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,Ja~~nya harbe 
gırıyor İnu? ,,...___ 

lJ~k _<: _____ __,~= 

Ilı ...-rkta japonya
b n fırıat kolladığı ve 
• IJ arada Hindiçini'yi 
l§gaJe h -h kk azırlandıgı mu-
p a aktır. Ancak ja-

honyanın hu hareketi ile 
arb· 

Ilı ın Uzak Şarkta u
uın· h. h 1 ır mahiyet alma-

:• e
1
nüz kat'i bir ihtimal 

ayı aınaz -........... .. 
~:ETEM iZZET BENiCE 

lhak Ş 
lb•)(ıa d arkta vaziyet nazik ol· 
h ••aın d. · lltı h e ıyor. Japonyanın 

,• 

Alman • Sovyet 

BAR BiNE 

••• BAKIŞ 

Alman Baş
kumandanı 

değiştirilmiş 

lt 1ı. 11~••keti hor tarafta dikkat 
ltarhin: •~dişe uıandır~tır. 
İhtilat u ı·uzden Uzak Şarkta da 
)onh .f •Yda etme..inden ve ja· 
''••nd 

1 
• İngiltere ve Amerika a· 

Cfrarında şiddetli muharriı elerin devam ettiği Kiyef §elırınde 
Komi serleri binası ve Kiyef şehrinm 

Sovyet Halk 

Hindistan -
Orduları Ku
mandam Vaveı 
yakında Moı
kovaya gellyor 

a lıa '•denle rp başlamasından bah· 
hu iht; r dahi vardır. Aneıık, bütün 1 
''•sınd:aller'.. endişeler, tahminler 
den hak'k~ugune kadar tebelliir e· 1 
:indici 

1
• 

1 .vaziyet şudur: japonya, J 

•an,~ 01Yı elde etmek için Vi~i 
~er, h ;•. mümessilleri ile miiza· 
baoil...,:~d~dir ve umumi addolıı· 
tadır. hır sderberlik yapmak· 

Sovyet Tebliği 

Smolensk'te , 
dün bir Alman 
piyade fırkası / 

llu \· . 
lltılar a~ı~-ete göre; günün ~ualleri 

A. .• ~ ınak lazımdır: 
il._ h~Pıı~~:a harbe giriyor mu? 
i i g 

1 
•ndıçıniyi silah kuvveti ile 

C..:: ~ \e istila edecek?. 
'rru 0 VYet Rusya arazisinde de 
l\ ıa ge ·ecek mi• 
..._Anı 'k · " 

'aın h crı a .ve lngiltere japon-
>be . u \·ınıyetleri karşısında 

·l )l0 gırecekler mi• 
· •uaıı · · " 

1 tııs,ti h •rı Japonyanın umumi 
"den0 •8.'<kında. hu sütunlarda 
leaı_ erı ıleriye siirdüğümüz ınii· .. ...., d 
Dijn a mevzu içine alarak 

ltıııak "•~.İYetine göre renplan· 
~;.. Dıumklindilr. 

·c;ce• • 
ıı,~ İ Japonya en cnıin ve en 
't ta~b~nı fırsat zuhur eder et· 
· l'ı· ık etmek kararına sahip· 

.'~a •. a•nı 'l'e emeli Uzak Sarka, 
' " A • bir k e sya sularına, Pa•ifi. 

ı1tı,t h •sınına te.ahiip etmektir. 
1\c~ d" Planını tahakkuk etti· 
' kend~ ~aha ziyade al~kalılarm 
''eti ''~ne muhasım olabilecek 
"'•ltı::;~ çökmesine dikkat gös

c\ v,b ır. Aksi hali tasavvur el· 
.ı. ., a f"l 
. ''ne ı. 11 sahasına çıkmış gör· 
%ı. h~ iapon tutumundaki çok 
kı ır d...-;· 'ki". 0 f d • ·ı · ır. ~tt•~ı ıgın ı a esı o a-
1.po 
aı· n~a b 

''t ,· u anda milli ve emper· 
••iı "'•il . b 
1 ·•t k •rı akımından üç 
'" ••,ısındadır· ' 'ıaı. . •ıa gilı; h"~arkta Dindiçint ve sa-

llik0'a, l> 0 
gelerle alakalı olan 

, '·\ aı, ll ~lenıenk llindistanı ile 
, "1ii1ttio anda vardır ve bunlar 
'it r. 
ı u,Ya i.._ ·Almanya harbi var· 

·~. lnrilte . 
1• tl'tj re ve Amerıkanın va· 
~~aıı;,.ll>enfaatleri, müdahale 
''Uıd· ı Vard •n •çiııı · .ır. 
daıı Çok 1Phdai madde bakı-
~~ktan ••ngin bir ülkedir. 

; Q llıeııı 1 Pell'ole kadar her mad· 
lld8 . ekett . 

'lld l>po e vardır. Aynı za. 
ıı •n da 

0Y•nın emelleri bakı· 
~.) asker; k . 
~ı ~ta v .• ıymetı vardır. 
'tiııe .' dıger İngiliz müstem-

'•n lııi) ~•Poııyanın uzaklığını 
·d '•ııı0 b •dar aıaltmaktadır. 

l .. •1aa81, lıUCibıkü perisan ve 
'"anı • aı· · ~,. 'rla lı •nde, Sovyetlerin 

')a •ta ve t'r~ettıı.len ~ırada , 
1 ~ karşı k lll:dterenin Alman· 

~~ ~l'tıllıda ~;.V•t. tek~if ettikleri 
•l%da . •ndıçiniyi ele ,ıter,ir· 

l•Ponyaya biiyük bir 
(l) 

~ I~ s IJıeı Sa~!Mla 

)~i----
ÇocuK 
114 •ırısı 

imha edildi 
Tebliğ, diğer cephe.-
1 erde mühim bir 
dejlşlklik o ı m adı-

ğını bildiriyor 
Mosko\'a 25 (AA.)- Sovyet teb· 

liği: 

24 temmuz günü Porkof, jitomir 1 
ve Smolensk istikametlerinde şid
detli muharebeler olmuştur. 

(Devamı Beşlııcl Salılfed•) 

Alman Tebliği 

Sovyetlerden 
yeniden 13 

bin esir alındı 
Odeıa ,ıddetu 111-
rette bombalandı 

Berlin 25 (Radyo) - Alınan 
Ba41<umandanlığı tebliğ ediyor: 
Nevel <imalinde ihata edilmiş bu· 

, lunan Soyyet fırkaları tamarnile 
imha edilmişlerdir. 13,000 esir a. 
lınmıştır. Ganaim sayılarnıya • 

(Devamı 5 inci Sa:rfada) 

-
Bir amele tren 

altında 
ezilip can verdi 

Dün akşam Haydarp~da bir 
amele tren altında kalarak feci 
bir şekilde can vermiştir. 

Saat 16,20 de Pendikten kalkan 
Banliyö treni Haydarpaşaya yak. 
!aştığı sırada makine deposu Ö· 

nünde yoldan geçen Haydarpaşa 
mağazası amelelerinden Vchap 
Topluya çarpmış ve altına al.ırak 

zavallıyı parçalamıştır. 

Makinist kazayı haber alamadı. 
ğından treni durdurmamış ve 
Vehabın parçalanmış cesedi bu · 
lunrnuştur. Hadise hakkında tah. 
kikat yapılmaktadır. 

NOTLAR: 

Şolör de, rıı de 
Bugünden itibaren taksilerde tek 

çift usulü kalktı. Geçen Teşrinlerden
berl soğukta, ayazda, yağmurda, fır
tınada veya sıcakta beyhude yere so
kak !>okak dolaşıp: 

- Taksi.. 

MOSKOVA 
dördüncü 
defa olarak 
bom.balandı 
Londra 25 (AA.)- Alınan 

tayyareleri dördüncü de.fa ol· 
mak üzere Moskovayı bom· 
bardıman etrn.şlerdir 

Sovyet istihbarat dairesi 
müdürü LozoYski, Moskovaya 
hücum eden tayyarelerin yüz· 
de onunun düşürüldüğünü. 
hükumet merkezinde hu.sule 
getirilen hasar•n pek hafif ol· 
duğunu söylemiştir. 

J Hindi çinide i 

) Japon harp / 
gemileri Hin
diçini sahille
rine vardılar 

' 

Japonya, Singapor 
ve Felemenk Blndls
tamna kartı da ha
rekete geçecekml• 

Londra 25 (A.A.) - Fransız 

Hindiçinisindeki hadiseler hak • 
(Denim Befkıct Sahltede) 

.,,. 
1 
* 

Almanlar m Ü h im 
muvaf fa ki ye ti c r 
zikretmiyorlar 

ALMAN BAŞKUMAN'DANI 
DEGİŞTİRİLni Mi. 

.ıto::;ko\·a Radyosu, Nevyorktan 
alclıgı t.w.bt.'rleri z;krederek, AJ
maıı Başkuınandanı Marl':şal Ba
rauhı.1ı; ıe Genel Kurm;ıy ReLc;i 
l\·IarcşJ 1 Kuytel'in \;ı;zdelerınden 
affedildiklerinı biıdinn~t r 

(Devıı.nu Beşlnd Sabiled•) 

J 

Bir delikanlı da 
yanlışlıkla Tuz
ruhu içip öldü! 

All evvel 1 gln ay
nı kazaya kar ban 
g ı den sevgilisinin 
AkıbeUne uğradı ı 
Samatyada KasapilJ as mahal· 

lesinde oturarı Fethiye ismınde 
genç bir kızın yanlışlikla ıu,.ruhu 
içerek öldüğünü dün yazmı~tılı 
Bu feci kaza genç kızın ailesini 
mateme boğmuşken dün yeni bır 

(Devamı 3 ilncü Salillede) 

• 
Haseki ve lzmir 

Denizin-de hergü.n böyle binlerce ton vapur batıyor 

hastahanesine 
yarım milyon 

.I bırakan kadın ! 
ASKER AiLELERiNE YARDIM iÇiN 

Elektrik ve Havaga
zile Belediye resim
lerine zam yapılacak 
Askerlikten tecil edilenler her 
ay 5 liragardım parası verecek 

Dahiliye VekalEti asker aileleri
ne yardun için yeni ve mühim bır 
kanun Jayihası hazırlamıştır. Bü· 
yük Millet Meclisi açılır açılmaz 

Üsküdar-Beşik· 
taş, Köprü - Sa-
1 a c ak biletle
rinde tenzilat 

-
görüşülecek olan bu layihaya gö
re, aile efrad;ndan birisinin hazar
da veya seferde 45 günden ziyade 

(Devamt Beşiııcl Sahifede) 

İlk kadın san'at· 
karımızın cena -
zesi 2 artistle 

kaldırıldı 

Kapani zade ailesinden İzmirli 
Bayan Naciye isminde bir kadın 
bi:rkaç gün enrel Taksimdeki Al· 
man ha>tanesinde ölmüş ve Ya. 
nm mliyon liraya varan servetini 
Haseki hastanesinin Profesör Akil 
Muhtar pavyonlle İzmir Memle. 
ket hastanelerine vasiyet etmiş-

<Dev:ımı 5 iıı<I Sayfada 

Taksi tahdidatı 
bugünden itiba· 
ren kaldırıldı 

Vallala bu bososta 
gazetemize beyanatı 

Tek ve çift numaralı taksilerin 
hergün i~lemeleri hakkındaki ka· 
rarııamc bugün Rt?smi Gazete ile 

(Devamı Beşinci SaJ:ıilede) 

Gazete sahif ele· 
ri tahdit edildi 

Gazete sahifelerinin tahdit edil
mesi Koordinas~ on H<'~-etince Ka
rar 1 a ~tırılmıştır. 

&tu~ ~ • fatJı halouı-
1 

, ..... _ .. 
e.. ......ar, eğ• 
"'teı· t,,d 

1 
1 fıkralar, 

~ 

Dije dört döndütüınüz günlerden 
bu karar He biz, yani, mü~teriler kur
tuluyoruz. Şoför qe işsizlikten, otomo
bil sahiplerinin nazlılıtı:ıdan, az üc
ret vermek husu!>-UJ~dakt urı;atcfıluk
larından kurtuluyorlar. \"c n1uhakkak 
4:i, Koordinasyon Jfey"eti de ba:;; ağrı
ıındaıı! 

1 Ağustos saba
hından itibaren 
fiatler ucuzluyor 

Belediyenin likay· 
disi teessürle 

karşllandıl 

He~ eti Vekileee de tasdik edilip 
yarından itibaren başlıyacak olan 
bu tahdide göre bii~ ük hacimde 
rıkau tekınil gazeteler dörder -ta· 
hife olarak intişar edeceklerdir. 
Son Telgraf da kanuna u~·arak ya· 
rından itibaren diğer refikleri gi
bi 4 sahife çıkacak ,-e ıncak sahi
felerini azaltırken öz)ii miinderİ· 
tatından ka)betnıeıneğe bilha!--~a 

çahşncaktır. 

,,'-cı ıa1ı1ıe-
Ok11yaa11z. 

Bizim mahut arkada.şla bu va.ıyeU 
konuşuyorduk da: 

- Darısı 11usustlerln başına .. 
Oh-erek. ilAve etti: 
- ·Onun da inşaallah eli kıı ~ağın

dadır. • . 

Münakaliıt Vekaletinin te~ebbu· 
sü ü:aerine Şirkctihayriyo bir kıs!m 
bilet ücretlerinde 1 ağustos cuma 
•abahından itıbaren ba~larr:ak ü
zere teıııilat yaprr:ayı kararlaştır· 

(Dev;ı.mı 5 ıncr SJ.hltode) 

Ölümünu dün haber verdiğımiz 
ilk kadın arlist!miz Bayan Aiife· 
_nin cenazesi Bakırköy emrazı ak
liye Ye asabiye hastanesinden kal· 
dırılmışt:r. 

Alman Başkumıındanlığındmı affe tıildiği söylenen Mare§al Braulııç
Atmada iken Akropolda alınm" bir reS1n' 

Af mangada iş· Manş Denizin
çi ve amele bul de bir kafileye 
mak zorlaştı hücum edildi 
Londa 25 (A.A.)- İkt.sadi harp 

n1>2areti tarafından dün akşam 
neşredilen bır beyannameye na
zaran Sc\'yet Rusyanın istilası Al
rrıanyanın işç. bakımından maruz 
kaldığ; müşkülatı arttırmıştır Sr
nen:n ba~ndanberi işçi miktarı git· 
Lkçe aza' .ş \'e Avrupa kıt'ası· 
nın her bir tarafından getirilen a· 
melelerle boşluklar doldurulmak 
istenilmiştir. Kanunusani ,.c
mart aylarında Almanyaya büyük 
miktarda amele celbedilmiştır 

Silah fabrikalarında mütehassıs 

işçiler bile askere alınmııtır As· 
kerlik çağında onlanlardan ziraat 

(D""anu Jletıl.ıı<-1 saııırecı~ı 

Londra 25 {A.A) - Amiral • 
liğin tebliği: 23 • 24 temmuz ge
cesi, İngiliz donanmasın.n h fil 
cüzütamlan Padökalede kuvV< ili 
bir düşman vapur kafilesine h .. -
cum etm~erdir. Bir devriye gc. 
misi batırılmıştır. Diğerlen de 
cıddi surette hasara uğratılmış • 
tır. İngilizlerin zayiatı yoktur. 

Bulgaristana Rus 
hava akınları 

Londra 25 (A.A.) - Stefani a. 
jansının bildırdiğine göre, dün 
Sovyet tayyareleri Bulgaristan 
üzerine akınlar yapmışlardır. 

(,_H_A_R_P_V_A_Z_İ_Y __ E_T_i_,J 
Şark cephesinde r]eğişiklikler 
ve Kiyef meydan muharebesi 

KURMAY SU AY) (Yazan: EMEKLi 
Alman tebliğine göre, bütün 

şark cephesinde Alman \'e müttc-
fik kuvvetlerin harekatı, mü'1im 
bir mevzii mukavemete \-e yolla
rın fena olmasına rağmen motor
r· bir şekilde devam etrnckted:r. 

(Devamı 5 ln~I Sayfa.da) 

öuımıe biten bir 
kamyon kazası 

tlsküdar kazasına bağlı, Şile _.. 
Alemdağı yolu üzerindeki Du • 

dullu köyünden geçmel<le olan 
bir kamyon 45 yaşlarında Kamil 

isminde birine çarpmış ,.e başile 
muhtelif yerlerinden yaralamış· 
tır. Yaralı Haydarpaşa hastane • 
sine kaldırılmışsa da biraz sonra 
ölmüştür. Şorör yakalanmıştır. 

Tenkid ııe Mülahaza: 

Terim meı•eıeıl 
HATEMI SENİH SARP 

• Büyük milli davalarımızdan 
biri de budur: Yani ıstılahlar 

mese1csidir. 
Bu davada omuzlarımızdaki 

biiyük yük çiWir: 
Bir taraftan, enelki neslin 

aramadığı, rasgelmediği mef
humların karşılığını bulmak, 
bir taraftan da, elde mevrut 
terimlerin ana dilimize nakli. 
Bunların her ikisi de, bu nesli 

düşündüren, aramıya se\•keden 
birinci plandaki işlcrimizdendir. 
Bunlarla uğraşırken, bir taraf· 
tan da, dişlerimizi ı:ıcırda tarak, 
bu sahada hiç uğraşmamış ,.e 
bize hiçbir şey bırakmamış ev· 
\•elki nesillerin kayıtsızlığını 
düşünüyoruz. 

Cumhuriyet devrinde gözünü 
açmış şu ayakta duran neslin 
bugün öyle sahalarda uğraştığı 
şubeler var ki

1 
bir kac: nesil ev

\·el yaşıyanlar, o sahalara dair, 
değil terim, ıstılah, bir habbe 
itile bırakmadılar .• 

Almanlar Mos
kovayı alırlarsa 
Japon o-rdusuda 
harbe karışacak 

Çu:ıkıng 25- (A.A.l - Çin mar. 
fillen, Pasıf,ktc Japonya tarafın. 
dan yakında yap,:acak hareketi 
layık olduğu ehemmiyetin veril • 
mesi hususunda İngiliz \'e Ame
rikan hükümctler•r n nazarı dik. 
katinı celbetm ştır Bu mahfil· 
!erde zanned,ldiğine göre Japon. 
!ar, cenubi Hindiçinıyi işgal et • 
tikten sonra Japon ordusu Sl\·am 

(D•nmı Beşinci Sa.tılfod•) --Bu de\"rİn her tiirlil sa\"aşına 
göğüs germPğe \'e galip gelme

ğe alı~mış nesli, bu yolda da en 
güç, en çetin yollarda, üslüne 

dü~en memleket borcunu öde· 
n1eğe ~alışnıaktadır. 

Bazı sahalarda, bizi o kadar 
)alnız bırakan ,.e rahat ömür 
ı;,ürmckten başka bir~e)· dii~iin

n1iycn o eski ne~illerin bu i~ler~ 
deki ka:vıtsızlığ-ı ö)-le ağardır, 

ki bize rahat uyku uyumak im· 
kanı hile kalmamıştır: 

Zira, bizi takip edecek olan· 
!ara, fikir tesanüdü uğrundaki 
borcumuzu bakkile ödemek i· 
çin, karanlık ku) ulardan elmas 
çıkartmı~a uğraşanlar gibi ça
lışı)·oruz. 

İşte terim meselesi bö~ le bir 
meseledir: 

Enelki nesillerin hiç bilmedi
ği yep) eni hjr takın1 sahnlardo, 

bir taktın dF~iini.iş tiplerinin 
karşılıklarını aramak ... 

Bu yollar, hiç gidilınemiş "yol· 
)ardır. 

Cumhuri)·et ne,Ji, bu bii) ük 
işi de oıııutlarıoda taşımai<ta· 

dır. 

• 
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rı=;~;;;;=-;1· ! Kapa nan 
hamamlar 

IZM/RIN 

KARPUZU 

lzmirdcn haber verildiğine 
göre, orad<.., karpu.dar.n fe
nalarıııı aalıyorlarmıt•• Çün· 
kü, iyileri, latanbula gönderi· 
liyormUf. Ben, lzmirlilerin 
yerinde olaam, bu hale bin fÜ• 

kür ederim. Çünkü, yıllarca, 
biz lstanbullulu da, iz.mirin 
ı;ıirü><, <İıye, albğı olobüaleri 
kullandık.. 

Karpuz mu daha miıbim, 
otobw mü?. 

Şehrimizdeki hamam
ların sayısı 150 ÔeA 

98 e inmiş! 
Hamamcılar Cemiyeti, şehir • 

deki hamam sayısının gittikçe 
azaldığını ve bir müddet evvel 
150 ye yakın hamam bulunurken 
bu miktann şimdi doksan sekize 
indiğini tesbit etmiştir. 

Cemiyet bilhassa Belediyeden 
fazla fiatle su alan hamamların 
kapandığını gördüğünden bütün 
hamamlara metre mikabı 7,5 ku
rustan su verilmesi için yeniden 
teşebb!islere girişmeğe karar ver. 
miştır. 

u : 
• 

BQylyen lıtanbul 
İstanbulu imar için, şehri derle

yip toplamak lazım. Bay Prostun 
plBnında da, bu noktanın esas hat
lardan birini teşkil ettiğini zanne
diyorum. 

Fakat, İstanbul, aksine olarak, 
gittikçe dağılıyor, serpiliyor. Bos· 
tancıyı bile belediye hudutları i· 
çine almadığımız bugünlerde, va
tandaşlar, sayfiye evlerini daha 
ileride, Maltepede, hatti, Kartal 
sahillerinde inşaya başladılar. Bu 
civarda, bütün arazı kıymet kazan
mı lır. Mecidiye köyünün nıanza· 
rası maliım. 

