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Nereden Ve .. 
Nasıl 

Afüdahale? 

lNGİLTE
at- RUSYA 
~- S 

k afkaa petrol havzasına 
lngilizlerin gitmesi ve 
Ort8.§ark ordularının yr> 
ni harekat için sahırsız
hkla bekledikleri hak -
!tındaki haberler hadisa
tın istikbali bakımından 
Çok dikkat ve tahlile de
ier mevzulardır .. 

> 
~ETEM iZZET BENiCE \ 

~.itfa • Sovyet askeri teşriki 
~~•sinin ne şekilde tahakkuk 
~ •ği hakkında sarih ve kat'i 
~lhir haber sızmamakla beraber; 
İtııı haberler ve mütalealardan 
~.•ltiği takdirde bu te~riki nıc
\ıı 'tı ne ~ekilde tezahiir edeceği 
'kında fikir edinn1ek ıuiiınkün 

'1.tadır. 

1 llu Yolda en çok adı geçen; Orta 
,: \'akın Şarktır. Bugiin, Kahire 
\ıı llerJinden akseden iki haber; 
~ h'lkımdan bitha.sa dikkate 
landır 

~ ~•tlin: Aı.os~ eted Pres nıuha. 
~~niıı Londraya gönderdiği bir 
ı.,•rde~ bahsetmektedir. Bu ha
~ de; Iııı:iltcrenin Ka!kas~ada-
1 Petrol ııııntakasına bir nıiida. 
~~'''.'.nin bahis ııınzuu oldı'.ıl:" 
"tdatuz ettirilmekte ~e İngılız 
ıı_ Usunun Türkiye ,. Irana dost 

• \ n ınemlekctlcrin toprakların
t n ~Ürü~ereği iline cdilmekte-
ı. 

~llı.ireden akseden habade de 
..;:~ denilmektedir: •Şimdiki ~id. 
~ 1 ıeal<lardan sonra Orta Şark
lı\t~ııılacağı tahmin edilen ve 
~ , ıtılil<le beklenen mnharebe
~llı ltusyada cereyan etmekte 
•tt~ rııuharebekrle sıkı bir su. 
'lın • ınünasebettar olduğu husu
~ da her kes mü ttefiktir. Biitiin 
il tıı01u,asi aleminde izhar edilen 
~; ınihver devletlerini iki cep

"!ııı • a~ni zamanda harbe mecbur 

r------..... 
Uzak Şarkta 
vaziyet son 
derece fena
laşmak üzere 
Harp ve Sulh ka-
rarı Japonya n ı n 
elinde bulunuyor 

Çin Bladlıtaaıada 
ebemm ly et 11 lllr 
kararın llll aıA
metterl giriliyor 

Londra. 11 CA.A.) - Pasifikte 
vaziyetin fena!aştıt,ına ve ger
ginliğin arttı ına rlari al!nnetler 
\·ardır. Avustralya Ba;:\:ekili 
Menzi kabinrnin husu.c;i toplantı
sında bul. nınak it;·in scyahnt:ni 
tehir etmlşt r· Dribaun lim3nına 

gelmış: o:an iki Amerikan kruva· 
zörü bir Eıemti meçhule hareket 
etn.li:!itir. 

Avustralya Nazırları vaziyC'1 
(De\·amı 3 üncü Sahifede) \.. ______ ,, 

Almanyada bir 
inhidam olursa 
pek ani olacak 

Maneviyatın bozul
makta olduiunu gös 
teren alAmetler var 

Londra 11 (A.A.)- Ofi ajansı 

bildiriyor: Salahiyettar mehafil, 
) aln,z Almany aya münhasır ol. 
mak üzere daha harbm vukuun
dan evvel başlamış lıad şe'kilde 

manevi bir dağıha hareketinin 
ilk safhası mifracc'ıcsinde bulun
duğunu tahmin etmek!~ beraber 
Alman dahili cEphesının yeniden 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bir Alman mufrezm 

ALMAN TEBLIOI 

Ukrayna ha
rekatıAlman
ların lehinde 
Sovyetler ln ç en u p 
gropu tehlikede 

Vi~i, 11 (A.A.) - Ofi: Bugünkü 
Alman resmi tebllği Şarkta harek5-
tın devam etmekte olduğunu bildir· 
miye inhisar ediyor. 

Havas - Ofi'nin askeri muhabiri, 
hususi menabiden alın~•n m::ılümatın 

(Dcvarr.ı 3 üncü Sahifede) 

Bulgar talebenin 
senelik kongresi 

Sofya 11 (A.A.)- Ofi: Bulgar 
talebelerinin senelik kongresi dün 
Scnovgradda Bulgar Dahiliye 
Nazırı Gabrovokinin riyasetinde 
açılmıştır. Kongrede Alınan, İta!- J 
yan, Macar, Slovak, Hırvat ve 
japon talebe mümessilleri d e ha
zır bulunmuşlardır. 

