
ziy-ette oldukları zannedilmekte. 
dir. Fakat Almanlar bu rnınta • 
kada büyük bir ileri hareketi ta. 
hakkuk ettirememişierdir. 

Bir Arı bir kadını 
öldürdü 
(1 ine! S>hifeden Devam) 

karısı 30 yaılarında Münevver 
evvelki gün bahçede otururken 
bir arı kolundan sokmuştur. 

Bu işe aile erkanı ehemmiyet 
vermemişler, fakat dün kadın bir. 
denb'.re hastalanmıştır. Derhal 
Haydarpaşa Nümune has:anP.sine 
götürülerek igne yapılmış, fakat 
eve geldiği zaman zavallı kadın 
ölmüştür. 

Uzak Şarkta 
(1 ine! Sa.hifrdcn Devam) 

ile birlikte vnzlyeti tetkık etüği h.<ssi
ni vermektedir. 

Landı-ada, Almanyanın, Vşi hilldl.
metini jo:ıl>Qn taleplerini kabule mec
bur bıraktıı;ı intibaı vardır. 
japonların Cenub1 ÇJnc yerleşmesi, 

Malaya. Singapurdnki İngiliz arazisini 
ve Felemenk Hindlstanının eınntyeli 

tehdit edecektir. 
Malümdur ki Japonlar bLr çok defa

lar Felemenk Hinct:stanuıın japonya
nın hayati sahası dahilinde bulundu
ğunu teyit etroişlerdi. 

Felemenk lilndi..tanı ile japonya a
ra..c;ındaki iktısadi müzakerelerin de 
ahiren Jı::esll:niş olduğu hatırlardadır. 

Şanghayclan gelen haberler~ göre, 
japonlar kiiUe halinde seferberlik yap
maktadırlar. Bütün motörlü nakil va-
stıalarına el konmuştur. 

Lozan barı, zaferi 
(1 ine! Sablft<len Devam) 

bünyesini yükseltmektir. Bu mut
lu günün 18 inci yıldönümü bugün 
m-emleketimizin her tarafında oL 
duğu gibi şehrimizde de mera • 
simle kutlanacaktır. Bu meyanda 
saat ~7 de Üniversitede yapılacak 
olan merasime İstiklal marşile 
başlanacak v-e bilahare Üniver -
site Rektörü Cemil Bilse! tara -
fından •Lozanı niçin. kutluyo • 
ruz?-, Profesör Tahir Taner cAd. 
1i bak1mdan Lozan., Baro Reisi 
Profesör Mekki Hikmet •Avukat 
gözile Lozan., Ordu meb'usu Ah
met İhsan cGazetecilik gözile 
Lozan• ve Hukuk Fakültesinden 
Bayan Sabiha Ateş ile Muzaffer 
Erer <Gençlik gözile Lozan• isim
li birer konferans vereceklerdir. 

Yine bu ak~am şehrimizdeki 
tekmil Halkevlerinde bir cLozan 
gecesi> tertip olunacaktır. Saat 
21,30 da Eminönü Halkevindeki 
merasimde de Parti Vilayet İdare 
Heyeti Reisi R,eşat Mimaroğlu ve 
Eminönü Halkevi Reisi Yavuz 
Abadan, Lozanın maana ve -ehem. 
miyetini anlatacaklardır. Beyoğlu 
Halkevinde saat 17,30 da yapılacak 
merasmide de Ev Reisi B. Ekrem 
Tor bir nutuk söyliyecek ve bir 
konser verilecektir. Üsküdar, E. 
yüp, Şehremini, Kadıköy, Beşik
taş, Sarıyer Evlerinde de merasim 
yapılacal<lır. 

---o---"'c ; So 1 
" ımha veya esır 

"OVv•ı •1 vyeı bırligi şudur Bir 
t>L q ay • • 

lı;) " a Ya Ve bır Sovyet tümen!. 

Şiddetli muharebelerin devam 
ettiği Besarabya mıntakasında ye
ni bir taarruz hareketi inkişaf 
etmekt'Cdir. Bu mıntakada Sov -
yctler bir Alman motörlü alayını 
imha etmişler, 400 Qtomobil, 300 
bisiklet, 55 top ve saire iğinam 
eylemişlerdir. 

Bu yıl yapılacak yollar 
)~ •sındr t ~ rnı< arcbe jitomi 
Sc. ler a zuı~ Q'ar haşl2mışlır. Din-

'Yctıer· aı,;. Odc;a şehri hala 
uı el:ıdcct.r. Anlaşılıyor 

Sovye ayyareleri, meydanlar • 
daki Alman tayy3*lerinin talı • 
ribine devam etmişlerdir, 

Şehrimizde yapılacak olan yeni 
yollar 'ı.aklnnda Belediye Heyeti 
Fenniye Müdôirü B. Nurin n iza-ı 
batına v•rın devam edeC(!ğiz. 

Vilson'un tasarladığı Milletler Ce
miyctı, Birleşik Amerikada ve dünya
nın diğer memleketlerindeki in ... anla
nn köör hodbinliği yüZündcn akim 
kalmı 1ır. 

Sil5hlanrnanm tahdidi ancak en
ternasyonal bir kontrolün sıkı ve kat'! 
br tarzda tatbiki sayes1nde mümkün 
olacaktır, Bütün miJlcUerin müsavi 
kAynaklardan istifade ctınek haklan 
tanınmadıkc,;a müstkbel dünyada sulh, 
asla tesis edilemiyccektir. 

Ayni mahfillerde bildirildlğ!ne gö
rf', _rı.1ıtkun ehemmiyeti şu sebeplerden 
ilerJ gelmektedir· 

1 - N:.ıhıkta, adaletsiliğin tanınma
sına ıntistentd bütün sulh anl.aşmala
nnın reddedileceği söylenmektedlr. 