Limanlarımızın 
vesait ihtiyacı 

Hal içte bulunan tamir atölye
leri tevsi ve takviye ediliyor 

Devlet Limanlar İşletmesi U • !arı arasında ihtiyaca göre tevzi 
mum Müdürlüğü memleketimiz • edilecektir. Bundan başka Umum 
deki mavna inşaatını arttırmak i. Müdürlük Haliçteki inşaat ve ta • 
çin geniş faaliyet sarfetmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere İzmir • mir atölyelerini de mütemadiyen 
de eskiden mevcut olan ve küçük tevsi ve takviye etmektedir. Ha • 
mikyasta faaliyet gösteren atölye- !içte Liman için olmak üzere yeni
ler tevsi ve takviye edilmiştir. Bu den üç büyük yerli romorkör in • 
sebeple İzmir limanında oldukça şa edilmesine başlanmıştır. Bu ro. 
genis bir mavna inşaat merkezi morkörlPr tamamen Türk işçisi ta 
kurulmuştur. Burada inşa edilecek rafından yapılmakta ve yerli mal. 
mavnalar Türkiyenin bütün liman zeme kullanılmaktadır. .. ~~~~~~~ 

1 KADIN J 

memurlar 
Fiat Mürakabe işle
rinde tercihan kadın

lar kullanılacak 1 
Fiat Mürakabe Komisyonu, 

piyasayı kontrolde kadın memur· 
!arın daha çok muvaffak olduk • 
!arını görmüş ve teşkilatta daha 
fazla ve tercihan kadın memur 
kullanmağa karar vermiştir. Muh
tekir esnaf, erkek müşterilerden 
şüphelendikleri halde kadınlara 
daha fazla itimat etmekte ve on. 
)ara karşı çekinmeden ihtikar ha
reketlerine devam etmekted:irler. 

Babaeski Panayırı hterlene, yeni aldıkl&l'l o 
canım otobüsleri bize gön· 
derainler, biz de onlara, kan 
gibi kırmızı karpuz yollıya· 
lım. 

TiYATRO 

Adliyeye memur 
ahnıycr 

Adliyede zabıt katibi vazifesin
de çalışmak ve 10 lira asli maaş 
verilır.ek üzere yeniden memur 
alınacak! r. Bu maksatla 29 Tem
muz günü saat 10,30 da adlıye bi
nasınd:ı bir m :sabaka imtihanı ya
pılacaktır. İır.t!hana girmek isti
yenlerin müsbet eVTaklarile birlik
te Adlıye Encümeni Reisliğine mü
racaatları icap etmektedir. 

Öte tarafa geçiniz: Yarın, bir 
gün, değil Florya civarında, hatta, 
Çekmeceler civarında evle, villa
lar yaplacak. Modern ve bütün 
konfor şartlarını haız bu yapılar 
manzumesini, be!cdiye hudutları 
dı~ınd:ı bırakamazsınrr. Bir takım 
ihtiyaçlar, zaruretler, bu nuntaka
lann da, bir giin. belediye hudut
ları dahiline alınmasını icap etti
recek. 

Fırıncıların gece 
kontrolü 

İzmit ikinci 
kağıt fabrikası 

Babaeskide 12 ağustosda büyük 
bir hayvan ve emt!a panayırı a
çılacaktır. Dört gün sürecek olan 
bu panayıra şehrimizden müte
addit tüccarlr, celepler, canbaz • 
lar ve esnaf iştirak edecektir. 

KAR ETİRMEZ 

Artı meşhur olan aktör 
Bü lıanet ın, ş .. hneden çe"il· 
miş.. ıvayc c giue, bu hare· 
.keonin •eoebı ıru illl'-t: Hir 
temsi de ancak i:.O lira ha61• 
lat yapıyor, u ı;.aıad«ıı kar 
etmek §OYC dursun, masrafı· 
nı nuıl çı ... aı ac«ııını dütunÜ· 
ıormu, .. 

Tıy ... ronun karlı bir iş ol
duğunu ona kim aöyleciı ! • E
ğer, tiy~tro karlı bir it olaay· 
uı, !';iı:. ır l iya ro~u, tıer yıl 
Belediye butçe~>nden 40 bin 
ı:r .. yardım a mazdı. 

Aktör, Bürhanettin tiyat
royu, mezbaha eıbi, bir V<ll'İ· 
dat nıeınbaı mı :.. .. nnetmi~ ! , 

KADIN - ~ 

SAÇLARI 

..,.., ouuulaıyon makinlerin-

Ahnacak makine 
yağları 

Petrol ofisi tarafından piyasadan 
satın alınacak makine yağlarının 
[iyatlarmı tesbit etmek için Fiyat 
Mürakabe Komisyonu dün ellerin· 
de bu nevi yağlardan bulunan ba
zı tacirleri komi,yona davet etmiş 
ve kendikrile görü~müştür Cere
yan eden müzakereler neticesin· 
de bir anlaşmıya \'arılamamış cldu. 
ğundan makine yağı fiyatlarına 

a:t maliyctlerın tesbit edilmesine 
karar verilmiştir. 

BAEERLEB 

Şehrin bütçesi aynidir. Fakat, 
fehrin hudutları, hizmetleri müte
madiyen artmaktadır. Mütemadi
yen bir takım yeni tesisler vücut 
buluyor. Bunların idame masrafı 
\'ar'1ır. 

Milyonlar sarfedilerek vücude 
getirilen imar eserleri bile , geniş 
ve yaygın İstanbulda, tabiri ma
rut'ilc, dişinin kovuğuna !"idiyor. 

İstnnbt<lıı. efradını cQmi, ağya· 
Tını mani bir ~ekildc İmar etntek, 
bat ımlı, güzel bir lıale Mkmak, 
gittikçe daha büyük bir dava ha· 
line aıiriyor. 

REŞAT FEYZi 

Hüviyeti tesbit 
edilen ceset 

Dün Sebze ve Meyva Hali 
önünde bulı:nduğunu haber ver. 
diğim!z ceset tahkikatına devam 
olunmaktadır. 

~AYET ve BELEDiYE: Yapılan tahkikat tamik edilin. 
+ Belediye, pormanaı makineler! ce bu cesedin Bursalı Zeki adında 

kullanan kadın berberler~nin ımti. 1 
hanlarına dev•m etmektedir. Şimdiye bir :aylaya ait oldu.~u anlaşılmış 
kadar m!ıraoaat eden 50 berberden ve kend'slni tanıyanlar tarafından 

d ........... .ıtmbetı §W.Yet edıldıgi 
°'"'' · ı::ı.ıur. lJır ~ok makıne• 
lerin bı..~uk ol u6 u iddia o u· 1 
nur. Bazı bayanların aaçları 
yanar, güze ı..-l;;ri k.ı.çar .. t yırml. l nıuvcatfak olaınamışur. Bunlar tec:hıs edilmiştir. 

ikı ay sonra tekrar imtınan edilecek.... ~ .. 
oir b~r!Je in itldıasına gö

re, hamile, yani gebe olan 
kadınların aaçı permanant 

tutmazmır .. 
Bu dogru mu, bilmiyorum. 

fal..at, bu baJe bakarad:, müs
takbel nealin, bizim yerimize, 
ondüle ve permanant makine
lerine kar§l derin bir isyan biı· 
ıi duyduııı.ı ı.ıinail çıkarım· 
bilir. 

ZEYTJN 

YACI 

Konuıuyorduk. Bir arka· 
dllf, zeytin yagların pahalılı
ğından bahseHİ. Bir diger ar· 
k&dq: 

«- Yalnız zeytin yağları 
değil, dedi, pamuk yağları, 
ıuıam yagları da pahalandı.ıt 

«-Ne vakit, nasıl?.» diye, 

ıorduk .. 
Şu ceva hı verdi: 
«- Çün ü, piyuada en bi· 

rinci. diye, aalılan zeytin yağ· 
ların içinde dahi pamuk ve 
ıuıam ıağı vardır. Bu yaji'lar 
da, zeylin yağı fiatiyle bera
ber yükacliyor. 

AHMET RAUF 

!erdir. Son varılan neticeye gore Zeki. 
+ Uıkud:ır tramvaylarının Beledi· nin herhangi bir cinayete kurban 

yeye devrı hiJ<l<ıııdakl layiha Henüz olmaktan ziyade bir kaza neticesi 
HOyük Millet llleclisme verilnıeuııştir. . 
l\leclis açııınca verilerek muzakere o. denızde boğulmuş olduğu tahmin 
ıunacııiı ötrenllmlst•r. edilmektedir. 

TiCARET ve SANAYi: 
., "* Ka"apl~r 1in1Wk.i fiaUerie i.c;tih ... 
sal mınwkalarından bol mlkt.arda ka• 
saplık hayvan get1rmcnin imkansız.h-· 
ğını Jlerl sürerek et nartwlın kalciınl• 
masını istemiş ve bu maksatla Fiat 
.Mlirakabe Komısyonuna ınt.ı.racaat et• 
mlştir. Komisyon el narbının kaldırıl .. 
masına taraftar olmadıgtndan bu tek
lif[ reddcımıştlr. 

---<>()-

Ollvercınıere yem 
atmak yasak deftıll 
Bazı gazeteler belediyenin gü • 

vercınlere yem a:ılmasını menet • 
tiğlni yazmışlardır. Bunun üzerine 
bazı yerlerde memurlar güvercin· 
!ere yem atanlara ceza kesmeğe 
başlawı,lardır. + Piyas da pirinç fiaUerindekl yük

seliş durmuştur. Bır kaç gündenberl 
p.yasaya Anadolunıın muhtelif yerle- Val • ve Belf'<liyc Reisi Lutfi Kır 
rınden 200 ton kadar plrin<. 500 ton dar dün bu husus' a tekmil şubele-
da çclt k ıı•lınlştir. Yakında Fenikeden . . . .. . 
de 400 wn çeltik daha ;el .. cektir. 1 re verdığı bır em rle guvercınle • 
MÜTEFERRiK: rın İstanbulun tarihi hususiyetle • 

rindcn birinı teşk!l ettiğini 

\'e güvercinlere yem atılma. 
sının memnu olmadığını bildir • 
miştir. 

+ Kartal Gen..:lcr Birligı idare hey
eti istıfa ctı:uış o.up Lu istifaya sebep 
ise hey'cUn ve bir çok ge-nçlerin Bir
lik R~i•lyie ge-çinenıemeleridir. 

liaber alı11dığ1nn ıöre birlik ;\zaları 
nizan1name mucibince hey'eti idare 
intihabının yeniden yapılması için ta
zım ıetcn makama müracaat etmiş
lerdir. + Fatihte Bıçakçıçeşme sokağında 
oturan Fıılma ile oğulları Mehmet ve 
Ywuf blr kira ödeme meselesinden 
çık.ın kavea ea.na,,uıda ayni evde otu
ran T iran Dudu adındaki kttdını sop• 
Ue başından yaralamışlardır. 
SuçlulA.rın ücU de yakalanml.$ ve Ti

ıan Dı.ıdu tedavi altına alınmıştır. 

TEŞEKKÜR 

Geçirmll oldutum kazadan dolayı 
ıerek: ziyaret ıuretiyle gerek telgraf 
ve mektupla lütfen hatırımı soran 
muhterem zevata, aziz dostlar.ıma ve 
arkadaşlarıma derln teşekkür ve hür
metlerimin gazeteniz vasıtasiy!e ib
lağını rica ederim. 

Tıp FakillteıJ Dekanı Profesör 
Dr. Kemal Atay 

ta~lardan yapılmış çeşmeyi gör. 
düm. , Yazan: C/l.HIT UÇUK -. No. 5 

\.., _____ .... Nezik, durarak bana döndü: 
- Pınara geldik ... İşte ... 

Siirü Çıngırakları 
- Pınardan getirir:m. 
- Gecenin bu '·aktinde mi? 
- Ne ~lur pınar şuracık!a ... 
Elile ev .n arka 1ara!ını işaret 

ed yordu. Yerinden fıriadt: 

- Şımdicik aLr gel'rim ... 
İçhıde birdenbire pmarı gör· 

mck arzusu uv3ndı: 

muzHe itti. Dı~arı çıktık. 

Oraya ilerledik. Üstü açık, talı. 
ta oluktan beyaz çakıllarla dolu 
yalağın içine, mavı pırıltılı bir su 
akıyor, se•s'z ağaçlığın içine, su 
halkaları gibi bir şırıltı dalga dal
ga yayüıyordu. 

Bir çuvaldan 103 ye
rine 110 Ekmek çı

karanlar bulundu 
Bazı fırınların yeni ekmek çeş. 

nisinden kendi lehlerine umu -
mun zararına olarak azami suret. 
te istifade ettikleri görülmekte
dir. Yapılan i.ni 1<ece korıtroll<>. 
rinde bir çuval undan 110 d~n 
fazla ekmek çıkaran fırınlara 
rastlanmıştır. Halbuki Belediyece 
tesbit olunan esaslara göre 103 
ekmek çıkması icabetmektedir, 
Bu fırınlar bilhassa rutubet de -
recesınden istifade etmektedir • 
!er. Belediye İk!tsa: Müdürlüğü 
bir çuval undan çıkacak ekmek 
miktarını yeniden tesbit için ted
kiklere başlamıştır. 

Diğer taraftan fazla ekmek Çl· 

kararak gayri meşru kazanç te
min ettikleri için yakalanan fı • 
rıncılar hakkında Mili! Korunma 
kanununa göre takibat yapılması 
kararla~mıştır. 

Yeni fa b r ika için 
şimdiden si par i Şler 
ahnmağa başlandı 

İzmitte kurulan ikinci kağıt 
fabrikası bugünlerde faaliyete 

geçecektir. Sümerbanka şimdiden 

kağıt siparişl~ri verilmeğe baş -
lanmıştır. Fabrika işlemeğe baş. 
ladıktan sonra ınemiekelimizin 

bütün kHht ihtiyacını dahilden 
temin etmek kabil olacaktır Fab. 

rikaya lazım olan iptıdai madde 
de hariçten temin edilmiştir. 

Cüzdansız ve eh· 
liyetsiz çalışan 

garsonlar 
Sahillerde ve bilhassa sayfiye 

yerlerindeki gazinoların ehliyetsiz 
ve muayene cüzdansız garsonlar 

, kullandıkları görülmektedır. Bun
lar birkaç tane muayene cüzdanlı 
garson bulundurmakta ve b'r kon. 
trolde bunları gös.ermckıtedir. 

Fakat yine gizlice kü~ük çocuk. 
]arı dahi çalı<! rmaktadırlar, Be
lediye bu hu<usta kontroller ya
pı' masını alakadarlara bildfrmiş. 
tir. 

1
Blr mnbteklr ıtrı-

tzmit (Hususi) _ Vilayetımiz ;yatCI k3dlDID 4ftkt i• 
meb'usları şehrimize gelerek mün. ili 7 gfln kapatılacak 

izmı: Mebusları 

tehipleri ile temaslara başlamış- \ İstiklal caddesi 225 No. lu ıtriyat 
!ardır. mağazasında ıtriyat ticaretile 
Meb'uslarımız, mülhakata da meşgul Piyer kızı Mari Puver 

gideceklerdir. İstanbul Asliye İkinci Ceza Mah. 
kemesinc<> ihtikar suçundan yir

r . . ""' 
-~ADLJYEve POLIS-.J-

mi beş lira para cezasına ve y<-di 
gün müddetle dükkanının kapa
tılmasına mahkum olunmuştur. 

Kafaya vurulan sopa menen
jit tevlit edip öldürmüş! 

, Beşiktaş Klübü 
"Ulus,, u dava 

ediyor 

Ka4ık6ytlnde koyun sllrl sl g6Hlrflrken 
işlenen cinayetin malıakemes ne başlandı 

Geçenleroe Ka,,,köyünde Gaz· 1 
hane civarında koyun sürüsü gö
tüıen Şabanın başına sopa ile 
vurarak öldüren Mehmedin du. 
ruşması dün Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesınde başlamıştır. 

Mehmet, duruşma~a: 
- Sürüyü, Erenköyünden al. 

dık. saat 10,5 da Gazhaneye gel
dik. Burada Şabanın ayagı kay
dı. Yer2 düş:ü, kalkınca bana 
kii.für ettı. Ben de onu ittim. Yine 
yere düştü, kalkınca bana bıçak 
çekti, ben de elime geçen bir sö. 
ğüt dalı ile kendimi müda:aa et. 
tim. Bizi ayırdılar. Üsküda<.ı gel
dik. Orada kahveci Ziya bizi ba· 
rıştırdı. Elini öptüm ayrıl.:h:<. 
Birkaç gün sonra has<alandığı:ıı, 
bir gün ~'Onra da öldüğünü ögren. 
dim ve polis beni yakaladı. Bcr..m 
suçum yoktur, tahliye edilmemi 
isterim• demiştir. 

udum. Bakraç, yavaş yavaş do. 
luyor, köpüklü suyun yükseldiği.. 
ni görüyorum. 

Arkadan gelen yumuşak ayak 
seslerile ikimız de döndük. Kor
karak, küçük bir feryat kopar -
dım, Karşımızda çok uzun boylu, 
iri vücutlü bir adam, arslan gibi 
yeleli bir köpeği tasmasından tu. 
tarak karşımızda duruyordu. 

- Korkma, yabancı değil. Bi. 
zim akrabadır, dayımın oğlu ... 
O da çütlikte çalışıyor. 

Sonra, erkeğe beni işaret ede
rek: 

Halbuki rapor: Şabanın, ba~ına 
vurulan sopa darbesi yüzünden 
menenjit olarak öldüğünü yaz -
maktadır. 

Duruşma; Ç'içek dağında bulu
nan bütün şahitlerin ifadclerınin 

aldırılması içın başka güne kal. 
mıştır. 

Beyllozda bir or
man yangını 

Evvelki gi.i~ Beykoz civarında 
vukua gelen orman yangınında 
400 metre murabbaı bir saha yan· 
mış:ır. Beykoz Müddeiumumiliği 
htıdise hakkında tahkikat yap -
maktadır. Yangın Üsküdar itfa. 
lyesinin \'!! Jandarma efradının 
ve köylülerin çalı§masile bastın!. 
mıştır. 

- Hoş bulduk Recep ... 
Annemin selam gönderdiği in· 

sanlar arasında Recep isminin de 
bulunduğunu hatırladım: 

- Annemin sana çok selamı 
var Recep. Hem de, c o sana kö
yün güzel yerlerini, dağları, pı. 
narları, mağaralarını gösterir• de. 
mişti. 

Bunları söylerken onun yüzü; 
ne bakıyorum. Rengini seçeme • 
diğim gözlerinde keskin pırıltı • 
lar var. Hafifçe çıkık elmacık ke. 
mikli yüzünde, tunç gibi donuk 
bir renk yanıyor. 

Beşiktaş kulübü, Ankarada 
Gençlerbirliıli takımile Türkiye 
Birinciliği için yaptığı müsabaka. 
da çıkan hadise dolayısile Ulus 
gazetesinde çıkan şiddetli tenkit 
yazısı dolayısıle gazete aleyhine 
mahkemrye müracaat etmeğe ka. 
rar vermiştir. 

---<r---

Sahte paso kulla· 
nan küçük açık· 

gözler! 
Son gunlerde talebelere ait 

tramvay pasolarında bazı kim -
sclerin sahtc::iıriıklar yapiık -
Jarı görülmüş.ür. Birkaç kişi bu 
suçtan yakalanarak Beyoğlu Müd. 
cteiumumiliğine veriimistir. Suç. 
!ular, ,atilde de muteber sayıldı
ğını gördükleri talebe pasolarını 
öteden beriden tedarik etmekte 
ve kendi resimlerini yapıştırdık. 
dan sonra iğine ile de üzerini 
zımbalamaktadırlar. Tramvay t. 
daresi biletçi ve kontrolörlere bu 
hususta dikkatli davranmalarını 
bild'rmiştr. 

sıl? Küçük Yıldız ne yapıyor? 
- l;lepsi iyler Recep. Şimdi ha. 

brladım. Yıldız sana bır kutu 
gönderdi. Fakat içinde ne oldu • 
ğunu bilmiyorum. 

Bir şey düşünüyor gibiydi. Bir 
taraftan da köpeğinin başını ok
şuyordu: 

- Baruttur, dedi. Ona haber sal
mıştım. 

Yine güldü. Bır sıra muntazam 
diş azının içini aydınlık göste • 
riyor: 

- On dört yaşında aroma, Yıl
dızt yiğit erkeklere değişmem .. . 
Saçı örgülü olmasa, onu panto • 
!onla omzunda çiftesile ~t üstün. 
de göre'!ler erkek çocuk sana • 
caklar... Benim arkadaşımdır. 

"V,, lıarfl e.r 1 

milcadele 
Yazan: Ahmet Şükriİ (. 

Son günlerde ansızııı, 0 

• V • hareketi ç:kıverdi. ~ 
Berlin ı:adyoları ve lııı• 
Alman ajansları •V • det' 
sediyorlar. İngiliz Baş'-V' 
çil • V, hareketine işti!" 
oıırduya. hitaben bir ıne> 
derdi İngiltere Başveı-ili 
•V • i~oreti işgal altınd• 
memleketlerin yenilınel 
nin bir timsali ve ayni ~ 
•nazi istibdadını bekiiyeP 
bir remzidir .• 

İngilizler, Çörçilin sii> 
de anlaşılacağ. üzere. b 

' kendileri benimsiyorlal· 
rupanın Aimanyaya kar 
ııacağı zaferin sembohid 
taraftan Almanl11r •V t. 
kendilerine ır.a'cd cycrlar 
göre de ,y, Avrupanııı 
İngiltereye karşı knzaV · 
rin bir rcP.' ·idir Bu h•i' 
mantar ve İng.lizler de 
mak üzere, bLoti.n dün' 
harfi etraf nda topfanr.'· 
kat hareket, kBr döviı~' 
vam ediyor ve •V • dc!I 
kasdettiği anlaşılmıyor. 

Almanlar, ,y, nin keP. 
!erini temsil ettiğini isb· 

için o-rtada tes'it ed. lece~ 
varsa, o da kendi zafer 
ğunu ileri sürüyorlar ,oe 
ten bu, doğru bir erg" 
görünüyor. D:ğcr tarrJl!l
ler • V • rıin bugünkü def 
ki zafere deliılet ettigini 
yorlar ve •V. harf'ııiJl 
Vıctory yani za[er kelirı' 
harfini teşkil ettiğini, JıS' 
mancada zafer manasıJ11 

• V. harf ile başhyan .b, 
_mevcut olmadığını s?iı' 
Bu Ingiliz iddiasına go 
• V, etrafmda topfondı~t 
dır ki Alır.anyaya karl1 

ınin edilecektir. 
Bu iddialardan hangi5 ~ 

olcluğu kai'i olarak kC
5 

Ancak İrıgilizler:n, ötrd 
man işgali altında bvh1 

leketlerde tahrikat yaf1, 
dukları malumdur. 1ng• 
de[i, Alman istna,,ıı>3 

memleket halkının, ızıt'ı 
emrivakiı kabul ~tın'': 
ni olmak ve ıstık lal ~i 1 
ya uğrıyan miiletlcrıfl t 
de daima canlı bir h\ 
makt-r. Bu sebepıedır 0 
radyosu, bugün bir kaÇA 
şu ve bu memlekette 
resine karşı yapılan rıı' 1 
ya organize mukaveıt"·e 

1 
tinin nakline tahs!s e 
Bazan bir mektep talcb 
tıklan, hazan bir işçi 1~ faaliyeti hakkında ına 

. " !erek Alman iradesin•11
11 

bakküme dayand ğı ;ııı 
teniyor. 