Almanya ile geni bir 
ticaret anlaşması 

' \h ~lı. fırsatı zuhur etmişken bir 
lı.ı~ tekerrür etmemesi mubte. 
~n ~ulunan bu fnkalade fırsat
-il' ıstifade etmekten ibarettir. 
' •haıırda :Mıs.ırla Suriye, Filis
~~ Ve Irakta bulunan mühim 

~~~:i e~~t:;~'::sf:.k J;;~.:; Bu günlerde şehrimizde mü-
~··"' miktardadır.• k J b J k •• ~ı: ICalıire telgrafı şu elimle ile za ere ıere aş anma uzere 

lllttcdir: 1 

cepheye gidivar 

SOVYET TEBLIÖI 

Muharebe sa
hasında iki 

geni şehir ismi 

C e phede mühim 
değişiklik olmadı 

Moskova. 11 (A.A.) - (Radyo) 
SovyeUer dün Solki, Smolensk, Bja
le ÇerkoJ, Umanı istikametlerinde 
oiddetı; muharebelerde bulunmuşlar
dır 

So\"yet bava kuvvetleri, kara ordu
su ile teı;rikl me.al ederek düşmanın 
mekanize ve piyade kuvvetlerine a 
ğır daııbeler iD.dirmlye devam etmil
tlr. 

Londra, 11 (A.A.) - cB. B. C.> Bu 
sabahki Sovyet tebliğinde zikredilen 
Solkl Estonyada Pskof'un 6~ 1ciJo. 
metre Şimali Şarklsinde, Umanı ı.. 
Ukraynada ve Odesanm 150 kilomet
re Şimalinde kliııdlr. 

Alman • Sowyet 

BAR Dl NE 
818 BAKIŞ 

RUSLAR 10 
bin tayyare 
kaybetmiş 

Şark cep
hesi muharebe
lerinde Alman 
telefatı: yanın 

milyon 

Moıllova hemen 
her gece 

bombal a nı y or 
ALMt\l\"LARA 
GÖRE 

Son Alman tebliği, harekatın 
pl:.ın ciahilinde devam ettiğini 
Eöylüyor1 fazlaca tafsil~t vcrmi. 
yor. 

(Devamı üçüncü saJıifeıU) 

Dün gece de 
Moskovaya 

bir akın yapıldı 

Alman tayyareleri 
şelllr ızerlnde gtln
dlzlerl de uçuyorlar 

Londra, il (A.A.) _ Moskovada 
MŞredilen blr Sovyet tebliğine göre 
dün gece Moskovaya karşı bir hava 
hücumu yapılnııı;trr Alır.an t.a;ry:ıre

leri llüUe halinde taarrllZJI teiebbO 
(Devamı Uçüncil sahifed•\ 

~"-llu arada Orta Şark k uvvet- Alman yadan bir heyet ge iyor 
it; ,l•lı. uzak olmıyan muharebe- ı R w:. .:: •- ı 2--"~ içi Alnwnya ile '"""''"da yeni ve ge- müzakerelere başlanacaktır. Müza- 1 Bir u.! ..;;,,;;.ne yak ... şan Aman .,,.._,..,rn 
~ltl b. hummalı bir suret te ha. nı~ ölı;üde blr tic:arct anlaşn1a51 ya- kerelere istir<lk edecek hey'etimizin --------------------------
}j•ttı:naktadırJar.> pılın 3 s1 ic;ln bugünlerde şehrimizde rjsi Ticaret Vek~leti Müste,arı Halit 

~4: haberler n bugü ne kadar 1- - --------- --- Nazmi Kiımir ile Dış Ticaret Dairesi 
~ •. leljf Ş<'killerd t.-, muhtelif Resi Cahil Zamangil Ankaradan ııeh-
~ ·~ı.ı Aıker a 11 el er 1 n e rimize gelmişlerdir. 

I~ ardan ileriye sürülen mü- Hcy'etc şehrimizd<n Mıntaka Tlcıı-
lli~ ' ~avadis, tah min ve tefsirler vardım k8DllllU ret Müdüru Necmettin Mete iştirak 
~ b.tt ne getirilirse; O rta ve Ya· ~ 1 edecektir. Hariciye Vektı.1eti mü-
~lı~~rk bölgelerini yakından aliı. bugQn glrQŞlllyor me,gill ile bazı eksperler de bugün-

, , 4 • •lan bu vazi)·t-t ve tasavvu- . (Devamı 3 üncü Sahifede) 
~it <>lrııan • R us harbi münasebe. Ankara 11 (Hususi muhabirimız 

ı ııüttaya çıktıjı görülür. bi,dıriyor)- Büyük Millet Mec. 
ll;h0~n bu h aberlerin iiç manası lisi bugün toplanarak asker aile-

111r· !erine yardım kanunu proje:;ini 

~~.İngilizlerin Sovyet Rusya müstaceliyctlc görüşecektir. Ka-
~4;~•ri bir tesriki mesaide bu- nunun bugün kat'i şeklini alarak 
\. •la: için kendilerine yol Meclisten çıkacağı tamnin edil 
~(Devamı 3 üncü Sahifede) mektedir. 

Meclis, bugünkü toplantısının 
llııı • sonunda bir ay tatil karan vere-
Q, 1J O C N t----.... cektr. Meb'uslar ~u tatil zamanın

da intihap d airelerine gülece~ . 

lfaf ta başı ıerdir. 
l\tlıallabeıı K ' 

5 
A c" 

~Yazan:
c::_man Cemal i 

• Kaygıh 

llu nefiı ve eğlen• 
ceıı yazıyı bug ü n 

t inci ıaldle
«e okuynauz. 
"-

Ali. mı, kara mı? 
Mareşal Peten ne karar verecek, 

Alman tekliflerini nasıl kar~ıhya

cak?. 
Günün bir siyası mevzuu da bu. 

galiba. r.<tice bugünkü fe\.'ltalade 
kabine lçtimaında tavazzuh edecek. 

Bizim mabuda: 
- Netice ne olacak?. 
Diye sordum da, 
- Hiç bir şey söylen em ez. 
Diyerek ilive etti: 
- Berberin cevabı me5hurdur: 

Ak mı, kara mı öne düşünce belli o
lur 

A. ŞEKİB 

SİY AMA 
karşı tahşidat 
devam ediyor 

Tokyo 11 (A.A.) - Ofi ajansı 
bildiriyor : 

Domei ajansının Banglrok'dan 

verdiği b ir habere göre, Siam ile 
Malezya arasındaki büyük oto • 
mobil yolu kapatıhnış ve h udu. 
d un 15/20 mil gerisinde büyük 

(Devamı 3 üncü SahUede) 

' 
Hatır için .. 
O/dürdü/er l 

L 

Büyük edip A"•· 
g6ndü:ı'ün S O N 
TELGRAF için 
haaırladığı roman 

Yarın halka 1 Kız talebe de 
Kuru Kahve 
satılabilecek 

İa.;e Müdürlilğü tarafından bugün 
kurü kahvectlere kahve tcvz.üne baş
lanmıst.Jr. Kuru kahveciler alacakla
rı bu ma11an öğüterek satacaklardır. 
Yarın ha!ka bu şekilde her tarafta 
kahve satılmıya başlanacaktır. Kah
veler 150 gramlık pakeUcr içinde ve
rilecektir. Bu kah,relerln kllosu 284 
kuruştan hesap edilecektir. 

Mısırda dl,en bir 
Alman tayyareıı 
_ Kahlre 11 (A.A.) - B.B.C.: 

Bir hafta evvel Mısır deltasına 
hücum etmiş olan Alınan tayya • 
relerinden biri, İskenderiyeden 
elli mil mesafede bulunan Bolus 
gölüne inmeğe m€cbur olmuş ve 
ikisi yaralı olan dört tayfası esir 
,.'ilmiştir. 

Londrada llavıarıu 
bir toplantııı 

Londra, 11 (A.A.) - <B. B. C.> 
Bütün Slav meml'Pketıeri milmessil-

atış talim
leri görecek 

Üniversite ve diğer yüks<k mektep 
talebelerinin 21l Ağustosta açılacak 

askerlik. kamplarına iştirakleri için 
bu sabahtan itibaren Üniv\.:rslte talim 
taburunda kayıtlarına baılanmıştır. 

Kız talebeler de bu kamplara iştirak 

edeet!kler ve bilhassa ah3 talimleri gö
receklerdir. Kayıtlar 16 A:Uitosa !la-

dar devam edecektir. 

~ Makineye 
: Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
•• 

leri blr toplantı yapmışlardır. Bu top
lantıda bir nutuk söyliyen Rus mu... ~ 
harriri Alek,ey Tolstoy, bütün Slav J. 
nıilletlerinl Hitlerizml ve Alman as-

Uçüncü 
Sahifede 

keri tc-"k ~atırıı imha etme-k üzere 
m.., ·:eh:dcn mücadelede buh.:nma~a 
d;.ı.\'et e:mi.:!ır. 

2 ~ -~~-~·~~~·l:l:l·~~IN:i~~,., 

Çin Hindistanı ile Tayland'ın t•azivetlerini gösterir harita 

·;;, c · .. , ·~ ... _, P_ · ' .:v. · z · ı· v ·, Tı .. ,_i >: ' ' '.· .. H A. R. : , ... ' ~~-A ' .:.,,:ı P E .. : .~.-~ .. ~ 

Ukragnada Almanların tatbik 
ettikleri taarruz planı nedir? 
(Yazan: EllBKLI BOBllAY S UB AY) 

Bugünkü tebliğlere göre vazi- j • 
yette bir değişiklik yoktur. Ancak 1 n g iliz Kr .ıliçe· 
Sovyetler Berlin şehrine bombar- \ 
dıman ~yahatieri yapmağa b.\~- • • A "k l 
layınca, Alınan:a• ~jovyet tan2rc sının merı a ı 
zayiatını 3 gün '<;:nde 9 \;in den kadını ara rad-
10 bine ç;k~rd:IJr. Buna ak:! er. 
dirnıek kabil değildir. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) yoda bir mesajı 

Yürüyen tram
vaydan 

inmek tehlike} i 
Kru:tımpaşada otur.ın 64 y~lr..rında 

Ester Şişli _ Tünel hattında Işliyen 

tramı'aylarda.n birinden inmek te
miş, faka\ yere yuvarlanarak muıı.t.e

l it yerlerinden yaral3nmıştır. Yaralı 
kadın Şişli Çocuk Ha:-;tanesıne kal
dınlmıştır. 

Bir çocuk boğul
maktan kurtarıldı 

Aksarayda otu!'an Ahı ıedin o~lu 
? y~ında İsmail dUn Ycnikapıda de
nize girmiş, fakat yüzme bllmediı}:i 
için feryada başlamıştır. Etraftan ye. 
tlşenler İsmaili baygın bir haJde 5U

dan c;ıkararak Hasc-ki Ilastanesine 
göndermişlerdir, 

HALK FİLOZOFU 

"Sizin başınızı çe
virmeden geçme
niz bizim için k l!v 
vet kaynağıd ır,, 

Londra 11 (A.A.) - B.13 C 
İngiltere Kralic;esı. Anıcr'ka 

kadınlarına İngiltereye gösterd,k., 
leri yardımdan do!ayı tcşc ~<kür 

mak>adile radyo ıie bir me~ajda 
bulunmuştur. Kraliçe ezcümle 
demiştir ki: 

•Amerikalılar, ing l:zlcr gıbi 

sulhu severler ve tahrıp edıcı ga. 
yeler takip etmezler. Şimdilik harp 
imalatında düşmanlarımızla aynı 

scvıyede değiliz. Fakat Brıtanya 
milletinin kuvvct;ni etrafımızda 

(Dcr.ımı 3 Uncu Sahi ode) 

VATANDAŞ VİCDANI 

Beyoğlunun iki bü) \ık mağa
zasının müdürü, ihtikar suçile 
tevkif edilerek mahkemeye ve
rildi. Şöhret yapmış ' e yıllarca 
bu ~breli istismar ederek İs. 
tanbul halkına en yüksek fi· 
atla eşya satmış olan bu mü
esseseler, §İmdi mahkemeye 
düşmekle yalnız adaletin pen. 
çesine değil, ayni zamanda, te
miz vatandaş v icdanının kıs
kacına da .yakalanmış oluyorlar. 

Yüksek fi atla satış, maalesef, 
bizim memlekette daima yiik.. 
sek kalitenin ifadesi değildir. 
Ucuz etin yahn isi ağır olmakla 
beraber, ne pahalı etler vardır 
ki, y ahnisi bir taş ıribi mideye 
otur ur. 

Mevkuf müessese müdürleri 
de, kesemize, midemize, böy le 
taş otur tan esnafı bünsaftan
dır. Akıl ve mantı&ı, şuur \' e 

RESAT FEYZi 

idraki felce ı:i',ratacak tkilde 
