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Nafıa Ve k ili n i n b_eyanatı 

J 

bir garanti dedi
usudur gidiyor. Bun-

·1 ' • d 0 l a v ı me~ele-
Ye...-a: ecburiyet h' d' :xoruz.- f ilt . . ısse ı-
Birliı!i \ .eıe ıl~ .Sovyetler 
l .....s-- •• t metıerının verdik-
~· muşt notada, bir Av-
k. ~l.ı ~<W~ tarafından Tür-

) ıy_ey._teeav~ vuku bulursa 
~rdım c(irfcekferi hakkındaki 

:ıl'l . ~~~nit 'bit'- şayiaların ortaYcı 
afi «;.~ tıl~atına meydan verm· -

ı ~ır. Bız bu türlü 8 ·· 1 · ış 
•• t me · oz erı tama. 
y>'_ n yersız ve manasız b 1 

ı·uz. u uyo-

Meselenin ı ·ı 
lan ciheti . ngı tereye ait 0 • 
tere hük _g,ıyc.t ~çıktır. !ngil
alıeden· u~ıe.tı bır ittifak mu
ze bag·1~:J1esı ıle. memleketimi
kumet· ır ve bır Avrupa hü- ı 
bil 1 tarafından vukua gele
Tü eck~k her hangi bir taarruzda 

r ıyeye yarclı · .... 
altındadı T .. m. mecburıyetı 

Yeni ·baraj 
• 1 

Bir Tor mDhen 
ği iskele O vaf 

ate ti
etle • 

1 
yerine kondu 

Yüksek mühendis Halit Köp-ı 
rücü ve Sadık Dirim tarafından 
Nafıa vekaletiı!in himaye ve 

1 
yardımı altında inşa edilen Ban 
dırma vapur rıhtımına ait şim
diye kadar indirilen Kasetlerin 1 

en büyüğü dün Bandırmada bü
yük merasimle yerine vazedil
miştir. 

~erasime 1 s t a n b u l dan 
başta Nafıa vekili Ali Fuat Ce-ı 
besoy olduğu halde ve 300 ze 

yakın davetli iştirak ctmi~tir. 
Daha limana gırerken, yana 

doğru yatmış muazzam '~ır 
apartımana teşbıh olunabilecek 
Kaset alt tarafı aı:ık bir sandı
ğa benzetilebilir. Kaset müte · 
addit kazıklar üzerinde durmak 
ta ve bu tahta kazıklann içleri
ne vazedilmis infilak maddesi 
(trotylle) in 'infilaki ile tahrip 
edilmekte ve bu suretle bu mu
azzam kitle denize inmektedir. 

Bu usul memleketimize ve 
dünyada ilk defa tatbik olunan 
yüksek miihendis Halit Köprü
cünün ihtiraıdır. 

Tekmil i;r.ahatı müteakip ka
zıklar arasındaki maddesi infi
lak ettırilmiEı ve muaZZc'1.Ill ki~-

1 lede siyah bir duman bulutu ı- ı 
cerisinde ve bütün Bandırma 1 
halkı ve davetlilerinın alkışla~ı l 
arasında tam istenilen mevkıe 

{Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GA~ETES{ 

·Mülakattan sonra 
·Roosevelt 
Beyanatta 
Bulundu 
"Amerika harbe 

yaklaşmış değildir., 
"Sovyetieri~ bü- \' 
tün kış mukave- \ı , 

mele devam ede- . 
ceklerinden \ 

eminim,, · ı 
Rockland, 17 (a.a.) - Reu

ter: 
Cümhurreisi Rooseveltin yatı 

dün mahalli saatle saat 15 e 
doğru limana girmiştir. Poto
mac'ın demir atması üzerine, 
derhal yatta bir gazeteciler 
konferansı toplanacağı bildi • 
rilmiştir. 

Konferans, yatın bir salonun
da vukubulmuş ve buna Hop
kins de iştirak etmiştir. 

Tam mutabakat 
Reis Roosevelt, konferansta 

demiştir ki: 

iDARE YERİ 

Nuruosmaniye, No. 84: lstanbul 
T .... lgrn.f: YEN't SABAH h.tanbnl 

TELEFON: 20795 

Her yerde 5 Kuruş 
q' 

• Demirağ'ın Gök okulQ 
dün·merasimle açlldı 
Demirağ tayyare atölyesi 

şayanı iftihar bir müessesediı 

Gök okulunun küşat merasiminden bir intiba 
na mu r.. urkıyenin de bu-
taahh"ktlab~l 1ngiltereye karşı 
k' ~ erı vardır. İngiltere hü
u.metı m··teak'b notada b u ı en verdiği 

ınesi '! Ankarn. muahedena
dile aJ:kaınımn zerre ka'ilar ta
cibel u~amadığını ve bütün ve

[ALMAN-RUSl 
~HARBi 
»toslıova bildiriyor 

Sovyatlarle 
= 

İngilizler 

r , 
rLMAN·RUSI 

HARBİ 
Berlin bildiriyor: 

"- M. Cuhrchill ile mülaka
tim, mükemmel neticeler ver- :&lemleketimizde si\'il havacılık sa.hasında büyük üı.r 
miştir. Vaziyetin bütün veche- varlık göst.eren Nuri Demirağ müessesi) yeniden !"QI< Jny • 
leri üzerine tamamiyle muta - metli tesisata. kavuşmuştur. Yeni İıı?ia. olunan tamir atölyesi, 
bık kaldık. .ön~m~z?eki t?~ - ıu.'1lgar \'e uçuş meydam ile birlikte int'a.8-tı tamamlanan (Gök) 
lanblar, yenı bır fıkır teatısın- okulunun resmiküt-a<lı dün yapılmıJ:>tır. 
den başka birşey olmıyacak -

en ıle :ı;nutcber olduğunu da 
ayrıca tasrıh ve tesbit etmiştir. 

Sovyetler Birliğinin durup 
dunırken Türkiyeye bir Av
rupa devletinin tecavüzi.ine kar
§~ yardım vaadinde bulunması 
b~rd.enbire izahı müşkül bi; 
h.ad~se. gibi görülebilir. Bizim 
fıknmızce buna sebebiyet veren 
§?Y ıki hi.:.kum t tarafından \'e
rı_len notaların biribirinin ay· 
111 ~UnıJt-lerdcıı terekküp et

Alman 
zayiatı 

İrana t~krar 
tavsiyelerde 
bulundular 

Nikolayef'i 
işgal ettik 
Ukraynada 
imha harbi 
başladı 

tır. Açılma merasimir:e! hazırla- 1 s b t 
Churchill ile benim tarafımız- nan program mucıbınce saat 1 e f es 

dan hazırlanan siyaset dekla- tam 10 da Beşikcaştaki tayya-
. Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) re etüd atelyele~inde başlanmış- Romanya 

tır. Bu merasınıe İstanbulda 

ınesınden ibarettir. 

d liatırlar(Jadır ki bu notalar-
an evvel b. .. 

bazı A ' ır muddettenberi 

-o--

Üç haftada 
6000tank 

tahrip edildi 
İranda bulunan Al-ı 
manların fazla ol· 

masmdan dolayı en-
bir takı v r u ~ a gazetelerinde 
yordu ?1 dedıkodular dalaşı • 
gilter~ Sovye~l~r Birliğinin 1n
tediğ· · en l h.ızım Boğazları is
muv~f·ve ngıl~~~enin de .buna 

-o--

Bu rakkam 15 
tanı, fırkasına 

muadildir 

dişelerini bildirdiler -
Tedbirler alın
masııu talep 

ettiler 

7000 esir, bir çok 
malzeme alındı 

olun .tkat ettıgı havadisi ncşr
.. 

1 
muştu. Buna ve emsali 

soz ore b' · t b. ızım arafımızdan hiç 
~T. ehemmiyet atfedilmemiştir. Moskova, 17 (a.a.) - Bu sa-
rı~ ~er.e .kanaatlerimiz şayiala- bahki Sovyet tebliği: ' Londra, 17 (a.a.) _ Roy 
k d esırı altında kalmıyacak Gece, kıtalarımız, cephenin! ter bildiriyor: 

BerJin, 17 (a.a.) - Alman 
orduları başkumandanlığınuı 
tebliği: · 

Macar te~ekkülleri ile işbirli- J 

ği halinde hareket eden Alman 1 Amerika Ciiınhurreisi 
kıtaları, cenubi Ukrayııada lWOSEVEL'.l' 

(Sonu sa. 8 sit. 1 de)------------t: afr esaslı olduğu gibi diğer bütün bölgelerinde şiddetli mu- Seiahiycttar Londra mah 
d ra tan Rusyanın vaziyeti harebclcr verdirmişlerdir. fillerinden öğrenildiğine gö 
lee ~u sı~.ada lngiltereden böy- (Sonu aayf:l 3 sütun 5 de) re, İngiliz ve Sovyet hüku 
k~ r mukiifat istemekte im- metlerinin Tahran'daki mü 

un Verecek k'lıl d • l Bulgar h"kA t• messilleri, İran hükumet 
lngilter I> şe 1 e egi dir. u ume 1 nezdinde yeni bir teiebbu··a 
letnek . e '"usyayı harbe sürük-

ıçın onu k d te bulunmuşlar ve ran'dı 
1 HARP VAZiYETi ı-
~~~ ....... --------------------~i~~ kiinde kalın· an !r!Ilak mev- Sovyet Rusyayı bulunan Almanların fevka-maıı t" nr anuş, bılakis Al-,..., ruzuna u • lade fazla miktarda olması 

yetler Bir-ligi Yar~,i'an .. ~ov- dolayısile iki hükumetin his. 
memnun olacak hal" O' goı:ur~c protesto etti ettikleri endise ü1..erine İran 
B.u Şerait altında 1 - ,..,elmıştır. hükfunetinin 'nazarı dikkati-

Sonharekittansonra 
gılterc Rus d 

0 
sn. olsa İn- M k 17 ( ) T ni yeniden celbetmişlerdı·r. d k ya :ı.n bazı ·· ı os ova, a.a. - ass 

e ~rlıklar isteyebilir · mıısaa. 1 ajansı bildiriyor: İran hükfımeti, meselenin 
1ng1 ıltercden değil. ' Rusya 12 ağustosta, Bulgar harici- müstaceliyetini anlamamıştır. 

ııte bu gibi .T ye nezaretinin umumi katibi, Bunun için<,iir ki, İngiliz ve 
bnzı gazete h m.u ah azalarla M. Şişman of, Sovyet tayyarele- Sovyet hükfunetleri, halen 
üzerimlzüe bir ~va~ısleri bizim rinin 11/12 ağustos gecesi Bul- mevcut vaziyete karşı koy 
tı. İn;;liz ve esır yapmamış- gd.r topraklarına müteaddid mak için fili tedbirlerin alın-
liği hükfunetı ~?VYetler Bir . bombalar attıklarını Bulgaris - ı ması tavsiyelerini tekrarla· 
dostluklarını~ eı~ hakkımızdaki tandaki ~ovyet büyük elçilif!i mışlardır. 

h.. . 1Ytnetli bir t - ~ ! za uru olarak b . e- ı (Sonu sayfa 3 sütun 6 da) •(Sonu sayfa 3 siitun 6 da) 

mi birer vesika il~ şayı~lan res- !!'!!!!lm.!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!ll!!!!!ll!!!!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!~~'!!!!"!!!!!!!!!!!!!! 
~muvafık gördül tlkz_ıp etmeyi 
klımeti Türk· er. ngıltere hü-

• bir anla!'lma ıye aleyhinde hiç 
· • · Ya ınuvaf k ~ış. oldu~ınu a .at etme-

kimse iddia edemez. Bizde de - ' bu kadar meşgul oldugu sıra-
da Sovyetler komşumuzu ga
ranti istemek için tacize kalka-

• 
''Budyenni,, ordular grupunun vaziyeti 

kırıtik midir? 

- 1 

YAZAN: 

Emelıli General Kemal Koçer 1 
Ukrayna, yalnız Rusyanın 

zengin bir ambarı, san'at mer
~ezi ve kö.~ür ~e ma<len kayna
gı. olmak ı.?~arıylc, dikkati çek
ınıyor, mühim deniz üsleri, ser-

vet membalarına götüren hat
ları bakımından da ehemmiyeti 
haiz bulunuyor. 

Dinyeper, hele bu ülkede 
(Sonu sayfa 2 sütun 2 de) . bıldırdiği sıraa:e etmıycccğini 

ahedcnamcsinin t~kara .~u _ 
takdirinde m.uavene hucum 

" +ckrar etti tk· d t ~artını da 
'I . • : ı evletın beya _ 

~uşak ve nazari olduğu tecrübe 1' 

ile sabittir. Şu halde meydan· 
da hakikaten bir garanti kasdi 
0 !sa ancak Almanya tarafından J 

b!r taarruza uğradığımız tak
dırde Sovyetler Birliğinin yar
dırn~ııa intizar edebileceğimiz I 
~~~a oluı~uyor, demektir. Al
tecav.. bı~ dostluk ve ademi 

cak kadar bir telaş ve endişe ••••••••••••••••••••H•••• 
kat'iyen yoktur. Sovyetler Bir- - S -
liği komşumuz pekala tahattür === P Q R :•::::::::::::•~a~o...= 
eder ki bundan biraz evvel Sov- ,... w datını ıhtıva eden notaıa' 

b. b' . rın 
~r ı.rınin ayni olması iltizam e-

d~lnuş olacak ki Rus notası da
hbı bu yardım kaydını muhtevi 

ulunuyor. '· 

k B~şka türlü olsaydı eminiz 
k~ bız~at Sovyetıer Birliği hü-

c .. rnctı dahi şu sırada Türl'liye 
lllnh . . 