Geçen !erde Fransıl. 
·ııO 

günün muayyen saatı c 
den dışarı çıkmam:Y3 

mişti. Böyle kütle lı~1 
lan pasif hareket, ile 
reket için yap:lacB~ el'. 
başlangıcını teşkil eOi! 
•V• hareketi böyle b 
tihdaf etmek üzere bJ• 

bilir. ~t 
Fakat Almanlar bıl ı 

nimsemek suretile !ıı~ 
rasına k;ırşı mukab'.1 

i't 
ile mukabele etmek . :1 
Filhakika AlmanJşt ı~ı 
lar altında yapılacak 1_, 

I"' 
1- Ya •V• hareke: 

ğe teşebbüs ederJcrdı 
k

. . d;;•ıt' zan her ımseyı - ,. 
rek cezaland;rırlarO~ 

)
., 

2- Ve yahut c\'• ı 
d ·ı . . her rek ken ı erı oe .e 

harflerile süslerler t. 
teşcvvuş me ·dana ~ 

Göı ülüyor k! Al111' ıJ 
ci şıkli.ı tercih ctnıii1~11 
nen her tarafında ·r 
• V, harfi görün ,c~~ ' 

il 
•. , .. 

olsa ferektir. a• ııd 

- Ben de sen•nle geliyorum 
Nezik .. 
Eu.ı~n sı bcbir anlıyamıyan 

Nezik, hayretle yuzume baktı. Fa
ka< blrşey söylemc1ı. Biraz ev. 
ve: yatak a :!ığı odanın ~anında. 
ki k ı> an ıç .. gırdı. Elinde içi, 
kalaylı, d•• kır- •ı büYük bakır 
bir kC'\'Dyln dönrlil. Orü aı;-ık sofa· 
dan, od l.rın " ~vctinde bir ka
pıya .:ıe:. Jbc. ) ,,,_duk, ıu.,ııyı o. 

Ser:n bir lıaYa bütün vücudümü 
sardı. Yapraklrı fısıldatan, arala. 
rından sızan ay ışığını yerlerde 
oynatan hafif bir rüzgar esiyor. 
Uzak1arda havlıyan köpeklerden 
baska hiç ses yok. Yüksek boylu 
ağaç !arın altındaki çimenlere dü
şen mavi aydınlık, yeşil renkle 
garip bir ş~kilde kaynaşmşı, ö. 
nümde incecik vücudünü saran 
bol cntarisile salınarak giden Ne. 
zik, çıplak ayaklarile ipek halı
lara basıyor gibi. Elindeki kovanın 
sapı sallanırken gıcırdıyor. 

Konu madan yürüyoruz. Ku • 
lağıma bir su şırıltısı çarptı. Bir 
yos n kokusu duydum İleride 
büyük bir ağacın dibinde beyaz 

Ne1!k, bak!acını, çakıllı yala
ğın içine bıraktı. Suyun sesi yü. 
rüyerek gürültüyle koğaya ak • 
mağa baş!adı. Etrafa baktım. Ye
şılle karışan mavi ay rengi, ağaç
ların bo~luklarından, yaprakla • 
rın ara~arından sızarak, ortalığa 
rüyalı bir mana vermiş. Oluktan 
bakraca dökülen sular gibi, gizli 
bir mrnbadan yüreğime değişik 
güzel hisler akıyor. 

N ezikin sırtını örten ince ör • 
gülü saçlarında bile mavi bir renk 
var. Bir elini beline dayamış, başı 
hafifçe öne eğik, kovasının dol11· 
şunu seyrediyor galiba. 

Ben bu yabancı, tanımadığım 
alemin aylı gecesi içinde mcs • 

- Recep bak dedi. Bu bizim 
çiftlik sahiplerinin kızı. Senden 
korktu. Hakkı da var. Bu koca 
kurtla gece vakti Pınarda işin ne? 
Kızın sesi değil yüreği konuşu

yor gıbiydi. Kar~tmızda heykel 
gibi duran erkeğe bir bağı oldu. 
ğunu derhal anladım. 

- Ne sustun? 
O zaman, Recep konuştu. Ku. 

!akları na bir güneş ışığı çarpmış 
gibi oldu. 

Üstleri gölgeli dudaktan yan 
aralık, bir şey söyliyecek gibi. 
Fakat söylemiyor, pırıltılı göz· 
lerile bana bakıyor. 

N ezik, ona cevap venneyişine 
içerlemiş gcbi, çıkıştı: 

- Zaten konuşmağı bilmez ki ... 
Ağzından dtrhemle lakırdı çıkar• 

O, kalın boynu üstünde büyük 
bir heybetle duran başını hafifı;e 

arkaya doğru atarak güldü. Son· 
ra bana: 

O söylerketı; gözlerimin önüne 
kulaklarının ü.stünden örülen, iki 
altın örgüsü, çelik gibi parlıyan 
koyu yeşil gözleri, yanık bakır 

renkli yüzü, daracık kalçalı, ince 
vücudü, ) aşından daha büyük gös. ı 
teren boyile, YıldıZ" geldi. cAl ab· 
lacağım bu sene son sınıfta olma
saydım seni yalnız göndermezdim. 

•V. harfi görüJuııcC.rt 
tak bel İngil!z zafı 1' 

bugünkü Alman ııfr 
!et ettiğini anlarrı8~ bı 
ğildir. Herhalde bil~· 
kisafı ne olursa oJ>ıl,, 

. ncıı"' rafındakı bu m 3~ 
garip harbin en g 
milletler için ibret~~ 
hasını teşkil edece 

- Hoş geldin, dedi. - Sağ olsun, dedi. Baban ~ (Arkası Var) 



İngiliz japon ittifa-
kının macerasını unutmı
yan japonlar vardır. F &• 

kat bunlar artık eski neı
lin diplomatları sayılı- 1 
yor .. 

t ı !~n. dargınlığı 
ı0ti ~ ~lı Keınal SUNMAN\ 
d a tıle Jannn . . 

zarile bakılmaktadır. Bugünkü ja
ponyanın mukndderatını idare 
mevkiinde bulunanlar arasında 
artık o ~ski ittifakın hatırasmı di
riltmek istiyenlere tesadüf edılmı

yor. Dendiğine göre japon ingilize 
karşı dargındır. Çünkü İngiltere 
ittifakı tazclememiş, buna lüzum 

görmemiştir. japon haleti ruhiye
sıne dair yazı yazan Ameıikalıla

rm söylediğıne göre; japonlar ken
dilerini dörtbir taraftan kuvvetli 

an b· h r" yayn gıtmıs 
ır ay!" ~· 

nanıarınd 1 Yazı ile dönmiış. 
leıinin h n aı~lutt.ğı Japon di!
ı lır 0 er bıri bir çiçek ismı 
hal ~t . çıçeklerın arasında ge-
Unleridıse hayali bir alem.n tat

hep za~~i ~.ulemı dolduranlar 
Loti Za~ ırer gölgeden iba
ıtsında de~ ~akikati anlatmak 
lun~ tglidir. 

.1anın -c· 
g6tn:.ek ır çok ~erlerini ge-
balarını ve kendıne göre de 

'lı, hern Yazrnarıın hem ele
Lotin·saadctinı ıJrak etmiş o

JaPonJ n aniatt.ğı japonya ve 
• ar da h k"k \e JilJ>o 1 a ı ntteki japon-
lar da n 1: 

8 benzememiş. Ja
o ı•'ran 

Oktırk sızın o romanla-
er O ren hoşlanmamış olabı· 

rakiplerin turlu tertibatı içinde, 
her teşebbüsü akim bırakılmak is-

teniyor görmekt<>dir. Asya .kıt'a
sında ilerlemek istiyor, buna karşı 

İngiltereyi ve Amerikayı muhalif 

\"oziyette buluyor. Onun ıçin ga
yesine Yarmak, kendine yardımcı 

bulmak içın başka müttclıkler a-
de bn ~~anların yr.z ldıgı de
-çhuı b ~ aı 1 için Jaı on oı>ı: 
'Starlı ~i~nsandı. japonya da oy- ramaktadır. Nüfusu gittik\'C artı-
() rr.e?tıı krnemleket. Avrupa ı- yor, artan nüfusunu beslemek için 

it tat ıı ~- etın munasebetlerı de yer ararken karşısında yine 
e (;~ d~r .~arzda başlamış \C İngiltereyi ve Amerikayı buluyor. 
\\'et 0Jle devam etmı-. J·aponva kendini sanayi memleketi 
li( guven '!l' " 1 

olarak lJ en Avrupalılar hep haline koymuş, ona göre çalışıyor. 
tini gö t zak Şarkta da kuv- Fakat iptidai maddeye olan ihti-

etıe ia~n erm:_k isk>mişler, bu 
ı:ı~nıı~an ~n uzcrinde hiç de yacı dolayısile hep hariçte başka 

', Jal>on d b1r intıba bırakmış- yerlere muhtaç. Geçen Avrupa 
1ta Çare a kuvvetJi olmaktlln har-bınden çok kar etmiş olan ja-

eıı \'\'elliler ~lmadığını görmüş, ponya bu seferki kavgadan da is-
islJJ tetı ile gıbi olmağa bÜtün tifade etmek istiyebilir. Uıkin o 

ctPo11 b·· Çalışmıştır. zamanla bugün arasında çok fark 
tıkt oyıe k k an ve k ce _e_n~i ~endine çn- var. 

\re "liV\·eııi b endısını kafi derece- =============== 
'Tarlığ1 1 ulduktan sonra Rus- HALK--' 

dogu ı ~_?oy ölçüşmeğe kalk- _.__ ' 

'~~hep ~!ıu~~ kazannuşl.r. ÜT LJ NLJ J 
arıa Jaı>onun dünyadaki ıtibar~ 

ha kgalebeden büsb" •• ş ad sonra u-
a nUs •t, arttıkça artm~tır. 
al'if~sf a ıle harbe girişeceğı
ter kı nde Ingiltere gibi bır 

1•erı(!rn v~rdı. Rusyanın Asya
$b5 ~ ııer .e~ınden endişeye dtişen 
gor' ltıı.ııte;iç~~ .onu mağlilp edect!k 
1ttl l'aı\ttı b""u~mdı. Sonra yine 

ltta ır"ıt uyumesinden Uzak 
<:> gıd ' 

ı.l'an A.. e Y.ayılmasından hoş-
<arda . merıkalılar da ilk za
\c•rece~a~nlara ümit ve ces.ı· 
~lın b.r vaziyet almaktan 
t lk arnışıardı 
L 

1nci N"k · 1"ten ı olanın Rusyasını 
a~t:ı bSOnra japonun ve ja-
~t lotırikalığı anlaşılıyordu: 
ı>R•l1t1İi ı.n romanlarındaki gi-

l'atıın ~ 
~a. ela b tnaglCıbiyeti Arnerlka-
aPotııın aşlangıçta i tendiği hal

ıı~ %k 0 
ka.dar çabuk galibi

~aÇJ.rrn Yenı dünyanın neş'e
~allt ~ır. 

eısi 'l'~i Amerika Cum
esi \1e ~ or Ruzveltin araya k o !tacı usyayı ne kadar müm
Uttarrn:r ç_~buk gali.bin elin-

~· ı ~b: U~ere ıki tarafı ba
t~tı ~ Psiz olmamıştır. Ar
j tı ıçınra Amerikanın dip-

~e~l>oıı~·a n ~usya ta.bil bir 
ır:e ba ~a ılerısi için endişe 
>.ege ~ ~ı.ş bir rakip gibi 
"'lr-<l ş arnıştır. 
~t>k lldanb . 

lı Ve lıçi Ar,yanlar, 
ıikayetler, temenni. 

la ve mliıkiilla 
Daktilo aranıyor 

Deyoğlundo Topçeken sokağında 
Sulh l\Inhkcmeleri karşısında 27 nu
maralı B. Nıizım Kaygunıın yazıha
nesine kanaatkfır bir ücretle bir dak
tilo bayan aranmaktadır. 

Talisiz bir genç luz İf arıyor 
c 18 yaşında, ortaokul mezunu, dak

tilo bilır bir genç z bir ucretıe 2 ay 
kadar bir işte calısmak istiyor. Arzu 
edenlerin çalışına şarUarıyle bırliktc, 
Son Telgraf Gazetesine (T.T. 252) 
Rumuzu ile bildirmeleri ı·lca olunur.• 

Mu..-akkat hir i~ arıyan genç 
Ortamektebin 8 inci sınıfına kadar 

okumuş ve mali vaziyetinin darlığı yü
zünden ta.hı.ili bı.r.ık.mak tehlikesinde 
kalan 15 ya~ında zeki, a!ıt, mahcup 
bir kız, talihsiz annesiyle kendisinin 
maişetini temin eimek için hayat.a a
tılmak guyesindcdi:. Terzihane, atöl
ye, ımalfıthane gibi yerlerde kıınruıt
kllr bir tlcretle i:; vermek surdlyle bu 
fakir aıleye yardımda bulunmak isti
yen tılicenap iş sahiplerinin Son Tel
graf Halle Si.ıtununda Aylme yazma
lan rlca olıınur. 

Bir Daktilo İ§ arıyor 
18 yaşında lise 1 l de kimsesiz bir 

kızım. Resmi, hususi bir muessesede 
veya bir tkarethanede yazı ve hesap 
işleri • üzerinde çalışmak istiyorum. 
Daktilo da bilirim. Talip olanlann 
Son Telgraf Halk Sütununda (K 'K.) 
rumuzuna müracaatlerini rica ederim. 

A~ ayı iJ ~rı. bu noktai na-
h"'lleriı.;ae .de teyit edilmis ol- Kimse.iz bir genç iş arıyor 

11 1Wru1 .. lle Ru.;;ya aras~nda Yaşım 18, tahsilim lise 1 e kadardır. 
tıa~ışver~ı~o~. İk. i tara! da bir- Resmt, husus! müessese ve buna mU· 

Ilı Şın Ü masıl yerlerde calışıruık emelindeyim. 
gi~ il hatır ı er\ götürmüş, Arzu edenlerin Üsküdar 98 No. hı Yıl-
~ ltrle J ını saymış. dız Otelinde Mehmet Özsar'a müraca-
t\;gelnce· aPonların münase- ntlerini saY1ılarla dlLerlm. 

~I u~iiro'n!;.~iş ~nlcrin ha-. Gelen ı, Verme Mektupları 
g ·•lltnı ıu1r zamankı 

e~. Olab~:ış Yaşlı japonlıır 
ı tı~ı · Fakat bunlara 

ıJ t. h. ın diplomatları na-

;~ y~llt 
ıst ' 

Kiıtip, Bayan H. Y. Z, Çalışkan 
Türk, N A, Bayan Ayten: Nam~nnı
za gelen mektuplan acele aldırmanız 
mercudur. 

l14 Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

dinledi. ŞahiUerin SÖl lcdiklerini 
tekrarlı~ acak değilim. Sadece o 
sözlerin bile tahkiknh genişletmek 
için bir mahkeme he)·ctine kuşku 
\"ermcğe kiıfi geleeei',ıini sanı~ o
rum. Hnlhuki, 'üzde .rü:r Vcdn
dın bu cina;) ettt• hiç rolii olma
dığını. katilin tamnmilc başkaları 
olduğunu dn i bat cdcbill'-<."eğinı. 

Bu yolun içindel im. Şahitler ha
na biitün ipu~larını vcrıni lerdir. 
Yalnız hu ipuc:ları iizerinde yiirii
~·ehiJınck, hakikate \'asıl olmak İ· 
cin onları sıkı bir sorgudan geçir
~ıek liızundır. Bu i.sc am·ak kara
nnızla 'e ahitleri tahtı zanna a
lınmnlarilt• kabil olabilir. 

Yiiksek heyeti lıi'ıkimcnizin bu 
hususa karar 'ermesini ısrarla ve 
adaletin yüzde yiiz bir isabetle tc-

,,__], 
Bira lmaıAtı ı 
arttırmak azım 
eGçen yaz; bira buhranının 

e~ had devresi idi. Bu yaz 
iç.in bazı tedbirler alındı. Fa
kat, imalat, yine ihtiyacı kar
ıılamıyor. Nilıayet bira fab
rika•ı muayyendir. Bütün 
memleketin ihtiyacını bu fab
rika karıılıyacaktır. 

Böyle §ey <?lmaz. Bir, iki 
fabrika, bütün Türkiyenin bi
ra ihtiyacını kar§ılamaz. Ya
zın, çok $tlr/iyat oluyor. İs
tanbulda, mümkün mertebe 
ihtiyaç karşılandı, diyelim. 
Fakat, unutmamak lazımdır 
ki, Türkiye, lıtanbuldan iba
re: değildir. Bir çok Anadolu 
ve tafra ıehir ve kasabaların
da, ycu;ın biraya i.htiyç hisse
den ve almak iıtiyen vatan
da§lar vardır. Bu vatand41lar 
her istedikleri zman bira bu
lamamaktadırlar. Muhtelif yer 
lerden aldığımız mektuplar
d_a, bu hakikati öğrenmiı bu
lunuyoruz. 

Bir çok Anadolu ve Trak
ya §ehir ve kaıabalarına bira 
çok mahdut ve muayyen laaı· 
lalarla verüiyor. llk ağızda a
labilen alıyor. Sonra, bitti, de. 
nıyor. 

Görülüyor ki, •arliyat çok
tur. Devletin, ha/il içkileri 
tamim etmek i.tediii de ma· 
liim .. O halde, bugünkü bira 
imalatını çok daha fazla bir 
hadde çıkarmak zaruridir. 

Bilmiyoruz, alakadarlar ne 
düıünüyor ve bir tedbir al
mak üzere bulunuyorlar mı?. 

BURHAN CEVAT 

Karpuz Kavun 
sergileri 

Karpuz, kavun mevsimi başlar baş
lıımaz seyyar kaı']>uzcuların sokakları 
klrlettigi ve karpuz sergilerinin şeh
r.in umumi çehresine bir köy manza
rası verdiği görülmüştür. AIAkadada
ra yapılan bir tamim ile şehrin t.ır
puz satıcıları tarafından kirletil ~
sine musaade edilmemesi bildirilmiş
tir. 

-2-
Haklkt astma'nın sebepleri ka

rıştıktır. Sinirden gelir, beyinden 
gehr, irsi istıdnttan olur. Sebep
ler daima ayrıdıı. Sinir taharrOş
leri, burun direği, iriliği, bez.lerın 
şişkinlıği gibi arzalar ve hıız.ım 

bozukluklar astınaya sebep olabi
lir. Azadan hiç birinde sullcşck
kül olmadı·~. mikrobik ve entanl 
sebt.•pler olmadığı halde de görü
nebilir. 

Yumurta, et, balık, çlı;ek, 13-
' nnta, esans kolı:ul&n astma nöbe
tini davet edebilir. İkllm, hatttı 
maha ile dcği,?tirınclc blle mües
sirdir. 

Her astmalı araştınrsa, kendi
sıni rahatsız eden bu ehemmiyet
siz sebepleri k~'"fcdcbilir. Nöbe
tin gelmemesi için ilk çare bunun 
hangi sebepten ilen geldıgini bul
maktır. Bulduklan sonra da te-
davisi hekim iıildır. Su, rontgen, 
nşı gıbi muhtelif tedavi usulleri 
v1ırdır. 

\.--------------~ 
celli.si için istiyorum. 

Bundan onra hikim eli) le: 
- Peki .. 

Diyen bir ~are1 yaptı ve müd-
deiunıuınidcn sordu: 

- Ne dersini7.? 

1\liiddt>iumuıni hiraz dii ünerek: 

- Suçlu \·ekili ..• 

Di) t! a°"ırdan alarak \"C diisliıı
cclcrine .;elfıınet vererek söze 
başladı. de\ am etti. 

_ Şahitlerin ifndeleriııdcki ha- 1 

-zı cUnılelcrc istin t ederek )İne ~·l· 
hitlerden Ferdi ile ahan, leh
mct, Mu taf:ıııın tahtı zanııo alın

maları ve 'ine Reca inin mahke
menize suçlu olarak <·clhiııi i ti
vor Bunun it-in de lJC1iİncn tnlıki
kat;n te\' iin~· liizum göstl'riyoı. 
Sudu ,·ekili talebi yaırnuş ıılmuk
ln herabrr he) eti hakime~ e vcsi
kalal" tevdi etmiı; dej::ildir. Bu ve
sikalar eğer şahitlerin bir nevi if- ı 
şu:ıtı mahi,)etindc olmasn:rdı he
men ben de keudi~i ile birlıktc >.a
hiUcrin hatta 'akit geçmeden hu
zurunuzda te\ kif edilmelerini i -
terdim. Bu \ aı.İ) et nıe\ cut olma-

KEME RDE: 
Mecliste dilini, sof
rada elini kısa tut! 
" Sen bu Hasanın ne mal olduğu
nu bilmezsin .. pireyi deve, yapar.,, 

--E Y.azan: BOSEY N H Ç ~--
ne dili! .. Bir taraftan masanın üs
tuniı temizliyor, mezel<'rı bit!.rı -
yor; bir taraftan da, cır cır söy. 
leniyor.. Her l:lfa karışıyor. Bu, 
benim de arkadaşların da sinirle-
rimize dokunuyordu. Nihayet, 

3 - so" T! LC RAF - 2:l TEM:"lf1Z 1t.ft 

aşmabarrfrler . 
}Je Diyorlar? 

l•@l!Jın~jll~]· 
f !iif].lrl ~ ü!ll 

l KD A.M 

Profe or B. Hu eyuı Şükru Baban 
2 incı buyuk A\ rupa harbırıın b~ın
da Alırıanyanın hedefının çok muhdut 
'e basıt gorunduğünu soyledıkten son
ra: 

cGeçcn (1914 - 18) hnıbınde haki
ki hasım Alınanya ıçln İngıllere idı. 
Bu h, ı pte de Lehıst.ın, Fransa, Belçı
kn, lloland:ı gib maniler nıhaycl tali 
cııgellcrdiı ki oı l<ır ortcıd.ın kalkmak- ı 
la Ccm1cn ve Aııglo - Sakı onlar or
tusuz "anı bılarn! veya ınuluır p ka
dc ne ı kalmamış oldugu h.ıldc kar
şıla llı. b ılundular. 