garip "e korkunç fint ctikctle
rile vitrinlerinin asaletini te. 
min ett iklerini sanan bu kabil 
müesseseler, hakikatte., bir asa• 
Jet payesi deği l , a,ağı lık ve 
kara bir ,-icdan damgası taşı

mış bulunmaktad ı rl ar. 

Dünyanın i çi ne atılmış bu. 
lunduğu neticesi me(hu1 rıa('C
r ada, Türk cemiyetinin ten1iı.. 
pürüzsi.iz \;e n1etin bilı ,-t·si üze
rinde, bir si\·ri~inck ..,i\·il<:csi 

manzarası ,·eren n111htcl ir, kan 

asaletimizle kafa imtizaç cd~. 
miyecektir . 
Vicdanı pak alnı piık Türk 

camiası, muh tekiri, bu cansıkıcı 
sivrisineği , bakile ~ l'k,iın ede
cektir. 

ihtikar, vatana hi~·andtir, 
Muhtekir , vatan hainidir. 
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BEDAVACILAR 

KRALI 

Fazla kalabalıktan, bilhassa pa• 
ur ıünleri, Floryaya bedav

0
a gi.. 

iip ıı:elenler çoğalnllr tlzüm sal· 
kımı halindeki trenlerde, biletler 
kolay kontrol edilir mi!. Bedava· 
cılarıa ihtimal ki, bir suiniyeli dr 
yoktur. Bilet abnak imkanını bu. 
lamıyordur. 

Kızların 
t a l i mi 

Üniversiteli kızlar 
yirmi Ağustostan 
itibaren atış talimi-

ne ç ık a c a kl a r 
Üniversitedeki kız tal-ebelerinin 

20 ağustostan itibaren atış talim
leri yapmaları kararlaştırılmlJilır. 

Üniversite ve yüksek mektep. 
!erdeki erkek talebeler de o tarih
ten itibaren askerlik kamplarına 
başlıyacaklardır. Bu sabahtan i
tibaren Üniversite talim taburu 
atış ve kamplar için kay;tlara baş. 
lam1Jitır ___ ..,.. __ _ 

Bu suretle, l>ir mesele ortaya 
~ıkıyor!. Bedava F1oryaya gidip 
gelmenin yolunu bulanlar, plajla· 
r n yüksek tarifelerinde, dolayı· 
~ile, yüzde elli tenzilat yapmış o. 
luyorlar. 

Görüyorsunuz ki, herkes, hayat 
pahalılığına karşı bir çare ve 
tedbir arıyor. 

Uyuyan yolcular 
HOPARLÖR 

VE ŞARKILAR 

Çok gürültü oluyor, diye, yazlık 
bahçeli guinolarda hoparlör koy· 
mak yasak edildi. Şimdi, gazino.. 
cular, Arkada oturan müşterilerin, 
sahnedeki sazende ve hanendele
rin sesini iyi duyamadığından şi· 
kiyet ediyor ve hoparlörlerin tek. 
rar konmasını i.>tiyorlar. 

Fakat, hoparlör, san'atkarların 
hakiki •eslerini bir dueceye ka
dar kaybettirmiyorlar mı?. Tabii 
ses, majleni bir seıı haline giriyor. 
Yoksa, hoparlör, bir nevi ses ıJıı
ğiştirme kvr..,adığı mı?. 

PLAJ 

ALBÜMÜ 

Bir karikatiircli, pliij aıoümü Is. 
mile bir eser neşretmiş.. Görme
dim; tahmin ediyorum ki, bu al· 
blimün içinde, plaj luyaletli bir 
takını kadın resimleri var. 

Fakat, gariptir: Yaz gününde, 
kiiğıt üstünde kadın bacağı sey. 
retmekten. e, plaja gidip, kadın 
bacağını bizzat kumda uzan~ ya· 
tarken seyretmek daha fBYMlı ter· 
cih değil midir!. 

Biitiin plajlar, en ~anlı birer al. 
büro .. Şu (arkla ki, ihtimal, caol\ 
albüm daha pahalı!. 
KADIN 

KONTROL 

Fiat mürakabe komisyonu, kont· 
rol i§lttinde kadm memurlardan 
da istifade ctmcj;<i düşünmüş, bu 
tedbirin ne netiee vereceğini bil· 
miyorum. Yalnız, kadınluın fiat. 
ları layıkile kontrol edebilecekle
rine kani değilim. Çünkü, onlara 
göre, pahalı !iat bize ıı:öre pahalı 
fiabn ayni defildir. 

Kadınların alışverişine baksanı· 
sa .. kumaşın, papucun daima en 
pahalısını alırlar. 

AHMET RAUF 

SürpagQp mezarlığında, mütehu -
aıslar 28 hassas ilet kullandıktan hal
d~. milyonluk define)"l bulamadll&r. 
Fak.at, burada bir define gizli midir!. 
Kazılan yerde bulunamaytnca, timdi 
daha başka yerlerde batrlyat yapı • 
lıyor. 28 hassas Aletin nele.: olduğunu 
ıörmedim, bilmiyorum. Fakat, defi
ne, bizim bUdllimiz hıusas Aletle de.. 
i'.11, ı.adüfen ve kazına ldlrelı:le bu
lunur. 

Define aramak da lelı:nılı: bir tı ol
du ise, o başka .. O halde, bu teknik 
asrında, de!iııe saldıyacalı; ve başka. 
ıına kapuracak ~nainln mevcudiyeti 
nuıl kabul edllebıllr! 

BIJRHAN CEVAT 

Kamarotlardan para 
cez a s ı a lına c a k 

Deni.zyollan İdaresi vapurların 
alt kaınaralarmda yatan, uyuyan 
yolcular görüldüğü takdirde ka. 
marotları paralarından kesmek 
suretile tecziye etmeğe başlamı~ 
tır. Esasen ücretleri az, vazifeleri 
ağır ve mes'uliyetli olan kamarot
ları bu usul daima alt katlarda 
bulunmağa mecbur bıraktığından 
değ~tirilmesi faydalı bulunmak.. 
tadır 

Sümer Bank fabrika
larına memur alınıyor 

Süınerbankın Ereğli, Kayseri ve 
Nazilli fabrikalarına yazı ve he
sap işlerinde kullanJmak üzere 
lise ve orta mektep mezunları a
lınacaktır. Talip olanlardan şeh.. 
rimizde bulunanlar 15 ağustosa ka
dar Bakırköy Bez Fabrikasına 
müracaat etmelidirler. İmtihan 
ertesi gün saat on birde Ankarada 
merkezde ve Bakırköy Bez Fabri
kasında yapılacaktır. 

Çocaiun marifetine bakın! 

Mehmet oğlu Ali isminde 15 ya. 
ıında bir çocuk Sirkecideki Aydos o
telinin Utlbinl içeride uyur gör\in. 
ce yanına sokulmut ve cebinden k'\
sanın anahtarlannı alar:ık kasad11 
bulunn 40 lirayı çalıp kaçmıştır Bır 

müddet sonra yakalanan çocuk Ye
dinci Sorgu Hlıkimlltl tarafınc!•n tcv. 
kif edilmiştir. 

Trabwn Evkaf Mi.ldilrlUğµnde vez
nedar iken sahne senet tanzim cdl!
rek milhim bir miktarda parayı ih\i. 
lAs eden Osman otlu Ömer -şehrimiz
de yakanlaralı: MUddeiumumlllk'! tes. 
!im edllml.tfü. 

KCÇCK BABEBLEB 

MOTEFERRIK: 
+ Sirkecide Viyana Kıraathan .. ı 

önündeki tramvay durağı istasyon 
meydanı kdieslne, Tilrbedekl durak 
Çemberlitaş Palas önüne nakledll
mlşlir. 

+ Şofor Basrlnin idaresindeki 3145 
numaralı otomobil ile Alinin idare
sindeki tramvay Alemdar cadd~sinde 
çarpışmıilar, hasara uimm1$lardır. 

+ Galatasaray Lisesinde bugün GU· 
zel San'atlar Birliğinin Resjm Şubesi 
torafından bir sergi açılacak:. bu mil
n••~betle Birlilin 25 inci yılı lı:utla
n.ıcakUr. 

( HALK SÜTUNU ) 
AÇIK KONUŞMA: Bay Onivecsite· 

U Halk Siltunumuza ıilnderilen 
mektuplaC' parastz olarak mwıtaza
man ve sıra ile tekrar edilerek dört 
kere neşrolunurlar. Ancak auete sa
hifelerlnio tahdidi kararından sonra 
y~rirrıiı: daraldığından hergün azami 
ı tane ilAn konulmaktadır. Sıranıza 

int.ızarınız hürmeUe rica olunur. 
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Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Jı:ecetım. Fakat onlar gibi yaşamap j 
tarar vermiş olmak, bu gibi güçlük· . 
lerl yenmeme yardım edecek. 1 

Uçlan birer ördek gagasına ben .. 
z.tyen tahta kaşıklarla ve hepimiz ayni 
ıu içinden ayran ıçerek 1lne ilçumUz 
bir sahandan bulgur pi!Avı 1iyerek kar 
nımızı do.)urduk.. 

Hemen hiç konuşmamıştık. Şimdi .. 
1e kadar tatmadığlm meçhul bir iç .. 
kıyle sarlte>ı g.biyım* Mes'ut, in nı 
azaplardan, Uzüntı.ılerden ve toz ha .. 
linde ruha blrticen maz.1nJn yükünden 
kurtaran mes'ut b!r sarho:,luk. 

Ben onlar 1:1bi yalnız parmakları
mın ucilc yiyememiştun. Ellerimi u .. 
zatarak; 

- Şimdi, dedim. Nasıl temizlene
cek bu eller'! 

Bu h 1 ·m ikisinin de ho~una a:itmtıı 
olınalı lı:l, berrnk kahkahalarla giıl
di11er. :sonra Recep: 

- Gel, dedi .• 
Onun peşt sıra. evin yan tarafına 

doğru y!irü~Om. Orada çimen1"rtn 

rlktili minimini bir havuz vardı. R~ 
~p, su b~ına çömeldi,. Kenardaki 
t~ı kald1rarak altından çıkardığı. sa .. 
bunu gösterdi. 

Kend i~i suyun kenrından bir pat'
ça çamur alarak, ellerini uımağa baş. 
lad~ Yan gözle bana bakıyordu. Hay. 
retimi görünce. güldü: 

-Ktiylüyüz işte!.. Çamurla el yı. 
kar, derelerde çlmerlt ... Daha daha 
nelerimiz vardır ... Şebirliler gibi her 
ıeyi para ile yapmap kalksak hali
miz: harap olur ... 

O söy:erkrn. bilmem kac:mcı defa 
eUmi sabunlamış çalka1amışhm, El
lerim tıa.ıa sabun kokmuyordu. 

Hep gülerek bana bakıyorlardı. 
Ellerinöek çamuru calkalıyarak: 

_ Kokla. eledi. 
Uuınarak elini kokladım. Mlılı: Sibl 

ıu kokuyordu. 
_ Tertemiz olmuş Recep!. 
- Elbet! .. Toprak bWın altlDlmız

dır .• Yiyecekl-erirnizi ondan alırız.. Ev .. 
lerlmlzl onunla 7aparız ... 

Plôj ve sayfıye köylerinde. bu yaz 
her ı;enekinden fazla olarak baı.ı ba
yanların çıplak ıezdikleri. sık sık 
mevzuu bahsolmağa basladı. Dostu -
muz Selami İzzet Sedcs, bundan bir 
mtıddet evvel, ayni mev:ıua dair bir 
yazı yazmış, hatta. nizam, kanllll yo
lile, bukadar {azla ve lüzumsuz li -
übalt kıyafetin nıenedilm<.':iini Lite .. 
mi~ti. 

Mayo malüm. Mayoların hududu da 
mahim. Denizde, kumsalda açık, de
kolte mayo ile eördUgümUz manzara, 
pek o kadar nazarı dikkati celbet .. 
miyor da, bu mayolardıtn hatU biraz 
daha kapalı bir kıyafeUe bayanların, 
gaz.inoda, akşam asfalt g~int.isinde 

cörünmelerl, insana bir garip geliyor. 
Fazla çıplaklık, belki hwidir. Fa

kat, kadınların, acaba, bu acaip k1 .. 
yafetle duyduk lan zevk nedir!. 

Erkekler bakımından, bizce lilzu .. 