:mey· urıyetıne bir garanti ver-
kereı aklından geçirmezdi. Bir 
kCı .şu sırada Sovyetler hü

. ıh:et! başka bir millete yar
ı.iyet~:d vew~aah~ü_.cl ?<lecek va
hckı degıl, bılakıs yardım 
rr.·. eyccek bir vaziyettedır· 
.ı.urk· · ı 
hilec ~eye bugün taarruz ede-

lm 
uz .tnısa kiyle bize bağlı 1 

o asa bıle bir t 
yetler Birliai ·1 araftan Sov-
diğer tarafta ı eb~arp ederken 

. n ıze karşı da 
b~: ceph~ aç!_l'lakta hi . . 
gostermıyecegi a.'}ika~ır ~stı~~ 
ancak Sovyctler Birliğinin . . · ı 
bitirdikten sonra akla gele:.;nı 
cek bir ihtimaldir. O zaman 

1J" 
Sovyetler Birliği kalmış olaca~ 
mıdır ki bize yardım etsin? De
mek oluyor ki şimdiki şartlar 
dahilinde bir Rus O'arantisin _ 
d~n bahsetmeğe mantıken im
kan yoktur. 

yetlcr Birliği yahut Türkiye 
Cümhuriyeti tedafüi bir harbe 
O'irmek mecburiyetinde kaldık
ları takdirde taraflar geniş bir 
anlayış zihniyeti göstermek ve 
birbirlerine tecavüz etmemek 
taahhüdünde bulunmuşlardır. 
Sovyetler Birliği tarafından bu 
meselede izhar edilen hüsnüni
yet eserini Türkiye ~ümhuri~~
ti ancak mütekabil bır taahhud 
şeklinde kabul edebileceğini 
bildirmiş ve Türkiye de taarru
za uğrayacak Sovyet hük~e
tine karşı geniş bir anlayış zih
niyeti ile bitaraflık taal1hüd et
miştir. Binaenaleyh dostumuz 

--o--bulunan bütün mebuslar, gaze
teciler, Parti ve Halkevleri mü
messilleri davetli bulunuyorlar· 
dı. Da'\"etliler bizzat Nuri De
mirağ ve atelye şefleri tarafın
dan gezdirilmiş ve kendilerine 
gayet e~teresan malfımat :ve • 
rilmiştir. Nuri Demirağ miies
sesesinin Beşikta~taki tayya-

Merkezi Londrada 
olruak üzere yeni 

bir hükumetmi 
kuracak? 

{ Sonu sayfa 2 sütun 4 de) 

Vichy hükunıeti 

Kahire. 17 (a.a.) - Afi: "Bo 
urse eyptienne " gazetesinin 
yazdığına göre, general Ante

(Sonu sayfa 3 sUtun 6 da) 

Japonlara göre 

lngiltereyte Rus- Japon 
bir protesto münasebatı 
notası verdi bozulursa 
Süriye muahede
namesine riayet 
olunmiyormuş 

Vichy, 17 (a.a.) - Ofi: 
Fransız hükfımeti, Akkada 

İngilizler tarafından kabul ve 
teahhüd edilen ahkamın açık -
ça ihlil edilmiş bulunmasını 
protesto etmiştir. 

Filhakika, general Catraux, 
Vich" hükiimetine sadık kalan 
şarktaki Fransız askerlerinin a
navatana iltihakları için Akka
da yapılan anlaşmaya riyet edi
leceğine işaret etmekle bera -
her bunları kendi emri altına 
almakta bulunduğunu da İngi
liz radyos ile neşredilen bir me
sajla bildirmiştir. 

De Gaulle taraf tarı olan ge
Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

Bunun mesuliyetj 
Krmline raci 
olacaktır 

Loodra, 17 (a.a.) - Rusya -
Amerika arasında harp malze· 
nıesi tevzi ve taksimine ait an
laşmadan bahseden Japon "Hoc 
hin Chimbom" gazetesi şunları 
yazıyor: 

''Rus-Japon münasebetleri bo 
zulursa bundan mütevellid mes
uliyetler münhasıran Kremline 
raci olacaktır. 

"Moskova hükfunetinin silah
larını mihver devletlerinin düş
manlarının emrine tahsise ka
rar vermiş olduğu haberi ta -
hakkuk ederse bu cidden tees
süfe şayan birşey olacaktır. 

"Çin meselesinin halli husu· 
(SoımSayfa 3 sütun 7 de) 

Operatör ücretleri hakkında bir şikayet 

(150) Liraya yap lan bir ameli
yata (500) lira vermek 

mecburiyeti de kaldım! 

Buna tedavi masrafı olan biriki yüz lira ile 
yattığınız hastahane ücretide ilave edilince kar· 
şılaşacağınız yekunun azametini hisetmiyecek 

kaç kişi vardır ? 
L.~~~~~--~~~~~~~--~-

/ kn ı~ t hangi Avrupa devleti 
ver ri ır? ~rtada yalnız Mih
taıyan~vletlerıni görüyoruz. 1-
lllilleti ~il taarruzu en uf ak bir 
ııi buluna e Yardımdan müstağ

B~ndan başka, garantiler bir 
t~hdide. maruz bulunduğu gö
rülen hır devlete, gene onun ta,. 
lebi ve her halde muvafakati 
il~. yeri~ek Met olmuştur, l 
Türkiyenın yalnnda bir tehdi -
de maruz bulunduğunu bugün 1 

Sovyetlerin Türkiyeye tek ta
raflı bir garanti vermelerini 
akıllarından geçirmelerine im
kan yoktur. Garanti dedikodu
su artık bir tarafa atılabilir . 

Memleketimizde halledilmesi 
IR.zımgelen birçok içtimai dert
lere hiikfımetin mümkün merte
be deva · olacak positif kaideler 
tatbik ettiği, ettirdiği, iyi neti· 
celer alındığı malümdur. 

birini, başımdan geçen bir va ı
anın tahıiki ile, gazeteniz Vfü ı
tasile alakadarların ittilama arz 
etnıe_::i memleket borcu bilirim: 

,, 
tıı' 

uracak derecede yu- Hüseyin Cahit YALÇIN 

p~ ~gin ~· T,t&rolfefierfyTe ~, Dır~ol{ yerlerde 
Ol'nllt.elif musa~ "'.ı>_.nılmıştır »~-=--!- dün -' ·· • ....... J:" • ·~, ue surprız-
lerle neticelenen Vetiefendi at ya.rı§larından bir manzarayı ~ 
bit tediyor. Spor haberleri son sal'famı~ 

Bu dertlerin daha nazarı dik
kati celbetmemiş olanlarından 

. !nkar edilemezki Türkiycde
kı doktorların bazısı tababeti 
doğrudan doğruyA ticari san· 

Sonu şayfa 2 ıütun 5 de) 



' ~ENi 

• 
vapurlarında rOKUYUCu- '\ 

DiYOR Ki: 

Tayyarelerin faaliyetlert karşısında kal'a ve istih· 
f amlar ebedi bir mania teşkil edemiyor. GeJece· 

in istihkamları acaiı>i seb'aialemden daha 
ş~detli olacaktıi. 

Yazan: Emekli Hava Bn. J. Bedri Cclasirı 

ır 

nnza a e 
hazırla dı 

:Ankara, (Hususi) - Ad
liye, Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekii.letleri tarafından müş
te'reken hazırlanan ceza ve tcv-

' tkifevleri nizamnamesi bir ay 
~V) :reler ordu ye don:u:-j Bu lıarpte bunun i:>ir çok mi- sonr.a. mer'ivete gm cektir. Bu 

p:ın ~ bunlan t-z.şkil eden di-
1 

sallerini gördük. nizamnamenin csaslıırına göre 

il il 

TcnzilAtlı tarifeyi aşağıda veriyor 

Bcledige temizlik işleri 
müdilrlüğünün dikkat 

na zanna 
J\t;ağıda ynzılı şikfeyctlı1rln ga

zeteniz VOSitasilc neşrhıi Ve mt 
olduğu makamın dikkat nnzarlan
ruı arzedilmesinl rica ederim: 

15 gün evvel ta~ruhgımız cvitı. 

önü .Yeni yapılmıa bir cadde ol
makla beraber bu cadde de bir-
de sinemn "ardır. Bu sinema sa-ger !Illflıır gibi gırince gerek İstihkH.ml:ır atılan mermile- her mahkme bulunan yerde bir 

:keşif ' gözetleme ve gcrtk1 re mukavemet ettiği şekilde cezaevi ve <'.ocuk ceza ve ıslah 
harp \ harbe müdahale lmdret tayyareler gene imdada koşa - evleri bulunaca1.-tır. Nizamna
ve ka :..Jyetleri dolayısiylo or- rak topçunun tesirini tamam - me 18 y:asını doldurmadan suç 
du ve 011anmanın sevk v.e ida- 1ar1er. Bu §ekilde tgyyarc.Jer işleyen çocukların ceza müd
r""'~ntl esaslı değişme ve yeni- hem isabetli bombardımanlar - detlerini geçirecekleri yerlerde 
liklcre sebep ve i!.mil olmuştur. la c k isabeti ve hem istihkfı.rn- vazi~ ~tl t:'1 ini hususi olarak tes-
"1esimi hava nasıl ki her boş- ıan'n zavıf olan üst veya arka b,,t e~mckted"r. 1 
luğa nüfuz cder"k onu doldu - taraflanndan buradaki silah- !"ı1ğer taraftan mn.hkfımiyet
ru3orsa, hıv.acılık da yalnız !arı .su turmağı temin ederler. lerin iyi halli b"tirenlcre ser .. 
harp usullerine d -·1 be e~ e- Bundr.n onra i11 İ.otilıkfun kıta- best hayatta iş bul.malan için 
tin çnlı§Illa v J n.ma :t:anma l :rma kalır. İşte .t 1 "'an - Rus .Adliyı;; Vekaleti tavassutlarda ı 
kadar t:osir etmiş ve on.larJ de- harbinde Stalin ha..ttımn bazı buhınanktır. Nizamnamede 
ği~iş ve dn'.hu ~ ae;·~ yerlerinde yar1masınn Yun - m, -ıI~~ımJann sıhh ilerini a!u
cektir. Bundan dogan luzum ı:e:rs 88 lerle ya.pıfan pike bom ka:~o<lııan esaslı hükümler de 
vtı ihti) n kuvveden fı'le cı- b"rdımanlarmm cok büyük te- mE>vcut.tur. 

yesinde halle tarafından :rağbet 

göcen bu cadde (daha evvelini bil 
miyorum) on beş günden beri 

Haliç İdaresinin Devlet De-' mevki ll, ikinci mevki 7 kuruş- süpürgeci ile ı;öpçü yüzüne has
nizyollarma geçmesi Ü7.erlne, j;ur. Köprü ile ~asköy, Ay • ret kalmıştır. Caddedm ı· lkıın 
Denizyollnr:ı id resi Haliç . va: vansar.~y~. Halıcıo,Ş"l~, _Defter : toz insanı kor edecek vaziyet dir. · ı 
purlarmda bir ücret taı·ı~~ ?.n:. ~~tluce ve Eyup ıskelelen Evlerden alınmıyan ç !er ı;;cee
yapmıştır. Buna nazara., l~?.P- uçuncu ~ll!ta~rndır .. Bu ~~n : !eri bu caddede bııyram yeri de
rli ile Haliç iskeleleri arası dort takada bınncı mevkı 8, ıkıncı nilen boşlugı.ın muhtelif yerlerine I 
mınt..ıkaya ayrılmaktadır. Köp- mev'ki 6, gidiş dönüşte birinci dökul.nekte ve kokmaktadır. Bun 
ni ile Yemiş ve Haliç iskeleleri mevki 15, ikinci mevki 11 ku- dan b:ı~ka süpür cciy zahmet 
!birinci mıntakadır. Bu mıntaka ruştur. l{öprü ile Kağıthane is- ; olmn:.ın diye bu caddede otur<.ın 

1 

da birinci mevki 5, ikinci ınev- kelesi dönrdüncü mıntakadır . aile1er evlcrlnin tinler nde hissc-
ki3 kuruş; gidiş dönüş birinci Bu mıntalrnda birinci mevki, !erine iS&ıbet eden kı:;ımları süpü-
meV'lti 10, ikinci 6 kuruştur. 10, ikinci mevki 8, gidiş dönüş mek suretile bir kaç yere topla-

ka.~n memleici.erin hnzerde siri oldu~ şü,phesizfür. ..... ... • :- ... "~ 
mü. terih v.e 1ıa:rp halinde miıs- b dı [ ~ 1. 

Könrü ile I\:.a• ımpaşa, Cibn.li, birinci mevki 18, ikinci mevki dık1arı c;opler nlınmadıgından 
Fener Balat keleleri ikinci 15 kuruf}tur. _. ruz1ar tnrafınfüm teknır etrafa 

tefid olacaklan 'tatiid:ir. Bu .is- Bir iSt.ihlı:am bn_v.n b~ ~r - ·~ c l!J"" e s l c a K: 
mari!n.nna karsı mu1ravnn oJ:ı- r Jr 

tifadt evvel en yap!lan şey - rak yapılabilir ·m,j ? B!llla tVet, k mevki. 4, gidıs dönüşte birinci Ayni mınt.aka dahilinde ve .. d ıtılınakhdır. .. . . . 

ya karşılıklı iskeleler arasında Bu ını.ntak:ıya hır su~urgecı ıle 
birinci mevki 5 <ikinci mevki 3 b r de çopcu tayın edılirse halkın 
kurwıtur. ' sıhh_ıtine muzır Olan bu 11alin ö-

Bu!> tarife 20 Ağustos çar _ l 'l nüne gc~·ilmiş olur. . 

b ·· ·· d •t'b re tat t Kasımpaşa Beyrum yen caddesi şama gununenııa n -~ A 
bik kil. · kt. • 20 No cin Mahmut kaoy m.ev ne gırece ır. ı · ...,._ 

lerle uiitena.6iptir. Ancak ya~ı- diyebiliriz. Çünkü sahil ve kara Yeme 
lacak şeyler :zamana, ~e :istihkfrmlnrınaa gemiler gibi 
masrafa ihtzyaç gösterir -ve so- yüzme h"'UVVeti mev.zmı bahsol- j . 

--o---

nu ~oktur. mnclığırıdan istenildiği kadar n'hisarlar 1.:faresi tara· 
ıı.ı~s~;rermı~~~~:':;~~~tnen'k:O-.- kalın beton ve çelik ı.ile her ta- fmdan tatb"ka başlandf 
~an.ma.J. üz~ ~"'"':1e !bir :rofı ··rtiile'bilir. 1nhisaılar fabrika., atölye ve 
temsil yapa.bllinz. ç. inkü zırJı- Sahil kale harp :fennı"nde ka- tütun bakım evlerinde çalışan 
lılar da birer k!..redir~ Yclmz lelcrln .gemilere :tefavvuk et- işcilere sıcak yemek verihnesı 
onlar harekeiliı..o.ir, yüziicüdlir. mesinin bir sebebi de bufuır. An- haldundıı.ki kararın tatbikine 
.Eskiden zırhlılar yatık mah - c.a:k öyle · tihkfunla.r kısa bir inhisarlann üsküdaTda Şemsi 
rekli gemi ve sahil topu mer- sahada vev.n. istinat noktaların ~adaki gnrp merkezinde baş
milcriuin isa.betlerine karşı :zırh da mlimlrüudür. Binlerce kilo- lrrnmıŞtır. 