Plaj ıafaıı aurmek 
ıs yenlere tavı :re er 

Plaj safaaını Pazar ve Cu
martesi gunu çıkaramazsı

nız. Çünkü, çok kalabalık

tır. o kadar kalabalık ki, a
deta, denizin suyu bile kırle-
niyor, bulanık bir renk alı

yor. En asude banyo zamana 
dığer günlerdir. Sabahleyin 
saat onda denize gidip saat 
yarıma kadar kah sularda u
zanmak ve yüzmek, kah, kum 
larda güne§lenmek .. 

Fakat, herkes iş güç sahi
.hi. Diğer gunler, bu saatler
de demze nasıl girmeli?. 

Üç dört bıçkındılar.. Hepsinin 1 
birer omuzu nşugıda, bırer omu
zu yukarıdaydı. Yürüyüşlerinde, 
adun atışlarında, külhanbeyliğe 1 
üzenenlerın garip hususiy~lı var. 
dı. Elleri pantolonlarının ceple. 
rinde, kısa bir mesafe dahilındr 
gidip r;eliyorlardı. 

ben: ı 
- Haydı çocuklar, kalkın gide-

Jııgııleıe s.ılhu kab ıl ctrı ez;;e onun 
imha ı .; rlınln yeg•ıne ga~ esıdır. ı
tal~ aııııı FnııLo;;a ızm hwlınden onrn 
mucade e.} c karışma ı d.ıh z yadc bu 
ı te Al mınyıı~a m..ıavenct ıçındı. Bcr
lin. ad.ıl..ıı ı :;ıkışlıı k<'ıı, Roma da bu
t un Afı kayı Ingılız ordul::ıı ından te
mizlemek rolunu üzerıne olnıış bulu
nuyordu. Bu işın ne derecelere kadar 
baı;;arılabıldıgı ıneydand;:ıdır Maaına
fih bilahare bulun &ılkun ve Gırıt 
haıck(tkrı hep Ing lız Akdeniz kud
rctıı e indırılmiş daı·belerdı. 

Size, Pazardan maada gün
lerde denıze gıı meyı hem ra
hatmız için, hem de dünya 

Bir bnesi de vardı ki, bir ke
nara çekılmiş duruyordu. Başın
da gazli bezden, sarık gibi bir 
sargı vardı. Sargının arasından 
pamuklu çıkmıştı. Bu, öbürlcrile 
konuşmuyor, onlarla beraber do
ll(lmıyordu. 

MaWke~nin kapısı nçıldı. İçe. 
ııden çıkan mübaşir, bunların 
yanında duran bekçiye: 

- Bunlan sen mi getirdin hem
şehri? dedi. Bekçi cevap verdı: 

- Evet, ben getirdim. 
- Topla da getir i~ri.. Hepsi 

bura<lalar mı? 

- Buradalar! .. Hadiyin baka -
hm .. 

Başı sarılı olan önde, öbürleri 
arkada, mahkemeye girdiler. 

Hakinı, sıra ile hepsinin büvi. 
yetlerini tesbit etti. Davacı, başı 
sarılı olandı. Diğer-dört tanesin. 
den dava ediyordu. Davasını şöy
le anlattı: 

- Efendm .. Bunlar sözde beninı 
arkadaşım. Dün gece ~p beraber 
içmeğe gittik. Oturduk meyhane
de .. Başladık içmeğe .. Saat on bu. 
çuğa kadar içtk .. Saat on buçuktu. 
Bu Veysel: 

- Haydi artık gidl'lim, 
Ben de: 

credi. 

- Daha erken, biraz daha otu
ralım .. dedim. Sarhoşlukla, 

-Vay, sen bizim oturmamıza 
kalkmamıza karışıyorsun. Diye 
küfüre btişlndı. 

- Ağzım topla Veysel.. Ben in
sanın ç-cnelerini kıraraım! dedim. 

Masadaki rakı şişesini kaldı • 
rınca kafama vurdu. Bakın işte, 
şuradan, alnımın üstünden kan 
akmağa başladı. Kanı görün~ be. 
nim ne\rrim attı .. Buna bir yum
ruk yapıştırdım. Onda sonra çul
landılar dördü birden üzerime ... 
Ver Allah ver .. Yer misin, yemez 
misin! .. Pestilimi çıkardılaı·. Ba. 
kın ne hale getirdiler!.. Hepsin. 
den davacıyım. 

Davacı oturdu. Birınci maznun 
Vevsel kalktı .. 

..:_ Reiz bey, dedi. Bu Hasan her 
zaman böyledir. Meşhur sözdür: 
cMecliste dilini, sofrada elini kı
sa tut!:t derler. Halbuki, bunun ne 
di durur, ne dili. .. Her yerde bu
nu yapar .. Her yerde dayak yer .. 
Zaten dayak yemese, içi rahat et.. j 
ınez .. Uyku uyuyamaz. 1 
Hiıkim. ihtarda bulundu: 
_ Ge,·ereliği bırak .. Bak, ada. 

mı döğmüşsünüz .. Ne diye~ksin? 
Döğdünüz mü, döğmediniz mi? 

- işte onu anlatıyorum efen -
dim. Dün gece beraber içmeğe 
basladık. Bunun ne eli duruyor, 

dığma göre davanuı oldufo gibi 
devamını isterim. 

Müddeiumuminin hu talebini 
dinledikten sonra lıakim: 

- ~Iüıakere i<:iıı t·el:.e~ i on da
kika tatil ediyorum .. 

Dt·di \'e •. -.alonu boşalttı. 

llitkiııılcriıı içeride ~ irmi h<-s 
dakikadan fazla knlnuısı herkesin 
merakını celbcdiyor \"C koridor
larda ınulıtelif konu~ınnlnr olu
)<>rdu: 

- Görü,·orsun ~ n; hakimler ka-
rar \"crım-diler. 

l\1ıııaffcı· ağır hastı 

İhtimaller :.nrilı .. 
Vcdııdın katil olınadığ-ı muhak

kak unldsılnt·ak.. 
Biçare adam tevkifhanede cilc 

clo1duru)or. 
Bövle s.i~ li~ cnl~r olduğu gibi 

tamnnıilt· aksiııi iddia t..-dcnler de 
\ardı: 

- Muzafferin sö~ lediklcri ~ ııl
nız zan ve tahminden ibaret. 

İmk:inı 'ok. Ne fl'rdi. ne de c
'indekiler k ıtil olmazla 

A\ ultııl cambaı.lık ~ ıı \ or. 

lım ! dedim. Ona da karış'ı: ı 
- Daha erken, oturun! dedi. 
Biz gitmeğe kalktık. 

Geçen 22 Haziranda b ıcnbıre Kı
zıl Ru ~ ayo taarruza geçilınesı hıırp 

gayesı baKımınd::ın dlkkatt' ae er na
zı~ bır me eleyı ortaya ntmaktadır. 
Almanya içın bu azim .ş rk reket 
\ e kulfl'tı yine a 11 tek du man İııgll

tcrcye tecavü:ı:un bıı· parça ı mıdır, 
yok a mustdkil bır hedef mıdır"' > de
mektedır. 

- Dünyada bırakmam; bekle. 
yin, hep beraber gideceğiz! .. Diye 
çamurlaşmağa başladı. Yakama 
sarıldı.. Ceketın yakasını yırta • 
cak. Ben de şöyle ittim .. Sende -
ledi. Ondan sonra başladı küfüre .. 
Bir de yumruk vurdu. O bana, 
ben ona derken, elime bir rakı şi. 
şesi geçti.. Vurdum, şöyle alnı bir 
parça çizildi. Ondan sonra başlad.ı 
Yaygaraya, üzerime saldtrmağa ... 
Arka<ia~lar da bunu tutup bizi a
yırdılar. İşte hepsi bu efendim ... 

Diğer maznunlar Lutfi, Necmi 
ve Nedinı de ayni şeyleri söyledi
ler .. 

- Biz yalnız ayırdık .. VeyscUe 
ikisi kavga ettiler .. Dedıler. 

Meyhaneci Hulusi, garsonu Ce. 
lal, meyhane müşterilerinden 
Muhtar ve Selim şahit olarak din
lenildiler. Hepsi, Hasanın Veysc-

le musallat olduğunu, kavgaya 1 
sebebiyet verdiğini, Veyselle iki. 
sinin döğüştüklerirıi, diğcrlcrinın 

yalnız ayırdıklnrını söylediler. 

Hasan hakkında verilen tabip 
raporu okundu. Raporda yaranın 
sathi olduğu ve üç günde geçe -
ceği bildiriliyorou. 

Mahkeme Veyselin bır hafta 
hepsine \'e bu cezanın teciline, 
Lutfi, Necmi ve Nedimin beraet. 
lerine karar verdi. Maznunlar 
birer: 

- Allah ömürler versin Reiz 
bey! Bastırarak mahkemeden çık. 
tılar. Ha;;an da arkalarından çık
tı. Onlardan on on beş adım ka
dar geriden, koltukları kabar • 
rnış. kollarını sallıya sallıya, et. 
rafına bnkmarak, mağrurane yü
rüyordu. 

Karşı taraftan gekn kasketli 
birisi, koridorda, davacı Hasana: 1 

- Vay Hasan ağebey! dedi. 
Sen misin? Geçmiş olsun! Yine 
sarık sarmışsın. Hasan, etrafına 
duyurabilecek yüksek bir sesle: 

- Bırak, dedi. Şişlediler dün 
akşam. Dört kişi ile boğuştum. 
Hepsini de hakladım. Üstelik de 
şimdi mahkemede i~ri attırdım. 
Hepsi mevkuflu ... 

- Sen işim bilirsin Hasan ağa
bey!. Bu dünyada kimse senin sır. 
tını yere getiremez. Haydi eyval. 
lah ... Geçmiş olsun! 

- Eyvallah •. Güle gule ... 
Hasan, ayni eda ve gururla, 

merdivenlere doğru yürüdü. 

Aman yarabbim! Bu dünyada 
ne garip, ne acayip tipler de var! 

Sö~ lcdiklerini isbat edemi)"or. 

Mahkeme bu iddiahırı kabul e
demez!. 

Faknt kim ne derse desin ha
kimlerin idimaı siiriiyor, q ni.;
bettc de ınahk<>ınc siirii)·ordu. Din
leyicilerden hirisi: 

- Tam otuz altıncı dakika .. 

Derken ınulıakeıııcııin tekrar 
:w•ldığını bildiren zillt•r çaldı. Her 
1 c birbirini ite kaka saloıın girdi
ler. Birkaç anh c '>Onrn mutlak bir 

siikut sa]ı•nu l,aıılaıııı tı. l:liıkim 

knraı ını 1,ildirdi. Bu karardtı 1 ı
~nea su deni)·ordu: 

- Avukat Muzafferin tekliri 
iizı•rirıdc karar ittihaz edilmeden 
önce di~er suhitlerin diıılcıınıcsi 

ıııu' af ık giiri.ilmiiştiir. 

Bıı kararııı tefhimi her tarafta 
bir fısıl't1 u~ andırdı. 

K ul.:ığ':t gelen ctimlclt•r şun lnrd: 

- Hakimler karar \ ernı<'dilcr. 

Knrnr ne lehte ne nlcylılc. 
Gelt-cck sah itler de dinlendikten 

oııru vazi) ete g(ırc tıükmcdlle· 
erk 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cUuık Şark ufukla
rında karaltı> isımll buglınkıl baş ya
zısında ezdimle ~unlaı ı yazmakta
dır: 

cÇok akıllı ve ihtıyatlı olan Jllpon
yanın hem Asya kıt'a ında, hem Ok
yanusı.ı harbe tutuşmaktan snlomı
cnğın:ı şuphe yoktur. Japonya şimdi 
keııJ >;tnı fazla kulINt; sokmıynn 
halarda ı;ı gorıneyı tercih ede~ktır. 

Hcılıalde şıındılık Amerika ılc muscl
lfıh bır ıhtılaf japonynnın işine gel
memekte olsa gerektır. Bınaenalcyh 
japonya şımdl kendisine !azla tehlike 
da\ et etmeksizin fırsattnn bılıstıfade 
istismar ed<>cegı sabalan yoklamakla 
glbı görünuyor. 

Onun içindır kı Japonya znhıı1 .tan
lıyclleriyle Fnınsanın Çın Hlndıstanı

na gbzunu dikıııi~ gıbı gorunduf,rü hal
de Sovyetler bunu Siberyaya te\•cih 
edilecek bır jııporı hi.ıcunıunu setret... 
mck için yaplm&ş bir perde harckeU 
sayıyorlar. 

japonya Hindi Çıni'ye teveccuh e
derı;e İngıltere ile Amerika ne yapa
caklardır"'. Jnponyanın Sıberyada Sov
yellere hucumunu Anglo - Sakson ii
lemi nasıl karşılıyacaklır?. japonya 
mahir yoklamalarla bu uallerln ce. 
vnbıııı bulmaga çal~m. kta ve herhal
de dunyanın Alman - Rus harbiyle 
meydan alan ycnl karışıklığından isti
fadeye hazırlanmak~dır.> 

YENi SABAH 
B. Hu eyin Cahlt Yalçın cUzak 

Şarkta> ısimli buguııku baş yazsında 
Japonynnın Hindı Çinide ü ler tcşk:ili 

için Vi~i hukuınct yıc muz.·ıkeı'Cde ol
du1,'Un1t kaydettıkleu sonra. 

«Japonlar, Amerıkn ve lngıltcre ile 
hakiki ve resmi degılse de zımni 'e 
dolamb;ıçlı biı aııl. şın:ı y pnı:ık ıster 

gıbıdlrler. Anıerikalılunn Ingılte.reye 

harp lc\'azınıı go11deııneler111e ve bu 
11:><1latı lstedıkler gıbı hımaye et
ınelcıınc aldırış ct•nlyccekler ve bunu 
bır harp sebebı telrtkki eylemıyecek"

lcr. Hatta belıu Anıerıka ıle Almanya 
ara. ıııda bir harp !',"ıkarsa bile Üçler 
Misakını keyfi surette tefsir ederek 
harbe k:ın~rnıyacaklardır. Ingıliz~-
ı ln üslerıne s:ıldırmıyacaklaı, maka· 
bilinde ele Hmdi Çinıye yerleşmek hu
susWlcl:. iz'aç edllıncmclcrinı talep e
dentltlerctır. F.ger Amerika Ue İngilte
ıe Uz.ak Şarktakı Japon tehlikesini 
kökunden tasfiye cttneğe şu sırada 

kcndilcı1nı hazır gorınczlersc hiç res
mi bir ınuz.akerc cereyan etmeden 
boyle fııli bir uzlaşmanın kendi ken- 1 

dine tecssus edh·erdiğine şnhıt olaca
ğız. Fakat Amcrlktı B<lhriye Nazırı

nın bir cümlesi var: 
-- Amerikan donanmas1 Uzak Şark. 

ta herşeyi yapacak v;ıuyettedir, di
yor.> demektedir. 

Karar avukata hak verir vaziyet
te sayılır. 

Hakim :\~uzafferin noktni naza
rını rcddcdcnıomiş oluyor. 

Herhalde bu işten birşey çıka
cak!. 

Hakim de VcdıAdın katil olınadı
ğını zannediyor. 

l\luzafCer bo.,; adam değil. 
Da\'anın eyri tamamile deği i

;rnr gilıi!. 
Dur bakalım ue çıkacak bu iş

ten?. 
Karar i.izerinde durnul anlar da 

bu noktayı mcr k cdborlardı: 
- ~ahitlerden 'hangisi acaba ilk 

önce gelecek? 
Bu nıcrak ~dilen nokta üzerin

de de hakim karanu teblie etın~k
tl" idi. 

Şahit Ulvi~·e .. 
Hu anda Muzaffer söz aldı: 
- \'iiksek he~ eti hakime eğer 

miisaade cdcrlcl'. c ahit sıfatilc 
celhcdilınis hııluııan Giiziıı ilkönce 
geJ<tiıı. Yedadııı kızı \'c hadisenin 
de kahrnnuınlarındnu biri olınak 
itibarile ltirçok ~l lcr SÖl li ·ehi lir. 

(Arkası Var) 

hakkında bir tı ır edinmeniz 
için tavsiye ettım. lgeı, bır 
İki gün, izin alabilir vc:y .. ıi'ı-

nizi yoluna koyup, söytecu~ı
mi yapabılırseıuz, p&clJ• .. nn 
hakıki keyır ve zevKuu o za
man tadnbıhrsııuz. 

Diğer gunlenıe, hemen bü
tün pıa1ıarda, muşLerının ck

serisinı kadın ve çocuKlur teş· 
:kil eder. ·ı ek tuK erkek var-
dır. Bunca kadın ••alabalığı 
içinde, siz, adeta, eski saray 
haremağaları gauı, e•ınızı Ko

lunuzu sallıya sallıya doıaşa
bilirsiniz. 

O gün, plajda, daha fazla 
bir samimiyet vardır. Nısbe
ten tenhadır. C.ger, o plaja 
devamlı iseııız, hergunkÜ 

müşterileri tamrsmız. \.JÖZ a
§İnalığı vardır. liir selam ver-
mek kalır. Bu selam ışını de 
sizin zekanız, dırayeunız hal 
ve f asledebilir. Denizde ah
baplık, iyi yüzücülük aaye
ainde olur. lyi yüzücü ve yo-
rulmaz sporcu iseniz, herke
sin dikkat nazannı ustumizc 
çeker&iniz. bir de knyıgınız, 
futamz veya şarpimz olau 
mu .. Değmeyin keyıme:. 

Pazardan maada gunler, 
bir çok plajlar, sankı, bır sa-
mimi aile muhiti halındedır. 
Yabancı kimse yo.lüur. ~ok 
güler, eğlenir, iyi vakıt geçı
rininiz. 

İstanbul plajlarının zevki
ni sürmek için, dedıgım gıbi, 
yaz mevsiminde en az bır 
ay istirahatii olmanız ve her
gün muayyen bir plaja de-
vam etmeniz lazım. l:.ger Ka
lantor, mirasyedi, hazır yıyi-
ci iseniz, bu , uı, meselemn 
halledilmiyen tarafı hiç kal
maz. 

Eviniz, plaja yakın olma
lıdır. Bunun ıçin de, plaJı o
lan bir sayfiye köyüne yazlık 
taımmanız gerek. Tavsıye 
cttiğiııı bu !eyler, düşündugü
nüz gibi, paraya mütevnkkıl'
iılerdir. Bol para ister. E~cr, 
paranız yoksa, nafile kaıkı~-

maym. Çünkü, zevkinız e • 
sik, keseniz delik kalır. Saga 
sola borçlanır, bir yazın eğ
lencesi için, bütün kış sıkıntı 
çeken iniz. 

Malum ya, lstanbut lüksü 
bol olan ıehirdir. Binaena
l~yh, bir yaz denize girmek, 
eilenmek le lükstür. 

R. SABiT 

,,,,_------~ 

Biri mi zinOE"D• 
~epimizin W il 
Belediye bu asan
sörü görmüyormu? 

Yeni Postahane karşısındn Er
z.unım Hanında oturuyoruz. Bu 
h:ın beş katlıdır. GOya asıınsöı il 
de. \>arclır. Fakat bu asansor haf· 
nıuu beş gununde bozuktur diye 
işlemez Han ıle alfıkadcır y117.

lcıcc iş ııahıpleri hııftıının b~ 
gilnunil merdivenleri tııın nmak 
mecburiyetinde kalıyorlar. Hıuo 

sah•bine ,·iki mill"llcaat maale!A:t 
l • f rdılmiyor. Asansor acemı ~
lcre bırakılıyor. Bın<ıenale~h b ı 
h <' bir nihayct \ erılme ini Be
ledıyeden rıca edıyonı 

Erzurum Hanındıı otu nlar 



ONU 
Yatanmıt Aşk ve M•cera Hatır~ 

EV ARARKEN 
1- Yazan : Z 1 YA V B • B 1 l 

Muzaffer oturduğu evden artık 
bezginlik getirmişti. Birinci kaL 
ta oturan bir anne ile iki güzel 

adam dördüncü kata çıkıp gözle- - \ ._,,.,,.,.,
rine akseden güneş yüzlü, baldan 

Köylü- (Otomobilin her tara
fın. hayretle gözden geçirdikten 
sonra) ey, buraya bağlı olan bu 
beşinci tekerlek ne ı>lacak? 

Mükafatlı Bulmaca . ·- -

~ 

Hayatını Anlatıyorum f,, 
Yazan: HALÜK CEtviAL No. 50 

Hastalar gibi sevinenler içifl 
de geceler öyle uzunmuş ki.·· 

kızlar başka yere çıkmışlardı. 

İkinci kattakilerden fabrikaya 
g:tmekte olan genç, tombul dul 
da görünmez olmuştu. Üçüncü 
katın kiracısı kadın ise ona artık 
yüz vcremmeğe başlamıştı. Mu • 
zafferde bir ıç sıkıntısıdır baş 

göstermişti. 

Hele birinci kata kiracı olarak 
gelt>n ihtiyar, kambur bir kadın 
vardı ki yüzüne bakılsa bin par-

!unurdu. İkinci kata yine ih
tiyar bir karı koca gelmişti. ü. 
çüncü k·ttan zaten hayır yoktu. 
Bu yüzden Muzafferin canı fena 
sıkılmıya yuz tutmuştu. Yerinde 
duramıyordu. 

Gençti. Bekardı. Çalıştığı yerden 
iyi para alıyordu. Vakit buldukça 
§Urada, burada gezer dişine göre, 
gönlüne uygun bir av arardı. 

Bu defa öyle bir av arıyordu ki 
bir aile içinde bir tek odaya ra. 
zı idi. Buna kim razı olmaz? Hele 
o ailenin güzel, cana yakın bir 
kızı olursa değıne keyfine .• 

Muzaffer hep böyle ağzına gö
re bir tad bulmak için günlerce 
koştu. Bu hulyalarla coştu. Bir 
türlü arzusuna muvafık bir ev 
bulamadı. Bir pazar günü gezinti 
ve sezinti bahanesile Bcşiktaşa 

doğru yürüyerek inmişti. Karşı
sına minare gibi uzun, Sİ\'ri bir 
apartıman çıktı. 