mundan farzla çıplaklık hiç de hoş 

değildir. Filvaki, ilk nazarda, çıplak 
bir ıırt, çıplak bir göğüs, çıplak kol 
ve bacaklar, insanın boşuna gitmez 
değil. Fakat, gözler, bu itiyadı be -
nimseyince, o zaman, kadınlarda me--
rak edilecek blr taraf kalmıyor. Hal
buki, ince bir tül içinde dahi olsa, ka
dlnln kapalı oluşu, daha cazip, daha 
ıü.ıe~ daha p.yanı temaşadır. 

Bu çıplaklık moda!>ı, en hlıd devre
sine girdi. Eğer havalar sıcak gider
se, daha fazla çıplaklığa dotru devam 
edilecek mi'!. Bilmiyorum. Her halde, 
bu mantıksızlığa dUiecef<l müstesna 
kadınların sayısı, 7ok. denecek kadar 
azdır. 

Yaz, kadınlann kendilerini en 
güzel ve en fazla te~hir etU.kleri mev .. 
sim oluyor. 

Plı\j ve sayfiye köylerinde, her giln 
görulen manzara bu iddiayı tesbit et
mektedir. Fakat, kadınların kendile
rin! teşhir etmek zevk ve heveslerine 
blr hudut tayin etmek hakikaten lil -
zumlu bir ihtiyaç halini alınıı bu • 
lunınaktadır. 

Çünkü, bu çıplaklığın her yıl biraz 
daha arttığı gözden kaçmıyor. Sonra, 
netice nereye varır?. 

R. SABiT 

Vakla ait gayri menkuller igin 
yeni bir karar 

Vakfa ait gayrimenkullerin yol 
için istimlôkleri halinde taviz be
deli verilmesi lıizım geleceğine 
dair Temyiz Mahkemesince yeni 
bir tevhidi içtihat karan veril
miştir. 

Bir cz iraat aletleri mektebi• 
açılacak 

•Ziraat aliit ve makineleri mek· 
tebi> namile Ankarada yeni bir 
mektep açılması kararlaştırılmış
tır. Buraya orli ziraat mekteple
rini pek iYi veya iyi bitirenlerden 
34 talebe alınacaktır. Tahsil ınüd· 
deti 2 yıldır. Kayıtlara başlanıl
m1Jitır. 

Din tl At yarışları 
Veliefcndl at yarışlarının beşıncl 

hafta koşuları diln geçen ha!talora 
nazaran d&ha büyü.k bir kalaball'c ö ... 
nünde :yapılmı~tır. 

Koşulıırtla :ılınan neticeler ıunlar
dır: 

Birinci koşu: Rol, birinci, MU ikin
ci oldu. Me:afe 1400 metre ldL G:ın
yan 400, ikili bahis 950 kuruş verdi. 

İkinci Koşu. Meliketülhavva. uı~ın
cl, Krus ikinci oldu. Me"8fe 1600 
metre ldi. 

Üçüncü Ko~u: Buket birinci, Sa
ron ikinci oldu. ~tesa!e 1000 metre 
idl. Ganyan 150, plase 120 ve 17~ ver
di. İkili bahis 380 kuruş verdi. 

Dördüncü Koşu: Karanfil iyi bir 
koşudan llOflra birinci, Romans ikinci 
oldu. 

Beşinci Koşu: Bu yll.rlia 10 at gir
di. Sava birinci, Bozkurt Ik.inci oldt• 
Yan1ın mesafesi 2600 metre idi. Üç 
lü bahis 5,2:l kuruş verdi. 

Üçüncll gelen Iıık plllse bilet alını, 
olanlara 700 kuruı kazandırdt. 

ran scsite konuşuyordu. Geni$ bir sa .. 
hayı kuca.kltyan bir el işaretiyle: 

- Her taraf topra.Jı: dedi. Fakat 
her yan başka çeşit ... Ataçlar, sular, 
ekinler, çımenler, çiçekler herşey 
toprağın üstünde... Biz dal adamla
rıyız. Toprakla yaşar, toprağa gideriz .. 

Gayri lhtryarl annemin sözünü ha
tırladım. O ~özler üzerine kO,.e gelme 
kernrını ,-ermi,tim. Annem köylülere 
nek•dar yakın. Bir şeye kendilerini 
vererek sevmr-k ne güzel? Recep, ya
şama kuvvetini topraktan alan ıenç 
bir fidan gibL 

Elimdeki sabunu bırakarak, suyun 
kenarındu.n bir avuç çamur aldım. 
İçi kumlu, sarımsı renkli çamurla el
lerimi uğdum. Çalkaladıtun vakit, el
lerimde temiz bir su kok.usu kaldı. 

Küçük havuzun başından eski y&
rimlze dönünce, sofranın ka1kmış, ye
rl·ıe temiz, s.ırı bir hasır serilmiJ ol
duğunu sevinerek &ördüm. Hemen ko... 
ıarak sirtüstü yattım. Üstümüzde yc-
5il yapraklardan örülmi.l:ş ici altın be
nekli bir gök var. Rüı.glrın görün
miyen elleriJe oksadığı yapraklar 
nazlı nazlı sallanıyor, aralıklardan sı
znn güne, damlaları yüzüme dilşü .. 
7or. 

Yazan: 
KÜSEYİN BEHCET MAHKEMELERDE 

Yediği naneye bak.o Bir yıl 
beraber askerlik etmiştik ... 
Adliye oridorunda kanepe1cı·den J 

bı.rine oturmuşlar, ba$b3.$B \'Crmis -
ler, h3raretll hararetli konuşuyorlardı.• 
Bir tanesı, birdenbire ayağa ka.lkU .. 
ÖnlcrindPn geçen birini yerlere ka -
dar egilerek. , 

- Efendim Allah ömürler versin! 
diye seUtmladı. Önlerinden geçen a
daın, ıı;lnek kovar gibi elini sallayıp 

yürüdü. Yerlere kadar eğilerek se!Am 
veren ad-.m, yanındakine: 

- Galıp, dedi. Tanır mısın bunu, 
kimdir" 

- Hayır, kimdir? 
- Umuru Hulruklye MüdUrU ce. 

!Adet Bey .. 
Birdenbire tekrar doğruldu.. Aya

lla kalktı.. İhthıamk!r bir ~et 
takındı.. Önilnü Ulkledi. Yere kadar 
eğilip kandilli bir temenna daha 
çaktı: 

- Efendim... Afiyettesinizdir in • 
ıallah .•. 

O da, tıpkı evvelki zat gibi şöyle 
bir elini 531ladı .. Yürudil. ıtemaU hllr
metle selam veren adam, yanındaki
ne, yine, 

- Tanır mısın bu zatı? dedi. Tıp 
profesörlerinden... Cok muhterem bir 
zat. Eksik olmasın, çok lyllitinl de 
ıördüm. 

Tam bu aralık, önlerinden bir klll 
daha geçiyordu. Bizimki tekrar ye • 
rinden fırladı: 

- Efe~dlm. arzı hürmet ederim .. 
KeyfiAlilerl iyidir in~all:ıh... Diye, 
yerlere kadar eğilip kalkarak selAm
ladı. Üçüncü zat da, fazla ehemmi .. 
yet vermeden bu kandilli ve tamtı
raklı selama hafif bir mukabelede 
bulundu. Gectikten sonra blzhnki: 

- Tanır mısın? dedi. Müdiri umu-

mıdir. Allah :;ela.met versin. 
Birden Eözil defişUrdi: 

Onu bırak ... Bir de, terbiyesiz, 
ah.1.ikstz, &eciyesiz adamlar var .• On
lara çok kı.ıa.dım. cBurada ne 1.şi.n 
var''> diye hiç sormuyorsun ... Böyle 
seciyesiz dört kişiyi mahkemeye ve .. 
riyorum. BAk şu istidalara .. Hepsi a~ 

leyWne hakaret davası açıyorum. So
kakta selim verdim.. Gördükleri hal. 
de törmenlZUie celdtler. Hele bir ta
nesi: 

- Affedersiniz amma, ben aizl. ta
nıyamadım! dedi. Keratanın yedili 
naneye bak. Harbiumumide bir sene 
Harmanlıkta beraber itfaiyelik yap -
tık. Asker arkadqun hem de .. DU$Un 
bir kere ... 

Beriki arUk usanmış, uflayıp puf
lamata başlamıştı. Tam o aralık, bl .. 
ztmki yine düğmesine dokunulmuş 

yaylı palyaço kutudan fırlar gibi ye. 
rinden fırladı. 

- ~ndim m~llah! Rabbim öm
rü devletlerini müzdat buyursun! di
ye, yerden, kandilll bir sellm çaktı. 
Önlerinden geçen kerli ferli bir adam, 
şöyle başını sallıyarak ehemmiyet ... 
ıiz bir selam verdi.. aitti. 

Beriki yine: 
- Bu zatıt tanır mısın? Derken. 

artık arkadaşı dayanamadı .. 
- Hay bu zat kadar tas düşl!lin ba

şına!.. Dedi. Bıktım artık senin bu 
zaaanncıant insanı cqrıından bık -
tırıncıya kadar söylüyorsun!.. Hid -
delli hiddetli yanından uzaklaşırken, 
öteki. 

- Ya? dedl. Sen de mi'? Sen de ha? 
$imdi bir istida da senin için yaza
yım da, gör bakayım. Herkese haka .. 
ret etmek naa.ıl olurmuş?. 

Galatadaki çöküntüde bir 
adam enkaz altında mı kaldı? 
Zabıta bu şayia azerıne derbal tahkikata 
başladı. Enkaz s tl r' atı e temizleniyor 

sınmış olan komisyoncu Hüsnü adın
da biri, inhldamı mtiteakıp ortadan 

kaybolmuş ve dilne kadar dıı buluna
mamıştır. Fakat. Hüsnünün hAdise 

Galatada Necat'bey caddesinde vu
kua gelen inhidam neticesinde çöken 
evlerin eukazı henüz temizlenme
mlşlir. Yıkılan evlerdeki aileler, kar. 
şt kaldırımlarda beklemekte "e en-
kaz alhndan e11aıarı çıktıkça almak- esnasında evde olup olmadığı nuı-
tadırlar. !um değlld.ir. Zabıta bu şayiayı der-

Dün çıkan bir ~ayiaya nazaran 211 hal nazarı dikkate alarak tahltikata 
numaralı evin ikinci katına yeni ta.. başlamıştır. 

-~---~~~ ... -~--~~~~ 
Arttırma kanu•a 
de tı , ıır ııı:vor 
Arttırma, ihale ve eksiltme ka

nununda şu muvakkat madde ile 
değişiklik yapılacaktır: 

•1939 Avrupa harbinin devam 
ettiği müddet içinde ~nebi mem
lekeUerden satın alınacak her tür. 
lü eşya ve levaz:m, 2490 sayılı 
arttırma, eksiltme ve ihale kanu
nu ile 1050 sayılı muhasebei umu.. 
miye kanununun 83 ncü maddesi
nin (A) fıkrası hükümlerinin tat
biki kabil olmıyan hallerde, ait 
olduğu Vekaletin teklifi ve Mali. 
ye Vekliletinin mütalea.sı üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit e
dilecek esaslar dairesinde müba
yaa edilebilir.• 

latanbul Maliyeainde 
yeni tayinler yapıldı 

Şehrımiz Defter1· dığı avukatı 
Edibin maaşı l 7J !İr1) a çıkarıl. 
m:ştır. Feriköy n ~l'yc tahsil şu
besi şefi İhsan Ltanbul tahsil 
kontrol memurluıtun", İstanbul 
1 numaralı bina ve :.razi tetkik 
kıomisyonu azasıhd n Cabir 2 nu
maralı komisyona iayi" olunmuş. 
!ardır. Yerine temyiz komisyonu 
raportörü Hamdi t;tfuilmiştir. 

Bir maalHme ı ne
ma yangınında öldtl 

Geçenlerde Balıkesirdeki Halk 
sinemasında bir yangın çıkmllj, 

birkaç kişi ölmüş ve birkaç kişi 
de yaralanmı.ştL Yanarak yara. 
!ananlardan Gazi ilk mektebi genç 
muallimlerinden Bayan Zehra 
memleket hastanesinde evvelki 
gün ölmüştür. 

+ Fenerde oturan Ahmet isminde 
blr çocuk yUk arabasına takılmak: is
terken düşmüş eli tekerleğin arasına 

sıkışarak yaralanmıstır. 