'Tcca~larra 
150 liraya yanı an bir ame iyata 

ırakı- 1 

500 lira vermek ecb r ·ye-
kuşaklarla örtülürdü . Böyle metre uzanan istihkamların İnhisarlar Umum müdUrfüğii, 
~emilcr tayyare bombala~.a böyle vapılma.sı mfunkün değil- sıcak •emek verme işinin bü
ka.r.şı zayıf olduklarından gu- dir. ılşte bundan do!n.yıd!r ki tün fa'bnlrn ve depolards. tat1'i
vcrtelerinin zırlılnamasıruı Iü- hava silahları karşısında istilı- ld için hazıı1ık yapmaktadır. 

yiizdesi 
ind"ri iyer 

Fiyat m ürakabe komisyonu, 
perakende ve toptan manifa -

1 
tm·a cşynsı satışlarının yüzcle 
kar hadlerini tcsbit ederek Ti
caret Vekaletine .arzctmişti. 

tinde al ım! 

zum hasıl oldu. Fakat bu .zırh- kamların .zavıf yerleri anlaşıla- 'Üsküdardan sonra Ahırkapı 
lamıı. geminin makine daires!, cak ve yanlacaktır. deposu ve Cibali fabrikasında 
ccpl ~melik gıöi has.c;as yerle.rı- Şu kadar war ıki ar.du ve onun da yemek verilmeğe başlana
ni ö.'.i:en kısma inhisar ediyor- taarruz ve müdafaa kudreti e- cn.ktır. 
du. sas olduihtndan ordu müzalıe- • .;.~.....,=---------... !! 

Daimi istihl a.mıarm yapılı- ret:ine istinad etmiyen h-ıva fu- - Mir'aç gecesi 
~mı bu gemilere benzetebilinz: alivetleri fnydalıdıı-. Fakat ne- lstanhul Müftülüğünden: 
Yani eski istihkamlarla ycnı ticcli del!ildir. Şu hclde tavva- 20 Ağustos 941 çarşamba 
istihkiimlar arasında lmvadan rec":lik de ordu ve donanma günü Reocn nyınm yirmi al
gelecek bombalara karşı. muka- içinc\e birer sınıftır. Ordunun tısına müsadif olmnklıı. mez
vemet bir olmasa gere1{br. Tay- ve donanmanın d.i?er sınıfları a- ki'ır ç.n:ı-şamba aksamı (per-ı 
y relerin istihkinncılığn tesirini rasın<la vazife alır ve onların şembe gecesi) Leylei Mi'raç 
iki. tur·· ıu·· mu·· .. ~1ea edebiliriz: ılı 1 tır tab··~ ki 

1.41 ae r arım ;rapa , nwr olrluğu ilan olunur. 
Bunlardan birisi gözetleme müstakilen vazife aldığı da !İ.sta'1bu1 ~iiftüsü 

ve keşif, diğeri i e tesir bakı- çok olacaktır. , F. C~er 
mındandır. 

ı - Hava gözetlemeleri, ka- ========== ~~~~~~==;:;~=====;~~ 
ra gözellemelerine kat'iyen 

Fiyat mürakabe komisyonu, 
bir taraf tan bu fiyatları tesbit 
ederken bazı manifaturacı ta
cirler de komisyona müracaat 
ederek bu ~'i.izde kar hadlerini 
az bulduklarını bildirmişlerdir. 
Vaziyet tcdldk edildiği esnad.a 
Ticaret Vekii.letinden gelen bır 
tezkerede, tacirlerin nisbet mik 
tarlarına jtir.az ettikleri yüzde 
kar lıadlerinde. yen~~en. .b~ ı 
tenzilat y.a.pılabılecegı bıldıril - 1 
:rniştir. ıl 
V'V .., 

Gö ı o uiu narasimle 
cıldı 
' (Baş taraf'ı ı ~71.l'i sm;Jada) 

benzemez. Harita nrikvaslarına 

uygun veya o ~k1,~1W:. mu
tcyyen nisbette buy:utulmuş o
larak bindirme Eıeklinde alına -
cak ha.va fotoğrafları istihkam
ların yerlerini kolayca ke.sfe 
yaradığı gıoi bu b"'tih'kamlarda 

1 
lcaba göre \•eya hasaratın ta- ( ~ il ıinci "::\ıf ) ı 
miri dolayısiyle yapılacak~ en işlek bir muvasala yolu~ur, 'h:ı
ufak deoöişiklikler bu fotograf- rekat bu nehre kadar ılerletil
Jarın göziinden kacmaz. Zaman eliği halde,, mütcarrız .için ilk ö_;l
zaınan alınacak fotoğrafların ce elverişli bir müdafaa koltugu 
mukayes iyle bu farktar le:;1?it tes:kil edebilir. 

ra etüd atelyesi asrımızın en 
modern makineleriyle müceb -
bez ve ruıkikaten .iftihar vere-

c) Denizden ihimaye edilmek- cek karlar mükemmeldir. ı 
tedir, Davetliler müto;:ı.kiben ha- ı 

edilir. Mütehasgıslar bu degış- Vakıa, denizlere hakim o1ını
melerin mahiyetini pek iyi an- yan müttefikler deni2ıden isti-
la.rlar. fade edeır.J.}•eceklerdır; fakat, 

2 - Te~::"r balo.romdan: hava kuvvet:leriyie deniz irtiba-
a) Bir istibkfı.rı ya tTÖriileme- tını tehdit edebilirler. 

diği i~in döYillemez ve tabrip TnruTUz orduları, bir yandan 
edilemez. çekilen Budiyani ıu.-vvetlcrini 

d) Ka.rdes kuvvetlerle işbir- zu b•nn.n otomob~llerle saat ıı- 1 !iği yapabilir. de \ e.,_'-'llkvye gitmişlerdir. Bu-
1 c) .Mütiefikler, kat'i tcşcl>- radd (Gö.K ıoku1u) nun resmi 

bilse geçecek bir kuvvette de- küşadı yapılmıştır. 
l H.e::>m~kiiş:ıd Nurl Demirağ ğildir er. mu<:!f>..,esc.anın makine ınühen -

Karadenizin yukarıda .ad - ıdis1erinue-n '"udret Mavitan ta
lauı. geçen üsleri, B:..ıdıyyeninin ı:::ı.fıudan verilen mufassal iza.
büyiik kuvvetlerini geri "atan .hatla :;,:ı;-hım.ştır. 

(B<ı§ ta.rafı 1 ıinci 8a1ıif cde) 
at addederek hem meslckdaşla
rı hakkında fena damgalar vu
ruyorlar, hemde vatandaşları -
mızı en aciz zamanlarında, ya
ni ölüme sürüklenmekte olan 
inaanlann her fedakar.lığı yapa
cağını diişünerek fahiş i.icı~t 
istivorlar. Bununla muayene uc 
retlerini kastetmek istemiyo -
nım. Çünkü derecelerine göre 
alacakları ücret tesbit edilmiş
tir. Yeknesaktır, malümdw-. O
na göre tedarikatta bulunurst~
nuz öyle gidersiniz. Ben amelı
yat ücretlerinden bah~e~ek is: 
tiyorum. Ayni operatıon u aynı 
selB.hiyetle yapan doktorların 
ta.lep ettikleri ücret arasında 
akıllara durğunluk veren mü
bayenet :mevcuttur . .M~la ben 
vasati olarak yüz, yii.zelli liraya 
yapılan bir Sinusitc anıeliyatı i
çin . valnız bir doktora 500 lira 
vermek mecburiyetinde kaldım. 
Düşünmek lazımdır ki a.melıya
ta karar verilinceye kadarki te
davi masrafıda bir iki "ÜZ li
rayı bulur. Saniyen yattığınız 
hastahane ücreti de ilave edi -
lince husule gelecek yekunun 
azametini hissetm.iyeook kaç ki
§i vardır? 

Hül:lsa: 
1 - Yine doktorların derecesi

ne göre muhtelif ameliyatlara 
narh 1rnyan müsbet hukuk kai- 1 

delerine ihtiyaç vardır. Bir do"k
tora filaimi söy1edim olmaz di
ye iddia etti. Halbuki arzu eden 
tetkik etsin komşumuz Bulga
ristanaa 'böyle yapılnuştır, bfa
ızat Sofyada şahit oldum. 

2 - Han, hamam, apartman, 
istihaleleri geçırcn karlı gelir 
vasıtalarına son senelerde ekle- 1 
nen modern keşiflerden biri ele 
(hususi hastahanelerdir). Bu 
suretle b~ on rataklı hnstaha-

1 

ne taslağı ile dünyanın parası
nı kazanmak, mevcut sartl:ı.r 
baki kalu'Sa ilimden z.iy.ade kar 
peşinde koşan bazı doktorların 
nıi.ıstakbel projesini teşkil et -
mekte devam edeceh-tir. 

3 - Resmi hastahaneler var, 
hiç masrafa gil'ıneden buralar
da tedavi olmak mümkündUr 
diyenlere şu sualleri soranın: 

A - Acıl vaziyetlerde derhal 
yer bularak tedavi ve ameliyat 
olmak mümkün ınüdı.ir? 

B - Biraz hali vakti yerinde 
olan herkes hususi tedavi yap
tırmak ve memleket hastahane
lerindeki velini nıuhtaç vatan
daş! rına 

0

bırakmn:k iştemezmi? 
İster ise ne için kendısindcn 
aza.mi kelimesile dahi ifadesi 
mümkün olamıyacak derecede 
fedakarlık beklensin? 

C - Hususi hastahnnclcıin u
mumi veya mülhak veyahut ta 
hususi bUtçe1erle idare ohman 
hastahanelerin yükiinii hafif 
}etmesinde içtimai faide "{Öremi
vormusunuz? Bir miktar parası 
olan hastanın kendi tedavisini 
devlet.ten, belediyerlen bekliye -
rek mul ta~ vatandaşları.'1 yeri
ni işgal etmesi hukuki, vicdani, 
akli nrensiplerini7,e uygun dii
şeımi? 

Samatya. hac1luıdın 1ırunamı 
karşt...~ da. No. 110 

Biılent Ekinci 

b) Ya atılan mermiler isa- sıkıştınr, muharebeye icbar e
bet etmi_yecek ma.hcllerdedir derken öte yandan Kara.
veya mukavemetlidir. dcnizm' güzel bir Ş!h.ri ~mü-

1 te bu hallerde tayyareler lrenınıe1 bir limnnı olan Öd0 -

derhal imdad:ı kosarlar. Top- sayı, .Rus donanma:ım ki.rındı
çu atışlarını gozeltiycrek isa- ran ve in§ at ıtezg hlarmı da 
bet temin ederler. Bu gözetle • havi bulunan Nikolliy€f de tec
m~nin muhtelif usulleri vardır. rid ve muhasara edi.lmelrtedir. 

oronlnrm taZ) karşsmda mü B. Kud.rct Mavitan izahatına 
d:ıfuayı uzun müddet başara • misafirleri selamlamakla baş
cakları beklenemez. Eğer bu üs- lam s \ e tayy&.rociliğin son se
ler. destek'lenebi1ırler, Klyef şar ıe.:erdeld serı inkişafını ve harp 
kından .cenubu garb'i irtikame- lerin oym:ı.dığ1 çok mühim ro
tinde taarnız ordularınm ya- fü .işar.et ettikten sonı·a donıiş - :.:...:..;,__...:===============.:::.:~ 

Atıs tanziminin uzun zamana Kiyef, şmıdiye 1md r cef). ~
mutavakkıf o~-u ileri sürüle- den tevcili edilen d::ırb erle du
rek atış tanzimi değil, kontrolü şürülamemiştir. 'Din ye • · n 'ba
mevzu u bahistir deniliyordu. tur.nda 'k lan rrunta a ele ~i
Fakat bu gün ta~·y~.eleı:deki rildikten onra, Poltava i · • rn.
telsiz telefon ve yetrnmı ... ekıpler metind inkişaf edecek 'hare t, 
sayesinde bu .işler daha çabuk ı bu şehri tahliyeye mecbur eder. 
yapılmakta.dır. Bu mmtakayı sark , mM" ,e -

ze bağlayan mü d lıt dzmir -
.. yollan ve mun~ ~ollar 

vardır. Bu hatlar ikmali kolay
laştırırlar. 

&ENELlK 
& AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye Ecnebi 

1400 KrJ. 2700 Kl'f. 
760 » 1450 » 
400 • so~ .. 
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TAKViM 

Budyenni bu ruıda iki kritik 
vaziyetin tesiri albndadır: 

a) Ordulannı kaydırmadan 
nehir geris"ne çekmek. 

b) Denizden besleyerek kıyı
üsknni .korumak. 

nına U>vcih e \ilecck mu'kabü ta- tir k~: 
arruzlanı yardım etmek imkii.n-

1 

" - Hnva endüstrisi, mem - , 
ları bulacaklırdır. lekctimizin bugünkü sınai ka- f Ta 

Rus ordusu, hemen daima p sıt sin e en uygun bir sana~ 
insivil.tifi hasmına b\raknuş - vi şubesidir. Az bir malzeme ile 
tır · rr: kabi1 taalTU'l' ıırı mevzfi inşa edilen t., y: urenin bütün 
ve 't bıye alan•nn mıkrnr gi- bedeli el emeğine \ erilmektıe -ı 

ak:ır köy ağçeleri d 
tavuk ça an çingene 

1 

bidir. Ru: ord . iyi " ehhez, <dir. ~8:brihalarıın . a Fen~. iş
yf:·tişkin 'e kabr il\ n!ı ·ım ha- çiler.mıız t y ·are imalatı uze
clisclerle isbat c tmi tir. Fakat, rinde bbyük bir dirayet ve isti-

apse ıınah ... ... e 
\'k ve daııe, v ·\ :tlerin dat göstermektedirler. Üç se-

buhraruru dCTpiş e. er"k ihtiya- ne zarfında çok iyi işçilerimi -
cım kar~ıl yıcı te ·r r ah!ıa- zin yet'~P:ıni iftiluu·la. gör
dıkça. b" "kler . •w 1r Vt: ka- mekt.cyiz. Bütün bunlar yakın 
narlar. ru-€T Ut n, hicbir bir atide hava endüstrimizin 
müdafaa., 2' er " . ez.. Dün alacağı vus' tin ne .derece §Ü
kü bir Londra telgrafının Rus. mullü olacağını göstermekte -

1 ddialarına göre, kıra hindibağ 

toplamağa çıkmı§lar. Fakat Bakır· 
koy açıklarındakl birkaç evin balı. 
çe:ılnden yesllllk yerine yedl, oekiz 
tane semiz, besllj tavuk, horoz çal· 
mt§lar. 
Tavukları çalmak Jçln buldukları 

usul okadar ince ki, tavukları g,k oro. . . ta:arn.ıza .ı::... 
1Uil bite dedil"tmeden n:ıtıl çaldıl<hmnı geÇtiğilli ymıca, 'k bir 'Hava endüstrimizde hem u- okuyunca 'Sizde h-ııyrct edeceksınlz: 

dw'U!lıa gire.u ccnun grupunun çucu, :h :n yapıcı yeti§tirmek Bu iki çingene karıııı,, Bakırköy 
yükwıu hafTrebnek · in cenubu ga~yle fabrikamıza bağb açıklarmdakı göziine kestirdikleri 
grutıi i.~tikamam e harel ete uf.ak hır olml vardır. Orta tah- t>ııhçeıcre yakıa,mışıar ve eııerın
teı; .,.. .. 1 edild"gin iilonetmiş- :silini Divrikte bitiren ve sıhhi deki ince iplik1erln ucuna bir mı
tim. Müteıruniın malumat gel - durum1an müsait olan gençler- .ır tanca! geçirip gıdaklıyarmk ge

m~c;tir. dEn intihapedilm.i olan talebeler zlnen uıvuklann arasına atmıılar· 
== ~'!tM dır. T.avukl•r 6nlerindeki nefis 'fTll· 

hıl"ındakf ikinci, belkide üçüncü 
torb dan yeşlltiklcri çıkıırmış!~rdır, 
amıı, bekçı bunların fena oldugunu 
töyle-n i· dığer torb:ıyı açmaları· 

nı soylemışıtir. 