Apar·ıman pencerelerinden bi. 
rinden yarı ~ıplak soka.1(a bak • 
makta olan bir kadın gördü. Göz
leri kadına takılı kaldı. Dikkatli 
d ikkatli bakmakta iken kadın ona: 

- '.l.tuzaffer Bey, Muzaffer B y .. 
D'ye seslenince olduğu yerde 

şaşırıp durdu. 
- Kim bu kadın?. 
Daha yakına gitti. Aşağıdan 

yukarıya öyle bir bakı~la baktı ki 
yeni almış olduğu sekiz liralık 
şapkası bile sular içine yuvar • 
landı. Genç kadın yukarıdan kah. 
l<ahalarla gülNkcn o ~apkasını ~1-
dı. Tekrar yüksek apart•mana göz 
at:ı_ Kad:nı tanımıştı. Bu 1<adın 
üç ay evvel denizde boğulan ar
kadaşının genç karısıyd Kadın 

Muzaffere: 
- D6rdüncü kat dört numara

ya gelin z, dört numara) a geli • 
n iz. 

Derliği vakit o: 
- Hele bir çıkayım bakayım. 

Galıba Al1ah garip kuşun yuva
sını yapacak. 

ME>rdivenlerı çıkıyordu. Dör -
tlüncü kata gidecekti. Lakin za. 
vallı çocuk üçüııcü katta üç nu. 
maralı kapının eşğinde genç, şık 
bir beyle konu~makta olon eski 
nişanlısını görünce hem kızardı, 

hem de kanarya sarısı renk gibi 
.sararmıştı. Neş"esi kaçmıştı. Fakat 
onların yanından bütün bir ciddi
yetle, aldımıamazlıkla geçmişti. 

Hem de: 
- Adam srn de .• 
Diyip geçmi~ti. 
Muzafferin eski niı;anlısı bu -

günkü çileyi hereksle yüz göz ol. 
maktan çekiyordu. Muzaffer ni. 
~anı onun bu fena huyundan 
bozmuştu. Bununla beraber genç 

talı tenli genç kadını gördüğü an 
bütün dertlerini bir hamlede u
nuttu. Taze, körpe bir kadın kar
şısındaydı. Ne çare iti arkadaş ka. 
rısı idi. 

Eski nişanlısını görmüş müy
dü, görmemiş miydi, orada değil
di. Genç kadın kocasının candan 
arkadaşı Muzafferi böyle ümit e. 
dilmedik bir zamanda bulduğıına, 
görüp çağırdığına o kadar meın.. 
nun kalmıştı ki bu sevinç ile koy
nunu örtmeği unutmuştu. 

Muzaffer ölen zavallı arkada -
şının hayalile karşılşmışcasına ev. 
vela soğuk davrandL Sonra niha. 
yet bir kadın önünde bulunduğunu 
anlayınca gülümsiyerek ve yere 
bakarak genç kadının uzattığı yu
muşak eli sıkılarak sıktı. Ne de 
olsa arkadaş karısıydı. Fazla liiü
bali olmanın manası yoktu. 

• 
Genç kadın Muzafferi, Muzaf. 

ferin gözleri içinde denizde boğu. 
lan genç kocasının hayalini gö
rür gibi kabul etti. Misafir oda
sına aldı. Yer gösterdi. Oturttu. 
Geriye döndü. Sigara alıp ikram 
edecekti. Aynada kendisinin pek 
açık saçık bir durumda bulundu. 
ğunu s-ezdi. 

Muzafferden adeta utandı ve: 
- Karşınıza böyle dağınık çı. 

kışımı hoş görmen.zi rica ederim. 
Sizi görünce Rasimi görmüş gibi 
oldum da ondan. Dedi. 

Beraber karşılıklı kahve, siga
ra içtil-er. Uzun uzun konuştular 
Muzaf'!er genç kadına ev arad • 
ğından bahsetti. Kadın önce dü. 
şündü: 

- 0'.urduğum dairede size bir 
oda verebilirim. 

Diyecekti. Sıkıldı. Sonra iliıve 
etti: 

- Beşinci katta iki oda var. 
Kiralıktır. İsterseniz b'r defa gö. 
rünüz. 

:ı.ıuzaffer de bu defa düşündü . 

Serbest olamıyacaktı. Sonra ken
disine en yakın eski arkadaşının 
karısı vardı. Onunla kur yapa -
mıyacaktı. Vicdanı huna müsa.. 
adc etmiyecektı. Bütün bunl~rı 

birer zirer zihnen süzgeçten ge. 
çirdi. 

Genç kadın bilinmez bazı se
bepler altında genç. bekar Mu -
zafferin yanıbasında olmasını gö. 
nülden arzu etti. Muzaffer yüz 
vermedi. Buna rağrr.en odaları 

gezmeğe çıktılar. İ§te o zaman 
Muzaffe~ her yere kadınla gidi. 
lemiyeceğini. yahu gidilecek ol
sa dahi kadının seviyesinin çok 
yüksek olmak lazım geld'ğini an
ladı. 

Boncuk ufacık bir kedi, Fatoş 
ufacık bir köpek, ikisi de bir evde 
kardeş kardeş yaşıyorlardı. Ev hal
kı ikisini de o kadar seviyorlardı 
ki, artık bunlar, kendilerine karşı 
gösterilen bu sevgiden cesaret al
mışlardı, ne isterlerse yapmağa 
kalkışmışlardi. 

Bir gün mutfağa girdiler. Bak
tılar ki kimse yok. Hemen dişe do
kunur birşey var mı, diye 0orta
lığı aramıya koyuldular. Ahçı ka
dın da o gün sütlaç yapmak için 
bir tencere sütü kaynatmış, soğu
sun diye b:r kenara bırakmıştı. 

Boncukla Fatoş sütün kokusu
nu alınca, hemen tencerenin kt
narına aband:lar. Evvela dillerile 
tattılar. Baktılar ki, lezzetli bir
şey .. Hemen daha çok yemek için 
tene<erenin kenarına çıktılar, fa
kat müvazenelerini kaybedince .. 
•Cop!• ikisi de süt tenceresinin i· 
çine yuvarlandılar. Bu felfıkete 

uğrayınca da bağırışmağa başla
dular. 

Şoför- O ihtiyat tekerlektir. A
SJ.! tekerleklerden biri kazaya uğ
rarsa, onu bunun yerine takarız. 

Köylü- Şaştım kald:m. Kırk 

senedir öküz kullanırım. Hiç bir 
vakit arabanın yanına ne olur, ne 
olmaz diye bir öküz bacağı asma· 
mıştım. 

Çirkin Adam 
Küçük Turgut, babasının elin-

den tutmuş, köprüden geçiyorlar
dı. Karşıdan üstübaşı yağlı bir a
dam göründü. Sakalları bir karış 
büyümüştü. Turgut, bu gelen a
damı babasına gösterdi: 

- Aman, ne çirkin adam! dedi. 
Babası yanıbaşlarından 'geçen 

adamı gördükten sonra şu cevabı 
verdi: 

- Aldanıyorsun oğlum, iş güç 
sahibi, namuslu, çoluk ç<ıc11k bcs
liyen, memleketine hizmet eden 
adam, hiçbir vakit çirkin olmaz. 
Vazife insanın yüzünü ihtiyara 
benzetebilir, belini büker, yüzünü, 
gözünü buruşturur, saçlarını a
ğartır, fakat asla çirkin etmez. Şu 
gördüğümüz adam;n kıyafetinden 
fabrikalarda, y~iıut ,·apurlardnn 
birinde çalıştılıı anlaşıl:yor. Yap
tığı işin ne kadar güç, Jakin bizle
re ne kadar faydalı olduğunu da
ha şimdiden anlıyamazs:n. Büyü
düğün zaman bunlara daha ziyade 
aklın erer. Sen emin ol ki, yav
rum, bu adamın '!lana çirkin gö
rünen kıyafeti, benim kalbimde 
ona karşı hürmet ve muhabbet 
uyandırdı. 

İleride böyle adamlar gördüğün 
zaman herhalde: •Ne çirkin in
san. değil, belki de: •Ne çalışkan, 
ne güzel adam!• diyeceksin. 

Dünyada fenalardan ve işe ya
ramaz tenbellerden başka çirkin 
yoktur. 

Ufak bilgiler 
:. Bir kırlangıç günde altı bi

ne yakın sinek tutar. 
:. Maymunlar hiddetlendikleri 

zaman esnerlermiş. 
:. Fare ancak \iç sene yaşar. 

:. İlk mektup zarfları on yedin
ci as:rda kullanılmıştır. 

:. Mikropların en çok kolaylık
la üredekileri mayi, süttür. İşte 
bunun için muhafazası güç!. 

:. Kız çocukları doğdukları za
man, erkek çocuklardan daha a
ğırdır lar. 

• Yeryüzünde konuşulan dil
le;i~ iki binden fazla olduğu an
laşılmıştır. 

• İnsan havasızlıktan 5 daki
kad;, susuzluktan 1 haftada, uy
kusuzluktan 10 günde ölür. 

:. T:makların çabuk büyümesi 
sıhhatin iyiliğine deliılet eder. 

Mutfakta bir şeyler olduğunu 

i~iten ahçı kadın, hemen koşup 

geldi, ikisini de kulaklar.ndan tu- !=============== 
tup süt tenceresinden çıkardı. Son- cere sütü berbat ettiler diye ahçı 
ra bol suda yık1yarak havluya sar- kadmın nasıl hışmına uğradıkla-

dı ve kurusunlar diye bir kenara rını siz düşünün. 
bıraktL Baknız, yaramazlk kaç kişiyi zi-

Tabii Boncukla Fatoşun bir ten- yana sokuyor. 

As~eri f a~ri~alar Satınalma Komisyonu İlanları 
Muhammen Kal"! Şartname 

Buna da seb€p odalarda fena 
manzaralrla kar~ılaşması idi. Bir 
odaya girdiler. Darmadağınık id 
Bir tarafta çok kullanılmış ço • 
raplara, diğer tarafta da çorap 
lastiklerine, ötede de asıllı bulu. 
nan kadın donlarına tesadüf etti. 
Kı1ardı. Sonra diğer odaya geç -
tiler. Daha çok sıkıldı. Çünkü bu 
odada da du,·arda çıplak kadın re
sinıleri gözüne çarptı. Yanında 

genç kadın olduğu için sadece ta 
içinden titredi. Kendini zor tuttu. 
Müsaade aldı. Çıktı. J\.Iulzemenin İhale ıün Bcdt:"li Teıninat Bedeli 

Cinsi ve Saati Lira Lira Kuruş 

100-250 ton Toluol 28.7.941 Pa-

DeYlet De11iryollırı tel imanları iıletme U. İdaresi İli~lırı 
zartesi 14 11H65 13946.50 573 

Muhteli! eb'adda 
sekiz kalem ve ceman 28.7 .941 Pa-

Muhammen bedeli.(9075) lira olan 2250 metr<! muhtelif eb'atta demir caz 
borusu (4.8.1941) Pazartesi cünu saal (15.30) on beş buçukt.ı llaydarpaşada 

Gar binası dahıündeki kombyon tarafından Jıtapah zarf usuliylt satın alına

caktır. 
Bu işe girmek i~liyenlerin (680 ) lira (63) kuruşluk mu\.·ak.kat teminat, ka

nunun tayın ettiği ve::.ikalarla tekliflerini muhtevi zartlarını ayni gtin .!>aat 
(1 4.30) on dört buçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 1-'zımdır. 

Bu lşe ait şartnameler komisyondan parablZ. olarak dağıtılmaktadır. !5854) 

Pazarlıkla 6 tane naklıye ko -
şum hayvanı ·b•vgir veya katır• 
pazarlıkla satır alınacaktır. Hay. 
vanı olup satmak .st yenlerin her 
iş günü saat 14 ile 17 arasında 
.l''ındıklıda satın alma koınlsyo-
nuna getırmelc ı. .5960· 

* Beher k:losuna 43 kJrU;Ş fiat 

3800 M3 kereste zartesi 14,30 22~00 24540 110% 
3 kaleın gal\•anizll demir 

tel ve galvanizli demıI 28.7.941 Pa-
saç le\•ha ı.artesi 16 26500 3975 133 

Cins ·ve ıniktarı yukarda yazılı malzeme hll.ala ·ında g&terilen gün ve saat
lerde Aı;,kc·rt Fabrikalar Unıunı l\.tüdürlügu nıerkez satın alnıa komL"-yonunda 
pazarlıkla ihale edilecektir. ~lııhnrnınen bede11erıy1e kat'i tcnHnatl~rı şart.na-
me bedelleri hı:.c.olarında gO 1t'rilıniştir. 6Q~6• ..,.. + 

3000 ton çelik demiri ahnarak 

Tahmin cdı!Pı' bedeli •24'l.!9ll• 

lira olaıı 3000 ton çelif demin as

keri fabrikalar umunı müdürlu.~ü 
merkez satınalma komisycnunca 

29/7/941 Salı günö saat 14 de pa
zarlıkla ihale eclilccektır. Şart11a
me .12. liı a .. 40. kuruştur Kat'i 
tem na ~ .-27319. liradır. Teminat 
m"ktubtı mukabilind~ •.; 30 a\·ans 
ver Lr. e605-ı . 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 'ı· ________________ ...,. _______________ ,,_ __ __ 
Cınsi \l·k:tarı 1\.1uharnnıen Bedt•lı İlk Ten1inat ---- _, 
Bulgur. 4000 Kllo 22 Kuruş. 66 Lira 

Gure-ba H~tanesine 941 mat Pnesı icı .... hi7.urru olan yukarda C'·n. ı \"t m 't
ta.rı yazılı bir kaleın erz,ık açık ek~ıltrrıeyt" kıınu n1u ·tur. İ'ırll('- ı 4 81 941 Pa1-ar
l( ~ 1 günn s:ıat 15 de Isl<tnbul \-:ıkı!I;1r P.aşrr.üdi:ır1 t ğı.ı ı, ·n. :o<ınr h•,l ... nan ko

n f!tyonda. yapılacaktır $c.ırtn~ıı,l!'i h<'r glin J.evDı.ın1 kellf'rrı de gor:ı 1 l"'bil r 
T~ıl1pll"rin ff"ıninat ;ıkrMl nı:ıkblrzlar.nı ıholt~ g .,ti s~ıat 14 c k;ırı;;r Komı.s-

• 1 

Yirmi dört kibrit çöpü ile yuka
rıda gördüğünüz şekli tertip ediniz. 
Şimdi bu çöplerden sekizini kal
dıracaksınız. Fakat geriye munta
zam ve birbirine müsavi olmak ü
zere iki murabba kalacak. 

MÜKAFATLARHIJZ 
Halledenler arasında çekilecek 

kur'ada kazanan okuyucularımıza 
aşağ:daki hediyeleri vereceğiz: 

Birinciye bir kol saati, ikinciye 
yağlı boya takJmı, üçüncüye kıy· 
metli bir dolma kalem takımı, dör
düncüye mektep çantası, beşinciye 
bir aylık •Son Telgraf, aboneoi, 
5 inciden 15 inciye kadar kitap, 15 
den 25 e kadar sulu boya, 25 den 
35 e kadar de>lma kalem, 35 den 
45 e kadar fotoğraf albümü, 4~ den 
55 e kadar yaz: kalemi, 55 den 70 e 
kadar kurşun kalem, 70 den 100 e 
kadar kartpostal. 

Gönderilen bazı hal varakala
rında 8 kibrit çıkarılmakla bulu
nan iki murabbadan başka müte
addit kıbritlerin de kaldığı görül
müştür. Halbuki 8 kibrit çıkarıl
dıktan sonra elde edılon iki mu
rabbaın dılılarından başka hiç bir 
kibrit kalmaması meşruttur. 
Bazı okuyucularımız sadece hal 

varakası gönderip gazeteden şeklı 
keserek yol!ar. • nışlardır. Kupon 
yerine kaim olduğundan kur'aya 
ithal için şeklin de kesilip yollan
ması icap etmektedir. 
Diğer taraftan bulunacak iki 

murabbaın dılılarının niü!-ıavi bü
yüklükte olması laLımdır. Bazı 

okuyucularımızın hal varakaların· 

Bir taraftan sevgim ihtiraslarla, 
isyanlarla mevcudiyetimi hırpa

larken diğer yandan istikbalimin 
kaygısı yarama artık bir an evvel 
kat'i bir şifa teminine mecbur bı
rakıyordu. Birçok düşündükten, 
gecelerce türlü planlar kurduktan 
sonra nihayet .o. nu dışarıda a
ramayı bu çaresizlik içinde en son 
çare olarak buldum. Maçkada a
partıman yaptırdıklarını biliyor
dum. Hatta Taşlıkta buluşup gez
diğimiz ilk zamanlardaki mes'ut 
akşamlardan birinde yerini, inşa
atı da görmüştüm. Eve gelmediği
ne göre ihtimal Maçkada kalıyor
du. Yahut da nerede olduğunu bel
ki oradan ögrenebilirdim. 

Bir gün öğleye doğru kararımı 
tatbik için evden çıkt:m. Akaretler 
yokuşunlr'üzgün, isteksiz adımlar
la ağır ağır tırmanırken kendime 
acıyor: 

.__Vah zavallı Müjgan .. Sen bu 
derece küçülecek mi idin?. di

yordum. Bir erkeğin, hem de gü
nahkar bir nankörün arkasından 
k<>şmak mukaddermiş ha! .. 

O vakit geri dönmek arzusile te
reddüt ediyordum. Gitmekten se
kiniyordum. Llkin sonra ya..ıaş 

yavaş katılaşan irademin metane
tile: 
•- Niçin tereddüt ediyorum 

sanki?. Ben ona şşkımı, ömrümü 

da gcı çi iki murabba bulunmuşsa 
da bunlar ayni büyüklükte değil
dir. J\laamalih şimdiye kadar al
dıgımız mektuplardan bunlar 
da _ yani bulunan iki murabbaın 
dılılarından ba~ka _ hiç bir kibrit 
kalmam.ş olarak halledilenleri de -
kur'aya koyacağız. 
Bu mükafatlı bulmacamızın müd

deti bu hafta sonunda bitecek ve 
kazananlar bir ağustos cuma gü
nü iliın olunacaktır. Arzu denler 
h'al varakalarile beraber birer fo
tograflarını da dercedilmek üzere 
gönderebililer. 

SATIŞ ILANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

(1000) liralık borca kar~ılık birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesi dolayısiylc acık arttırma ile gatllmasına karar verilen ve ehlivukuf 
tarafından tamamına (2400) lira kıymet tukdir edilmiş olan Kadıköyünde Ra
simpaşa ınahallesinde kaydcn e~ki lJalit Ağa, yeni Hayri Bey m;;ı.hallesi Hay
rullah Efendi sokağında eski 18 nıtikerrer yeni 6 No. lı bir tarafı Ali h~nesi. bir 
tarafı Ywıus arsası bir tarafı İsmail Hakkı arsası tarafı rabij yol ile çevrili Ev
kafa mülhak Yusuf Riza efendınin Üskildardaki Rüfai tekkesi vakfından bir bap 
hanenin ev~! ve mesaha."ı aşağıda yazılıdır. 

Gayri menkulün vaziyeti hazırası: Gayri menkul arkada bahçesi bulunan 
ahşap ev olup bir kattan ibarettir. Zemin k~t altı basamaklı mermer merdl\•en
le çıkılır. Çift kanatlı camek~nh kapıdan girllir. 

Zemin Kat: Cephe ve arka kısımlarJnda olmak üzere karşılıklı iki oda ve 
ortada bodrum kata inen ahşap merdiven mevcuttur. 

Birinci Kat: Cephe kısmında bir ve arkada iki olmak üzere üç oda ve yük 
dolabı ve bir hel5.si var6ır. 

Bodrum Kat: Zemini kırmızı çini dös;cli bir taşlıkta bir merdiven altı ve 
bir kömürlük ve bir hamam mahalli ve zemini kırmızı çini helliyı havi bir mut
fak ve bir odadan ibarettir. 

Bahçe: İçinde bir incir ve bir leylak ağacı evcut olup iki taraf hududu tel 
ile tahdit edilmiştir. 

Umumi Evsafı: Mezkür gayri menkulün yan beden duvarlar ve zemin kat 
kıigirdir. Diğer kı.sımlar ahşap olup kısmen tamire muhtaçtır. İçinde elektrik ve 
su te~t~atı nıevcuttur. Alt kat yani birinci kat pencereleri cumbalıdır. 

Sahası: Tamamı 120,50 metre olup bundan 65 metre bina mütebakisi 
bahçedir. 

Yukarda hudut. evsaf, ve mesatı.ası yazılı gayri menkulün trımamı atık art
tırmaya konmuştur. 

ı - İ~bu gc..yri menkulün arttırma ışc:.rt.nam~i 28/7/1941 ta rihinden itibaren 
940/2643 No ile Üskild<ır İcra Dalre!inin muayyen numaıasnda herkesin görcbıl
mesi için açıktır. İlfında yaz.ılı olanlardan !azla malümat almak ist iyenler, işbu 
şartnameye ve 940/2643 do~ya numaraslle ınemurlyetimlze müracaat etmelidir, 

2 - Arttı maya iştirak için yukarJdayazılı kıymetin yüzde 7 ,5 ııisbetinde 
pey ·veya n1i11i bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alftkadarların ve irti!a~t hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerlndeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddjalarını iı,:bu ililn tarihnden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitleriyle bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicill ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttınnaya iştirak, edenler arttırma şartnaınesini oku
ınuş ve lüzumlu maıümat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve ltiblr 

olunurlar. 
5 - Gayri menkul 18/8/941 tarihinde Pazartesi günü ıaat a ten 16 ya 

kadar Üsküdar İcra Memurluğunda üç defa bagrıldıktan sonra en çok arttıra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini buln1az 
veya satış istiyenin alncagına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup t.a bedeJ 

bunların bı.ı ga;)•J:i menkul ite temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
cıkn~az.."a en çok arthranın taahhüdü baki kalınak üzere arttırma 10 gün dah::ı 

ternctit edilerek 28/8 i9-41 tarihind~ Per~embe günü saat 14 ten 16 yn ko1da.r 
t~~kUdar !cra ıncmurh.ıgu odasında arttırmc. bedeli satı:,, i~tiycnin .ılaı.;.ı
gına rrtçhanı olcın diğer alacaklıların bu gayrı menkul He h~ıııın cdiln1iş ~-ıl<.H'flk
LH mrcrnuane1<ln fazlaya çıkm::ık ;..artlylt' en c;ok arttır~na ihale edilir. Biiyll' 
lıır bedel elde edilmezı.:c ih<ılC' ynpılnuız\·c atış talebi dü~er. 

ti - G .. yri nıenkul ktndi!ine ihale olwuın kimse derhal veya verilen ınüh
leı ı ndı.:o pa::ı~·ı \erreı;•e i!ıalc kararı fesholunar::ık kend:sinden evvel en yUk
ser;. ı....· td1f~r· bulunan Kın1~e arzctırı4 olduı.:u bedelle almag;:ı razı olıırsa ona, razı 
oll az ve~·;J. bu. nnav:a he. en 7 gün mudd!..·tle arttırın.ıya çıkarılıp en çok 
'- -ı~1r "'"'c.: ihaıe edilir iki ıhale 01raı.:ındak1 fark ve geçen gUnler ic;ın yüzde 5 tC'ıı 
he :lp uhınac::ık fai:t VC' dığC'r 1ararlar ayrıca hüknıe httcet kalmaksızın nıeınud
yetı nL.ce- ıılıcıctar tflh~ıl ol 1 ır ır (i\Jndde 133) 

7 _ Alı.:ı arttırma bedclı h.arıcindeolarak. yalnız tJpu ferag harcını yin1 
seneli it vakı( ta' i bE: c.lııı \."c ihalt'." karar pLıllarını verr!ye metburdur. 