AVRUPA'. HARBİNİN'. 
.YENl'*ME.SELELER/ f. 

Kollarım baıunın altında klptrdı -
sız yatıyor, bütün mE'vcudiyetimle din.. 
lenisi.n ze\kini yudum yudum lçiyo -

Annelere 
yardım 

Belediye 5000 lira 
ayırıyor. Çalışkan ço
cuklar mecc a nen 

ok utu lac ak 
Belediye bütçesinden de çok 

çocuklu annelere yardım için 
her yıl tahsisat ayrılması karar
laştırılınıtlıır. İlk olarak bu yıl 
belediye şehrimizdeki çok çocuklu 
ailelere tevzi olunmak üzere 5000 
lira ayıracaktır. Diğer taraftan her 
ikaı;adaki fakir, dul çok çocuklu 
ailelerin miktan tesbit olunacak
tır. Bu tesbitten sonra bunların en 
büyük çocukları sınülannı pek iyi 
derece ile geçmişlerse leyli mek. 
tep le re im tih.ans:ı.z tercihan .U. 
nacaklard.r. 

Şehitlikte 

Kahveler yıkılıp etraf 
tanzi m ed i lece k 

Belediye, Edimekapıdaki şehit
liğin etrafını güzelleştlrmeğe ka. 
rar vermiştir. Bugün şehitliğin 

önünde mecralar akmakta, köhne 
bir han ile çirkin manzaralı kah
veler burasını fena göstermekte
dir. Buraları istimlıik edilecek ve 
yeşil saha haline konulacaktır. Bu 
hususta tetkikler ~ ap•lmaktadır. 

--~-- -
Yeni bir eczahane müsaadeli 

verildi 
Mersinde dördüncü bir eczane 

açılabileceği, şehrimizden arzu e
den eczacıların Mersine gidebile
ceğı Sıhhat Vekaletinden Eczacı
lar Cemiyetine bildlri~tir, 

Eski vagonlar aatılııcak 

Devlet Demiryolları İdaresi işe 
yaramaz eski tip vagonları hurda 
fiatına satmayı kararlaştırınlljtır. 

İlk partide 20 vagon 6500 liraya 
sa t.lacaktır. 

Mühendis mektebin
de havacılık şubesi 

Bu yıl Takslıındek.i Yüksek Mü. 
hendis Mektebinde bir cHavacılık 
şubesi• açılması kararlaştınlmı.ş.. 
tır. Bu mektebe kaydolunacak • 
lar staj için tayyare ve planör fab. 
rikasına gönderileceklerdir. Bir 
yıllık stajdan sonra derslere b* 
1 anılacaktır. 

Münhal gümrük memurlukları 
Gümrük ve İnhisarlar Vckılleti 

merkez ve taşra teşkiliitındaki 
münhal gümrük memurlukları i... 
çin lise mezunları arasında bir im· 
tihan açmlJihr. 10 eylulde şehri
mizde, Ankara, İzmir, Mersin, 
Kars, Trabwn ve Samsunda ya. 
pılacaktır. Kayıtlara başlanmı<tır. 

Geçen harpte edilmit ba
zı vatlerin sonradan tu
tulmadığı görüldü. Fa
kat her tarafı memnun 
ebnek mümkün olamadı· 
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\C t.ı. yazının nı.etinlert Anadolu 
t~ı1ı· AJansı bultenlerinden aı .,ıruştır) 

1• eden: Muammer Alatur 

la Vi§i kabinesinin fevkalade top.. -

Mareıal Peten'in sulh 
tartları belli oldu - Ma
reşal Görinıı'in af ve mu
avininin idam edildiği 

bildiriliyor - İngiltere
nin Kafkasya petrolleri 
için bir müdahalesi ih -
timalinden bahıediliyor 

ı. ntılaıı devam etmektedir. Bu top.. ı 
"'ll ıl mek•edir. Zira lranda ikamet e-
lı.k. arda görüşülen meseleler 
~ kında Londradan verilen ha. 1 den bütün ecnebilerin muayyen 
1' rlere göre, Mareşal Peten, Bres.. bir iş sahibi olduğu bilinmekte • 

c' kadar sahil ıruntakları ılıariç 1 dir. 
'llıalt · Bugünkü İranı tanıyanlar, lra. 

ıl.ıııı· ıi<ere Fransanın işgal e • nın artık hu gi-bi entrikalara mü-
&ıı lf kısunlannın Alman ordu. 
lfcı 1-ı-afından tahliyesi ve imza. sait bir yer olmadığını bilirler. 
t-n mukaddem Almanyadaki Bütün bu propaganda tahrikleri 
•an tı<eticesiz kalacak ve bütün bu '1J sız esirlerinin serbest bıra • 
"tnası şartlannı ihtiva edecek gayretler boşa gidecektir. Zira L 
~r Al ran hükılmeti kuvvetine ve va • 
~.. man • Fransız şulh mua • 
"'Qesinin akdi suretile Almanya tanperliğine istinat ederek kat't 
.. ışb:rliği yapmağa amadedir. bir bitaraflık muhafaza edecek 
Ü t\

1 
areşal, Amenk.alılarla lngi • ve bu bitaraflık prensipinin ci'ız'i 

ı er h de olsa ihlaline müsaade etmiye. 
~ ar bi o mıntakalara teşmil cektir. 
~ bbüsünde bulundukları tak • 
, 'de İspanya ile muvasalasını ALMANYAYI İKİ CEPHEDE 
~in ınaksadile Almanlara na • MEŞGUL ETMEK 
~dut bir zaman için Fransa ta. Alman ordularının Sovyetlerle 
il! e transit hakkını bahsetme • meşgul olduğu bu sıralarda, Al. 

de hazırdır. manyayı iki cephede havbe mec. 
ıı., ı\yni. muhabir, muharebenin bur etmek için, bir daha teker • 
~~kıze siraye'. i ihlimalile Por. rür etmemesi muhtemel bulunan 
""' hükfunetinin Açores ada • bugünkü fevkalade fırsattan İn. 
~a bir hükumet t e:;kili ha • gilterenin istifade etmek ist'edi • 
le tkları n~ başladığını yazdıktan ğine dair Kahireden bazı haberler 
~nra Almanların Portekiz hükU.. gelra4 ~ ir. Bu haberlere göre, şim. 
~1ine Mihverle teşriki mesai et. diki sıcaklar devresinden sonra, 
'lt surecile büt ün müstemleke • Ortaşarkta yapılacağı tahmin e. 

~ ni muhafaza edebileceğini ve dilen mmuharebeler, Rusyada 
, l'rııpada teessıh edecek yeni ni- _:;'lpılan muharebelerle sıkı su • 
. :nda mevki sahibi olacağını aksi• rette alakadar olacaktır. 
fıı.d.irde Alman himayesi altında İngilizlerin İsveç veya Holan. 
ı:. •nııst İspanya ile birleştirile • dayı istilaya teşebbüs e'cıneleri 
~ııu bild.ırmiş olduğunu ilave ihtimali de ayrıca ilave edilmek-

lur, tedir. 
:işi kabiııesı bugün de fevka. K.AFKASYAYA BİR İNGILIZ 
~ bır toplantı yapmaktadır. MÜDAHALESi 

ŞAL GÖRING TEVKİF Mİ B<ırlinin siyasi ın.ahfillerindı: 
\> EDİLDİ? Asosyated Pres'in Londraya gön. 

~ İne Londradan verilen diğer derdiği bir telgraf ehemmiyetle 
~hıın bır habere göre, Mareşal kaydedilmektedir. Bu telgrafta 
"rıng ile muavini Mareşal Mıtcıı İngilterenin Kafkasyada.ki petrol 
~ılelerinden affedilmişlerdir. mıntakasına bir müdahalesi bahis 

'il .~ habere şunlar ilave edil - mevzuu olmaktadır. İngiliz ordu. 
~~teuir; 
Q sunun Türkiye ve İrana dost olan 

o.·ring'in ne oldu"'• hakkında ~b 0~ memleketlerin topraklarından yü,. 
ij 1.r malumat yoktur, fakat Ber- j rüyeceği söylenmektedir. 

ıJI ...,~ cıvarında bir tahaşşüt kampına ========;======= 
O". lı~edildiği de söyleniyor. Mare. Uzak Şarkta 
j la Mılch'in de Ges '. apo tarafın • (l L~ci Sahifeden Devaınl 
lı"' ~ tevkif edildiği bil.diriliyq_ı;,. fenaıa1ır.,.. kabinenin fevkalade 
ı ~ ahud.i meııseli olmasına rağ • lçtimaında hazır bulunmak em-
d~ 'l<ı'(n, Göring'in sayesinde en yük. rini aimı,iardır. 

~· 
ı 

• 
r 

~~ aı.keri mertebeyi ihraz etmiş Avustralya Balıriye Nazın 
~}1 Mare~al Milch. Himmler ile Klng, vaziyetin kat'! surette fe. 
;''bbels•in şiddetli menfuru idi. nılaştığını, harp veva sulh ka. 
~t'l rarı. ver rılr- mes · ut ~yeuuıu ta· 
·-0ı; ınd.e Mareşal Milclı'in tevki. moıniyle japo.1yayo terettüp e. 
~"li ınuteakip Himmler'in emrile deceğinl, Avustraiyanın hukuk 
ky-laııo tarafından idam edildiği ve menfaatlerini azimle müdafaa 

1aları dolaşmaktadır. edeceğini söylemiştir. 
.ı\t japonların yapmakta bulun ... 

ll MANY ADA İDAJ.\,ILAR dukları geniş tı.hşidat iyi a!A. 
~~.~rl'.nden bildirildiğine göre, metler deglldlr. 
il •a!ade Alman mahkemeleri ia. JAPONLAR YENi CSLERE 
~ ltanununa muhalif harekat.a KITAAT YIGIYORLı\R 
"lllun 

1 
Londra, 11 (A.A.) - <B. B. C.> 

'4d an an cezalandırmak husu. Röyter muhabirine gorc Japonlar 
, a son zamanlarda fazla şid • Hlndiçinlde elde ettikleri üslerde kı-

t , l:östermeğe başlamıştır. VoL taat ve h'1rp ıcmilerl tahşidlne de. 
~" r. Beobahter gazetesine göre, vam ediyorlar. Geniş müstahkem 
~"l&ı~ 100 domuz kesen bir ihti. mevkiler Ilı~ ve haı· a iisler:nm ik. 

c~ 500 tavuk çalan bir hırsız, malin; t°'rl ediyorlar. japon B•şve-e kili, imparatorla bir çok def;ıl nr gö-
~ te gönderilen paketlerden si. rili;mtiştü" Bunlar, e!ıcmm iyclli bir 
~ Çalan bir kadın ölüme mha. kararın ilk a!Ametıcrldir. 
'lıq edllmiıı ve idam olunmuş • 
~ ır. Muhakeme ve idamlar gö. 
"'J,~tniş bir süar'atle yapılmak. 

~ İRANDA ASABİYET 
'ııı 'hranda çıkan Elittihat gaze. 
·~n zamanlarda İrana dair 
~~l •n şayialardan bahsederek 

lıalttı aöyl'iiyor; 
~t !\da halihazırda giıya büyük 
~a turist ıbulunduğunu söy. 

\'akı.alan bilerek tahrif et. 

HOM ı\N: 79 

Siyama karşı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

tahkim.at inşaatı yapılmıştır. 
Tehung.King'den gelen 15 i:ıin 
kişilik bir kuvvetin Birmanya hu. 
dudunda ta~t edildiği de ilave 
olunuyor. 

Singapura yüz Amerikan tayya. 
resi gelmiştir. Birnıanya hudu • 
duna Avustralyalı kıtaat sevke • 
dilmiştir. 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

~ l(~~ıy, ••kasından kilitledi. İşa. 
.'.<ıı, '•ıııağını ağzına götürerek 
... ~,•tıs:· diyen bir hareket yaptı. 
L~ 0 >ille pacına.klarmın ucuna 
l""-r -. •. karyolamın kenanna 
~-,,:eldı ve .. birden beni yaka
~>arddudaklarımdan öptü. Çır. 

1 1 llm .. Aranıızda şu konuş. 
~ Oldu: 