OlğerJerı. torbaları :ıçma.k iste· 
mernııı, "b nlarda yok, verdığimlz 

mal daha iyi~ir." Demişler, fakı!t 

bekçi iyi tnaı ıılmaktöl iırııır etmiş 

ve torbayı zorla açınca nefis t;ı • 

vuklarını ,görmıiş, lii anl.emış, kcn· 
dilerini y:ıkalıyarak kar.ııkola oö· 
tül"mu~ 

Oradanda 2dllyeye verJkn çln
cnc karıları hemen tevkif edıtnıiıı 

19il 

ist n ul r isi 
Yazan : ULUNAY 

Vilayet Yo Belediye bir "ls 
tanbul sergisi" açma.ğ·a. lkarnl, 
ver.mjş. Bu §ehir, çoktan berl 
böyle hususiyet.ini tebarlie; etti• 
reoek şümul ü bir teşebbiis g ·!" 
medi. Vali için yeni bir muvnf"' 
fakiyet teşkil edecek olan btı 

kn. 
de 
tuı 
bir 
ğu 
j . 

he 

tasavvurdan müsbet ve hnyırU p:ı 
neticeler alınacağına eminiz. ne 

"İstanbul Sı:>NTiSi" l{ristol di. 
-t:>· d niı 

Kolomb'un yumurtası ka r:f 
basit bir iştir; mesele onu CiU' de 
şünmekte ve bulmakta idi. an 

Pek eski dev.irleroe Beya.zıtts llH 

camiiıı iç avlusunda yalnız ra.· 
mazana ait olmak üzere biT ser· 
gi kurulurdu. Fakat bu, niha • 
yet gaye itibarile .şehrıu mey· 
danlarıncla. islck sokaklarındll 
ktuulaıı paza~la rdan pekaz fark 
lı idi. 

Belediyenhı tesis etme-k iste
diği (ı:;ergi) ise bir Fuvar ba.Ş· 
laıığırıclır. lstanbulun nesi va._r 
nesi yoksa ortaya hepsinden bı· 
rer nümune konulacak. Bu su· 
retle İstanbulun müstesna ildi· 
minin, o harikfıliı.de mevkiiı illt 
verdiği güzelliklerdeki hususi .. 
yetleri daha yakından tanımıŞ 
olacağız. 

Gazetelerden anladığıma gö· 
re sergide 1stanbulda yapılan 
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sınai ve ticari eşya He zıraı Ye 
mahsuller teşhir edildilrten baŞ 
ka birde ~lediye pavyonu vü· ca 

an 
nu 
te 

cude getirilecek ve bu pavyon· 
da İstanbul belediyesinin -şehrin 
imarı için sarfcttiği fnüliyetlçr, 
grafikler büyük foto mont::ıJln· 
rile gösterilecekmiş. __;. 

Fikrime göre belediyenin sıı:ı. ki 
faaliyetini teşhir için böyle bıt 
pa''Y~na ihtiyacı yoktur. Şimdı 
şehrin kendisi bu faaliyeti göstc dt.J 
recek daimi bir pavyon demek· 
tir. Buna rağmen belediye ııeb- la. 
rin ümranı hakkında yapılan fıı. m 
alıyeti mutlaka tcsbit ot~1ek i~· 
tiyorsa bunu daha orijinal b t iy 
tar....da yapabılir. Mesela Emin· 
önü meydunınm, Tepebaşı ~ah' ın 
çesinin, Taks·m meydanının ' 
g;enişlelilen -ca<ldelerin açıla~ nı 
yolların büyük resimlerle ~ 
Jıallcıini teşhir -etmek kafıdlt"· t>e 
Bu farkları f€-.nni bir şekilttO 
a'l·ı:etmekten ziyı:ıde merak u: se 
yandıracak tari!oda göstenneit ' 
dııhn ziuarle dikkati oelbeder · 

Birbirlerinin tepesin çikmış, di 
çatlak duvarlı, irili ufaklı dük-
:itfınlarla dünvanın en büyük ıu 
zevksizliğine ~nümune teşkil c- h 
den eski J.Atıinöuii, eflake set' ne 
çekmiş kalın demir pa.r.rtuı.klık· 
ls.ı-la bir mahpes avlusunu andı: 
ran eski 'l'e1 başı bahçesinı. nı 
bugüp şehrin en giizel '.kor.ı:ı~'' 
i olan Tozkoparan caddesııun 
vatrtile bir mezbele olduğuotı Je 
görenlerin hayretle feryndlıu ı he 
belediyeye karşı en lıüyük tak
dir sayhaları değilmidir? İst;a1~· 
bulun zirai ma.hsullcride seı...,ı· 
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bi 
!! 
dı de hiç ı:üphesiz ehemmiy-etli bir 

me\>'ki i~al edooektir. 
Armı.vutköyünün mis kokultı 

penbe çi'eğ:i: Çengel köyü•1ü11 
çicP~ burnunda çamun; 'kar • 
nınd sııfota'1klanı, Lan(?rı.rnn 

göbekli arnlu, Bayram ~ 
mu a~zda b!r süt taamı bıra· 
Jrnn en~narı, Kartalın bilek kn-

ı;ı 

ti 

n 
hı 

l,nh2ında pırnımsı, Kuv,ığın m· l~ 
ciri t> Kıult.oprnktan iP.c'ndi~e ka lı 
d:ır' olan bağların{Ruy-i-nigad 
vahut penbe cavUŞ'.ı_ 
• Bu tabii mahsullerden sonr.a 
tstanbulun söhretini semtlere 
bile teşmil Cden Qaşka hususi· 
yetleri de vardır: 
Vefanın bozası, F int7..ağanuı 

turşusu, -Beykozun paçası, Kan· 
lıcanın yoğurdu, Ba.lıkpav..arının 
gözlem • i, Eyiibiin ~v~1a.ğı • 
Saraçbıı.nebasının subw·egı ... 

Bütfüı bunlar te~lıir edilecek 
hatta l ::zetinede bakılacak. 

Sergide balık kısmı tabıaüle 
ihmal ed'lmiycccktır. Bo"'l:ı, 1n 
çıkan balıklar le7.zet itı...., ı e 
bütün dünva.nın deniz mal sul
lerilc rchı.mt edebilirler. O 
ları da birer birer sayacakken 
va "'!;ec-tim. 

Bütüıı diinyanın simdi riıya· 
ınnd::ı bile göremediği bu c:en· 
net mahsullerini 1 ,, ' l a1: 
tandıra tasvir edersem 1..-endı 
kendimize na2:8.r değer dıyo 
korktum. 
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Gelen haberler, bu ordular 
grupunun, motör ve zırhlı kuv 
vetler1e .desteklediği ard -
cılariyle taarruz' harekatı ge
ciktiımeye çalımakta, hatta bu 
ku ·etlerden en ib.üyük ıfeda
karlıklaı- istemektedir. 

Son Alman ~-~·-· · , müs - -0 .: 1 -.aen evv: 1.tise ıderoces:in_deki I 
tesna. olarak, ufak mikynsta ga- ıdersl.er.i " ıtalrl,p etınektedırler, eırı görür görmez, birblrlerı üze-
ııime1lerden bahsetm . gö- öğleden sonra da ate1yelerde rlnden ıatlıyıırak bunları birer, bi· 
re, Buaiyenni kuvıalerinlıı lbü- çalışmaktadlrhır. r.er lkapm~ar ve tabii nnaır, mlde
yük lrn51mlariy1e !Din_yeperıin son Mıit.eakiben merasimde hazır derine iple beraber ıgiUlğlnden çln-

ler ve geçenlerde de mahkemeye ı~ 

cevkcdllmi§lerdlr. ... -..----·-•~·-·-·- _.. ... - ıı 
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Evvelki gun uıliye altıncı ceza ~~;;;;;;;~!!-='<f""i'i!~;E;ie!!'!~~~~ 
mahkem~inde görJlen duruıma- 1 

1360 
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24 
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194 

1357 

ğusırt 

5 
Rus1arın kıyı üslerinde tu

twımalarıJ deniz yollariyle tak
viye edilmelerine bağlıdır. Ger
çi Tobrtlk da Libya kuvvetle -
rinin yanı ger.is.inde, her tehli -
keyi karşılayan bir kıyı müs • 
tahkem üssüdür. Ancaö, bu ka
lenin Y8-t,.c::amasıru temin eden 
mühim amıner vardır: 

kıy:ısına çekildilderi an'l - bulunan Milli Şef lnönünfuı l"'1le ka.rıi•Mnın 'ktılaçlaması ite 

tadır. ibüyük >oğullar.ı öiner İnönü ta- ellerine öütmllılerdlr. Çln§ene k•· Adliye koridorlarında yıılın ayak, * Taş1a yaralıındı - Dün satıııb 
Büyük nehrin ımüdafnay,a rafından Gök okulu) nun kor- ntarı tavukların hemen tı plarını başı kabak çingene yavı-ulnrı CÜ· Sarıya-de Boru soka'k 13 srıyı1ı hll-

larında, adliyeye hemen birkaç 
düzine Sulukule sakini gelmişti. 

Pazartesi 
O O net OOle ikindi 

10.08 5.13 9.02 
5.13 12.18 16.06 

Akpm 

12.()0 
19.04 

Yataı 

1.41 
20.46 

imsak 

8.15 
3.20 

Ezani 
Vasati 

Eunf 
Vasatı 

n) lWe, kuvvetlidir, 
b) M•mtsı.arnan ibeslenmek

tedir, 

imlcii.n vermek dolay.ı~yle, ilıer delisı csıl.miş \.'e resmikü.sad 4copararalc tor'bal~nra atmıpar ve müklcrlni akıtıırak dolaııy~,r. ka- nede oturan 1brahim kızı 47 )·:liln-
iki tarafın da nehir boynnca bu :SUreile 'Uımı:ımlanmıştır. bu lf..-kilde yedi, ıscklz nvuk ve dınları, erkekleride jandarmanın ôa Necmiye Ayyüre\{ Polise mur.ı-
müdafa.ııyı iltizam edeceklerine Resıniküşattan Sonra davet- horozu 'torbal rın• lndirdtl<ten 50n• arkasından kendilerine garip dılle· ıcnatln Sarıyer Yenimahalle Niş:ınlılC 
innnılabilir. Bu sayede tasarınıf lilere Yeşılköyde ibenıöi7le yemeği ra yola koyulmuılardlr. ri ile akıl öğretiyorbrdı. :solmğında mukim balıkçı Şevket .ıoı-
edilcn kuv1retlerin diğer çok da- verilmiş Ve mütealn de Türk Fakat dön-.ırlerkcn bir bekçiye Mahkemeleri neticesinde her iki ı rısı Snlilu Terzi tarafmdan t Şia 
ha önemli cephelere sürülme - eliyle yapılan ve Türk gençleri t.eaadüf etmifler bekçi kendilerin· kıptt kmdında 7 §er ay h•pse mah· 1 yarnlannuıı olduğunu .sbylemişti'l"• 
leri v.e meselR Kiyef mıntnka - ta.ra:fmdank mah.llanılan ta~~~ de" hindibafjı ı~emi§tir. Onlar sır1: hOm edllmişleır,llr. Yaralının ted:nisi yapılmı_ş ve suçilt.1 smd.alti meydan muharebeleri- lerle ço m ırnne U!(UŞ "'"""" u- • J 1 
ne iştir.9.kleri düşünülebilir. beleri ya.pilmıstıır. ''~--------------------•sw."' ~nmıstır. 
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18 Agustos 1941. 
SA BAR 

-0-L- E;-(,_Y_E_L ___ A __ F_V ___ E...-A_~, A. ________ ......._ _________ ) ____ sa_u_b~ 
·~-ef.rik•a•N•o'. ss Roosveltin beyanatı r-KısalhJmıs-, Berf!: .. ~!.~'!:ı'!:'.~.ı SoYJSH.rıe11:~1arııı ıran Kırk;:~· tıtr ~ 

Y his (Baş tarafı 1 inci sahifede) A 1 H b 1 1 Moskova, 17 (a.a..) - Sovyet fJlhll A dı.: s-'lJ..:...t WA + ... 1-JM~ 
acını seden bir dolgunluk- rasyoııu merlyet mevkiine koy- jans a er ert istihbarat btirosruıun dün ak- Baş tamfı 1 inci sahifede uye, J..Wlil, ..... ı~u: 

la yavaş yav~ anlatınag'Ta baş- ~ p A ı...: . i ı • ..:1.l ''ua:••enet v-,•A1etıeri ;a'41 ı mak için hiçbir tedbir alınını - şamki tebliği~ 16 ağus os günü a?'8 ,cınsımtı v.r: e~tn .ın ,y eMoM ,. 

addı. Anııemın ne şerait daire- vacarktır. Bu konferans netice- Ame..:•·-.:L. s1,.u IDuJ1-•aa kıtala.ruııız bütün cephe boyun· Tahran, 17 (a.a.) - Pars a- birliği yaparak ceza ve tevkl! 
sı.n e. - o. n_u Ahmet be'-ılc evlen- ~·~ 'll utuW. . . ev.:lenn' de +-+1..n. --ı:1---·k bir ni 
di d - k 'J • d Anı ik B" ı 'k d +"""'• ... •"'...._ ca düınnana karşı harbe devam Jansı bildirıyor: ~ ~ " 