J\1üterakını \·pı·gılcr, ten\ ıra ~ \"C toınzıfat ve dell<iliye re:-.nlinden mute\'eilıf 
be'!eJl,·e r.ı<ı. ıı \l! miitc·ıakırn \ ıkı! i,·arf'.:i alıcıya a - olmayıp arttınna Lıt>de 

)inden. tenzil olunu . İ-.h 1 gayri llH·ııkul un yukarda gö.~l.cd . .ıen tarıht.e e~ktıd.ır İri 
r:l \TC' 1ııı ·lıı"''.J oct.ı·ın ~bu HA.ı1 ve gdstcrıleı.1 arttırn1a şartname. i da re .ndf' 

ta'1min edilen 10'.!9 ton sığ:r eti 
1/8/941 ı(nü saat 16 da kapalı zarf 
usul.Jt •atın ulınacaktır. Şartn~-

mesı her giın komısyonda göru
lebilır. Muhammen bedeli 442470 
lira olup ilk temina'" 21438 lıra 
seksen kuruştur Bu et Rumeli ve 
Anadolu cihetlcrinclekı gruplara 
ve şartnamedeki kaptlara göre ay
rı ayrı taliplere de ıhale edilebil r 
İsteklilerin belli günde en geç sa
at 15 e kadar teklif mektuplara ı 
kanuni vesikaları ile birlikte mak
buz karşılığı Fınd.klıda <atınal

ma komıs)OnUll<. vHmelerı. 5707 7on H ·.>·a~cııne te..,·dı etruı~ uhııJ !arı .,arLuı-. l58ı:l:J) s.tJ.ct1..·aK1 ~ıan uı\.i.nw. 940,'264J 

verdim. Şimdi bu kadarcık o~ 
uğraşmak, aramak hakkım d< 
mi?.o diyerek sahibini arıyan 
köle gibi yürüyordum ve bU 
elim esaretti ki kalbimle ııcr3 

bütün bir kadınlık izzeti nefı-
··~ de ayaklarımın altında sürU 

yordum!. 
Kötü talihim burada da ye~ 

Bulamadım. Apartımanları h' 

tamamlanmı.ştı. Sıvada, boyad• 
çiler çalışıyordu. Onlardan 
yaşlı birine çekine çekine sord 
Biraz evvel gitliı;ıni, her >' 
geldiğini öğrendim!. 

Aldığım cevap, beni çiiJde 
susuz gezerken serin bir pınar 
lan yolcular gibi sevindirdi. Al 
ha; ihtiyar amelenin boynun~ 
rılacak, nasıl bir büyük müjde' 
diğinden habersiz olan adan:', 
yavru 90cuklar gibi öpccektirı1 · 
vincimi, heyecanımı gizli)-€If 
rck ertesi gün gelmek üzere 
döndüm. Daha biraz evvel h3· 

tan kovulmu~ bir insan dil ·iı• 
ğü ile çıktığım yokuşu coşkU11 

gönül şenliği içinde indim. 
Eve geldim. Gece yar.nı. ~ 

söyliyeceğimi dıi;üncrek JıiÇ 0 

madım. Zihnen türlü acı kevrıı 
cümleler hazırladım; 
Yanına gidince tt·nha bir k~ 

çekecek, bağıracak, haykıracS 
Fakat hay,r .. hayır! .. Hiç bır ~ 
yetinı, sC'rzrnişln1 oJmi.) acnkt 
dece onu yiJle buln12nın. y;ııe 
mf'nin verdiği y<:ı;::.ıma ı..ud! 
yüzümü ellerin:e süre sür , a~ 
ağlıya şefkatine sığınacak. Y~ 
racaktım: 

•-Kurtar beni .. temizle n• , 
1. 

sumu .. Ne olur nikiıh mı yaP" 
zu edersen sonra hemen bO~a; .. 

kat yanından atma. Bırakma c 
dilen.en kapında bir hi.:nıct'' 
kullan. İster:ıeıı sevm<', okşaıı" 
11i .. ateş dudaklarını dudakJal 
bırakm:: hiç ... Yalnız; san• ~ 
yip özleyi!J de cl~ :irmcmelc. ı 
raklarda k.vranıp $t..ı ünmeP'e 
çin haftada bir kere yüzüne. P 
ne bakmama izin vcrı.. ... 

~-~~-~~;~~- ~;~; -~~~-i~ ~-~-;~~· ;çi~ 
geceler öyle uzun, öyle uıuP~ 
ki .. bu gece hiç güneş doğJ111) · 
sanki sabah ohruyacak sandı~~ 
bam gittikten sonra •arkada1' 
diye evden çıktım. ~ .\~' 

1 (Ark·s 
1suLMAC}ı 

1 
1 2 3 4 5 6 7 8_ 9 

1 
2 - =-=-=. ---_,, 
3 • __... i 

4 - -· --- i - • - ,, 
1- -- -5,_ ________ ' 

~-·. · ~=- :·~ -r 
9 ,_,,____ - - - · 

ıc - •• ,-:>1 
Solda n Saga: ı 
1 - Rezalet, 2 - Varılınlll' 

feY, sembol, 3 - Şüpbe,lz, t11°' 1 
'Yan, 4 - Buğday tarlası:ıd 3 · ~ 
5 - Mecalsiz, 6 - Benlik. 1 .,......./ 
kanan yer, 8 - Mal olanfi<.~t, 9 f1 
Usler, nota, 10 - Adada e Lırtı 

Yukarıdan Aşağıya: . ,, 
1 - Canlı çiçek, su, 2 - 11' ~ 

dilen yerlı:>r, Uzatnıak, 3 .--. 11 
ik1 harf yan:yana, 4 _ Herke~~1'· 
de. canın yonga:-:ı, 5 - par 'f 
A~ker, kafanuzda yaşıyan. 1 

1 ·a• nıek, pjsJik, 8 - Namaz k11 rıı· 
ç{lk at. 9 - Meyva, hafif y• 
Altın, Kiıtjbi Adil. lf ,,,,,, . 
l>lıuıkU Ba'm•c•nuna haHf'U" ~ 
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tBu ya . 
Ajansı z~nın metınler; Anadolu 

İ • lJıia d bultenlcrinden altnmıştır) 
e en: Muammer Alatur 

Berlinın 
lar1, Al yarı. resmi kaynak -
us'un h~:n < lçılerinden Klodi • 
ğuna d . n Ankarada bulundu. 
lcrde d~;'· yabancı memlelret • 
derek aşa.4 şayıaları tekzip e· 
ınerk~ .11•umaileyhin Türk devlet 
beri d:ır.de olmadığı gibi, çoktan
ğunu bi~nkaraya gitmemiş oldu. 

Çı•·- ırmektedir, 
..... "'1tılan b . 1 .. 
"'Odius u şayıa ara gore, 
kamer Ankaradaki mevhum i. 
!arını~ ~nasında, Alman kıt'a -
trıin et urkıyeden geçmesini te
trılizak mek maksadile bir takım 

Al erdere girişmiştir 
ınaıı k · tekzip aynakları bu haberi 

d ederke b . 
Uranlar• ., n,. ~ şaytayı uy. 

Şahsıyet n lCadıus un maruf bir 
tek, bu •01~asından istifade ede. 
kusu _a:, ıaya pır hakikat ko
buki {etmek lskdiklerini, hal
ruııe b uı°un u~urulmuş bir tec. 
duğunua 0.nundan ıbaret bulun • 

AL~! sa..l_'lcmektedirler. 
SO' ANYA Bizi HARBE 

L K~AK İSTiYORMUŞ 
ondrld 

hah r " a" verı!en diğer bir 
sa~ . şudur: Avrupada dola. 

ayınlar .. 
~ ,ınct ; a gore. Almanya, harp 

japonyamıı Hindiçini'. 
ye ka111 hareketi devam 
etmektedir. İngiliz kay• 
nakları itıale batlandı· 
iı takdirde, İngiltere ile 
Amerikanın japonyaya 
harp ilin edeceklerini 
bildirmektedir •• 

metinin ittihaz ettiği tedbirler, 
Filipin adaları da dahil olduğu 
halde, Pisifikte diğer bazı mın. 
takalarm emnıyetini tehdit et • 
mektedir. Amerikanın Japonyaya 
ihracatını durdurması beklene • 
bilir. 
Diğer taraftan Londra kaynak

ları da Japonların J aponyanın 
Hindiçiniyi işgal etmek istediğini 
bildirmektedir. Bu takdirde,, böy. 

le bir ihtimale karşı hazırlanmış 
bulunan İngiltere ile Amerika 
Japonysya harp ilan edecekler • 
dir. 

İngilizlere göre, Sovyetlerin 
hattı hareketi de çok mühimdir. 
Rusyanın Siberyadaki deniz, ka
ra ve hava kuvvetleri ayrı bir teş
kilata tabidir ve ayn üsleri ve 
fabrikaları vardır. Daha bundan 
birkaç ~l'ne evvel Ruslar Japon. 
lan faVt'kalaae ciddi bir mağliı
biyete u~ratmışlardı. 

Sovyet hava kuvvetleri Vela
diyostok.adır. Burası Tokyonun 
kolayca bombardıman edilme -
sini mümkün kılacak derecede ya. 
kın bir yerdir. 

' 

Alman cep 
zırhlılarına ge· 

ni hücumlar 
Londra 25 (A.A.) - Dün ak. 

şam neşredilen tebliğ: Son 24 saat 
içinde Almanların Gnavzenau ve 
Şanhorst zırhlılarına tekrar hü. 
cum edilmi•tir. 
Şanhorst zırhlısının Brest lima

nında iken, kafi miktarda tamir 
edilerek, temmuzun 23 üncü çar
şamba günü Brestten kalkarak 
240 mil daha cenupta Lapalis li.. 
rnanına getirildiği keşif tayya • 
rEleri tarafından görülmüştür. 

Ayni gün dalga kıran yakinin. 
de batan bu gemiye hücum edil
miş ve zırh delen bombalar kul. 
!anılmıştır. Gemiye tam isabet 
elde edilmiştir. Ağır da.fi toplar 
mukabele etmiş ve avcılar hava
,lanmıştır. Bu tayyarelerden ikisi 
tahrip ediimiştir. 

Dün de ağır bombardıman tay. 
yareler; L3palis limanında Şan
horst \'e Brest limanında G:ıay • 
zenau zırhlılarına birbiri arka • 
sına hücum etmişlerdır. İki harp 
gemis.'ne tam isabetler olmuştur. 

İngiltere hesa
bına yapılan 

şilepler 
Nevyork 24 (A.A.) - Kalifor. 

niyada Todd tezgii.hlarında İngil
tere hesabına inşa edilecek ilk o.. 
tuz şilebin 15 a~stosta denize 
indirilt'cekleri tahmin edilmek -
tedir. Bu sure~ le bu vapurlar tez.. 
gfilı.a bindirildiklerindcn dört ay 
sonra denize indirilm'.ş bulunacak
lardır. 

Halen denize indirilmeğe amade 
ayrıca .ı tekne daha vardır. 

Maine eyaletinde Portland'daki 
Todd tezgahlarında da bu vapur. 
lara benzer 30 şilep inşa edil -
mektedir. ---fit---lllll--• "V ~<ı>ı.Kift ~Ç. 

Alman - Sc vyet 
harbine Bir Baku; 

\ ı inci .Soı.hifcden Devam) 
Afrikadok.1 Alınan kıL'aları kwnan ... 

danı General Romıncl, Svvyeı cephe
si.ndekı Mareşal Lısı lle beraber, Sov
Yl:t ccphc.sındckı harekatı idare etmek. 
üzere Libyada.rı &er-l çağrılmıştır. 
C.i:...cııü:.D.t: 

VAZİYET 
Sovyeı Tebliği, Nazi hücumunun a

ğıru11.ıgını bıl - rnıtkteciır. Polotsıt. 
.Ncvel, Smo1cnsk ve jitoııur isti.kamet... 
lerınde şiddetli muhareı..::-ıer olınakta
dır. 
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R~is~l~attatin Japonya harbe' Milyonluk -;_ 
Kamıl ın cena- giriyo.ı mu? finenin • • 

zesi merasimi e 
kaldırıldı 

Güzel San'atlar Akademisi 
Türk Tezyinat şubesi profesörü 
hattat Kamil Akdik evvelki gece 
vefat etmiştir. San'atkarın cena. 
zesi bugün saat 11,30 da muallim 
ve talebelerinin göz yaşlan ara
sında Fatihde Gelenbevi okulu 
karşısındaki evinden merasimle 
kaldırılmıştır. Namazı Eyüpsultan 
camiinde kılındıktan sonra Eyüp 
mezarlığına defnolunacaktır. 

Taksi tahdidatı 
. ( 1 lnct Sahifeden Dew.m.> 
ıliln edilmiştir. Fakat henüz Vi.. 
lıiyete bu hususta bir tebligat ya
pılmamıştır .. B..ı sabah kendisile 

1 
görii§tüğümüz Vali Llıtfi Kırdar 
bu hususta şunları söyl<'miştir: 

•- Kararname henüz. tebliğ o. 
lunmamış!ır. Bu sebeple tebligat 1 
yapılıncıya k.ıdar tek ve çift nu· 
maralar vine ayrı ayrı günlerde 
işliyecektir.> 

Ylnız gazetelerde kararnamenin 
bugün çıkaca.;ını okuyan bazı şo. 
förler bugün kendi arabalarının 
günü olmadığı halde ç~lı<mağa 

çıkmışlardır. I unlar cezalandırı
hcaktır. 

(B1 pn••aledf"n Dc1 - n) 
lırsat çıkmıştır. japonya burasını 
bir askeri hareketle alabilir. Fa
kat, Vişi hükumelinin gönül rizası 
ile deniz, bava üsleri vücude ge, 
tirmek, emniyetini temin etmek, 
iktısadi inki~fını mümkün kıl· 
mak gibi bir takını hususi şartlar 
altında ve bilhassa bir İngiliz iş
galinden korumak bahanesini ile· 
riyc sürerek ele geçirmek istiyor. 
Fransanın bu şartlardan bir kıs· 

mını kabul etmek surctile llindi
çiniyi japon nüfuz ve işgaline ter· 
ketmek yoluna gittifi anlaşılıyor. 
japonyanın bir ültimatom ile Vişj
den 24 saat zarfında buranın terk 
ve teslimini istediği hakkındaki 

haberler teeyyüt etmemiştir. Hal 
bu safhada iken; japonyayı ihti
yatlı buluomıya sevkeden amil; 
Hindiçiniyi ele geçirdiği anda ~e 
andan itibaren, İogillcre ve Ame
rikanın alacağı tavır ve harakettir. 
İngiltere ve Amerikanın böyle bir 
hareket karşısındaki endişesi haklı 
ve yerindedir. Fakat, her ikj dev• 
!et de menfaatlerine aykırı olma
sına rağmen; Hindiçinhe japonla· 
nn a~'ak basmalarını bir harp s<>
bebi telakki edecekler midir?. 

ışı 
Sürpa&op mcz;ı;rlıiında araran mil. 

7onluk deline bulün tabarriyata rağ

men bulunamamış Ve diln akşam uaf
riyata nihayet verilip k:n1.ılan yerler 
örtülmüştür. Arama yerine konulan 
memurlar da geri alınmıştır. 

Üsküdar-Beşiktaş 
(1 lncl a.hifedcn Devam.) 

mıştır. Tenzilat Üsküdar, Salacak 
ve Harem iskelelerinden Köprüye 
ve bilmukabele bu üç iskeleye i
kinci mevkilerde altmış p~ra, bi
rinci mevkilerde kırk para olacak
tır. Yani 2 inci mevki biletler on, 
birinci mevkiler on üç buçuk ku
ruşa olacaktır. 

Üsküdar, Salacak \"e Harem is
kelelerinden Beşiktaş. Kabataş ve 
Köprüye, Köprüden Üsküdar, S~
lacak ve Hareme gidip gelme bi
letlerinde de birer kuruş tcziliıt 
yapılıp ikinci mevki 17, birinci 22 
kuruş olacaktır. 

SON TELGRAF: Şirketihayri

yenın bu tenziiatı Üskudar1ıları 
memnun etmtjtir. Fakat Üsküdar
dan yukarı i>kelelerde olurar. hal
kı da düşünerek o m:n\akalar bi
let ücretlerinin de indirılmesi li\
zımdır. Keyfiyeti Münakalat Ve
kaletinin nazarı dikkatine koyu
yoruz. 

Haseki ve lzmir 
Hastaneleri 

tı cıe ,:~~ 1~.~ yegane iki memleke
~a•b; 

5 
.. 

1 .~ urkıye ve İspanyayı da I 
ltıncta burukleme!: üzeredir. Ya- 1 

ı unlardan birine veya her 1 
n~ .... a 

l:ıı1t, . • rruz edec ktir. Bunun 
u ıt ~a nefse ıtimattır, yahut da 
k Yas 

1 ~<:<> b'.r rarekct+.ir. Halbuki ı 
Çın b~ · .. A 

1 "'anyanı'l bttirmek i· 
rnecb ~-~n f.rkalarnı kullanmak / 
bı ın urı~etinde oldu.~u Rus har. 
ett.•ir.ne.ıce.ını beklemesini icap 

AMERİKA BAŞKA YERLERE 
ASKER GÖNDERECEK 

Vaşingtondan bildırild,ğine gö. 
re, A mcd:,a Harbiye Nazın bir 
Amerikan ordusunun garp ::;arım 
küresi dışına gönderilmesi ıçın 

Kongreden saiahiyet istenece
ğıni söytemiştır. 

15 Ingilız bombardıman ve 7 
avcı tayyaresi kaybolmuştur. Al
manların 24 tayyaresi tahrip edil.. 
miştir. * Presgurg 25 (A.A.) - Slo. 
vakyanın Moskova elçiliği me
murları bugün Presburg'a gelmiş.. 
!erdir. 

STALİN'İN OGLU 
ESİR UUŞT0 
Alınan gazeteleri, Stalin'i'n bü.yü.k 

oğlunun Şark t-cpbc:sinde es.ır edildi... 
ğ.ni bUdll'n1ektedir. 

Bir veznedar 14 bin 
lira ile kayboldu 

Amerika ve İngilteredeo bu 
hususta bazı imalar yapılnuş el
makla beraber; resmen söylenm iş 

söz henüz yoktur. Her iki devle! 
de Rusyanın vaziyetini ve Alman ... 
yanın alacağı neticeyi dikkatle ta. 
kip etmek zaruretinde bulunduk
larından, Vi~inin rizası ile japon ... 
yaya lerkolunncak Hindiçiniyi 
menfaatlerine ne kadar tearuz e
derse etsin; bilmukabele işgale lc
vessül etmeleri ve iaponya ile 
harbe giri melerini yine muhte
mel saymıyoruz. Belki, bu hare
ket her iki devleti de japonyaya 
karşı bazı tedbirlere sevkedecek
tir. Fakat, bu tedbirler; harp 
iliınından gayri ve daha ziyade 
iktısadi tedbirler olacak, Rus - Al
man harbinin neticesi ve japon .. 
yanın müstakbel harekatı bekle-

(1 inci Sayfadan Devam) 
kaza da ikinci bir aileyi büyük bir 
acıya düşürmüştür. 

'l'E!< 1.RANDA DA ALMAN 
NİSYENLERt ÇoGALMIŞ 

İngili 
tıı 0 te~ ı;ıakamları,. İ~and_ak.i Al. 
arıt ıııs) en acfodının gıt• ıkçe 

ını b·ıa· Zarı ct·k l. •ren raporları na -
lı.~et ~ ka:e ala_rak, bwnu~ mem· 
l . rnnıvetı ıçın arzet.ıği teh. 

>e lran · ··k· 

Amerikada, Losanceleste milli 
birlik için yapılan muazzam bir 
mitingde Vcndor Vilki ezcümle 
d<·m ~tir ki. •Birleşik Amer:kanın 

beynelmilel işle~in inkişafında 

nas•! bir hattı hareket ittihaz e. 
derse etsın, harbe girmesi ihti • 
malı vardır :. 

J ~ t" nu um-etinin nazarı 

•ılak:~~ı çckm:_şkrd r. Bu İngiliz 1 
"l:,n arına gore, Irak zorluk • 

1 elt"I~~ ınemnuniycti mucip bir 
ler hallı, Sur:ye muhar<'be
k''lle~ ~h_a~t b:..lması, İran hü-ı 
bfrka •ne 0nlimıizdeki meseleleri 
llııisa~t ay evve'kinden çok daha 
l"lı.ık 1 s~rtlar altında karşıla _ 

fli~kanını vermektedir 

İNTİKAM TAYYARELERİ 
Amerikanın İng!ltereye gönde 
rece~i yeni pike bombardıman 

tnyvarelcrine isim veren Lord 
Hal faks demiştir ki: 

.Sana intikam • Vanjans• ismi
ni veriyorum. Bu suretle Britan. 
aynın zafer • Viktoru• harbıne ye. 
ni bir isim girecektir .• 

Şan h DİÇİNİ . ME.SELESt 
.laMn~ avdan bıldırıldiğine göre, 
s lerb·ar. ernsali görülmedik bir 

erl•k 
'" ce f · ~apmaktadırlar. Ev. 
ruı~n k••l, hızmete ehliyetsiz gö· 
\ıııa ~r a efradı şimdi silah al- I 
it li~a::ırılmıştır. Keza Çinde as.