~~~ ~.e yapıyorsun a a .. 
,~ '"• seviyorum. 
'l ,l>e)j misin sen? 

J· il,,~ l>en beni deli ettin. 

1~'ıı h Sen sahiden deli:.ln. De. 
·~>rı, l~lıası bu senin l'aptığuıı 
'l ~.l~aydi çabuk çekil git. 

~ h.,,klı de, akillı de, ne dersen 
ı ı~ Yanında kalacağını. 
' ...... il . ıl.i •Ydı çabuk çık bura. 

l'oruın 1ana!. 

O- Çıkmam, imkin.ı yok. 
Ben- Bağırırım!. 

O-Yapma .. 
Ben- Öı le ise çık. 
O- Allah rizası için acı bana. 
Ben- Neyi~ acıyay,,.n senin. 

Sen bir ahlaksı.ısın. 
O; ben böyle söyler söylemez 

tekrar üzerime atıldı. Atılışında 
bir kaplanın hırsı ve atılganlığı 

vardı. Beni boğacak gibiydi. Du. 
daklarımı ısmyor. 

- Yıllardı senin sevdanla kav
ruluyorum. 

Diyordu. Aramızda bir boğuş. 
ma vardı. Gücüm gücüne yetmi. 
yordu. Bir eli ile ağzımı kapamı. 
ya çalışıyordu. Daha çok üzerime 
abannııya ba~ladı. Bir aralık ağzı.. 
mı kurtardım ve dişlerimia blitüa 

Trablus, Bin- lsviçreye bir 
gazi tekrar A l m an 

bomba landı tayyaresi düştü 
Kahire, 11 (AA.) - cB. B. C.> 

Orta Şark hava karargahının teb
liği: cTarablus, Bardia ve Bingazı, 
dün İngiliz tayyareleri tarafın. 
dan tekrar bombardıman edilmiş. 
tir. Bir çok büyük infilaklar ve 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Sicilyadaki Katana limanına 
da bır hava hücumu yapılmıştır. 
Bütün tayyareler salimen dön. 
müşı.ü.r. 

Harp Vaziyeti 
( 1 mci Sahltedcıı. Devam) 

Sovyetler hava kuvvetlerini a
sıl harekAt mıntakasında ve ha
sım ordusu üzerinde kullanmayı 
şimdiye kadar tercih etmişlerdir. 
Ve bize göre müdafaada olan Sov. 
yetler için bundan daha doğru bir 
iey yoktur. Mo.skovaya yapılan 
Alman hava hücumlarına mukabil 
Son.')'etlerin Berlini bombardıman 
etmeleri, asıl harekat bakımından 
lüzumlu bir iş değildir. Ancak 
Sovıyetler bu hareketle, Sovyet 
hava kuvvetlerinin muharebe kud
reti ve kabiliyetini kaybetmedik
lerini göstermek istem.işlerdir. 

Bugünlerde Ukraynada mülıim 
ve ciddi muharebe vaziyetleri ha
sıl olmak üzeredir. Almanların a
sıl kuvvetlerile hangi hedefe te
veccüh ettikleri meselesinde te. 
reddü tler vardır. Bizce bu tered
dütler yersizdir. Bizim anladığı
mıza göre Almanlar asıl kuvvet. 
!erile Lok - Kiyef ve Lemberg -
Kiyef demiryollarını takiben Ki. 
yef bölgesine yüklenmişlerdir. Ki
yefin 70-80 kilometre cenubunda 
Çcrkof istikametinde ilerlemek 
istiyen Alman motörlü birlikle. 
rinin vazüesi şunlar olablir: 

1- Kiye! - Odesa veya Nikola
yef arasındaki Sovyet cephesini 
yarmak 

2- Kiyef ile Dinyeper ağzı a. 
rasında kalan sahada Dinyeper 
geçitlerini ve köprülerini ele ge
çirmek. 

Bu hareketlerden maksat, Kiye
fi cenuptan da ihata ederek tec. 
rit etmek ve daha cenupta kalan 
Sovyet kuvvetlerinin kuşatılma
s:nı temin etmektir. Kiyef düşerse 
Sovyetler Odesa ve Nikolayef böl
gelerinde tutunamazlar. Dinyeper 
şarkına çekilmeğe mecbur kalır. 
!ar. Fakat Almanlar yanılıp da 
önce Odesa veya Nikolayefe te
veccüh ederlerse, bunlar düşse 
bile Kiyef bölgesinde Sovyetlerin 
müdafaaya devam etmesi kabildir. 