. 1 .ıg~ı ocasının ufrradıgı- ta- sın e er a ır eşı ev- ""'So!UUIU ıt- - S lard b ban zam.nam ı. ..... -ıa..ı.T-

bli?s•.zli~ devrelerini~ nihayet letlerinin harbe girmeğe daha Nevyork, 17 (aa .. ) - Ofi: etmiş ve kıtalarıınızla işbirliı:i on zaman a azı ya cı e .. .....__. \.U.IAr. 
ır ı"guve · ziy:ade yaklaı:ı.m1ı:ı. oldugunu san- Nevyork oclcdlye rcisl ve sivil yapan hava kuvvetlerimiz düş- gaz.eteler ve ajanslar, sivil ve Bir ay sonra tatbi)I: mevkline 
. ~ ysı vaziyetinde anne- ~~.,,. k e- .. n 'h • tI d Ur k k uI k bu · mın yaı mıyorum. mf d a te§killıtı muattrü B. man kuvvetlerine darbeler in- as er.ı ııa-usıye er en m e - on aca nızamname şey.ı 

ni b ~a n sı lıltıca ettiği- La Guardia g· nullu hasta ba cı dirmiştir. Tayyare me"danları- kep bir grupun, bazı yabancı a- tana uyup işled:ili kabahatin ' u Yuzden maruz kaldıı:h Konferansın açık denizin hau J • __ ,___ .:.:•--..2-hakar ti · r> • d b muavini o ar .. k yUz b:.ıı g c ka- na z edilmi · . 15 e- JiUU<U.w yardımı ile, memleket- cezasını bapıshanlC1Q"\.W çeken 
fiik:- ~ e en nihayet benim Dil- gJ noktasın a vuku u ugunu d t 1 .,.1 b tosta 29 Alınan tayyaresı· dH...4\_ teki sta+..""uo aleyhine bir sui- genç mahkUmlar bakında bir. 

ar.ıa evlenmekligun dolayısi- ifşa edemem. Bu sükutumun ın op anması ı!rn mm unt va- u.;;ıu kast h .,.. .... '11 ild ...,, b ~ 
le kocasının ıstı'kbal lıakkında sıtasile neşrıyat yapmak kararı- rülmuştilr. Bizim kayıbımız 2-l azır amış o u6....&nA

1
D- çok hayırlı esaslar ihtiva etti .. 

b 
sebepleri sarihtir. Benim Rock- tayyaredir. da şayı·aıar ya.,.,.,,..,~1 • ....:ı.r. gı-· gı'bi - ·-1..1..A<:-:y-"'1..-:_; 1·y1 

.~ledig-i ilmidlerını' . b·u·tun·· taf- - nı verxniştir. +......: ·..r~ı;ucu~ .IUllollA.Ullll ~·uu 
silatiyle anlattı. laııd'daı karaya çıkacagıının Amerika kızılayırun tertip ede- A.lman tayyareleri kıatlın ııe '·ıran" gazetesi, bugünkii baş halle bitirenlere aerbest hayat~ 

Dilfı"k~ S . evvelden neı;redılmiş olmasını ceği hastabakıcılık derslerine de- çocukları mi~yoz al~..._.. makalesinde, böyle bir hayali ta is ibulmalann da derpiş edil• 
ar, ıruyeııin sözünü doğru bulmadım. Çünkü sis vam ettikten sonra u genç ka- tutu,yormw~ ~··..., suikasdin me\ cudiyetini lrnt'i mektedir. 

kesmı or ... Dıkk. a e dınlıyordu. d v - d · lttl b" -Y tt 1 l kt dı N h var ı. e eger enıza ar ır dınlar lüzumunda ha tabaneler- Moskova, 17 (a.a.) - Kı:ııl- sure_e_y_a_an_ao-ma_ a _:.:..__ - fürk gün günahkar, bir 
Y t soz b n lıraya intikal torpil atmış olsalardı, bu <len z- d 1 E::~~l Gözlerinde b ka manalar e ça 1 maga davet ecillcceklcr- ordunun naşiri efkarı olan "Kr- R gün tövbekar! 

gor~ek e dışes')l Dılfikarın altıları gôrmiyec ktik. dir. asnaja svesda" gazetesine göre, Serbest oma ya Sözünü kolayca tekrarlarız 
yuzuııe bakmıyordum. Konferans J.,reri lrabmş Ka.nadanm harp mesarlfa.tl bir Alman av tayyaresi tarla- ama hırsızlık gibı cinayet bi 

Sa:niye, kocasının bu deliliği İngiliz başvekili ile tıuluşmam artıyor larda çalışn Rus kdınlarmı mit- (Baş tarafı Birinci uyfada) bir suçun hesabını ödedikten 
kendısıne kar 

1 
hır fedakarlık fikri, şubatta doğmuştur. Bu 1 Qucba-. 17 <a.a.) - Maliye ralyöz ateşine tutmuştur. Bu nesco'nun rejimine taraftar ol- sonra hapishaneden <;ıkan bir 

yapma i in ihtıy r eyledıgini fikir, müştereken benim ve nazırı M. tlsley'ın bıldirdıgıne hücwn elli metre irtifadan ya- , madıkları için Romanyadan or- mahkumun herhangi bir işimiz• 
de saklamadı. Nıhayet. Churchill'indir. Yunanistan ve' göre, Kanadıı. mn harp ma rafı pılmıştır. Civar, ölü ve yaralı ta şarka gelen Romenler Ro- de kullannııya kolavca yaııaş.. 

şimdi günde uç ıla dört milyon çocuklarla dolmustur manyanın istilası için müttefik B t ahh b" ı.a 
- lşte prenses hazretleri, Girid seferleri, bu fikrin tat- dolar arasındadır. Al ~00 ·m--'· • mkmıa'rızd • u k ev . uşd, a'r~ a'"' ... dedı. Bızım bu p•r yı tazn ın· bil· mevkı"ıne konmasını u"ç ay nıanlar uv .s.u.-ı; lerin yanında yer almağa karar an, pe versız e e r. 

~ Nazırın işaret tıır:ne göre, bir ,__ "'-"t~'~ · 1 rd' Al ı kud ,,,rt..,,,, be-etmeklı ımize imkan yoktur . kadar geciktirdi. a... - MA,.yvc;ı _,, vermış e ır. ~ ışın Ş urm""S'~ 
Kocam sızın bin lra.naı kumar- çok harp ın me fabrika- Moskova, 17 (a.a..) - General Demokrasilerin tarafını ilti- terdir; ne olur ne olmaz! .. Dü-

d F '"""""""' m---ı--1• larının inşaatı ı in Kanada hti- S k .. Alın ı d" zam eden ve halen Amen'kada .. n,,,cesı· zı"hinlen· tı--'-- du a kaybetmiştır. Vekilı.nU.e bir ·- ~ u ova gore an a.r uşman .,..... n.u-.....ı. -
emir ver:'rsınız, hiıküm te mü- Fransadaki vaziyet hakkında kümeti 500 milyon dolardan faz- hattında bir gedik açmaktan yaşıyan altı yüz bin Romanyalı rur. 
raca.at eder, Ahmed la ı:k ol • tefsir.atta bulunacak kadar ma la bir para sarfctmiştir. ibaret olan pek makbul usulle- mücadele edeceklerin birinci Halbuki herkes bö"le düşünür 
duğu cezayı görür. Vicdanınız liinıattar değilim. Pazar günü Cenubi Afrika beşveldli rini Ruslara karşı açtıkları se- grubunu teşkil edecektir. ve .adalete cürmünün hesab nı 
nasıl emrederse öyle yapınız. Vaşingtona döner dönmez ge- Ka.hireye geliyor ferde pek az muvafafkiyetle Pek yakında merkezi Londra- vermiş,• yatacağı kadar yattık-

k ı.... el h k"· d .,.,ı. Pretoria, 17 (a.a.) - Resmen t tb"k cd b'lm" 1 d' So t da olmft'· üzere bir serbest Ro-Dilfıkar hi~ cevap ver.mi _ re ~ mes e a ıum a ger~ a ı e ı ser ır. vye öA tan sonra hap"shaneden çıkmıf 
yordu. Uzakşark vaziyeti hakkında bildiril~ığine göre, cepubı Afri- istihbarat büroeuna göre Al - manya hükftmeti tesis edilecek- bir mücrim lekeli sayılıp kendi-

Co d ll II 11 il .. -· ka başvekili mareşal Smuts, orta l al h f 1 k h ~----<> Ben bu sogu· k s kut"n na - ı· e u e göruşeceg.ıın.,, man ar tı ata ı ... arp zar- sı'ne ı's, yanı· :yaşamak hakkı ve-
.. ;ıarktaki cenubi Afrika kuvvet- fı d l b k k betm" Dul a""'tan1n pr••as+-u sıl bozulacağını bilmıyordum .. Sovyetlere yardım i~i lerini teftiş etmek ve orta §ark n a atı in tan ay ış- Dl! I~ vt "'~ rilmekte tereddüt gösteriliree 

Kanmın çehresirun ne mana Ro , S !erdir. Bu rakam 15 tank fırka- -"-) bkA k . . . 'f oseveıt, bundan sonra ov tngiliz ordusunun blli!kumandanı sına muadildir. (Baş taraf'! 1 ind sa~f- sabık ma um yaşama ıçın ıs-
ı ade e::leoeğıni okumak bile yetler Birliğine yardım mese- geneı·aı Auchinleck ne görüf?Tlek mUsteşarı M. .Aıeksaııdröv'a ter isteme& kötü. yolun yolculu-
istemediğun için pencereden lesine temas etmiş ve şu beya- üzere ıo Ağustosta Kahıre'ye ha- Bertine Sot1yet Akını bildirmiştir. ğunda israr edecek yeniden ça-
dl§anya bakmağı tercıh -edi- natta bulunmuştur: reket etmiştir. Moskova, 17 <a.a.) - -Tass M. Şismanof, bombalann bel- lacak \re •reniden mahnesı boy-
yordum. Bu sükut kaç dakika - Rusvamn .ihtiyaçlarının Alman kıtıalan h.panyol ajansı bildiriyor: ki de sOvyet tayyareleri idare hyacaktır. Vakıa sabahleyin ha 
sürdü? Bılmiyorum. Füat ba- halen meveut programa ne su- topra.ldanıulaa ~iş 15 16 ağustos gecesi, Sovyet eden Sı~lar veya Yunanlılar pishaneden çıkıp öğle üzen ye-
na asırlar kadar uzun geliyor - retle idhal edilebileceg~i mü- Madrid, 17 ( a.a.) - Afi: tayyareleri, Berlin mıntakasına tarafından atılmı§ olduğunu i· ni bir cürüm işleyen ve ikindiye 
du. Nihayet Dilfıkir: ve kısmen Stettin üzerine yeni zakere olunmuştur. So'"'etıler Gazetecilerin fe•.'kalade toplan- lave etm•attr. dogr-u ym' e tevkifhanenin volu 

- Samiye! dedi ben senı· bı'r · J bir taaITUZ yapmışlardır. Ber - ..,... J -Birligı-·, icar ve iare kanunundan t•.,ında kabinenin kısmı si,asi Bulgar h:u...ı\.-etı· nrot~to e- t t 'lr .. -.'L. .... - ... ·-1 ı:.1.. ka görümceden fazla ı:sevenm. Sa- .... " lin ve bu iki şehirde birçok infi- ua.wu r """ nu u an A&I~ 1~ -istifade etmiyece'lctir. rnnkü şefı Sandoval Fas'a gıtmek uzere d derek, bu gı"bi hadiselerin te - b t tm kö't- aradı1·"'ltlar na soracagım suale do....,,, cevap yu li.klar ve yangınlar müşaha e u c ez u Y u..., 
k 

. ..,. - Sovyetler, harp malzemesı·m· o". Alman fırkalarının İspanyol top- kerrur·· etmemesi iin li.zımgelen k değil' d" T ı:. 1-. kufi verece sın.. olunmuştur. yo ır. L4&Alll mev ~ 
deyebilecek vazivettedir. raklarından ve denıı.lerinden geç tedbirlerin alınmasını Sovyet t tidd t• · 'km l 'd - Yemin edeıım kı... >.r Ukmunada ha.rekat tehlikeli ye m e ını 1 a eı P f't'· 

.. - !emine h cet yok. Sö- Rusyarun bUtUn kış muka - :~ı~~~r veri en haberi tek :7. 8afhQda bükü.metinden rica etmiştir. çekten nadim olmuş ve isl·hı 
zune ınanı Ç" k' vemete devam deceğindn emi- R Lo-..3-a, 17 (a.a.} _Rus cep- Bu bevanata cevaben, Bulga- hal etmis lekelilerde pek rok-

nm.. wı ı.i ciddi bir nim. Gelecek sene Y"" "'eferı· UlllSByada yeni bir ba~y uu..ı rı'standaki Sovyet büyu"·k elçisi tu t.,.. · ,.,..,..., ame btı so-kızsın. """ "' ~~ besinde Ukraynadaki harakat r. .., .. e yenı n~n 
için Rusya.va derhal malzeme ftjim.i M. Lavriçef, Bulgar hariciye ne ı ...ı.. __ .. h tt · 

- Buyurunuz, "'Orunuz.. .. d Bükreş, 17 (a.~.) - Romen a- tehlikeli mahiyette devam et· ı ld' · t' nuncu ann seı-ucm. ~a a ş .., gon ereceğiz " zaretine şunları bı ırmış ır: b ı al · · 1 tedb. ı 
- I~ocanı seviyor musun? .,, jansı bildiriyor: mektedir. Fa.kat Rus raporları- u m an ıçın esas!l ır ""r 
Samıye: Göbbels'e gö"' Milli ıktisat nazın M. Maıines- na göre cephenin diğer bütün Sovyet tayyarelerinin Bulgar derpiş ett~deB dol.ayı müz -

B 1. 17 arazisi üze.rinde uçmuş ve bom- · 1 · · ti A b' d rdi ·· - Hiç böyle bir ual karcı- er m, (a.a.) - D.N.B.: co "e ia e mYşteşarı M. Negel kısıınlannda vaziyete Ruslar mın eşmış ıç maı ır e on-
a ~ Al da li ~ balar atmış oldukları hakkında 1 ek -"-·-da bü'uHlr b" a.d s~n a kalacağımı dıi ünmem.iş- ll18Jl propagan nazırı B. Alman iktisat nezaretı umum hakim bulunmaktadır. atta em y\Jluu ~,,,_._ ır ım 

tim, dedi, benim Ahmede kar- Göbbels, Völkischer Beobachter müdtirlft"inden M:. Mol'itz'le yenı Almanların Smolensk mıntaka- 12 ağustosta Bulg~r.b. h!ricış"'te atmış oluyor. 
tesind · - · bi · nezareti umumi kati ı ~u.. JŞ· şı olan hissiyatım bir aşk gaze e neşrettigı r ma - buğday rejimi hakkında gorüş- JJmda geniş mikyasta siper ın- Nizamname meriyet mevkii-

değildir. Fakat garıp bir alış- kalede Roosevelt - Ch.un:bill muşlerdır. Muzakere ed len bü- şaatına başladıkları görülmek· nuwof tarafından Sovyet mils- ne konulduktan 90lll'8. gerc:ıek-
ka.nlık gibidi. Oııu bütün bu dekl&raayonunu insaniyet akli tün meseleler bakında tam bir tedir. Bu ise Alman gazeteleri- teşarı M. Aleksandro'a .veril:ı1 ten nadim olmuş bir lekelı 1 e-
talihsizlikleriyle yalnız bir.ak- selimine karşı bir suikast olarak -m-uta_baka __ has_ıı_oım_ut_tu•r··--· nin naklettikleri "her ne baha- malii.mat, bundan evvelkı malu- li olmaktan kurtulacak namus--
mak istemem. tavsif ediyor • sına olursa olsun Moskovaya mat kadar esassızdır. kar vatandaşlar arasında yer 