1 ~-lenıe ıp de sonradan terhis e. 
ha'ida~i de toplanmaktadır. Şang
lı~e ıl Japon tebaası da asker
k, va aveı cd:Jm.~tir. Bunlar Ja.. 

0 
<\ııı:\ lureket c~mişlerdlr. 

"il rı a Hariciye Müsteşarı 
~-~k~rh:eıs Japonyanın Hindiçi.. 
b~ ~ A r~Itetı karşısında Bir -
:ıltkınctrnerıkanın alacağı vaziyet 
V•ıs d: beyana:ta bulunmuştur. 

, mşıtır kı .• Japon hüku· 

So"Yet Tebliği 
" (lllr ~eheni ~ı Sahltodu Devam) 

llı~hiın n dıger mıntakalonnda 
d. Sır..oı Çarp'.şmalar olmamı~t r. 
~ı~e~sk ıstikr.metinde, mühim 

~1"kave UVellerinin taarruzlar:na 
S «ek~t.aırıct ~den &Jvyt't kıt'alan, 

ı.1ci Aı,;;eııı iştirak etmt'kte olan 
ıııu~ıı iırıh.an P•yade fırkasını ka
' 2~ te- a etmi)lerd.ir. 
.,~.. '"llıUzd So ı 3 ~üııııa a vyet tayyareleri 
\~~'"Yet~ t~yYaresi düşürmüştür. 
1 

.ll:ı..'1'u~d •ı :Va resi kayıptır. 23-24 

~'ülıııuş~ü;, Alınan tayyaresi dü-

liihdicinide 
~.ıı (1 • 
t " Ye · lncı Sahire&-n Devam) 
~, nı lııçbir malumat yok. 
\riş de . 
as • liıncf· · · ·ı J di da b' -Qtnı n e aponya 

ıı ı hakı.; •r anlaşma husule gel· 
el! de tek~n<:la!ti haberler, ne teyit, 

cı,. " Fra ıp cdılmektedir. 
~~ a alarn~sız gazetesi, dün ilk 
it~ Ve F '

1 
Japonyanın Singa -

\ııııı 1 h:ı, he <'mf nk II:ndistanına 
Lo oiııu;eke'.e germek niye. 

ı,1 1 , lldra~81/u .. ıfşa etınistir. 
~•t <l-c, Sur; 1 hur Franstz meha. 
\' . ~ ınuıı~/~~e hür Fransızlara 
t, •ır t; ·YC karar veren 
J
. • Zalı.._ırk' , . 
aü .J 11 , • tı Fransız 

'" r '"'~ tc'ı, olan ff'ldiçininin 
t etıe kar 'lllni kabul etmesi 
~ ~ ?I~ h Ştlanmıştır Hür 

n b • ~ ı •n b ır zaman Fransız 
lı U lrdır ırakıl a•ı ı tanı· 

» •, Japon gemileri 
ller ne v" mışlardır. 

llk kat'ın sanat'ktr 
(1 lnol SahlfNJetı lkvam) 

Hastane idaresi beledivenin bir 
kadirşinaslık göstermesin' be~de-
mişse de bu beyhudt> olmu~tur. 1 

Cenazedı;,sadece $chir tiyatrosu 
artistlerinden Behzat Haki ile Sait 
bulu~muslar ve Şehir tiyatrosu da 
bir relenk göndermiştir. Hastane 
rrücürlüğil cenazeyi kendi vesai
tile kaldırtmış, Türk tiyatro tari
hinde yeralması lazım gelen ilk 
kad n san'atkiinmız böylece ses· 
siz ve ba•it bir mt'rasirr.le ebedi i:;
tirahat~fıhına bırakılır· tır. 

Bekdivenin bu liıkaydisi tees
sürle karşılanmıştır. 

Almanyada işçi 
(1 inci Sahifeden Devt.m) 

işlerinde cok az insan kaldlğından 
bu işler, ihtiyarlar, kadınlar, ço
cuklar, yabancı işçiler ve harp e
sirl~ri taraf ndan yapılmaktadır. 
Almanyada bir milyon 800 bin işçi 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Bunlardan 380 bini inşaat işlerin· 
de çalısmaktadırlar. Yalxıncı ame
le daima tehlikeli işlerde kulla· 
nıldığından bunlann da çoğu İn
giliz hava kuvvetlerinin bombar-
dımanları neticesinde vukubulan 
hasarın tamirinde kullanılmakta
dl!". 

Asker ailelerine 
yardım 
<1 ine! Sahifeden Denm) 

askert' alınması halinde ayni evde 
oturan çncuklan, zevce, kız veya 
erkek kardeşlerden S<'rvet ve ge
lirleri bulunmıyanlara yardım 
olunacaktır. 

Yardımlar mükellefiyet seklile 
vatandaşlardan temin olunacaktır. 

Mükellefiyetle temin edilecek 
para kafi gelmeızse elektirk, tünel, 
trn, vapur ücretlerine 1 kuruş, 

belediyelerin verg~ resimlerine 
yüzde elli, gümrük resmine bele
diy hissesi olarak yüzde 50 ye ka
dar zam yapılacaktır. 

Tecil olunan ıhliyat zabitan ve 
erattan da her ay asker ailelerine 
yardım için 5 lira para alınacaktır. 

Almanlar Mosko· 
vayı ahr.sa 

(1 lpcl Sa7fad:ı.n Devam) 
Vt' Birmanyaya doğru ilerliyerek 
Singapar'u arkadan vıırmak is.. 
tiyecek ,.t' Almanlar şayet Mosko
vavı alırlarsa Sovyet Rusyaya da 
hücum edecektir. 

Bir delikanll 
(1 inci Sahifeden Devam) 

ş nda Şerif ı0glu Ali bu müellim 
kaza haberini alınca teessüründen 
hastalanmıştır. Esasen asabi bir 
genç olan ve daima sinir ilacı kul
lanan Ali dün ilaç içiyorum diye 1 
vanlışlı'da tuzru~u içmiştir. 
Sancılar içindt> kıvranarak in

lemeğe başl.yan zavallı gencin fer
yadına koşan !ar onu feci bir vazi- ı 

yette görmüşler ve derhal tedavi
ye teşebbüs etmi:ılcrse de, mide ve 
bağırsakları zehirlenip parçalan-
d ğından kurtaramam"ilardır. Ali
nin cesedini muayene eden tabili
adli defnine izin vermiştir. 

DOBR!CEDE 
PARAŞÜIÇULER 

Sofyı.ıdan bııdırildi&ine göre, Cenu
bi JJoOriccde bir çok para.şutçuler tev
kil ediln1~Lı.r. Bwıların hep.,. Rwnen
ce konu~ınak4ı.dır ve Uzc.:rlerınde para 
olarak ley bulurunu§lur. Bunlar Çer
navoda cıvarıncta, Twıa Uzcrindeki ba
z.ı köpr\lleri atmak vazlfe:,iyle 111Wcel.. 
lef idiler. 
GENU\AL VAVEL 
MSOKOVAYA GELİYOR 
~angnaydan bildirıldigıne göre, Ge

neral Vavel pek yakında Mo.:;kovaya 
gidecektir. 
Gcnenıl Vavel Almanların Sovyet 

Rusyada ilerlcınesi doluyısıyle, muş .. 
terek bir Jnüdafaa cephesi tesi_, et
mek için, Sovyctlcr Birligi ile }!indis-

~ t.3.n arasında askeri bir ışbirlıi temıni 
maksadiyle, Sovyet askerl 0e!leriyle 
goruşıncler yapacaktır. 
SIRP ÇETELERİ 
FAALİYErrE 

Zagrcpten blldirildig,ıne göre, Sırp 
cetelerj son günlerde, liLrvatlara kar· 
şl bir çok tl'dhış hare.k:cUcrindc bu
lunmaktadırlar. Yenipiizar sancağında 
bazı ~tüsli.ıınanlar da öldürülınü~lcr
dir. Diğer mıntakalarda da böyle ha
dibeler olmakt.adır. Yenlpaz.ardaki Hır
vatlar askeri kuvvet gönderilmesini 
istenli~lerdir, 

Ankara Radyo Gazetesi, Sırp çete
lerinin bir lhlilll ~!karmak isledllde
rini ve bunların miktarının beş bini 
bulduğunu söylemiştir 

HARP VAZIYET/ 
(Birinci Sahitode.n Devaıa) 

Alman hava kuvvetleri Moskovayı 
dördüncü defa olarak bombala
m şiardır. 

Sovyet tebliğine ve bu sabahki 
'MoskQva radyosunun verdiği ha· 
bere göre, Polosk, N eve!, Smo
lensk ve Zitomi istikametlerile 
Besarabya mıntakasında ~k şid
detli muharcbelt>r olmuştur. Smo
lensk hala Sovyetlerin elindedir. 
Sovyetler burada mukabil laarru
za geçmişlerdir. Besarabya cep
hesinde Sovyctler bir Alınan mo
törlü alayını mağlup ederek e
peyce ganimet almışlardır. 

Görülüyor ki, Alman ileri ha
reketini ağırlaştıran sebepler ara
sında bizim yazdığımız (Sovyet 
mukavemetini ve yolların fenalı
ğını) Almanlar resmi tebliğlerin
de itiraf ediyorlar. Almanlar şark 
cephesine yeni takviye kuvvetleri 
göndermeğe mecbur kalmışlardır. 

İhtiyatla ka"Şılıyacağ·mız mü· 
him bir haber de, Alman orduları 
başkumandanı ile genelkurmay 
başkanının, şark cephesinde Al
man kuvvetlerinin ilerleyişi mem· 
nuniyet verici olmadığından dıola· 
yı, vazifelerinden affedilmiş olma
ları ve yerlerine General R-Ommel 
ile Mareşal Listin tayin edilmele
ridir. Eğer bu haber doğru çıkar
sa, Sovyet mukavemeti hakkında 
şimdiye kadar yazdığımız mütale
alann isabet ve bitaraflığı hak
kında kimsenin bir şüphesi kal
mıyacaktır. 

Bir habere göre; General Vavel 
Hindistandan MOGkovaya gidecek, 
askeri işbirliği maksadile Sovyet
lerle görüşmeler yapacaktır Ge
neral Vavt'lin eskis'nden daha 
büyük bir vazife aldığı şimdi an· 
!aşılıyor. 

Biz Sovyetlerin Smoknsk böl
gesinde büyuk i<uvveılerle mııka- ı 

bil taarruza geçmeleri lüzumun
dan evvelce bahsetmiş ve buna 
intizar etmek lazım geldiğini yaz
mıştık. Şimdi Sovyctlt>r böyle bic 
teşebbüse girişmişlerdir. fuıgaşef. 
de yaptikları gibi Almanları gar
be atmağa muvaffak olurlarsa Sta
lın hattındaki çökertmeleri düzel· 
tebilirler. 

Ancak jitomir bölgesinde S >V· 

yetlerin vaziyeti tehlikelıdir. Ki
yefi müdafaa için Sovyetler artık 
aaha şarka Ç(ıkilemezler. Ne ola· 
caksa Kiyef ile Jitomir nras·ndaki 
bölgede olacaktır. Sovyetler bu
rada arazi terketmemek için mü
dafaayı ancak taarruzla yapabile
ceklerdir. Kiyef bölgesi Gome! ve 
jit.ımıir istikametlerinden tehd'.de 
maruzdur. Alınanlar burada llıO· 
120 kilometre kadar Kiyefe soku!· 
muş bulunuyorlar; bu sebeple l>:ı
rada başlıyan meydan muharebes; 
ehemmiyetlidir. 

Hulasa: Alınan ileri hareketi tek
rar ağırlaşmıştır. Almanların iddia 
ettiği veçhile Sovyet cephesi in
hilal etmemiş ve Sovyet orduları
n.n mukavemeti kınlmamıştır. 
Ancak Kiyef garbında Sovyeller 
için tehlikeli bir _vaziyet başlamış
tır. Almanların üç mühim hedef· 
ten birisi olan Kiyefi, başlıyan 
meydan muharebesile ele geçir
mek istemeleri muhtemeldir. Ma
reşal Budicni Ukranya ve Besa
rabya cephelerinde müdafaa ve 
mukavemete cür'etle devam edi
yor. Dınycster be>yundaki kuvvet
lerinin şimalden bir varma ile ku
şat•lmasından korkrı{uyor; icabın
da bu kuvvetleri şarka çc kebilece
ğ:ne kani görünüyor. Bu itibarla 
Kiycfi nas.l müdafaa edeceği me
rakla beklenebilir. Biz onun bu 
mlihim '" zi!c~·i daha z:~ ade taar
ruzla yap ... bileccğini zannedi.yoru., 

Toprak Mahsulleri Ofisinin İz
mir şubesi memurlarından bir 
genç ihtil<'ıs elliği birkaç bin ti. 
rayı İzmır barlarında dostile yer· 
ken yakalanmıştı. Bu husustaki 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Bu kere de yine mez]{(ır Ofis vez.. 
nedarlarından Mustafa Bankaya 
götürmek üzere altlığı on dört bin 
lira para ile garin bir şekilde or
tadan kaybolmuş ve aranılmasına 
başlanmıştır. 

Alman Tebliği 

Bir müddettenberi Fethiye ile 
sevişen ve o civarda oturan 22 ya

tir. Bu çok ha} ırperver kadın 

ölümünden birkaç saat en·el ya
nındakilerden kağıt ve kalem is. 
tiyerek vasiyetnamesini yazmış 
ve akrabasından bulunan Anka. 
ra Hukuk Fakültesi eski Dekanı 
B. Bahlva göndermiştir. Vasi • 
yetname bugün Beyo&lu Sulh 
mahkemesinde açılacaktır 

n.,.,eltfir. rika ve İngilttte japo'!yaya karşı 
Alman ordulan; Rus ordolarını harbetmekte bir mahzur giirmü-

inhilal ettimıiye rnıı\'affnk olduk- yor ve kuvvetlerini !mdiı';·n bu 
!arı takdirde: Hinditiniyi bu fasıla maksat için kili addediyorlarsa;-(Birinci Sahireden Devam) 

cak kadar çoktur. 
Rus zayiatı azimdir. 

' icinde ele gcçirmi~ olan japooları, Hindiçiniyi i~alde tek:ıddüın gös· 

Berlin 25 (Radyo) - Alman 
Eaş':umandaniı!rı bildirivor: 

Dün l(cce Odcsa şiddetli bir su. 
rette havadan bombardıman edil· 
miştir. Bir~'l.< gemiler tahrio o. 
lunmuştur . 

herhalde Sovyct Rusyada da iler· !ermek surctile Asya ve Pa~ifikte-
lemiye sevkeyliy""ektir. Binaen· ki emniyellerini muhafaza etmek 
aleyh. japonyanın İngiltere ve A- için japonya ile hemen harbe gi-
merika~·a harp ilan edip etmeme- rebilirler. Zaten, japonyanın se· 
si. ancak bu •afhalardan ~onra ferberliği ve hazırlığı da bü' le bir 
düşüniilecek bir n1evzu olacaktır. ihtimale kt:r-:ı:rdır 
Amma, bunun aksine olarak Ame· ETEM iZZET BENiCE 

..-~----~-~~- -~~~~~-~~-~-~~-

m , , 
-~~~~~~~ 

• SRAF ETMf:YINJZ 
ARTTI RINIZ 
AR1TIRDl61~ I~ P.ARA\71 

ı 
1 

f Di 
drttırLn.lJ 

• Bir Tasarruf Bonosu size iki bakımd'ln fayda temin eder. 
1 - Paranızı en e nıin bir yere yaUrmış ve ona en iyi bir faizi temin etmiş olursunuz. 
2 - 1\.11111 Müdafaanın artan ihtiyaçlarını karşılıyarak daima daha kuvvetli olan Türkiyeye hfz_ 

meı etmiş olursunuz. 
TtlRıı: VAT.\NI BizbmiR. 
ONA HİZ~IET BORCMUZDUJt. 
ONA HİZMET E•1ERKEN KENDt l\IENFAATThizE DE llİZMET EDfNtZ. 

BİR TASARRUF BONOSU ALINIZ! 
Bonolar Hazinenin kefaleti altında 5, 25, 100, 500, 1000 lira'lk parçalar halinde ihraç ed.Hmışt<r. 

Demek bonolar her ke.,eye elverişlidir. 
Vade-ıri kısadır. 3 aylık, 6 aylık ve bir senelik bonolar vardır. Bu vadelerin hitamında bonoyu ıade 

ederek paranızı alabl ırıılnlz. 
BONO VADESi GELDİGI ZAMAN 

Paranızı gCri almak isten1e"Z:,eniz vadesi gelen bonoyu yeni bir bono ile değiştirir ve aradakt faizi 
bir defa daha peşin alab ilirsini.z. 

FAKAT VADE DOLMADAN ırVTEL PAAAYA iln.ff ACINIZ OLll..'li\ 
Heıbangl l-'1r bankliY.:t mtirac<.ıat ederek, b')DO fa1z1nden yüzde yanın feda.knırlık yapmilk ~ıreu,..ı~ 

bir bonoyu iskonto ettir :p onu derhal paraya kalbcdebilirsinlz.. O halde: 
PARANIZ DAİ:\1 \ PARADIR. 
3 AY VADELİ Bh TASAllllUF BONOSU BiB TILDA % t 
6 • • • • • • • 1o 5 

1! • • • • • • • o/o • 
faiz getirir. 

Faizler bono kıymetinden tenzil edilmek suretble pe,in Menir. Yıni b;r sene vadell 1000 llrahlt bir 
bono ic;in 940 lira vererek ve buna mukabil ':>ir sene sonra 1000 lira alacak!l!lız. 

noııo faizleri· pt'<'n Mendiği için faiz nisbet; hakllcatte 'JI, 6 do(:( % ~.38 dir. 
DO'llOL R B"''KALARLA ŞUBE VE AJANSLABINDA SATlLMAKTADlll. Bonolan Milli Pi· 

yango İdaresinin re""'1 satış gişeleriyle banka olmıyan yerlerdeki Malsandı.kfarında da bulablli~lr z 

Bfr Taıarral 
Bonoslle bem 
kendinize, 

hem vatana 
hizmet ede

blllrstnız. 

~.=========:::::::::==========!-----=-ıaa::ır.ımı:z::ır:ıı:cı=çı:mıı::::ıı:~ 
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!Yüksek Deniz Ticareti Mektebinin 
1 talebe kayıt ve kabul şartları 

Burada pusuya düşer veya Osmanlıların 
eline geçersek, kabilem dağılır 

- Belkı amma, bundan ne çı
kar? Biz harekete geçtiğ imiz za
man bunlan göze almamış mıy-
dık? -

- Hakkınız var ya Emir! Fakat 
bakınız ben ne düşünüyorum" 

- Ne düşünüyorsunuz? 
- İkimziın birden Cevdetıyeye 

g itmesi, belki de bir pusuya düş

mesı iki başlı ziyan olacak! Bu
nun için siz kabilenize giderken 
ben de günlerdir gözümü arkada 

bıraktıran kendi kabileme doğru 
yollansam! Bana ilhak edeceği -

niz yirmi beş atlıyı oradan bıra. 
kırım. Siz dl, benim adamlarım
dan sağ kalmış olanlara rastlar. 

sanız onları yanınıza alın. Şeyh 
Süırnsi hazretlerine götürün. Bi
lahare ben de oraya iltihak et. 
tiği mzaman yanırı:>a gelirler. Ne 
dersiniz? 

Emir Reşit tutuk bir tarzda 
cevap verdi : 

- Olur. Fakat buna neden hl
zum gördünüz? 

- Dediğim gibi.. Kabilerni bul. 
mak, adamlarıma kavuşmak işti

yakile günlerdir kavrulu:yorum. 
Burada bir pusuya düşersek veya 

Osmanlıların eline g~rsek baş. 
sız kalan kabilem dağılır. İşte 
onun için ben size yüzüğümü ve
reyim! 

- O, ne olacak? 

- Adamlarım belki sizi din • 
!emek, emrinize girmek iste -
rnezler. Bu ni.şanı gösteııirseıriz 

derhal itaat ederler. 

~ete düşmüştü. İht.yatla oraya 
sokuldu .. Emir Caferi karşıSJnda 

bulunca hayret, iki misli arttı. 

Sorou. Emir Cafer olan, bttenıi 

tamamıle hıkiıye etti. kendi adam
larının nasıl söz dinlemediklerini, 

Cemil Fuadin sözlerine ve altın. 
!arına nasıl kapıldıkarını ne 
retle döğüştüklerıni anlattı: 

Emir sordp: 

su-

- Bizden yaralı ve şehit var 
mı? 

- Beş kişi var! 
- Halbuki Emir Fuat, bize bu~ 

nu böyle anlatmadı . 
- Zaten bütün hadiseyi o çı

kard1. 

- Onun a<lamları ne oldular? 
- Gelen müireze zabiti dün 

gece burada kaldl. Bu sabah al. 

dığı emır yzerine, esir ettiği Fu

adileri de beraber götürerek A. 

ziziyeye döndü. 
İşin içyüzünü anladıktan sonra 

ŞŞeyh Sünusiye hak veren Emir 
Reşit şimdi Cemil Fuade diş bi
liyordu ... 

Vll 

Bingazi, D erne ve 
T obruktaki harekat ... 

1 - Mektebin tahsil möddeU: L;ae ve yüksek sı.nıtlı oln1ak üzere altı se
nedir. Yatıh ve parasızdır. Gayesi ti~t gemilerimb.e kapıan ve makinist ye
tiftimıektir. Mektebe kabul olunan talebenın l')'imi, yl;rlml -.-;, hususatı mek. 
tep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci aınıflna ona okul merumı talebe alınır. 
c.Orta okul muadih dlğl·r okullar mezunu alınmaz.> 

A - Alınacak talebelerin yqlannın 15 dm küçült ve 19 dıırı IMi7(Uc olma
ması şarttır. 

B - Orta okulu geçen - bitlnnif olanlar arada ~ bir tenelilt zamanı 
oe ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - İsteklilerln ·Mektep Müdürlüğü ne karşı ;,azacakları istidalara aşağı
daki vesikalmı raptederek 1 Ağustos 941 tarıhinden 26 Aiusta,. 941 tarihine 
kadar Pazartesi, Çarşamba ve Ct.una günJerl saat 9 dan 12 ye ve öi1eden sonra 
ıaat 14 den 17 kadar müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı KAğıdJ. 

C - ~fektep şehadetnaınesi veya tasdikname ve yahut bunların tasdikli 
örnekleri. 