2 - Nutuk, Amerik:ının dünyan-ı.n 
müst:.ıkbel siyası t.ını.Jmine iştirak e
deceği ta:ahhLidünü ihtiv:ı etmektedir. .. .. . .... .._ ... ..:•"' . 

Mektepler 
Teşrinievvel de 
açılacak 

İmtihanlar hanO'İ 
o 

günlerde yapılacak? 
Ankaradan bl'dirlldiğlne gtirc mck

te~ im\ihanjan l'.'ylıllde bll~lıyacakıır. 
Agu_ tosun başında. Ankarı:ıda bir ko
rnl~yc.ın toplanarak tekınil mt:ktcplerin 
ikmal, mezıınJyet ve olgunluk imti
hanları gQnterint tesbit edecektir. 

~rnamcıfit, Hk ve ortan1ektep1erde 
ikmal ln1tihıanlarının EylOJun ilk haf .. 
tasında ve derslere de Teırlnicvvelde 
baştannca.ğu şimdiden öğrenilmiştir. 
Liselerde in1tlhanlac 15 Eylülden son
ra y:ıpılacaktır. Eleme ve devlet im
tibanlnn sualleri 15 Ağustosta tesblt 
olunacak.Ur. 

Kitaplar. Eylül başlangıcında hazır 
olacaktır. llkmektep muallimleri ı Ey-
1\.ılde me:zwüyettcn dönftıiJ.ş ol:ıcaklar .. 
dır. Bu yıl sehrimize asli ınuallim ta
yin o1unmıyacak:tır. Univcrsite mezun
ları m{'{'bur! olarak taşrada muallim
lik yapacaklardır. 

---~---

llr ceset bu anif u 
Sebze ve MP.yva Hali önünde 

bir erkek cesedi bulunmuştur. ü
zerinde amele elbisC>si vardır. Bir 
hafta denizde kaldığ; tahmin 0 • 

lunmaktadır. Ceset Morga kaldı. 
nlmış tahkikat~ geçilmiştir. 

---
Alman - Sovyet 

Harbine Bir Bakış 
(1 inci Sah!Ceden Devam) 

mişlerse de, kanlı zayiat vererek 
tardedilınlşlerdlr. 150 Sovyet tan
kından 70 1 muharebe meydanın
kalmıştır. 

Smolensk'te 20 Temmuzda vukua 
gelen bir muharebede bir Sovyet fır
kası t3mamlyle imha edilmiştir. Rus
lar sıkı saflar halinde hücuına kalk
mışlaf'Sa ~a, da~a Alman saflarına gel_ 
meden mıtralyoz ateşiyle serilmişler
dir. 
FİN 
CEPHESİNDE 

Helsinkl'den bildirildiğine gare 
Fin - Alman kıt'alarının Sovyet Ka: 
relisindc balta görmedik ormanlar 
içinde elde ettikleri muvaffakıyeUer 
Fin gazetelerinde büyük yer almak
tadır. Zayiat. Rusların zararına bire 
karışı beştir. 

Finler l\furmansk demlryolu istika
metinde nğtr ağır ilerlemektt.~r. 
Şimdiye kadar 100 kilometre daha ile
ri h.arcketi kaydcdilmislir. 
ll!OSKOVA 
Bm1BARD111!ANI 

l\foskovanuı ikinci bombardımanın
dan bahseden Alınan tebllğJıde, en 
ağır çapta. bombalar atıldı,,.ı bildiril
mektedir. Moskovada çok büyük tah
ribat olmuştur. Büyük miktarda yan
~ın bomb:ıları da atılmıştır. Bundan 
evvelki gece çıkanlan yangınlann e
lliı devam etliği görülmüştür. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

So\'yet tebliği: Bundan evvellci teb
liğde isnıi geçen mmtakalarda büyük 
muharebelerin devam ettiğ·ni bildir
mektedlr. 

Moskovaya yapılan ikinci hava a
kıı-_.ınd.:ı ancak sekiz on Alman tayya
resi ~ehir üzerine gelc~ilmi~tir. Bom
baların çoğu Moskova civarındaki or
m3lllaca ve tarlalara düşmüştür. Bu 
hava akınında da 15 Alman tayyresi 
düşürülmüştür. 
Diğer bir Sovyet tebliğilıe göre, 

P~cıf'ta cereyan eden muharebelerde, 
gen?ş mikyasta gaz kullanılması hak
kında talimatı ihtiva eden vesikalar e .. 
le geçlrı lmisttr. 

Sevili~ 24 (A.A.) - Ofi: Şid • 
detli sıcaklar - Reaumur 52 • yü. 
ziindcn Seville ve varoşlarından 
Punta.Del.Verde'de topçu obüs 
doldurma atcilyesinde bir yangın 
çıkmıştır. Yangın, üç barut depo
sunu berhava etmiştir. Bir zabit 
ile birçok küçük zabit ve kırk er, 
kaybolmuştur. Telef olanların lıa- ı 
kiki mikları henüz malum d-eğil. ı 
dir. İnfil'.klar, bircck evleri harap 
etmiştir Cam kırıkları ile birc;ok 
kişi ynralanm:ştır. Şimdi Punta
Del-Verde'nin etrafında bir em
niyet kordonu vücude geliri! • 
rniştir. 