- Yanı ne olursa olsun on- \1 f v k'I' • varmak" emriyle tezad teşkil Ne Sırplar, ne de Yunanlılar alabileoektir. 
dan ayrılmazsın d -ıı mi? Churehill deldi.rasyon hakkın- •• a ıa e ı ının eder. Çünkü Moskovaya gitmek !hiçbir Sovyet tayyaresine ma A. C. SARAÇOOLlJ 

_ Oh! Hayır? efendim. L da nutuk söyleyecek be t için en kısa yol Ukrayna değil- lik değildirler. Sırp ve Yun&n· 
Ahmetten hiç bir zaman ayrıl- .a.:~ o_ndr.a., 17 (atn.a.) - Zanne - yana 1 dir. lılar hakkındaki bu esassız be- ~·VVVV'VV'\~.IVV'O 
marn. Onu benden bıu:ka tesel_I undigine göre, giliz başvekili Mosk01Xtya kar§'l ii.çün.oM bir yanatın maksadı Rusyaya mü- J t a ıı 8 
li edecek kimse yoktur. Ne za... Churchill, yakında. lngili2 - (1!119 tarafı Birinci sayfada) hücum başltyor teveecih iftirakar haberler uy- ltJJOft ar fl1)f 
man bir fel&k~- ugra· yacak o-ı lAınerikan deklarasyonu hak- inmiştir. Londra, 17 (a.a.) - "Daily durmak için bir ba.bane aran -~ ı..mda. bi tuk irad edecek l af" l da k (&aş tarafı '1 lncl .. hlfede) 
lursa bana iltica e;ı..r. n.-n ko- ""tir. r nu • Nafia V81Hnin _ _.__...._ te gr gazetesinin Stokholm ma.ktır ve bunun a anca 

uÇ ~ !'o__,.,.,...__, h b" · s R taar etm" sunda. Japonya tarafmda.n r-
camı aşkta.o. ziyade şefkatle beyaaatı mu a ırı yazıyor: ovyet usyaya ru& ış fedilen mesainin lnoili~ • A e-
severim! n...-ı•a... m:u'-----ı . .;;.m Merasimin hitamından sonra Hitler Moskovayı her ne ba- olan Hitler Almanyasmın ali.- ,.,. _.._,e_ ıu..auıe;• h · ı 1 lm - ka 1.-~. 1 bil' rikan tahrib siyasetinin net ee-

Samiyenin bu sözü üzerine Amerika mı y&pac&kf tekrar vapura avdet edilmlş ve a.sına o ursa o sun a a.ga • ~a:-,?~;;ı;;r·~!!!l!ll!!!!!!!~!"!!!!!!!!!!'!''!'!!&21!111!!!! 
nazarlarımı Dilfıkara çevir- V İstanbula hareket -edilmiştir . rar vermiştir. ı;annedildiğine si olarak akinı kalmaı-ta o u-
dim.. Çekik kaşlarının altında- aşington 17 (a.a.) - Hari- Nafia Veldli Fuad Cebesoy göre mareşal Von Bock Sovyet se Hitlerin gururu ve propagaıı- ğlmu Rwıya pek iyi takdir e-
ki siyah gözlerinde nemli bir ciye ll.8.7.Jrl Cordel Hull, Roose- vanurda bir arkadaşmuza na- hükiinıet merkezine karşı üçün- dasırun yiyeceği darbe ciddi o- der." 
kadife yumuşaklığı vardı, ren- velt - Churchill mü.18.katı neti- fıa işleri hakkında aşağıdaki cü bir büyitk taarruz hazırla - lacak ve bunu Alman milletine Japonlar Amerilotd 1an 
gi bembeyaz kesilmişti. cesinde Pasüiğin başlıca mu • beyanatı vermiştir. maktadır. Bitlerin bu kararına izah etmek mümkün olamıya- bırakm:ıyorla. -mı 

Kendisine baktıgımı görün- hafızlığını Birleıfk Amerikarun "- lstanbulda pekaz kala - sebep ş11dur: l4oskova düşmez- caktır. Vaşington, 17 (a.a.) - Pre-
ce: ·yapacağına dair Londradan ge- cağım, Vekilete bağlı m'i\es- sident Coolidiie Amerik e-

- Fazıl, dedi. Sız niçin bir len haberler hakkında gazete - seselerde bir müddet tetkik - •••••••-Sümer Bank••••••• misinin hala Jauonyada mukim 
şey söylemiyor:sunuz? ciler toplantısında beyanatta lerde bulunduktan sonra biliha- olup resmi teşekküllere m 11• 

bulunmaktan imtina ı:.ylemiştir. re kara yolu ile Garbi Ana.do • 
- Ne söyleyeyim? dedim. ı k rad ah t' y ı · M l J p sup olmayan yüz kadar Ameri-

Meseleyi ben de siz n kadar a- Amerika ghde iki gemi inp lı;~, a1ku~ ~~~~ı= er 1 a ar azarı kalıyı irk&b teşebbüsünde b 1
-

lika ile dinledim .. Ortada be.hsi edecek limanında Türk mühendislerinin lunduğu takdirde Jap<:>n maka· 
mevzuu olan size ait bir para- Richmond, 17 (a.a..) - lngi-, orijin&! bir eseri olan Kareti Müessesesi müdürlüğünden: matının bu gemiyi limana u-
dır; bu lıa.bda söz hlbi sizsi - liz hükUmeti tarafından Aerni- suya indirdik. Diğer limanları- N kJ J k J h l müsaadesi venniyeceğ' söy-
niz. rika tezgah'lanna ısmarlamın mızdalti iilfj&atlara da .sür'atle a iya t iş eri e Sİ tmesi lcnmektedir. 

DilfikaA r "'ekı ar Samı' yeye d ilec k h · b " 14 ay zarfında inşaatı ikmal edi evaın ed e ve epsı u yaz 1 HiJ&diçim,,e gönderilen Jaıpotı 
sordu: lecek olan '60 gemiden bırincısi içerisinde ikmal edilmiş olacak- Müesse~izin muht ı f m hal~rdeki maiazalarına muhtelif ma- kttolcırı 

8~ Dı:>mek kocanı seviyor- ol~ Oce~n. Vangard gemisinin tır · Su r,;• ri j hallerden yapılacak naklıyat ı lerı bir nakliyecıye verıbnek uzere ka- Singapur. 17 (a a) - Afi: 
... denıze ınduilmesi vesilesıyle palı zarf usulıyle eksiltmeye konulmu tur. Tahliye edilen İngilizler n söy-

Samiye, sesini çıkarmadı nutuk irad eden Birleşik Ame- Memlekette b' 'k u işleri Eksiltme 1.16.1941 Çarsanb::ı günu , at 14 de Bahçekapıdakı bırincl lediklerine göre Japon k a arı 
Kar:1 ancak ben m farkına rika bahriye komisyonu reısı koje~e~a 1:; ~ hazırlık • Vakıf hanının bırınci kntındakı ı u ssese müdürlüğünde icra edilece- Hindi ·niye gelrneğe de am t-
vaı: ı mı zannetti-·m bir iç ce- amiral Lang nutkunda ı:ıu cihe- ra mıye e vam ediyo- ·ı den teklif zarfla nın muayyen g \e saatten evvel muessese mektedir. Şimdiye kad r bu 
kı e ogsunü belli belirsiz · tas "h etmi' t" ruz. Bu sene B . yı.ik Millet mudü.rlüğune verılmesını ve arinameyı görmek ve daha faz·'a ı'z hat Iek · d ·ı 1 J rak .· ti n ş ır: Meclisinden 50 m ·ı on liralık .. meın ete gon en en ı arın 

Amel'l.ka hu"ku.mA etı' ı'kı' sene al ak i.,.--1erin mu--a•"• müd.ilrluıw1ne muracaatıarı ı·.,,--u 11 .. n d kse ·ı .. b" H bir tahsisatla bu projelere mu- """'.!'"'" ~ .. u ........... , .. mevcu u se n 1 e yuz ın ara.-

Sonra: khsın kızım. Dedid. , mtiddetle her gün iKi aeMi in!?R te ilik inşaat masrafı temin e- ]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~ snde.dır. Fakat hiç ol la-M 1 ettirmek azmindedir. Ameri1 n dildı. Büyük su isleri ile elek- ha yüz bin ki~ilik teç · t bu-
ot.;- B erak etme.. Rahat rahat programının müstacel hedefi trik etüd işleri vekaletimizce rada mevcut bulunmaktadır. 

reg~epF~~ b~~:~~.ve- ii:~~e~:s~i~~~~e~~~~~?r~ ~~i~::te~~a.z~ub:üı:~::' KtYMETLI PIRLANTA SAT!~tM --o-s-kooa bildi i.•Hır 
ayağa kaİk a şmış bir halde ••••• olarak yakında inşasına karar . Y ::1v 
ri yaşarıyo::~· Tekrar gözle- verilen Adala barajı (k <li 21 kıratlık beyaz, lekesiz fevkal de n dJr bır tektaş pırlanta (Baı tarafı 1 inci satı feda) 

Vl'chy protestosı• . havzası) hem bu haveanı~n ilı~ 21/8/941 Perşembe gunu Sandal Be'deste:ninde müzayede salonunda büyük bir endüstri sehri VC a.y-
ne dem::;~°ffi: =~· Şart ll tiyat su depoluğwıu görecek satıla aktır. ni zamanda mühim bri denız 

_ Hayır Samı·ye""'slnizo .• d > hem tekmil Ege mıntaka.sı ~ üssu olan Nikolaevi işgal etmiş-
le . (Baı tarafı Birinci sayfa a İzıni A dı "b ANA. İLK O R T .. ve L 1 S E } rd 

gım-· şart 
0 

kadar k~ol Y yece- nın r ve Y n gı i biiviik - - .,., e ır. a neral Catraux, şimdi Vichy'ye hirl · · d dah'l , __ ,_. 
edilir mi? Bilmem.. y kabul sadık kalan Fransız askerlerini şe erımız e ı o .... ,IU[ ü- Kı:ı: ve B o G A z ,. c t t ı• s E l E R 1 Y ul Bugün şarkında devamlı ta-

Ne 1 ls kendi "anında mevkı· alJnru:"nl dzeecreekteır. le. ktrik enerjisi temin e- :Erkek . yaa~ve kıbin tazyıki neticesinde, mağ-
. - 0 ursa o un kabul e- , -.- , Iup d~manın tam inhilali git-

dıyorum. icbar etmektedir. Dig-er •--"""-- Fırat ve g... tik dalı · d kl kta w.nu.wu.ı ., Arnavutköy • Tramvay cadde.1 : Çifteaaraylar çe a zıya e ya aşma -
- Şjmdi sana bir çek imza- Vıchy, 17 (a a.) - Yüksek karya üzerinde de böyle müşte- Kayıd için hergiln 10 dan 17 ye kadar nıktebe müracaat edilebilir. dır. Harp malzemesi ganaiml 

laya~ıın.. Kocan yarın ban- komiserlik yahudiler için mem- rek sulama ve elektrik İf?lerini ve esir adedi pek külliyetlidir. 
kaya gıder. Devir muamelesini nu olan mesleklere dair metin- temin edecek olan büytil, ba- Telefon: 36 - 210 Şark cephesinin diğer kısım-
yaptu;r ve bundan hiç kimsenin lere kat'i şekillerini vermekte- rajlara. ait projeler yapılmak - ıarında da harekat muvaffaki-
haberı olmaz. Fakat bunun için dir. Yahudilerin doktorluk mes adırt. Bu suretle memleketin yetle devam etmektedir. 
ieklü ettiğim şart ağabeyinin leğine kabul veya bu meslekte umumi elektrifikasyonu nok- L E Y L 1 y E N ı K o l L A J N EKHI AZ B l Ukrw..·- ... .1~ WM8 JtarW ilıafWt 
kefaletidir~ ipka edibnekri hakkındaki ka- ta.i nazarından huırlanan pro - 'W>,EJ(EK y•- ltla 

. Sa.miyeye ehemmiyetsiz gö- rarname yaıkında intişar ede- jelerin tatbikine geçecektir , - - Budapefte, 
17 

<a..a.) - -
rünen bu teklif ben' •çtn cektir. tstanbulda Yüksek MUhen- ilk-Orla-lt'"'4 Talt"lllMla S1rı~•r11!•1r 86 car aja.nm bildiriyor: 
ehemmi~ idi. un ı pek Bu kuarıwneye göre Ya!N- dis Teknik okullannda önü- n MtflfUW n "'" Ukra.ynamn cenubu garbi kıa 

- Nasıl? dedim. Benim ke- di hekimlerin miktarı her etib- müzdeki ders yıllarında t'lyya- MUdUrll: Sabık '''" Terakki DlrektlrU M. Afi Haşmet KıY'ca mında muhasara edilerı Sovyet 
f aletim mi? • ba odamnm defterinde nakay- re mühendisi şubesi açılacakbr. Hususiyelleri : Yabancı diller öJretimine ehemmiyet ·vermek, taıe- ordulannın im.hası ba!J!amıetır. 

- Eftt.. Slaia lrefalelinir- yed yahudiden gayri doktor _ Bu suretle iki seneye kads.r besinin sıhhat ve bızıbatne :rakından altkadar olmaktır Derslere 25 Macar kıtaltın, Alman cUdtam-
le... lana mikbnm geçmiyeo8t • memleketimime tayyare ınühen eylülde bqlanacaktır. Eski talebenin kayıdlanru. alu.s~ sonuna kadar lan ile birlikte bu hareki.ta tp 

(Al*cla wrj tir. dWeri yetiltiriJecetir. l .. •••• 7enilenıeleri lıizımdır. Telefon: 41159 ••••mll] tirak etmektedir. 



c:;ayrs : t 

Dünkü yarışlar da bir çok 
sürprizlerle neticelendi 
~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 

Üçlü ba his 45,5, çifte 20,5 lira verdi 

'YEN l SABAH 

! l • ' • - . • .. : ·~141 ;\_ ·• 

AğnOarro döndörö1rU 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNİR ve BEL ağnlan He so~'llk 
algınlıb'lndan ileri gelen vücud KIRIKI~IGI, NEZLE ve GUİP 
blf8t.ahklan D E R M A N au..,e&erlle derhal geçer, icabında 
günde 1 - S ka:.~ alınır, her eoahanede bulunur. 