Artık Kiyef meydan muhare
~. Dinyeper köprüleri ve g~it. 
!eri meselesi demektir. Çerkııf is
tikamtindeki Alman kuvvetleri 
veya o bölgcd~ki Sovyet mukave
meti bu meydan muharebesini 
halledecektir. Şi mdiye kadar Al. 
manlar bu istikameti söktüreme
diler. Muvaffakivetli bir Sovyet 
mukabil taarruzu bu buhranlı va
ziyeti düzeltebilir. 

Krrk~e,me auları keaildi 
Sıhhat Vektı.lcUnin emrl üzerine bu 

sabahtan itibaren Kırkceşme ıuları 
kesilmiştir. Şetılrde yalnız terk:os su .. 
yu kullanılacaktır. Bentlerde topla
nacak sulardan istifade için Belediye 
tarafındo.n terşlh havuzla« yapılma
sı düşi..ınülmelttedir. 

kuvvetile ağzuna geçirdiğim röğüs 
etlerini ısırmıya başladım. Bu acı.. 
ya dayanamadı. 

- Bırak .. 
Diye haykırdı. Ve .. yine konuş

ltllln112 süxdü: 
Ben- Derhal odadan çıkmaz· 

san seni kepaze edeceğim! 
O- Seni seviyorum .. 
Ben- İnsan kızını sever mi?. 
O- Sen benim kııım değilsin .. 
Ben- Fakat, annemin kocası. 

sın. 

O- Olabilir. 
Ben- Nasıl olabilir. En önce 

annemden utann1nhsın!. Ona acı
mıyor musun?. Nasıl bu hiyaneli 
yapmıya kalkıyorsun?. 

O- Bu biyanet değil, bir sevgi 
tezahürü. 

Ben- Bu düpedüz ahlaksızlık .. 

O- Değil sevgilim. Biliyorsun 
seni ne kadar ıevdiğimL 

Ben- Alçak. 
O- Alçak olmadıitmı anlıya

caksın. 
Ben- Peki ne 

deıı? 

istiyorsun ben .. 
(Devamı var) 

füenne, 11 (AA.) _ ciavtçre• 
Ofi : Isviçre erkinı harbiyesi bildiri
yor: Hava şartlarının fenalığı hase
biyle yolunu şaşıran bir Alman mek
tep tayyaresi Bienne hava meydanına 
inmiye mecbur olmuştur. * Rlo de janelro, il (AA.) 
Brezilya gençllğlnln ıeçit resmi Reisl
ctimhur Vargas ile Portekiz hususi 
sefaret heyetinin huzuru ile icra edil
miştir. 

Almanyada inhidam 
(1 inci Sahifeden Devam) 

eski tesanüt ve saliibetini bula. 
bilmesi için icap eden amillerin 
eksik olmadığı kanaatini izhar e
diyorlar. Maamafih bu müşahede
ler Rus mukavemeti devam etti. 
ği takdirde Alman inhidamının 
içtinabı ,::ayrikabil bir hal aldığını 
gösterm~ktcdir. 

Salahiyettarlar bu inhidamın 
ani olacağını ifade etmekle bera
ber bu hadisenin derlıal vukuuna 
ihtimal vermemektedirler. İnhida
mın ilk had safhasını tevlit eden 
Alman • Rus harbi şüphe yok ki 
bu nihai hadisenin vukuunu tacil 
veya tehir edebilir. 

AL!\IAN GENÇLİÖİNİN 
HALETİ RUHİYESİ 

Londra 11 (A.A.)- Ofi ajansı 
bildiriyor: Alınan gençliğinin ha
leti ruhiyesinin 90k bozulmuş ol
duğunu gösterecek alametler ek. 
sik değildir. Alman gençliği ara
sında bu manevi gerginliği vücu
de getiren sebeplerin yıllardan. 
berı devam ve yekdiğerini takip 
eden seferbrlik tedbirlerinin şid
detinden, Avrupanın bir ucundan 
diğer ucuna mütemadi gidip gel
melerden ve devamlı olarak aile 
ocaklarından uzak bulunmaktan 
ileri gelen bir netice olduğu ko. 
!ayca anlaşılabilir. 

Bu haleti ruhiyenin çok ciddi 
ve vahim olduğu Almanlar tara
fından işgal edilen memleketler
de de a~ikAr olarak görülmektedir. 
Norveçin garbinde küçük bir kıt. 
sabada bir Norveçli köylü nöbet 
·bekliyen bir Alman askerine oor
.-.oıştur: Mütareke olursa ne ya
pacaksınız? A\d'.ğı cevap şu ol. 
muştur: O gün sizler bir saat ka
dar evlerinizden çıkmıyacak ve 
bize vaziyeti kendimiz ıslah ve 
tanzim için lüzumlu olan zamanı 
vereceksiniz. 

Alman gençliği arasında efkarın 
çok bozulduğunu Norveçten ge
len misaller aç kça göstermektedir. 
Burada askerlikten kaçmak, ta. 
gayyüp etmek, mütemadiyen te
kerrür eden adi umurdandır. A
hiren transit geçen Almar" kıt'a. 
!arı arasınd1 vukua gelen bu nevi 
hadiseler şirldetle sansür edilmek-

! tedir. 
Munster ve Kolonya gibi Al

man şehirlerinden g len insanla
rın söylediklerine göre her gün 
müteaddit katarlar yaralıları ta
şımakta, her yerde ölenlerin lis
tesi görüln·ekte, bir çok aileler 
harpte olan evlatlarından haber. 
siz k. \mal tadır. Bütün bunların 
Alman halk•nın ve gençliğinin ha
leti ru•.iyesi üzerinde pek ziyade 
tesir icra et.tH\i inkar edilemez. 
Maamafih bundan ani bir buhra
nın geleceğ' neticesine varmama. 

lıdır. 
Herşeydcn evvel Alman ordu

sunun kendı.>i için hayat ve me
mat mesele . ; olan bugünkü vazi. 
yeti cephe r,Prisinde tam ve kat'! 
bir inhiliıl olmadan terketmiyece
ğini unutmamalidır. 
İtimada c;oo. ~ayan insanların de

diklerine p,ö e Alman ordusu pek 
yakında tantanalı bir. tarzda ilan 
edilecek olan sulh şayıalarının he. 
men arkasından ahzimevki etmiş 
bulunmaktadır. __ ....,. __ 
Moskovaya akın 

( ı d Sahifeden Devam) 
etmhler, ha,·a batıııryalarının defi a
tco;i ve So\"Vet :tvcl tayyareleri mU
tecaviz~cd d :l ğttM1$ ve ancak münfe
rit baz L t y:vaı·c1rr, müdllfaa hattını 
delerek şehrin üctüne g<'lmt e mu
vaffak olmuslar, yangın ve yüksek 
tntilik bor.\bal:ın atmışlardır. 

Aparlın1anlarda yangınlar çıkmış
tır. AJ. miktarda ö!U ve y:ıralı var
dır. A.cıkert hedeflere isabet olmamış
tır . Şlmdiye ı,adar alınan haberlere 
göre, beş düşmnn tayyaresi düşUrUl
müştür. Almanlar, bir gece evvel 
Mo~ko,· a.ya karşı yaptıkları hava akı
nında 8 d<!til 10 ta,.,.are kaybetmlı
lerdlr. 

Teb'iğde gündQziln Mo<kovaya u
c:an d{lşınan istikşal tayyarelcrinden 
bc$1nin dÜ§UrüıdU&ünU ilAve edilmek-
tedir· 

Nereden Ve .. 
Nasıl 

Müdahale? 
(llafmaltaled•n Devam) 

açmaları ve Orta Şark kuvvetle. 
rini Rusyaya ı:eçirmeleri 

B- Sovyet • Alman mücadele
sinin inkişaf seyrine intizar eder. 
ken; İngiliz ve Rus efkarı umumi· 
yclerini tatmin edici mahiyette 
hazırlıklara başlamak ve Alman 
ordularının ilerlemesi takdirinde; 
bu orduları Irak ve llindistarun 
emniyeti ile alüalı bölgelerde ve 
Kafkas petrol havzasında karşı· 
lamak tedbirleri 

C- Almanyayı kuvvet tefrikine 
mecbur kılacak ikinci bir cephede 
harbe mecbur kılmak .. 

Bu şıklardan hangisi hakikate 
en yakıtı olanıdır. Bunu; bugün.. 
den tefrik ve tayine imkan yok
tur. Ancak, yukarıda hulfısa etti· 
ğimiz günün iki haberi de ayrı 
ayrı manalıdır ve ayrı ayrı mahi. 
yelleri haizdir. İngiliz ordusunun 
Kalk2syaya gitmesi ici n yol la· 
zımdır. Bu yolun üzeriııde Türki· 
ye ve İran vardır. Her iki devlet 
de bitaraftır ve sonuna kadar bi
taraflıklarını muhafa>.a ve toll': 
raklarma vaki olabilecek herhan· 
gi bir tecavüz ve taarruzu silahla 
def ve tard karanndadırlar. Va. 
ziyet bu olduğuna göre; İngili2 
ordusu Kafkasyaya nereden \'C 

nasıl ve hangi yolla gider?. Esasen 
Asosyeted Pres'in telgrafında da 
bu nokta: •Türkiye ve İtana dost 
olan memleketlerin toprakların
dan• diye bir işareti muhtevi bu
lunmaktadır ki; ilk nazarda bu 
bize ve İtana dost devletlerin top. 
raklarını kestirmek miişküldür. 
Acaba Hindistan garbi imalisin
den Kafknsyaya doğru bir yol mu 
açmak tasavvuru var?. 