Fin ileri hareketi 
L:ındra 24 (A.A.)- Ofi: İyi ına

llıma t a'makta olan melıafile na
zaran, Finlandiyalılar, eski Ru> -
Finlandıya hududuna doğ-u La
doga g(ilünün şimalini takip eden 
demir.:;olunun sondan bir evvelki 
istasyonu olan Pitkaranta garını 
geçmişlerdir 

Finlandiyahlar, Ruslar:n fabri
kaları ve istasyonu tahrip etm.,_ 
den en·el Pitkaranta garını işgal 
etmiş olduklarını bildirmektedir
ler. 
İsveç muhabirlerinin raporları, 

ileri harekat:n müşkülatı nokta
sında ıHar etmektedirler. Ş'ddetli 
sıcaklar, bozuk ye llar, me\'Zılerini 
müdafaa eden Sovyetlerin ~iddet
li mukavemetleri. Pek az esir var
dır. * Vişl. 24 (A.A) - Ofi: Surlyeden 
gp!ea üe Fr:ın.sı:z torpidosu, Tulona 

ıl olmuştur. Bu torpidolar, Lilbnan 
sahillerindeki son harek5.ta iltirak et
mişlerdir. 

Dünl:at~~~~!r~!t~~:a bir 1 

ile garanti eden irade \.'e inan var
lığıdır. 

Osmonlı İmparatorluğunun çö
küntüsii altından tarihin en büyük 
ve en varlıklı milldini 1922 30 a
ğustos zaferi ile kurtorıp Loznnla 
dimdik hayalın orlasuıa koyan 
Atatürk rejimi \'e onun baş yapı

cısı İnönii: i"tc o ,::-iinden bugiinc
dir ki Türk n1illctini bu inan, bu 
ruh, bu \'arlık içinde dain1a ileri

ye, dain1a selamete, daiına iyiye 
götürü}·orlnr. 

Lozan eserini Tiirk şehitlerinin 
ülküsü \'e Türk milletinin yaşama 
iradesini tahakkuk elt'rıııek şekli 
ile ~·aratan İnönü: şimdi ve bu 
harp içinde eserinin en titiz ve 
hn. sas sahibi ,.e Tiirk milletini 
tek kalb \'e tek vürut haliııde bu 
eser etrn!ında sımsıkı toplamış o

larak başımızda l:ıılunuyor ve 
yarattığı dün ile )'aratacai:rı ~·arı

n1n rehberliğini bilfiil \'C bizzat 
ifada c' \'aın ediyor. 

Lozan; Tiirk milleti için bir ha

yat hücceti olduğu kadar; dünya 
milletleri i~in de lıir ideoloji örne

ği ve millefürin na ıl yn .ıyacak
larının, nnsıl yaşı~nbilcreklerinin 

rehberliğini daha 18 )'ıl önce or .. 

tara ko~·an muhlr•tnı bir misal
dir. Ve .. ne mutlu bize ki; hiç ı•ş
madan, hiç de~işmcdcn, hiç kay-
madan o eser üzerinde- yürüyoruz 
ve o eserin hususiyeti \'C her tür
lü niziiı ta~[iye çtnıi~ olnıaktan do
ğan mümtaziyeti ile bugün boğaz
laşan dünya içinde tek snlim, zin
de ve sapasa~lnm \'Drlık halinde 
bulunuyoruz. 

ETEM iZZET BENiCE 

motör bltmıştır. 58 yaşında kap. 
tan M~hmel Sakarın idaresindeki 
iki tonluk Şirketihayriyeye ait 
motör Emniönünden kalkarak 
HaEce gırmck üzere köprü gö -
zünden geçerken sulara kapılmış 
ve kaptanın bü' ün gayretine rağ
men duba demirlerine çarparak 
delinmiştir. Kaptan motörü bat. 
maktan kurtarmak için Haliç is. 
kelesine yanaştırmak istemış, fa
kat tekne su alarak birdenbire 
kaynamıştır. Kaptan Mehmet ile 
motörde bulunan çarkçıbaşı Ah· 
met ve odacı Hüseyin kurları! • 
mıştır. 

T ath kaynatırken 
çıkan yangın 

_;a,::.aı,;~ :.::a.: 

Yedikulede Tra\ay caddesinde 
45 numaralı Mazluma ait 5000 li
raya sigortalı ahşap evin altındaki 
şekerci dükkanını tutan tatlıcı Et
hem Öner dün tatlı kaynatırken 
kaplama tahtaları tutuşmuş, itfa
iye gelerek duvarların b'r kısmı 
yandıktan sonra söndürmüştür. 

Afife, Türk kadınlarının çarşat: 
peçe içinde v-e tazy1k alL.rıda !lu. 
lunup hayatı kafes arkasm~an 

seyrd'.iklcri bır devirde sahne -
ye intis~p etmek C'CSaretmi gös
termiş, ba•ta ilk tcms:llerinde b 
~~ !eler polis tara{ındtn te,•kif o. 
lunmu +ur. 
Ömrüııü bu 'e u. runda iıar. 

cayan talihsiz kız ; l • ı. niı 

ve teessürün kurbanı o!a,, on 
yıllarını Bakı-kôy Emrazı Ak! ye 
ve Asabiye hastanesinde acıklı 

bir şekilde geçif'""!Ş ve ne yazı.'<: 

sah'1c arknda~la"lncl , r·ç bmse 
bile hır kere arayıp s rrar tır. 

Geçen yıl Be' jiye Hets fua
vini B. Lutfi Aks ıyun ~el5lct le 
Belediye kendı•ıre nakdi yardım 
da bulunmuş, para hastane vcz. 
nesine teslim ol~ muşt ır. N 9. 

yet za,·allı AFif <icın ~a<!a r n 

-eme tar koğu unda haya a güz-
1 !erir kapamışt r. Crntı • ;n 
bas anece kaldır.'maktadır. • a. 
zık Belediye l:nie cerı 7.e~c a' ~a 
göstermcırn tır. 

inci gazinosu da 
cürmürn u 

(1 inci Saltlfcd n Dc\-am) 

rabercc İnci gaz c;,una g L. -~· 
!erdir. 