'fHAZRETI YUSU 
L .!LE .'!~;;,t;ER ~ÜZELi ZÜLEYHA 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL -51 
- Ne imiş kusuru... bette razı olmam. Onn dl 
- Son derece adil ! ... bedersem benim halim 
- Dünyada adalet sahibi ol- lur? O zaman allahtan 

maktan da.be. büyük, daha yük- mü istemeliyim. 
sek meziyet varımdır evladım. Roben, babasının kutO 

- Yoktur ama baba, onun rine sarıldı: 
bu derece adil olmasının ceza- - Fakat on yük 
sını biz çektik. bi~ kafi gelmiyeceğini. . At yanşlannın altıncı hafta

sı dün Velı efendi koşu mahal
linde kalabalık bir seyirci kit
lesi dnünde yapıldı. 

tu mesafesi 1800 metre ikrami
yesi 400 lira idi. Müsabakaya 
üç at girdi. Birinciliği llhan, i
kinciliği Heves üçUncUlüğü De

1 • • • • •• f ( . . • . . -Niçin yavrum! mıyormusun baba? 
- Bize oniki yük yerine on cuklarımızla birlikte 

Birinci yarış: (Tayyare ko
şusu) 

Bu yanş dört ve daha yuka
rı yastaki atlara mahsus olup 
ikra iyeFi -1.UO lira idi rrıfü:ıaba
kay ye 1ı at i. tira ketti. 

Birincilıgi Sava İkinciliği 
Bozkurt, ücüncülüğü lsık kazan 
dı. Ganyan 120 plaseler sırasile 
100, l20, 150 kuruş verdi. 

ikinci ımrı~ 
Üç yasındaki yerli yarım kan 

dişi ve erkek atlara mahsus-

=: SPOR~

Yüzme yanşlan çok 
zevkli oeçt i 

-o--

Varışa 141 yüzücü 
işti rak etti 

Eminönü Halkevi tarafından 
t ertip edilen mukavemet yüzme 
yarışları dün Burgazla Heybeli 
adalan arasında yapıldı. Yarış
lara 141 yüzücü iştirak etti ve 
müsabakayı 134 yüzücü muvaf
fakıyetle bıtirdi. 

Neticeler: 
Birinci İbrahim (Beykoz) 35 

dakika 
l kinci Vedad (Beyk oz) 
Üçüncü Kemal (Galatasaray) 
Dördüncü Bedri (Beykoz) 
Beşinci Ziya (Galatasaray) 
Altıncı Mahmut <G. S. 
Müsabakalar neticesinde ya-

.r:ışı 35 dakikada birincilikle 
bitirmeğe muvaffak olan Bey- ı 
kozlu İbrahime bir kupa 15 şin 
ciye kadar derece alanlara bi
rer madalya verildi. Ayrıca ya
rışa en fazla yüzücü veren Ga
latasaray k lübü de bir kupa ka
zandı. 

Eminön ü Halkevinin tertip 
ettiği bu uzun mesafeli yuzme 
yarışı bUyük bir ciddiyet ve ın
t izamla başarıldı. Halkcvinin 
kıymetli spor başkanı Şakiri 
tebrik ederiz. 

rahkimat va tayyare 

likanlı kazandı. 
Ganyan 125 kuruş verdi .. 

Vçüncü Koşu 
Safkan erkek ve dişi arap 

taylara mahsustu müsabakanın 
1 mükafatı 190 lira mesafesi 1600 

metre yarışa altı at iştirak et
ti. Birinciliği Tarzan, ikinciliği 
Melike, ücüncüliiğü Greş kazanı 
dı . 

Ganyan 200 plase sırasile 100 
125 ikili 225 çifte 225 kuruş 
verdi. 

Dördüncü Koşu: <Uzun ça -
yır ko~usu) 

İkramiyesi 500 lira mesafesi 
2400 metre bu yarışa beş at gir
di. Birinciliği Romans, ikincili
ği Karanfil, iiçüncülüğü Gonca, 
kazandı Ganyan 275 plaseler 
125 ve 100 kunış verdi. 

Be.1i1ıcı Koşu: (Kaya tepe 
Koşusu). 

İki yaı;;ındaki yerli saf kan 1 
erkek ve dişi taylara mahsus 
mesafesi 1600 metre ikramiyesi 
1400 lira . Bu yarışa altı at iş
tirnk etti. 

Birinciliği Buket, ikinciliği 
Çoban kızı üçüncülüğü Demet 
kazan<lı. 

Dördüncü ve beşinci koşu ara 
sındaki cifte bahiste 4 - 6 n u
marayı alanlar 20,5 lira ka7.an
dılar. ~on Uç koşu arasındaki ı 
üçlü bahis 45,5 lira verdi. 

Yeni neşriyat 

SON T~"GO 
Genç neslin kıymetli muhar

rirlerinclen Baha Vefa Knrat ay
ın yazdığı bu biiyük aşk ve h·is 
romanı ikinci defa olarak Çığır 
kitabevi tarafından güzel bir l 
kapak ile neşredilmiştir. 

Keşan hukuk hakimli· 
ğinden: 

Ezinenin Sultantı;e Köyünden 
Emine Çimenli tarafından mud-
dea aleyh Enez eski Orman 
Kolcusu Ahmet aleyhinde ıka-
.me olunan boşanma davasının 

muddeaaleyhin ıkamctgiihı meçhul 
bulunması hnscbllc iillncn yapılan 

tebligat üzerine gıyabında icra kılı-

nan muhakemesi sonunda d vacı-
nın iddiası sabıt görülerek bo anma
larına 7/2/941 tarihinde karar ve
rllmiş ve ışbu kararın ınuddeaaley
hc tebligi davacı Emine tarafından 

talep edılmiş ve muddeaaleyh mer
kum Ahmcdın elyevm mah:ılli ika
meti gayri muayyen bulunduğundan 
şahsına tebligat ifası mUmkün ol-ı 
amadığı olbabtakı teblig varakasm
daki rneşruhattan anlaşılnıış oldu
gundan tarihi il11.nd:ın itibaren bir ay 
zarfında muddeaaleyh Ahmcdin 
hakkı kanunisini ıstimııl eylemesi 
aksi takdirde' hukmü mczkıirun ik
tisabı kat'iyet edeceği hukuk usulu 
muhakemelcrı Jrnnununun ı4ı ve 
142 nci m::ıddelcri mucıbince tC'bliğ 1 
makamına kaım olmnk uzere ıliın 

olunur: 

Bulgnrlstan göçmenlerinden olup 
Biganın Karnntı köyunde iknmct e- 1 
den Mustafa kızı Fatma Giderin 
Karantl köyunde ölduğu ve mlras
cısı bulunmachğı bildlrilmektedır. 

Bu kadın lle al1ikadar olanların iş

bu ittin tarihinden itibaren bir ay 
içinde ellerindeki evrakı rnusbitc
lerile birlikte Bigtı sulh hakimliğine 
müracaat etmelerı luzumu ilfın olu
nur. 

Biganın Aqn koyunden Halil kızı 

Zekiye Filizin mezkür köyde bıltı 

varis öldugu bıldınlmektedir. Bu 
kudın ile arnknc1ar ol:ınlaı m ilan ta
rihınden it baren bir ay içinde ka
nuni vesiknl:ırıle birlikte Bi !a Te
reke hllkimliğine 941-20 No. ıle mü
raca.ıt etmclerı luı.umu ilan olunur. 

1 
1 Devlet Denizyolları İlanları 1 

Ahiren idaremize intikal eden Haliç vapurlan için tanzim edilen yeni 
ücret tarı!esi 20 Agustos 1941 tarıhınden itıbaren tatbık edılmege b:ışlamı

caktır. 

Bu tarife muc bince Kopru ile iskeleler arası münasebetler dört mınta
kay:ı ayrılmı tır. Bunlar için tesbit edilen ücretler npgıda yazılıdır: 

Yaln ız Gid ı Gldlf . Dönüı 
Birinci 1 kinci Birinc i 1 ki nci 
mev k i mevk i m evki mevki 
kurug kuruş kuruı kuruş • 

( Dııı tarafı 2 inci anyfada) 5 3 10 6 Koprü il<' birinci mıntaka yani Yc
mış .,. c Hal iskeleleri arası. 

Şark cephesindeki muhare- 6 4 11 7 Köpru ıle ikinci mıntakn yani .Ka-
beler de bunu teyit etmiştir. sımpnsn, Cibali, Ayaknpı, Fener, 
Sta!in hatbnın arkasında bir Balat iskeleleri arası. 
ordu olmasaydı, harekfLt her 8 6 15 ı ı Kopru ne uçuncu mıntaka yani Has-
halde şimdikinden çok farklı köy, Ayvansaray, Hnlıcıoglu, Deftcr-
olurdu. dar, Sutluce, Eyup iskeleleri arası. 
NETİCE: 10 8 18 15 Köprü ile dördüncu mıntaka ynni 
l - Tayyareler, ordu ve do- Kiıgıthanc iskL"Iesi arası. 

nanma ile miiştcrek hareket e- Ayni mıntaka d:ıhilindeki veya karşılıklı iskeleler arası seyahntler için bl-
dcceklerinden bunlara knrf?t rinci mevki ücrctı (5), ikinci mevki ucrcti (3) kuru5tur. 
ynpıh:ı.cak istihkamlnrın yapılı- Her mıntakada sub:ıylardnn birinci ıncvkıde (5) erlerden ikinci mev
fıına ve dayanışma ~gir ediyor- kide (1), çocuklardan birinci mevkide (5), ikinci mevkide (3), talebelerden 
lnr. birinci mevkide (4), ıkinci mevkıde (2) kuruş ücret alınır. 

Tayyarelerin bıı miıştcrek f ı- Bu ücretlerde vergiler dah ldır. 
ali:>""'!tleri karşısında kale ve is- Ayrıı-a butun rnmUık..ılar için tnez ı.ıtlı gidiş - donuş ücretlerinin +utarı 
tihk<lmlar ebedi bir mani teşkıl uzerınden onor yapraklı umuma mahsus nbonmnn knrnelerı ile memurlara 
edemiycır. Geleceğin istihkftm - mahsus yüzde otuz tenziltıtlı elliser yapraklı abonman karnelerin n de tnri-
lan ~ayibi sebai alemden 1 Ccnın tntbıkıne b:ıslanacağı tarihten tıbaren satışa çıkarılacağı ıl5n olunur. 
d"''a. şöhretli olacaktır. (i007) 

I I- 'l'ayyareler beşer faali
yd ıne ve ynsayış tarzına da 
te~;ı eclıyor ve bu tesir harpte 
ve .jun: Ln daima artacaktır. 

Kırk l areli icra tetkik 
rnerciindan: 

1 
. 
lstanbul Belediyesi ilan arı 1 

Beşiktaşta Spor caddesi ve Hacı Emin efendi sokağının mevcut taşla 

})arkc kaldınm ve Teşvıkıye Ihlamur c:ıddesinın beton bordur ve mevcut 
t ... I:ı parke kaldırım inşaatı kapalı zarf u ulile eksiltmeye konulmuştur. 
Kc ıf bedelı ıo308 lır.ı 60 kuru ve ilk teınıııntı 773 lırn 14 kuru tur. Mu
kmelc, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hu usi ve fenni şnrtnaınclcri 
proje ke IC hüla ası le buna munfcri dıgcr e\ rak .,2 kuruş mukabilmdc 
Beledıye Fen i kri MuclurHığunden ı;crllcccktir. İhale 25-8-941 Pazartesi 
gumi saat 15 de D imi Encümende yapılacaktır. Tnlıplcrin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ıhale tarıhinden sekiz gun evvel Belediye Fen 

ı,;.:n .. leyh e ık, me olunan iti- Jşlerı Mudurllığtine mıiracnaUa alacakları fenni ehliyet ve !141 yılına ait 
r. n r !1 dava nın yapılm:ıkta olan Uc.ıret od:ısı ve knları, imzalı • rtnamc ve kanunen ibrazı IUzım elen di
u ı n ı sıra ında: ger ve nik ıle 2490 num. ralı kıınunun tarıfatı çevresinde h .. zırlıyacııkları 

ı ı lu n~mınn çık rıl:ın d::ıveUye- tcklıf mektuplarını ihale gunu saot 14 de kad r Daimi Encumcne verınclcı i 
Hrılerı "Cl hde kcndislnın gö tc- lôzımdır. (6885) 

rıl n dr i terk ile Anodoluda bir • • • 
c c hulcle bulunduğu gorul- • 

mü ve m ıtc:ıddıt ar malara rağın~n Kesir Bedeli llk Temin:ıtı 
175,32 bulun 'Tla ı ve on defa ikamet- 2337,59 Aııadoluhlsarınd:ı Yeni rnah Hede 

Goksu deresı uzerindek , h ap koprll
nun sökulup yeniden yapılması. 

J!Ôhının meçhuliyeti te!lblı6 edilen mu 
m ılcy ~ ıu Süleyman ö ut-

hlı :ıt ıf ınn ve du- Tnhmin bedeli 
e>beble 11-9-941 sn t 2324,00 "74,30 Yollor şube 1 sılindırleri !çın yaptın-

1 cak parçalar. 

A. Cam:ılcdd n SaraçbOlu 
ı-:e:rı:;at Müdürü: M acıt Çetin 

J .. lJıxı yer: (H. Bekir GiirM>ylar ve 
Sar 

Kt.: if ve tahmin bedellerı ile ılk teminat miktarı n yukrırıda yazılı iş

ler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur .• KC'şıf ve şartnameleri Zabıt ve 
Muamcltıt Miıdurluğu kakmınde gorülebilir. thale 25-8-941 Pazartesı gunu 
saat 14 de Dııiıni Encumcnde yapılacaktır. Talıplcl'in ilk teminat makbuz 
veya mektuplnn, jknlc tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen işleri Mü
dUrh.iğunc muracaaUa alacnklnrı fenni ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası 
vesiknlarlle ihale guoü muayyen saat te Daimi EneUmende bulunmaları. 

' 6887) 

1 Emniyet Sandığı ilanları __J 
Taksitli Emlak Satışı sekiz 

senede yüzde 5 faizle ödenir 
Semti 
Knrtal Maltepe eski Bağdııt cadcsi 
yeni Ayazma gulsuyu eskı 949-14 
yeni 470/50 No.lı 

Cinsı 

Arsa 

Muhammen 
Kıymeti 

400 

tlskudar Vnniköy Yeniköy caddesi 
eski 48, 73 yeni 88, 90, 73 No.lı 
Pınchklı seliıneh t !), pi.irtclaş mahal 
lesi Sağırbcy ve Cr ler Arus çıkmazı 

Osman çavuş soka.ıııda eski 9 yeni 
9, 11 No.lı 

Arsa ve sahıllıane 
nrs:ısı 

Ev 

1500 

1 - Arttırma 28/8/941 tarihine dü5en pcr5embc glinü yapılacak ve 
14 ten 16 ya kadar devam edecektir. ı 

İhale artttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 şi nisbeUnde 

pey akçesi yatırmak Ulzımdır. 1 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede 

sekiz müsavi taksitte odenir. TaksiUcr % 5 faize tabidir, 
4 - Taksitler ödeninceye kadargayrimenkul Sandığa birinci derecede 

ipotekli knlır. 