D - Polisçe tasdikli iyi hal k5ğıdı. 
E - Vc1ilerinin izahlı adresleriyle tatbik imza1arı. 
F - 4 X 6 eb'adında 8 adet kartonsuz fotoğraf. 
4 - Talipler sıhhi muayenelerini, buhmdukJan mıntakaya göre: Ankara, 

Sıvas, Erzurum, Diya;bakır, Haydarpaşa Nümune hastaneleriyle, İstanbul Ço
cuk haı::tanesinde ve Izmir, Bursa, Konya, Adana, samsun, Balıkesir, Aydın 
Memleket hastanelerinde yaptıracaklan raporJ yukarda yazüı vesaikle beraber 
gönd<'rmelidirler. 

Raporun yazılacağı muayene k8ğıdı e\.'\·leden mektepten istenmelidir. Ra
torun tamamen bu ekllde olması şarttır > 

5 - Fazla iafsllfit için, Ortaköyde Mektep Miıdür1üğüne müracaat edil
melidir. 

İslanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlere matbu cduhul bil
glsU gönderilir. 

Afuhaberat için posta pulu gönderilmelidir. «5563> 

BORSA 
24 Temmaız 941 

AoWt ... J(a_ 
1 Sterlin 5.22 

10-0 Dolar 132 20 
100 Frank -
1 O() IJret -
lGO İsv Fr. ao.03 
100 :norlD -100 n.,,ı.m.m -
100 Bei&a -
tOO Drahmi -
100 Leva -
100 C~k Xronu -
100 Peçe ta 12.89 
100 Zloti -100 Pen&'6 -
100 Ley -
100 Di.nar -
100 Yen 81.0175 
100 İsv Kr. 30.88.75 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHVİLA.T 
Sıvas - Erzurum 
3 7 934 il. 115 Vll. 20.37 20.40 
T. C. Merkez Banka~ı 13.25 
Yedlkule İplik Fabrikosı 62 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Tuğla imalindeki ameliyatta 
ıslahat. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 22 Temmuz 1931 ta
rih ve 1280 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu ke

re ba.şkasına devir ve yahut ihti
r, ı Türk iyede mevkii fiile koy
mak için icara dahi verileceği 

teklii edilmekte olmakla bu hu

susta fazla ma!Umat edinmek is-

ti yenlerin Galatada Aslan Han 
5 incı kat l..J numaralara müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

DOKTOR 
&alız Cemal 

WKMAW HEKiM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Wra,ene saatleri: 2.5 - 8 . Tel: 2!391 

25 Temmuz 1941 
18.0-0 

18.03 
18.30 
18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 

Procram, ve Memleket Saat 
Ayan, 
Müzik: Fasıl Hey'eti. 
Konuşma: Memleket Postası. 
Müzık: Radyo Sving Kuarte
U (İbrahim Özgür ve Ateş 
Böcekleri) . 
Konuşma: (İktısat Saati). 
Müzik: Radyo Svlng Kuarte
ti Programının Devamı. 
Memleket Saat Ayan, ve A
jans Haberleri. 
Müzik: Klilsik Türk Muoiki· 
si · Koro Konseri. Şef Mesud 
Cemil. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20-45 Müzik : Solo Şarkılar. 
21.00 Züaat.. Takvimi ve Toprak 

lı.lahı:>uUeri Borsası . 

21.1 O Temsil. 
22.00 Müzik : Radyo Salon Orkes· 

trası (V~olonist Necip Aş
kın), 

22 .:iO Men1l~ket saat Ayarı, Ajans 
22.45 Muzik : Radyo Salon Orkes

tra~ ı Progrcı mının DevaQll, 
22.55/ 23.00 Yamki Program, ve 

Kapans. 
YARINKİ PROGRAM 

"1.30 Program, ve .Memleket Saat 
Ayan . 

7 ,33 Müzık · Hafif Program (Pi.) 
7 .45 Ajans Haberleri . 
8.00 Milzik : Halil Parçalar Prog

ramının De\•amı (Pl.) 
8.30/8.45 Evın Saati. 

13.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayan. 

13.33 Müzik : Turkçe Pllıklar. 

13.45 Ajans Haberleri. 
14.00 Mu7.ik : Riyaı-eticümhur Ban

doı::u ($er· İh~an Künçer) 
14.45 :ı.ıüzik: Türk(·e PIRklar Prog

rnn1ının 0(>\·an1ı. 

15.00/15.30 Muzık. Dans Müzfği 
(Pi.) 

• TAKViM 8 
llw:n1f ]!$7 Hızır Hkrl 13H 

TE'.\IMVZ C.AHİll 
12 81 30 

Yıl 9U Ay 7 \'a. 41J ıı:.ı,ı 

T[MMUZ 
S. D Vü:it S. D ------
5 50 Gliııet 9 16 

25 
13 20 Öf le ~ 47 
1717 İtbld! 6 44 
20 32 ÜJ&DI 12 00 

CUMA 
22 27 YMoı t 53 

3 43 tm!'"1-ll 710 

Emir Reşit razı oldu. Cemil Fu. 
at parmağından çıkardığı zümrüt 

taşlı bir yüzüğü Emire- verdi. Ken
dine ilhak edilen yirmi beş atlıyı 

peşine taktı. Emire veda etti. Yo. 
lunıı garbe çevirerek Aziziyenin 

cenubundan kendi haymegahına 
do;j'ru hızla yola koyuldu. 

İtalyan istıliısı yalnız Trablus 
şehrine inhisar etmem41, ~aşrini. 

evvelin ikinci günü Trablusa as
ker çıkarılırken Tobruk, bingazi 
ve Demeye de ayni zamanda ih. 

raç yapılması düşünülmi1ştü. Fa
kat, hadieslerin zaman çerçe • 
vesindekı yerleşmesi bu üç mın
takadaki harekôtı biraz geciçtir. 1 
miş, bu yerlerin istilası Trablus

tan ziyade zorlukla kabil olmuştu. :===========================================•! 
Abdülhamidın otuz üç senelik 

Ertes1 günü akşam üzeri Cev -
detiyeye varan Emır Reşit lcendi 
çadırlann yerinde görünce hay. ı 

mutlak idaresi zamanında tama. 
men ihma' edilmiş olan bu top
raklar lüzuınlcı sahil tahk:ma • 

tından mahrum bulunuyord . 
(Arkası Var) 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve gedikli erbaş mekte

bine talebe alınacak 
Aş&ıdaki ıar1ları haiz olanlar Deni> Lisesi ile Gedikli Erbaş Melı:lebine 

talebe olarak alınacaktır 
DC'niz Lisesine gırecek Taliplerin: 
ı - Ya~lan birinci sınıt için 15-18 
2 - ·~{aşlal'1 .ı.k i nc sı nJf i~n 16--19 olacaktır. 

3 - Bu yaşlardaıı altı ay büyük "' p kUçük olanlar da kabul edilecektir. 
4 - Lise birinci amıfa orta mektep mezunla.n alınaca&ı Cibi lisenin birinci 

aımtında ikmale kalını, olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama Oku !una gimıly• taliplerin: 
1 - Yaşları il - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacatı ribi orta okulun mul>telif sı

aıflarında ikmale kalınış olanlar da a i ı ocaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınocalı.lır. 
Bu şarUarı haiz olup Denız ı.ıaes; ilo Deniz Gedilı:li Erbq ltazırlama 0-

lı:ul una girmek istiyen taliplerin 15 Atı .ıon iM) tarihine kadar İstanbulda bu
J.unanlann K.asımpapda Deniz Komutan Jıtına, lıarlçte bulunanların da malıalll 
Aakerlilı: Subelerlne müracaaUarı. c5708> 

Y üksek Mühendis mektebi 
Sattnalma Komisyonundan: 

Mdttebim1%1n 80000 parça çaınaıır 1ılı:ama ~i lı:apalı zar! usullle eksiltmeye 
lı:onulmuıtur. Beher parçaomın muhammen bedeli 7 lı:UrUI ve illt teminat 420 
liradır Eksiltme 31.7.IMl ••t 11.45 de yapılacaktır. •5810> 

Bir Casu.sun 
Gizli Defte r i 

No. 71 
Yazan: Fnıncia Machard Çeviren: lsk.enıUr F. SERTELLi 

Madam Janet gibi güzel bir kadını ayağınla 
tepecek kadar iradeye sahipsin 

- Olabilir ya, dedim, benden 
yüphelerırnek hakkıdır. Llklıı, ben 
henüz mühim bir iş görmüş ve 
kendisinın itimadını kazanm19 de
ğilim. Eğer bana, henüz bir i.şe 
ba~lamadan bu itimatsızlığı gös
terecek olursa, ben de herşeyden 
feragat ederim. Hatta bana ver
diğiniz parayı da hemen size ia
deye hazırım. 

Kap.cı gözlerini açarak: 
- Hayır, dedi, meseleyi bu de

rece büyütmeğe lüzum yok. Yal
nız ortada şüpheyi davet eden bir 
Şt'J' var rr.ıdır diye size sormağa 

geldıim. Sen kendinden eminsen, 
ortada mesele yoktur. 

- Ben kendimden eminim. Fa
kat, bana dostlarım ve bilhassa iş 
arkadaşlarım itimatsızlık göstı>
recek olursa ,o zaman hiçbir iş 
görülmez. İşe başlamadan; birbi
rimizden ayrılmak daha muvafık 
değil mi?. 

jan elini omuzuma vurdu: 
- Yahu, sen de ne kadar alın

gan ve nefsine hakim bir adamsın'. 
Madam janet gibi güzel bir ka
dını bile ayağınla tepecek kadar 
irade sahibi misi.n ?. 

&ayvan Sallık Memurları ve Nalbant Mektebi MildClrUlğilnde11 : 

Malın Cmsi 
-~--

Ekmek 

Dağlıç Eti. 
Beyaz Karaman Eti 
Kuzu El!. 

Urla Yağı birinci 
Zeytin Yağı birinci 
Sabun birinci 
Tuı.wı TereyaiJ. 

Kuru Fa:ı.ulye Çalı. 
Kuru Fasulye Barbunye 
Pirinç Bursa. 
Bulgur 
1""' :{arna. 
Şehriye. 

Beyaz Peynir. 
Kaşer Peynjr., 
Zeytin. 
Toz Şeker. 
Nohut. 
Yeşil Mercimek.. 
tlzllm Çeklrdeksb lı:uru 
Tuz yemeJı,lilı; 

Tuz İn hisor, 
Soda. 
Sirke. 
Patates. 
Kuru Soğan. 
Yumurta. 

Miktarı 

16000-ISOOO --
Tahinin 

Bedeli 

12,2.5. N:ı.rh 

150 CI- 1600 67,50 
1501}- 1600 62,50 
601}- 70-0 56, -------1400 

400 
400 

30 

1000 
300 

1300 
250 
500 

30 
'l'enel<O 25 

40 
300 

1000 
400 
250 
150 
300 

Poket 50 
240 Kilo 2 Çuv;. 

150 
1300 
1300 

1200 Adet 

180, 
85, 
50, 

200, 

28, 
20, 
52, 
25, 
43, 
43, 

1100, 
120, 

35, 
. 48, 

27, 
28, 
42, 

7, 
11, 

950, 
12, 
12,50 

5,50 
2,25 

16 Kalem Muhtelit cins yaş sebze. • 

Tutan ijk T Eksiltme 
Ll Kr. Ll. Kr. gün ve saat 
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~----------
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56150 42 11 ----
Mektebin 941 Mali yılı yiyecek ihtiyacı yukarda yazılı olduğıı üzere beı parti olarak açık ekeiltmeye konmuştur. 

!ltslltme Cağaloğlunda Yüksek :Mektepler Muhasebeciliği bina'1nda toplanan satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Şrtnameler Selimiyede Mektep muhaseb eainde her ıiln çal.ıjnıa saaUerl içinde riilebilir. Vericilerin. belli giln ve saat-
ten evvel yatıracak.lan teminat makbuz ıarı ve aranılan dlier vesaik.it birlikte t.omlsyona gelınelcrı. (5597) 

- Şüphesiz. Ben hayatımı, yüz 
tane Madam janete feda etmem. 
Eı;asen, kadının servetinden ve 
sırtından geçinmek de pek hoşu
ma gitmez. 
Kapıcı benden bu cevabı alınca: 
- Hayd~ işimize bakalım, dedi, 

ortada mesele yoktur. Ti-Vong be
ni de böyle denemişti. Ona hak 
vermeliyiz .. o, bir japondur .. biz 
ise Fransu: milletine mensubuz. 
O kendisinin Fransızlar tarafın
dan dainıa atlatılacağına kanidir. 
Ona işlerimiz ve fedakarhlı.lan

mızla itimat telkinine çalışalım. 
- PekAHL 
Dedim. jan gitti. 
Odamda yalnız kaldım. 
Maten gazetesi hiila önümde. 

Alman casusu, Fransız bahriyeli
lerinin arasına nasil girmiş diye 
düşünüp duruyorum. 

* 
Ertesi sabah .. Mühim 

bir had1se 
Odamdan çık.yordum. • 
Apartımanın merdiveninden i-

nerken garip bir tesadüf, beni fe- ı 
na halde sinirlendirmişti. 

Bu tesadüf nedir, bilir misiniz? 
Odamda ölü bulunan ve ertesi gü
nü canlanan adam. Yani Ti-Von
gun hafiyesi. 

Merdivenin küçük bir sahanlı
ğında gözünü odama dikmiş .. belli 
ki beni tarassut ve tecessüs edi-

' yordu. 
Önünden geçerek inmeğe başla

dım. 
Bu adam da arkamdan iniyordu 
Bir iki kat arkama bakmadan 

indim. 
Dönemeçlerde!!, onun da peşim· 

den geldiğini göıil)"Ordum. 
On üçüncü kata gelmiştim. 
Burada birden tersyüzüne dön · 

düm ve kendi kendime söylenme
ğe başladım: 

- Ah şu dalgınlık.. odamda port
föyümü unutmuşum. 

Meçhul adamın önünden geçer
ken gülümsedim .. 

O da gülümsedi. 
Fakat onun gülmsemesinde sa

rih hır istihza ~eziliyordu. 

Bu istihzaya tahammül edeme
dim. 

Birdenbire telaşla merdivenin 
parmaklığından alt kata bakarak: 

- Zavallı kadın .. asaıısıöriin a
ras.na sıkışmış .. neredeyse pestile 
dönecek. 

Diye söylenmeğe başladım. Be
nimle konuşmak için vesile arıyan 
Ti-Vongun hafiyesi boş bulundu .. 
bu sözleri ciddi zannederek: 

- Bir kaza mı var, dostum! dedi. 
Ve yanıma yani parmaklığın 

kenarına sokuldu. 
4te bu Slrada ne yaptığımı bil

miyordum. Derhal etrafıma bakın
dım. Meydanda kimseler yoktu. 
Hafiyenin beline sarıldım.. Onu 
olanca kuvvetimle parmaklıktan 
aşağıya attım. Dedim ya .. bu e
dam. bövle kolay kolay sırtı yere 
gelecek• cılız, zayJ bir mah!Uk 
değildi. Çok çevik, becerikli bir 
adamdı . Böyle olmasına rağmen 
benim sah·rtime inanarak pa -
maklığın İ• : , r e sokulmak gafle~. 

nı gcısterrr.ı;ti. 

(Arkası Var) 

Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra dişleri niçin 

temizlemek lazımdır ? 

Çünkü; unutmayınız k i: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişle-'"i;;;:;:,;;:;;;::::-~~----.,.1: 

rin difteri, bademcik, kızamık,, 
enfloenza, ve hatta zatürrieye 

yol açtıkları, iltihap yapan diş 
etlerile köklerinde mide hum
ması, apandisit, nevrasteni, sıt
ma ve romatizma yaptıgı fı;rmen 
anlaşılmıştır. Temiz ağ ı z ve sağ-ı 
lam dişler umumi 'vücut sağlığı
nm en birinci şartı olmuştur. Bi- · 
naenalcyh dişlerinizi hergün ka.1 
bil olduğu kadar fazla • liıakal 3 1 

defa - •SANİN • diş macunile f.r- 1 
çalıyarak sıhhatinizi garanti e- 1 

debilirsiniz ve etmelısinız. Bu 1 

suretle mikropları imha ederek :' •~~;.:;;,;:;.,;::;::::=:;;;.;:,;;:;;_,:;,,,. 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 1• 

DİŞ MACUNU 
' Biltün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur Sabah, öğie ve akşam ıı( h 

Yemekten sonra günde 3 defa dişleruıiı.ı fırc,·alayınız. 
ECZANELERDE ve BÜYÜK ITRİYAT MAGAZALARINDA BlJI)J 

istan~u levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ilanlail 
.. . ~ağıda ya.zıh kırpıntılar satılacaktır Pazarlıkla a rttırması 5ı 8/9.Jj 

gunu sa.at 14,30 da Tophanede L\', Amirliği satın alma komi~yonı•nda Y 
c.aktı:. Istek.lileri . kırp1ntıları Tophanede c Sarac,:eYindc her g1,.ı_1 gorcbUirie! 
liplerın ~eUı vakıtte komlsyon.a gelmeleri. ( 1::?3- ... 6ı:: 
Beher Kılosunun Fıati Miktarı K.nt'j teminatı Cinsı 

Kuruş Sa. Kilo Lira 

35 
7 
5 

50 
12,400 
42,300 
15,500 ... 

--651 .. KundLıralık kösele }O 
476 San s::ıbunlu kösele ~ırr 
116,25 Vakete kırpıntısı. 

900 kilo beyaz peynir alınacak tır. Kapa!• zarfla eksiıtme>-
7 /941 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Ami r'i~i 1 

alma komisy0nunda yapılacaktır. Tahmin bedelı 5850 lire, -· ·k 1 

natı 438 lira 75 kuruştur. Talipler in kanuni vcsihlarile teklı! ıJ" 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyo na ,·ermeıerı 
saf ve şarlnamesı komisyonda görülür (63 - 5673) 

..... ..... 
Un fabrikası için aşağıda yazılı mal- ı 

zemeler alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 5/8/941 Sah günü saot 14 te Top
lı'1nede Lv. Amirliği •atın alma ko
misyonunda yı:ıpılacaktır. Kati temina- ı 
tı 485 lira 78 kuruştur. İsteklilerin bel-
li vakitte komisyona gelmeleri. 
Metre ' 

50 6 Nuırıara elekler için lpelı:. 
50 7 Numara elc1'jcr için ipek. 
50 8 Numara elekler lçin ipek. 
50 9 numara elekler için ipek. 
20 10 Numara elekler için ipek. 
30 5 Numara elekler için ipek. 
50 12 Santim genişliğinde kayış. 
30 18 Santim genişliğinde kayış. 
30 15 Santim genlşllğinde kayış. 
30 10 Santim genişliğinde kayış. 
30 7 Santim geniş] iğinde kayış . 
30 6 Santim genlşllğinde kayış. 
20 e Santim genişliğinde kayış. 
30 5 Santim gcn~liğinde kayış. 

2 Pak.et çivi ipek elekler için. 
(10 - 6220) 

9000 kilo kaşar peyniri kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İlıa
lesi 28/7/941 Pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 10,800 lira, ilk 
teminatı 810 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikalarile teklif mektupla
rını ibare saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. Evsaf ve 
ıartnamesi lroınisyonda göıillür. 

(71 - 5676) 

184,900 adet yumurta alınacak
tır. Açık eksiltmesi 28/7 /941 pa
zartesi günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin 277 lira 35 kuruş ilk te
minatlarile belli vakitte komi> 
yona gelmeleri (69 - 6674) 

• Adet 

175,000 galvanizli köpıillü sürgü. 
175,000 • köpıilsüz • 
160,000 • kesme kanca. 

Müteahhit nam ve hesabına yu
karıda yazılı üç kalem malzeme 
28/7/941 pazartesi g'.'.nü saat 14 
de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda açık eksilt
me suretile salın alınacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 14,825 lira, ilk 

SAHİP VE BAŞ,ll'HARRİl!.İ 
NEŞRİYAT »~tFKTÖıttl: 

SON TELGRAF 

temınatı 1111 l.ra 87 kurtl 
Taliplerin belli vakitte koıtl S' 

gelmeleri. Evsaf ve nümuP· 
komisyonda görülür (70 • 

• Kilo 
2000 Koltukluk halat. 
2000 Vapur halatı. ~ 
1000 El incesi. I• 
Yukarıda yazılı malzeırıe t ~~ 

zarlıkla satın alınacaktır. İ~~ 
29/7/941 salı günü saat J5 . .ı: ı 
Tophanede Lv. Amirliği satı~ , 
ma komisyonunda yapııacs l, 
Taliplerin getirecekleri niıı1' ' 
!erden beğenilerek alınec~. , 
isteklilerin nümune ve kat 1 

natlarile belli vakitte korrıiı' 
gelmeleri. (108--6046) 

* 800,000 adet 27 milimetre!· 
600,000 adet 20 milimetrel1~ 
rülü sürgü müteahhit nanı v9 sabına alınacaktır. Açık ~kı: 
mesi 30/7/941 çarşamba gu~} 
at 14 de Tophanede İst. L'" ~ 
liği santınalma komisyo~ ı; • 
yapılacaktır. Tahmin bedel;o 
lira ilk tmninatı 3187 ııra 
ruştur. Nümuneleri kom!S. 1 
görülür. İsteklilerin belli;-

1 

komisyona gelmeleri. (8 

• 1 
·ıo Askeri evsafta 25,000 ki 

o! alınacaktır. Pazarlıkla e 
mesi 1/8/941 Cuma günii :'~ 
da Tophanede Lv. amirli~\ 
alma komisyonunda yapıl91, 
İsteklilerin teklif edecek le 1" 
üzerinden kanuni kat'i ıe~ı 
larile belli vakitte komisY0

91 
meleri. (119-6~ 1 

• ıı' 
Beher tonuna 17 lir~ ~Ô' 

edilen 400 ton lavemarın el 
alınacaktır. Kapalı zarfl8 .. ~ 
mesi 11/8/941 pazartesi ~~ı" 
15 de Tophanede Lv. f>,., 
satınalma komisyonunda 11. 

caktır. İlk teminatı 5JO ıs~ 
Evsaf ve şartnamesi korıı i ı 
görülür. Taliplerin kanuP ~1 
kaiarile teklif mektuplar', 
saatinden bir saat c,.,·cl;t, 
yona vermeleri. (121 

FTF.\t İZZET BF.NfC'S 
CF\'OFT K\ R ~ nrt.r.L" 

MATBAASI 