Burada iki sevdazcde acl ak I

lı kafayı çekmMer ve c le me;:e 
başkmışlard r Fak t P.ım"r . ni
kiı.ılı karıs. MLC · crrd bır muddet
teııberi şüphelendi i l:ocas-.n l' VP

rimnas:lsa kPşfctm4 'e bi den i
re gaZ'~ ıya gorerek üzerkrın a
tılın ştır. Müşer ef ile Hatıc :
birlerine girır.ı r ve ssçl· r ı 

be.-)l2rını yolma a \'1. ta':.ıak! ır., 

bardakları birb,r rir su:o'ına 

fırlatır.ağa başlamış:ard - Azmi 
ve etraftakiler mudah le edı. c ·e 
kat~ar iki kadm muhtelif yerlerı.ı
den yaralanmışlar ve VRk'a \ erı
ne gelen memurlar taraf·nd ., ya
kalanarak icrayi rezalet \'C vara
lamaktan haklar.oda takibata baş
~a~n-:ıştır 

5 nam ralı Lamba 
şls st 

(1 ln<'i ·ahlrl'd('n 1) vam) 
haren her 15.ınba şiş~i s::ıtanırı cemi· 
yete mürncaatla ihtıyaçlarını kayıt et .. 
tirmelerinl bildirmiştir. Bunun üzeri .. 
ne müraca.ıtler başlamıştır. İhttkt.r 
yapılmaması ve şişelerin saklanmama .. 
ması için sık sık kontrol erlile-C'Ekler
dir. Bakkalar şişeleri sathklnrı kimre .. 
terin adreslerini alar:ık kontrol me .. 
murlanna gösterecekler ir. 

Bu ıaretile paranızı en emin bir şeklide arttırmış olacaksınız. 
1 -- Paranız iyi bir faiz getirecektir. 
2 -- S iz tasarrufa ahşacaksınız. 
3 Milli Müdafaaya hizmet edecek siniz. 
4 -- Paranız gene para kalacaktır 

Ne zaman isterseniz. başınız sıkılırsa, dara gelirsenlz, bir tasa.·ruf bonosunu derhal paraya knlbetmeniz ka
bildir. Bunun için bir bankaya müracaat ederek bono faizinden yüzde yarım fedakArhk yapacaksınız ve bonO'.\'U ~· 
iskonto ettireceksiniz. .. • · ~ • ,ı Kuvvetli bir maliye de yurdu korur. 

Mi lli Müdafaa 
hududu bekler. 

bütçesi de asker gibi 
, ı 

1 
,ı 
l • 
• l 
' Derhal bir bono alarak pal'2Dlzı hem kendi lehlnlıde, hem de vatan em rinde seferber ediniz. •: 

ay vadeli b ir tasarruf bonosu b ir y llda 0 'o 4 ı· 
" " " H " " " O/o 5 :: 