5 - Bimıların fotoi:'l'afları Sandık dahilindeki satış salonunda teşhir 

olunocaktır. Fazla tafsıl:it almak İ<,'İn salonn müracaat edılir. 

Emlak almak ve satmak 
istiyenlere : 

1stanbulun her semtinde her çeş:t ernlilk almak ve s:ıtınak için en 
kısa yol satış salonumuzu ziyarettir. ı 

1stcnildigi takdirde satılığa kon:ın emlak mukabilinde ne miktar borç 
verileceği tayin edilerek alakadarlara bildırilir. Bunun için iki lira ilcret 
alınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan ıışngı olmamak üzere üç ny için bin lirada 
oniki buçuk kuruştur. Ne satıcıdan ne <le alıcıdan başka bir ücret alın-
mnz. (7031) 

f inhisarlar ,!;!: Müdürlüğünden :I 
l - ldııremlz ihtiyacında kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza eden 

ve 30/5/941 den 8/6/941 tarı hine kador fasıla ile muhtelıf gazetelerle pa
zarlıkla satın alınacakları ilfın olunan 133 kalem malzcıne meyanındaki 

Bcrzamut, m'.sk artifisyel, limon, portakal, neroli esansları için vaki olı:ın 
\ckli!ler tetkike t4bi tutulmakl:ı beraber görülen !uzum uzeriııe pazarlığı 

c15• gün müddetle temdid c:dllmiştir. 

2 - Bu esanslora ait mlifrcdat listcsile b!rlikte ıınrtnamelcrl Kabalaştn 
Levazım şubesindeki Alım komisyonundan her gün ollleden sonra alımıbılir. 

3 - Taliplerin % 7.5 temimıtlnrilc birlikte bu husustaki tekliflerini en 
geç 2/9/941 salı gunune kadnr mczkôr komisyona tevdi etmeleri lüzumu 
neın olunur. (6946) 

1 Devlet Dem:ryolları İlcinlar!.I 
:Muhammen bedeli (2600) lira olan 2000 takım pirinç ispanyolet, lam 

(çubuksuz) ile 3000 adet gomme kapı kilidi aynası (pirinçten) 29/8/1941 
cuma gilnU saat ( 11) oıı birde Haydarpuşnda Gar binası dahilindeki komis
yon tarafından açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerln ( 195) linılık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigı vcsalkle birlıktc eksiltıne günü saatine kadar komisyona müra-
c.ıaUarı l. zımdır. · 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parnsı:ı olarak d:ığıtılmakt..,dıı·. 
(6944) 

lstaııbul Liseler Satın alma 
Kom isyonu Reisliğinden 

Galatasaray, Kabataş, Kandilli ve Ercııköy liselerinin ihtiyacı olan 
28175 lira tahmin bedeli 230000 kilo ekmeği belediye nıırhı üzerinden kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 25/Vlll/1941 Pazartesi saat 
15 de Beynğlund:ı liseler nlım satın komisyonunda y:ıpılacııktır. İlk temina
tı 2113,5 lira ve ş:ırtname bedeli 141 kurustur. 

istekliler 1941 yılı Tic.ıret Odası vcsiknsı, ilk teminat makbuzu ve 
tckliflerıni havi 2490 yılı artırma ve eksiltme kanunun tarif::ıtı daire
sınde hazırlıyacakları kapalı zarflarını yukarıd·ı söz.il geçen saatten bir saat 
evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde venneleri. Şartıı:ııne Gala-
tru::aray lisesindedir. (6388) 

istanbul limanı sahil sıhhiye m erk ezi 
satınalma komisyonundan : 

1 - Merkez ve mulhaknt müstahdemini için açık eksıltme ıle nüınune
sine tevf kon kumaşı dairemizden verilmek üz.ere ~162, takım elbise ve 
ka ket dıkUr lccc-ktir. 

Bılcumle dik.ş harcı dikiciye ait olmak şartile beher takımın dikınP. 

tahmin bedc-li 12 lir dan 1944 liradır. 
2 - Bu ek iltmeye ait şartnrunelcr merkezimiz levazımından par.ısız 

alınır. 

3 - Eksıltme 19 Ağu tos 1941 salı günü saat 15.5 de Galntada Kora 
l\IusUıfap:ışa soknı.;ında mezkur merkez satın :ılm:ı komisyonunda yapıl c:ık-
tır. 

4 - Muvakkot teminat parorı 145 Hm 80 kurustur. 
5 - Bu i e gırecckler n 1941 sencsı Tic:ıret Odası \·esikasmı göslcrme-

1 ri ve terzi ol , l, rı arttır. (6577) 

1'. H. K. genel nıerkez ba ... lla11lığından 
Benzin alınacak 

1 - Havacılık dilır i motörlu v.ıısıtalnrın scnclık ihtiyacı için azı 

50.000 çogu 75.000 litre dokme bcnzin.knp:ılı znrf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1965(), mu\rakknt teın!Mt.ı 1473 lira 75 kuru~
tur. 

3 ~ F..sksiltıncsl 25/8/941 Pazıırtesı giınti saat 15 de Tllrk hava kurumu 
genel merkez binasında yapılacaktır. 

4 - İstekliler JUzwnlu vesika ve tenıinaUarını h:tvi kapalı ve mühur-
ın zarnannı snat 14 de kadar komisyona vermelidirler. (6767) 

yük zahire verdi. "on kişi gel- ölmemize vicdanın razı 
diniz, ancak on yük zahire ala- Yakup, ~ok milşkill 
bilirsiniz" dedi. Başkası namı • kalını§b. On y ük za.hir8 
na kimseye bir çöp vermiyor. katen pek azdı. .A.tıcak 

- Çok iyi yapıyor. Aksi hal- aylık ihtiyacı karşılaya 
de işin içinden çıkamaz. Ada- Lakin Bünyaminide onla 
let de bunu icab ettirir. niyet edemezdi. Şeytan 

O esnada Robenin çocukla- uvup ona da kıyacakl 
rından birisi geldi. Orta yere korkuyordu. 
altın dolu bir kese fırlatıp: - Hayır! Hayır! dive 

- Bu, buğday çuvalının için- dı. Siz, Yusufumu muh f 
den çıktı! meuiniz; benden a vırd 

Diye bağırdı. On kardeş, ke- marımki Rünyamini de 
seyi görünce gözlerini hayretle kurda yedirir, yahut bir 
açtılar; buna ııe mana verecek- öldürtürsünüz! sizden 
!erini şaşırdılar. Çünkii kendi • yıldı çocuklar! hı.:piniz a 
\erine ait olan bu keseyı, on ölün, yalnız Bilnyamine 
yük zahire bedeli olarak anbar olmasın. Rahil'in iki ar 
memuruna veıımişlerdi. Kese, vardı. Biri Yusuflu, diğe 
buğday çuvallarından ~irısiıım yamin ... Yusufu bana ço 
içine nasıl girmiştt? Bunda mu- dünüz. Şımdiclc Bünya 
hakkak bir yanlışlık olacaktı. göz diktiniz. 
Şemun, birkaç insan sesine Yusufun hasreti ile y 

bedel kalın sesi ile mırıldandı: tuşmaktan biran boş k 
'l'u~rnf şe.y ... Bunu çuvalı- ihtiyar Yakııp coşmuştıı 

mıza mue~ka şeytan koymuş- nıadan bağırıyor ve mil 
tur. yen ayni kelim<:leri, c · 

l..avi, Imrdef;ine hak verdi: tekrarlıyordu. On kard 
- Anb'.lr memuru Çok açık !arca evvel işledikleri cı 

göz bir adama benziyordu. O- ağır yükü altında eııl 
nun böyle büyiik bir yanlışlık için kendilerinde itiraz 
yapmasına imkan yoktur. - babalarıııı haksız çıkarıll 

Cat, lsahcrin yüzüne baktı: 1 ımamnı bulamıyorlardı. 
- .Anbar memuru son çuva- lar biı er hain, birer m 

lımızı doldururken çuvalın ağ- Sevgili kardeşleri Yusıı 
zını sen a((ıyordun. O zaman bir birliği ile kuyuya atJ'(J 
yanlışlık yapmıy:ısın? Sonrada onu bir kcf\' 

Dan, hemen sözüne karıştı: yanında bularak gayet u 
- Belki anbar memuru kese- bedel mukabilinde sat 

yi çuvalın içine koynundan dü- Ozam a nclan beri Yustı 
şünnUştür. !saher, bunun far- seda <,:tkmıınıışt:J. Nihaye 
kında olmamJştır. kölelik hayatına taham111 

Neftali ise sinsi sinsi gülü- miyerek öldübrüne kanııııt 
yordu: mişlcrdi. Şimdi ise babal 

- N için üzülüyorsunuz ço- haklı olarak, bu cina. 
cuklar? Fenamı oldu. On para yüzlerine vuruyordu. \'ı 
vermeden on yük zahire şatın haklı olarak, Bilnvamine 
al lık. Böyle alış verişe caıı kur- ni fenalığı yapacsklaruıd 
ban... kuyordu. Lakin şuc.ln 
Zebelfın, haşin bir sesle Nef- kaktı ki Yakup, bu sefc' 
taliyi payladı : ediyordu. On kar<leş, :s· 

- Scviniyormusun Neftali ? hakkında hiç oir fena uı 
Halbuki ağlamalısın, hepimiz Iemiyorlardı. Esasen 
ağlamnhyız! bu, bizim için ağır salt1klarından dolayı yü 
bir lekedir. fa pişman olmuşlar ve J< 

Yemliha, daha ileri giderek recede vicdan azabı çekıı 
Neftnliyi itham etti: Yusufa hepsinden ziY' 

- Korkarım ki bu işi sen yap tülük yapan Şcmun, b3 
tın Neftali ! suçunu itiraf et ve ağır sözlerini fazla dı 
allahtan af dile!... ' muvaffak olamadı. Blıtii' 

Neftali, birdenbire ciddileşti. re tini toplıy,ırak: 
Kaşlarını çat arak Yemlihaya - Yeter artık babll 
cevap verdi: haykırdı. Kabahatlı old 

- Ben, hırsız değilim ve ola- zu biliyoruz. Fakat f>İf 
marn! ortada kimin yaptığı bel- yıllarc;a evvelki kıskanç, 
li olmıynn bir yanlışlık vardır. sanlar değiliz! Büııyartl 
Bu yanlışlık, itiraf ederim ki, zarar gelirse kcndimizı 
beni memnun etmiştir. Yalan- deriz! 
dan müteessir olamadığım iGin Hazreti Yukup, Ş 
beni hırsızlıkla itham ediyor- haykırışı üzerine derhal 
swı! Kendisinde az önceki c 

Hazreti Yakup, oğullarını luklan, asabiyetten eser 
dinliyordu. Münak~anın döğii- mışıt. Şefkatli bir sesıe: 
şe döküleceğini diişünerck mü- - Yanıma gel ŞemııOt 
dahalc etmek mecburiyetinde Yam.na gelki seni alnı 
kaldı: peyim, 

- Hepinizde aldanıyorsunuz Şemun, bahasının yaı1 
çocuklar! paranızın çuvalınıza kuldu. Ağzına doğru b· 
sizi sınamak için konmadığı ne zatt ı . Yakup, ktırn ve 
malum'! İkinci gidişinizde ala- sız elleri le Şcmun'uıı btı 
cağınız malın bedeli ile birlikte kaladı, olq;adı \'C alnıııd 
bu parayı da vermelisiniz. O za- tü: 
man, emin olunuz ki, melik siz-ı _ Varol c\•lılclım ! btİ 
den çok memnun kalacaktır. ctıdiyetimlc inaııtlıın ki s 

Hazreti Yakubun bu sözleri yamine fenalık yapm 
gayet malml<lü. On kardeş, ih- yazık ki onu sh~e yi ııc 
tiyar ,.e alil babalarının zeka- edemem! 
sına hayran oldular? Miinaka- Zebclfın da cesaret 
şayı kest iler. Yakup sordu: rek soıdu: 

- Mısıra tekrar ne zaman _ Bizden rni 
gideceksiniz? 1 baab! 

Roben, hiç clüşünmeden ce- _ Hayır yavrurn, Iı.11 
v.ap verdi: lfıtlnrım ! artık hiç uı 

- Birka<~ gün sonra yola cık- korkmuyorum. Ikpi!l!ı 
sak fena olmaz. Bu işte ağır dım var. Siz, iyi in:snıı 
ılavranmağa gelmez. Belk.i an- Beni ve karde. iniz Bi· 
b1rlarda zahire tükenir. seviyorsunuz. Buntl. rıı 
Şcmun, esefle başını salladı: Ah ... Nasıl diyeyim? ... 
- Ne yazık ki Mısıra tekrar meğe dilim varmıyor! .. · 

gı"demiycccıfiz. Yalı d d 1 o u n, ayanamayı ~ 
Hazreti Yakup, Şemunun bu nın boynuna. sarıldı. ,.. 

sözüne bir mana veremedi. Sor- yanaklarını,. alnını 'c 
mağn mecbur kaldı: gözlerini öpmeğe baş!. d 

- Niçin gülemiyeceksiniz? 
Mühim bir sebcb mi var? - Bize acımazsan ç 

_ Evet baba! mıza acı; torunlarına ne 
- Bu sebebi öğı enmek iste- larm ileride açlıktan ol 

· ni düşün! 
rım. Denim söylemeğc dilim Hazreti Yakup, adet' 
varmıyor. Yahudaya sor. - Peki Yahuda! .•• 

- Nedir bu sebeb, sen söyle Sonra ilave etti: 
Yahuda! - Bünyamini sağ, s 

- Melik, bu sefer Bünyamini tirip bana teslim ed 
de getirmemizi şart koştu. Ak- yemin cderınisiniz? On 
si takdirde bize zahire veremi- den açılıp gürledi: 
yeccğini söyledi. Sen ise Bün- - Ederiz! 
yamini götürmemize razi olmaz- Hazreti Yakup, dizirıiJJ 
sın. de oturan ve konuşulnfl 

Hazreti Yakup. sıtmaya .ya- çıkarmadan dinliyeµ IC 
kalaruniş gibi titremeğe başla- kanlı Bünyamini J<ıl 
dı: bağrına bastı ve: _ .. 1' 

- Bünyaminin gitmesine el- (Arl'Y 