2 ~6 • 1 H H ,, ,, n " H ,O ~ 

3 
6 

~~~ ~~ Yani 100 liralık bir bono fçl:n 9~ Ura verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 lira alacaksın11. ~ 
Bonoları başkasına devretmek veya vadesinde bunu hcrhaııı:i bir ba~adan, banka ol.mıyan yt!rlerde Malsnn- '"~ 

dıklarından tahsil etmek kabildir. Bunun için hiç bir muamele v~ me>r.asım yoktu~. V~~es~de par1~ ıı gefi al1J1ak 
istemezseniz vadesi gelen bonoyu derhal bir başka bono f1c değlitırebllır vearndakı .faızı bır defa daha in ata .. ı ~ 

billr.ıtniz. . ~ 
DERHAL BİR B!\NXAYA !lltlıtACAAT EDEREK BiR TASABRl'F BONOSU. AL!"IZ. . >4 

!\filli Pıyango idaresinin resmt satış gişelerinde de tasarruf bonoları emrinıze arl'adedır. Bonolnrı bankcı ol·nı- • 
yan yerlerde Mal.sandıklarında da bulabllinirı z. C 



İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der,...........,......., pde irs Hfa mımlazaımn 

dltlerlnhi m.aJayıım. t 

• 
Eksiltme ilanı 

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

aebeciliği Eksiltme Komisyonu odasında 768 Lira keşi! bedelli Köprülü Kütüp
hanesi tamirab açık eksiltmeye konulm~tur. 

Mukavele Nafia İşleri Umumi, Husus!, ve !ennt şartnameleri proje ve k~ 
hul~sasiyle buna müteferri diğer evrak istanbuı Süleymaniye Kütüphanesinde 
ıörülecektir. 

Muvakkat teminat 58 Liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte 500 Liralık bu l,ıe benzer iş yaptığına dair 

tdarelerın1fen almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilclyetine müracaatla 
tks11trne tarihinden üç gün evvel alınmış ehliyet ve 1941 yılına ait Ticaret Oda-
sı vesikalariyle eelmeleri. (6011) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

Mektebimize kapalı zart usııliyle 48000 kilo ekmek alınacaktır. Beher 

kilosunun muhammen bedeli 12,25 kuruştur. İlk teminat 441 liradır. Eksiltme 
11.8.941 saat 11,30 Mektepte yapılacak lır. •6107> 

Karar Hulisasıdır 
941 Ceza 848 
lıiilll Korunma Kanununa muhalefetten suçlu. Yeni Postane karşlS1 Yeni 

Valde Hanı aJtı 7/3 No. AJtını;apa kundura ticaretiyle meşgul Muhsin Arsel 
hakkında İst:ınbul Asliye lkinci Ceza Mahkemesinde cereyan eden muhakemesi 
neti«'Smde suçlunun filli s:ıbit olduğundan MilU Korunma Kanununun 32/1 
ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beıı lira ağır para cezası ödemesine ve 7 
Ciln muddetle de dükkAnının kapatılmasına ve hükmün kat'ileştifinde ücreti 
ıuı;luya ait olmak üzere karar hulolsasın ın Son Telgraf gazetesınde neşredilme-
sine 15.5.941 tarihinde karar verilmiştir. .6152> 

•\ • . - ' ,_:o.. ':'... • • - - f .- f .... - ' 'ıtıiı:~~· .JI .......... ·~ 

:;·
1 ı stan~u~ . Koiılutanf ığf~ Satınalma ~Jo·@syönu ~ i1an1arl ·.,; 

"" . . ı, ., ~ ,•\ ... .,. ;~ " "· - ... ' .. ._ \~ ' 

Beher kıJosuna )3 kuruş fiyat tahmin edilen 232 ton Patates 26/7/941 günü 
saat 11 de kapalı zarfla 1steklisine ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedelt 30160 lira olup ilk teminatı 2262 liradır. Sartnaınesi 
her gün komlo:;yonda görtilebilir Hepsine istekli olmadığı takdirde Anadolu 
ve Rumeli cihetlerine ait olanlar ayn ayn da ihale edilebilir. İsteklilerin belli 
günde en geç saat 10 na kadar kanun! v~ikaları ile birlikte tekli! mektupla -
rınl makbuz karşılığı Fındıklıda satınalma komisyonuna vermeleri. c5518• 

Emniyet Müdürlüğünden 
Müdüriyet hizmet otomobili ile mcJtosilclet ve deniz motörlerinde lrulla.nıl

mak üzere alınmasına ihtiyaç görülen azı 10000 çoğu 18000 litre benzin açık ek
ıiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltme 29.7.941 Sah günü saat 15 de yapılacaktır. 
Benzi:nln muhaırunen fiyatı 4536 liradır. Muvakkat terNnatı 340 liradır. Talip
lerin ayni ıün ve saatte Mildi:! lyctiml.ı. binasında ~urulu komisyona, sartnarne-

yl görmek içın de Ş. 3. Müdürlüğüne mürac>atlal'ı. •5894• 

• 
Eksiltme ilanı 

Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğünden 
8,'8/1941 tarih Cuma günü saat il de Yüksek Mektepler Muhaseberıllği 

eks itme Komisyonu odasında 1352 Lira 12 Kuf'rş keşi1 bedelli Süleymwııye 
Külüphan~i helA tamıralı açık eksiltmeye konulm~tur. 

Mukavele Nafia i.ılerl Umumı, J.hısud ve fennt ~rtnarnel-eri proje ke~if 
butasaı;lyle buna mütelerri diıer evrak İstanbul Süleyman.iye Yütüphanes.inde 
Cbri.J.lt"C'ek tır, 

1\1.uvakkat teminat 139 Liradır. 

L!tekWerm en a:ı bir taanh.ü.tte ~000 l~iralLlc bu işe benzer iş yaptığına dair 
ldarelerlnden al~ olduğu vesikalara istina.:k"n İstanbul Vilayetine müraf'aaUa 
ekllltme tarihinden üç &ün evvel aJ.ınıru, f;b.iıyet ve 94.1 yılına ait Ticaret Odası 
reslkalarlyle gelmeleri. (6008) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKH[M 

1 
ValdebaAt Prevantoryom ve Sanatoryomunun Erzak 

Eksiltme ilanı 
1 

l 
1 Miktan 

Talımia Bedeli Tuta>. 
Xuruı S. Lira Kuruı 

İllt Temmat 
Akçesi 

Lira Kuruı 

1 1 
2 

Sadeyağı 

Dajlıç etı 

Kuzu e~i. 

Sığır eti 

6000 Kg 
20000 • 
6000 • 
2000 • 

155 
60 
60 
45 

9300 
!200G 
360C 

697 50 ita palı 1 

• 

s 
4 

5 

6 
1 

8 

' 
10 

11 

12 
lJ 

H 

ı/aş sebze 
Kuru fasulye 
Nohut 
Bt.ırbun1a fasulye 
Kuru bamya (Çiçek) 
Y~l mercimek 
Kırmızı mercimek 
Pü·inç 
Mutfak tuzu 

Toz şeker 
Kesme fek.et 

Yaş meyva 
Yumurta 
Patates 
Soğan 

Sarmaak 

Yoğurt 

Beyaz Peynir 
Kaşar~ 

Zeytin 
Sabun 
Soda 

Un (Birinci nevi) 
Makarna (lrmilfl\) 
Şehriye 

Nişasta 

Pirinç UDU 

Odun (Meşe) 
Arpa 
Saman 
İnce kepek 
KaJın kepek 
Arpa kırması 

39 Kalem 
1500 Kg 
500 • 
300 • 
100 • 
300 • 
200 • 

10000 > 
1500 > 

10000 ' 
2000 • 

16 Kalem 
35000 Adi>' 
10000 ~ 
4000 • 

250 • 

5000 • 
4000 • 
2000 > 

1000 > 
4000 > 
4000 > 

4000 > 
4000 • 

300 > 
300 > 
300 • 

400 Çeki 
5000 Kg. 

10000 > 
5000 • 
5000 • 
1200 • 

40000 > 

• 

Hııhtelit 
30 
30 
19 

110 
22 
22 
50 

7 

47 
50 

;lılubtelit 
2 50 

14 
8 

50 

30 
70 

100 

35 
50 

9 

25 
45 
45 
33 
33 

460 
11 
6 
il 
10 
11 50 

12 :!§ 

900 

16500 
5414 ili 

670 
15e 
57 

110 
6ö 
44 

5000 
105 

6102 
4700 

1000 

5700 
2827 50 

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 

2453 
4900 

1237 50 
f06 08 

458 

427 50 
212 06 

lU4 

93 75 

360 

204 

235 
138 

183 97 
367 50 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Açlk 

AÇlK 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Acık 

Sadeyağı, et, yaş sebze, kuru erzak, §eker yaı meyııa, yumurta vesairenin 8/VIII/1941 Cuma günü saat 10,30 dan 
itibaren. 

Yoğurt, peynir, zeyUn vesaire, unlumevat, odun, hayvan yemi, ekmeğin eksiltmesi 8/VIII/1941 Cuma günü saat 
14.30 dan itibaren başlıyacaktır. 

Valdebağı Prevantoryom ve Sanatoryomunun yukarıda cins ve miktarı yazılı 1941 mali yılı erzak ve yakacağı ek

siltmeye konmuştur. İsteklilerin guruplar hizasında yazılı gün ve saatlerde Cağaloğlunda Yük.sek Mektepler Muhasebe

ciliği binsında toplanacak olan komisy0na teminat makbuzları, yeni sene Ticaret Odası vesikası ve et ile sadeyağı mü
nakasasına iştirak edeceklerin milesseselerle senede en az 10000 liralık iıs yaptıklarına dair resmi mile$eselerden alacak

ları belgelerle müracaat etmeleri ve kapalı zarf usullyle lhalesl yapılacak olanguruplara ait teklif mektuplarını ek
ıWtme saatinden bir saat evv~ı komisyona teslim etmel~r! :arttır. 

Şartnameler Valdebağı Prevantoryom ve Sanatoryom idaresine müraeaat edilerek görülebilir. (5763) 

Valdebağı Prevantoryom • Sanatoryom Müdürlüğünden: 
26/VIl/1941 Cumartesi ve 28/VII/1941 Pazartesi günler! eksiltmesi yapılmak tizere Ulus, Son Telgraf, Son Dakika 

ve Münakasa gazetelerinde ilAn ediııru, olan müessesemiz 1941 mall yılına ait 14 gurup erzak ve yakacak ihtiyacı eksilt-
mesinin 8/VIIl/1941 Cuma günü sabah saat 10.30 dan itibaren başlıyarak ayni günde bitirilecektir. (6082) 

[ ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Mecıdiye köyünde Çarşılçi, Galatada ~ala!a\çılar, Buğulu Saman yolu, Fe

rlköyünde Bozkurt. Şişlide Abidei Hürriyet, T•ksimdc Fiyat Garajı, Cihangir
de Tillekti Salih - Batarya bilezik.el - Talimhane - Taksim cadde ve sokak
ralının şose, parke ve adi kaldırım ın,aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu~tur. Keşif bedeli 22707 lira ve ilk teminatı 1703 lira 2 kuruştur. Muka
vele, eksiltme Bayındırlık sleri Genel, Husust ve Fennt ıartnamelerl, proje 
keşi! htJ3.sasiyle buna müteferri diğer ~vrak 114 kuruş mukabllinde Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğünden verilecektir. ihale 28/7/941 Pazartesi günü saat 15 
de Dalın! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan, ihale tarihinden ••itiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne mü
racaatla alacakları tennJ ehliyen ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesıkaları, 
imzalı prtname ve kammen ibrazı Jizımgelen diğer vesaik ile U90 numaralı 
kanunun tarılatı çevresinde hazırlıyacak.ları teklif mektuplarını lb.ale günü saat 

24 
18.00 

18.03 

Temmuz 1941 
Program, ve Memlelı:et Saat 
Ayan. 
Müzik: Radyo Caz ve Tan
go Orkestrası ( İ. Özgür ve 
Ateş Böeeklerl.) 

18.30 Konuşma: Memleket Postası. 
18.40 Müzik: İnce _ saz Hey'etl. 

H e Iı.adar Daimi Encümene vermeleri !Azımdır. (5555) 19.00 
19.15 

Konuşma: (Dertleşme Saati). 
Müzik: Radyo Caz ve Tango 
Orkestrası Programının De
vamı. 

Gün 
, ~arlindtı 
, GÜZELLE~Ti· 

Bu genç kız 8 gün zarfında bu de
rece cazip bir tarzda güzelleşmişti, O
nun buna nasıl muvaffak olduğunu 

ve her kadının nasıl muvaffak olabi
leceğini izah edeo şu mektubunu oku
yunuz: 

c8 - !O gün evvel çektirdiğim bir 
fotoğrafımla bugün çektirdiğim fo
toğrafın arasındaki oayanı hayret de
ğişikliği görünce inanamıyorum. Al
nımda, gözlerimin ve ağzımın etrafın
da buruşukluklar ve tizgilerim vardı. 

Tenim sert ve çirkindi. Bugün ise cil
dim kadife gibi yumuşamış ve buru
ıukluklarım tamamen zail olmustur. 
Adeta dostlanm gıpta nazarlarlyle 
bakıyorlar. Hepsine cilt unsuru olan 
pembe renkteki TOKALON kremini 
gece ve beyaz renkteki TOKALON 
krcnlini de gündüz kullanmal.annı 

tavsiye ettim. Onlardan bir çokları 
evvelil bu sözlerimle alay ettiler. Fa
kat tecrübesini yapıp memnuniyet
bahş semeresini görünce onlar da be
nim gibi ~aşakaldılar.> 

Cilt unsuru olan pembe renkteki 
TOKALON kreminde Viyana Üniver-

sitesinin meşhur bir profesörü ts 
flndan keşfedilen ve kıymetli g 
lik cevheri olan 4 BİOCEL• vardı · 

..; ksamtnrı bu pembe renktel<J · 
KALON kremini tatbik ediniz. O 
lerl siz uyurken o, tesirini yııpSJ 
cildinizi besllyerek gentleştirlr \e 
~u}tluklardan kurtarır. Gündüzle~ 
beyaz renkteki TOKALON kre 
kullanınız. Cildiniz yumuşayıp t3' 
ıecek ve siyah noktaları terr 
cektir. · ·i 

PARAYI İADE GARAN1'1' 
d·~ Bu basit usulü -Günde 3 

tatbik eden her kadın, bir gene 
cildi gibi yumuşak, taze ve ııcıV 
bir cilde malik olur. Binlerce "t 
da görülen memnun'yetba.hŞ ), 
hakkında bl.zi garanti vormıye 
sevkediyor. 

l!emerı_ bugün her iki krcrodC 
rer ti.ip veya birer vazo salın 1 ~ 
ve on gün kadar muntazaman 
lanınız. 

Şayet neticesinden memnun 1'" 
mış iseniz, aldığı:ıız yere iade 
Ye parayı geri alınız. 

1 istanbu levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları 
Anadolu Clheti 
Miktarı Tutarı 

12,000 Kilo 
2,500 > 
7,000 > 
3,500 > 

7QO Demet 

Lira 

960 
375 
490 
350 

7 

PaUıcan 

Taze bamye. 
Kımuı domates 
Dolmalık biber 
Maydanoz. 

RumvJ< CiheU 
Miktarı 

31,000 
10,000 
24,000 
4,800 
4ı700 _..., 

2182 518
7 

Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankası 19 - 7 -1941 Vaziyeti 19.30 

19.45 
20.15 
20.45 

Memleket Saat Ayarı. ,,. A· 
jans Haberleri. 
Müzik: Düya Sarkılan. 
Radyo Gazetesi. 

Yukanda yazılı b<f kalem sebzenin kapalı zadla eksiltmesinde tahP 
madığından pazarlıkla eksiltmesi 25/7/941 Cuma günü saat 16 _da. T0~Il< 
Lv. Amirltği satın alma komisyonunda yapılacakt~r. Anadol~ cihetinın tt.1'' 
m.inatı 163 lira 65 kuruş, Rumeli cihetin in ilk temınatı 464 11ra 2 ku:Uş rı# 
ııat ve şartnamesi komisyonda &örülür. '.l'allplerin belli vakitte kolllJsY0 

A k t 1 f -Altın: Sa.ti l<ilcıcn. U.llM,.ll.8 
Jlaıanol. 

Uı.thlt . • 
DMUMı'll-.-. 

Tllrlı. ı.ı.- ' • 
B.arifWl:l ••·t'rlımn 

\Ilın: Saf llı.iloçam U 000-"5 

Alim& lalıvill lı:abll - -... 
~ d6'1&ler n bcnçlu ~ 
'lıeki7•; "'1 .. 

-TMTIDoriı 
Duuhle .ııı.n eTrob •ı.Ab'e 

brtılıb • 
lt&n\IIlun ı-e d ınaddelttlne te'l'fl• 
bıı H.uiııe \.an.tından vW ledl7ai 

• 
........ " 1ıalrYl.U ; ' 7 = 

1 
Deruhte edi!cı nı- ...... 

A • yenin tarıılılı ea1ıam • • -. 
villt (lllbarl lı:ıJ"metle) • • • . --1 ıı:Maa ... Tü'fllMı ...... _,, 

Alim ve döviz llı:erlne .,,_ 
Tahvil!t üzerine av&Dıl • 

1 

Haz ine, e kısa v adell a"l'&Dıl. , \ 
H.ui:>e7e 3S50 No. lu an- 11111'9 • 

açılan alim 1carpl*lı ·
lU..odarlar ' 1 

• 1 1 1 1 . -
• 

' 

-
' 

• 

-

U ra 
Ura 

102.12• 2'>4,75 
.:ı:ın9.aı9,-

578.176,19 128.601.399,94 

500.733,83 500.733,83 

ll.H0.317,Sl 

44.TI 1.426,46 61.$91.743,7'1 

15'.'141.513,-

21.683.Dllc 137 .OS5.Ş52,-

2H.82U62,39 *-... ...... 

45 "89 .bei.83 
&.310.21..:i,lıl u.~ 

>l.tfl8,84 
.aJOO.~ 

~.-

117.484.IQl,75 l 7:U98.~!,IJ 
~...ıo.-
U7:ı.Ma,25 

Yek811 8'!9.180.099,22 

a s-s-··• '"' lariAilıdc ı~ 

p • • 
Gez " 
.._...~. 

A.d.t ve fevkallde 
'llu.uol • 

1 ' 
• 

Tcfrrt! t rtt 7 ' • 
Deruhte edilen evnıkı nakdi,. 
Xanunun 1 - 1 inci maddelerioe 
-1ılı:aıı Huine larabndaD dld 
ledlyat • 

Deruhte edil-., ....-..ıu ~ 

t>aklyesı • 
ltaJ'lılıtı Unıam-=ı altın olanılt 

lllveten tedavüle .-azedileı:ı 
Reeslı.ont mukabili llhelen teda
'l'llle vll<'Gilen • 
Haıineye yapılan altın lı:UJl]ıkl& 

avans mubbili 3902 No.lı kanua 

modbince lllveten ledH üle • --
.u.ı. • • ,. 

JCZTDUA.'l'ı 

TtlJtı U.-: 
Altuı: S&1I idi- 87',!50 

S850 No, lu ~•"una ıOre Ha.•t.ıeye 
açıl.m.o avam mukabili trrd! ol\lz 
...... aıt>nlar: 

Satı kllocn.m 5' .. 541,930 

r~T...W.-611 
Altına tahvili lı:.lbll dövizler 
Diler c!övUler ..., alacaklı l\.llıinC 
bakiyeleri 

1 1 

7.822.019.15 
8.000.000.-

158.748.Ş83,-

21.683.011.-

137.065.552-

17.000.000~ 

150.000.000.-

113.000.000,-

. 

85.461.128,24 
1.233.782.03 . . 

78.ı?4.167,90_ 

29.337 008,-

Lir • 
15.000.000,-

U,822.019,15 

66.694.910,27 

78.124.167,90 

29.337 008,--
109.116.441,90 

Y ekQ;-1--8-29---, 6-0-.0-99-.2-Z-I 

-" 1 

Müzılı:: Solo Şarkılar. 
21.00 Zlıaat Tak\·lmi ve Topralı: 

Mahsulleri Borsası. 
21.10 Müzik: Solo Şarkılar Proı

rarnının Devamı. 

21.25 Konuşma: (San'atJdlrlanmız 

Konuşuyor). 

21.40 Müzik Senfonik Müzilı: (Pl). 
22.30 Memleket saat Ayan, Alaruı 

Haberleri; Esham - Tahvl
IAt, Kambiyo _ Nukut Bor
sas (Fiyat). 

22.45 A1üzik: Dans Müziği (Pl.) 
22.55/23.00 Yarnki Program, ve 

Kapanş . 

YARINKİ PROGRAM 
7.:ıo 

7,33 

Program, ve Memleket 
Ayan. 
Müzik: Hafif Program 

7_45 Ajans Haberleri. 

Saat 

(Pi.) 

8.00 Müzik: Haft! Parçalar Proı
ramının Devamı (Pl.) 

8.30/8.45 Evin Saati. 
12.30 Program. ve l\fcmleket Saat 

Ayarı. 

12.33 MUzik: Kemençe - Vlola -
Kanun Triosu. 

12.45 Ajans Haberleri. 

meleri. (114 - 6069) 
+ 

2,000 adet Siyah bobin, 
14,000 • Haki bobin. 

6,000 • Gri bobin. 
3,000 Mt. Şapka için Mki kur 

de la. 
50,000 adet Büyük parlak sarı 

70,000 • 
düğme. 

Kiiçük parlak sarı 

düğme. 

10,000 • Ay yıldız . 
200 Mt. Şapka tepe muşam 

bası. 
4,000 adet Şapka için haki sa

2,000 • 
kandırak kayışı. 

Şapka için lacivert 
sakandırak kaıyşı. 

200 Mt. Kırmızı çuha. 

Yukarıda yazılı 11 kalem mal
zemenin pazarlıkla eksiltmesi 1/8/ 

941 cuma günü saat 15 de Tophane 
de !st. Lv. Amirliği satınalma ko_ 

misyonunda yapılacaktır. Nümune 

!eri komisyonda görülür. İsteklile
rin teklif edecekleri fiat üzerinden 

ilk teı;ıinatlarile belli vakitte ko.. 
misvona gelmeleri. Toptan veya 

- ı parti parti ve her kalemi küçük 

•·------------•ı partiler hali~de ayrı ayrı taliplere DOKTOR ihale edılebılır. (10&--5999) .. 
Hafız Cemal Adet 

LOK. IA:-0 HEKbl 4<7.000 . Sakandırak düğmesi. 

13.00 Afüzik: Karışık Şarköılar. 

13.15/14 OU Müzik: Kar11ık l'.oı-
ram (Pi.) 

DAHİLİYE l\lÜTEIIASSISI 100.000 Pantalon tokası . 
Dirnnynlu 101 

'!tt"'.""l'" Faatıtrl: Z.G - fi TPl: 22398 Yukarıda yazılı malzemeler sa
t-lfl alınacaktır. Pazarlık'a eksi!L 

..... 
mesi 1/8/941 cuma günü 

581 

de Tophanede Lv. Amirlii!~, 
tınalma komisvonunda Jg 

.. .. . ·5\ 
caktır. Numunelerı kortıı ·

1 
görülür. İsteklilerin tek\:f t< 
cekleri fiat üzerinden ili< " 
natlarile belli vakitte k0fl1~1 
gelmeleri. Ayrı ayrı talıP0e 
ve küçük partiler halind".,_; 
na bilir. (107 

.... t 
Beher kilosuna 42 kur~ ı 

edilen 30,000 k•Jo sığır ete*. 

caklır. Pazarlıkla eksil'.";ıc 1 

7 /941 cuma günü saat 11 
1 

• 

hanede Lv. Amirliğı ss ,· 
tı . 

komisyonunda yapılac_ak ~\ 
teminatı 1890 liradır. ıstccı 
belli vakitte komisyona ~ql 

(111_.ı;o · .. ,ab 
Müteahhit nam ve he· \ 

adet tımar fırçası alın~rıq11 
zarlık la eksiltmesi 29/ 1 ' 1,. 
günü sa~t 15,30 da 'f0P0 · 

Lv. Am'rliği satınlınıi :ilı" 
nunda yapılacaktır. fal• 
komisyonda görülür. ~ı 
37 !.ra 4 kuruş ilk te:ıı' gt.. 
belli vakitte komisyon\_.. 
!eri. (l~ 

- .. ıtr 
Sahip ve Başmul_ ıarr'rı. --~ 

•] !1 .. 
Benice - Neşr ·at J. 

1 
;o 

Cevc'<'t Karalı ' 
Basıldığı •( er

1

1 ılı' 
SON TELGRAF l'- ı• 