İngiliz Orta Şark ordulannın i· 
kinci bir cephe açması ve Kahire 
telgrafının bu vaziyeti ortava koy. 
ması da mahiyeti çnbıık kavranır 
tasavvurlardan de~ildir?. Orta 
Şark orduları ile Alınan ordusuna 
karşı ikinci bir cephe nereden a
çılır, nasıl açılır?. Alman orduları 
Kafkasyaya kadar gelebilmelidir 
ki bir taraftan cenuba, diğer taraf
tan şarka doğru teveccüh etsinler 
ve bu şekilde şarkta Ruslarla, ce. 
nupta İngilizlerle kar la~bilsin
ler. Bunun dışında bir cephe Tür· 
kiyenin İngilizlerle müştettken 
Balkanlarda taarruza geçmesi ve 
Karadenizde Odesadan itibaren 
Karadeniz farp sahillerine ihraç 
yapması ile mümkün olabilir ki, 
Tiiı'kiyenin böyle bir ha.-kete 
geçmesi ise; ne dü~ünülebilir, ne 
de akla ve hayale getirilebilir. Be •. 
şikteki çocuklar bile artık Türki
yenin bitaraf, dürüst, ıııasuniyet 
esasına istinat eden siyasetini iyi· 
den iyiye öğrenmiş bulunuyorlar. 
Bunun dışında bir ihtimal; Orta 
Şark İngiliz ordularını Balkanla. 
rın bir noktasına ihraç etmek ve 
Almanlarla İtalyanları Balkanlar
da harbe mecbur etmek. Bunun 
da tatbik im kanı pek ziyade tet· 
kike muhtaçtır. 

O halde, bütiin bu haberlerden 
haberlerin içinde bahis mevzuu 
edildiği şekilde bir netice çıkar. 
mak mümkün değildir. 

Taarruzi ve tecnüzi bir İngiliz 
hareketi dışında, olsa olsa İnriliz
\erin Orta ve Yakın Şark ordu· 
!arının hazırlıkları; Alman ordu. 
larının Kafkasyaya inip cenuba 
teveccüh etmeleri ihtimaline karşı 
bir hazırlıktır. Aksi halde, İngi
lizlerin Orta ve Yakın Şark hak
kında bazı mülahaza ve tasavvur. 
!arda bulunduklarını kabul ve 
mütalea eylemek lBzımdır ki, o 
takdirde de bu haberlerle İran 
nezdindeki müşterek talepler bir 
araya getirilince; hiidisatın mlls
takbel inkişaf ihtimalleri karşı· 
sında daha vazıh düşünmek ve ile. 
ri ihtimalleri tetkik eylemek müm
kün olur. 

Bütiin bu tahmin ve miltaleala
rın dışında bir tek ihtimal dnha 
vardır ki, o da İngilizlerin Orta 
ve Yakın Şark hidiseleri üzerine 
dikk~ti çekip; AimanHy:ı. karşı 
garpte bir har .. kete geçmeleridir. 

Bunun mümküıı olup olmıyaca. 
ğ1nı ise; ancak, yine lıi.diselerin 
ilerideki inkişaOan gösterecektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

.&ımuya ile ticaret 
(1 inci Sahifeden Devam) 

lerde tesbit olunacaktır. 
Alman Ticaret hey'et! de bugün. 

!erde Bulgaristan yoluyla ıehrlmize 
gelecektir. Şehrimizde bulunmakta o
lan bazı Alman tlearet mOmesallleri 
ile Remsma tutlln birtll\ Azaları da 
mOzD.lcererere iıtirak odeceklerdir. 
Yeni anlaşmanın heıdefl iki memle
kl't hcarl mübadclelerlnl ı:enlşlet

mektiı'. 
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Yatanmı§ Aşk ve .\ l'cera lıetıraları 

Hayatını Anlatıyorum 1 •• 
Yazan: HALÜK CErv.AL No. 57 
Arabamız Beşıktaşı geçmiş, Or. 

taköyün tenha yollarında kayıp 

giderken hala avuçlarında tuttu
ğu parmaklarımı sıkarak söy lü
yordu ve ben onu yine bulmak. 
tan mütebassil ruh vecdi içinde 
kendimi unutmuş, adeta varlığı, 
havası ve kokusile sarhoş olmuş 
gibı dinliyordum. Dün o kadar iyi 
konuş~.namışt,k. Geçirdiğim müt
hiş, ıztıraplı intizar günlerini an
lattım . . Pencere önündeki bekle
yişlerimi ve nihayet o fırt:nalı, 
yağmurlu gecenin acılanru, sonra 
nasıl derin bir matem içinde ha
rap olduğumu, hastalanıp yatakta 
bummalarla yattığımı ı:ıaklettim. 

Bunları dikkatle dinliyor, aradabir 
elimi dudaklarına götürüp par
maklarımın ucunu küçük buselere 
garkederek şefkatle: 

<- Vah yavrucuğum vah. .. 
Neler çekmişsin!.. diyordu. 

Biz böyle etraftan bihaber, 
kalbleriınizın galey anında kay. 
naşmış dizdize, elele konuşurken 
Bebeğe gelmiştik'. Şoförün . 

•- ;Dönelim mi efendim? .• su
ali kendimize getirdi. Ben hayretle 
bakınırken o: 
•- Evet!. Arnavu~öyünde du

runuz!.• emrini verdi. Oto yarım 
bir daire çizerek tramvay cadde. 
sinde hızlandı. B!raz sonra Akın
tıburnundaki gaziMların önünde 
durdu. Daha arabadan inerken 
Boğazın yosun kokulu temiz, sert 
rüzgarı ciğerlerimi doldurdu. De
nizin ş : rıltılar~ tatlı bir musiki gi. 
bi kulaklarımdan ta ruhuma ya
yıldı . Ne zamandanberi deniz, kır 
havası almıyordum . Açıklık yer
leri, dağları, sahilleri öyle özle. 
miştim ki .. 
Koşup gelen ihtiyar bir garson 

sanki bizi eskiden tanıyormuş gi
bi aşınalık ederek hürm1?tle kar
şıladı. Setli gazinoda dQr bır mer. 
divenden geniş, ağaçlıklı bir bah
çeye çıkt:k. Burada küçük, oda 
gibi, pencereli bir kaç kameriye 
vardı. 
Yanlarındaki ağaçların dalları, 

sarmaşıklar üstkrine kadar uzan
mış tabiat yemyeşil birer çatı ile 

Alman • Sovyet 
harbine bir bakış 

u ınoı saııırecı..... Denııll 
Oldukça kuvvetti Alman bombar

dıman teşekkülleri Moskovadakl silah 
fabrikalarını, demlryollarını bomba
lamışlard.ır. Şehrin Şimalinde bUytik 
yangtnlor çıkmıştır. Teblll şunu ilAve 
etmektedir: 
cDüşman 22 Hazirandanberi, Fin .. 

!Andtya barekM sahası da dahli ol
mak üzere. btitün cephede 10,000 tay
yare kaybetmiştir.> 

01;:?:-r taraftan bir Fin tebllği Sor
ta\·ala'daki Sovyet ıamizonunun va
ziyetinin Umitslz olduCıınu bildlrmek
tedir. 

Finler Karelide. Sovyet arazisl da.. 
hllinde 25 kilometre ın•;ıafcd• Kle
votiski'ye ula şmışlardır. 

Kareli koyunda harekAtta bulunan 
Alman tayyareleri 9 Ağustosta bir 
Sovyet torpido muhribini batırmış
lardır. Bi.r Sovyet devriye gemisi de 
torpillenmiştir. 

SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyet tebliğine '"'•,muharebeler 
Keksholm, Korosten, Byala - Çer
kof lstilı:ametlerinde devam etmek
tedir Sovyetler Son tebliilerinde iki 
yeni yer ismini zikrediyorlar. 

Cephenin diğer yerlerinde mahalll 
çarpısmalar olmuştur. 

a - D Ağustos recesi milnhuıran 
lstlkşafta bulunmak ın&Dadlyle So-r
yet tayyareleri Almanya üzerinde uç.. 
muşlardır. Askeri hedefler ve demir
yo!lar telı:rar bombardıman edllmlt
tir. 

Alman tayyareleri evvelltl s
tekrar Moskova üzerine ıelmlaler ve 
şehri bombalamıı;lard.ır. S Alman taT· 
yaresi düşürülmüştür. 

Bir Alınan kaynağından Londrada 
alınan haberlere ıöre, Şark cephe
sinde şimdiye kadar 500 bin Alınan 
askeri ölmüştür. Yaralılarla harp esir. 
!erinin miktarı bildirilmemektedir. 

+ Ticaret VelcAletl, toplantı nı.por
ları ve hettapları muntazam olmıyan 
Babçlvanlar Cemiyeti İd!Lre Hey'etl
nl feshtemi§tir. Yakında yeni intihap 
yapılacaktır. 

ört müştü. Açıf; comlarında san 
perdeler rüzgiı.rla o~·naşıp titre
şiyorlardı. 
Ort~dakine girdik. O garsona 

birşeyler .smarlarkcn beyaz ke
ten örtül ıi masanın en dibindeki 
iskemleye, deniz tarafına geçtim. 
Oturdum. Derin bir zevk içinde 
muhitın güzelliğini ruhuma sindi· 
re sındlre, yudum yudum içtim: 

Önümde Boğazın hayal dolu 
sulan göz alabildiğine uzanıyor .. 
kıyıda dalgalar birbirini omuzlı.. 
yarak yaramaz çocuklar gibi kay
naş;yorlardı. Rıhtımda balıkçı ol
dukları hallerinden belli bir kaç 
kişi büyük bir sandalı yedekte 
çekmeğe uğraşıyorlardı. Onlara 
takılan gözlerim, karşı yamaçlara 
Anadoluhisarına aktı. Sonra; da. 
ha ötede Kandilli s rtlarında taş 
b:.C binaya saplanıp kaldı. Nazar
larımı oradan ayıramazken kızlı
ğım ·n en mes'ut bir hatırası var. 
!ığıma dolandı: 

Mektepte, onuncu sın: fta iken 
bir gün tarih hocamız bizi Hisar
ları gezmeğe getirmişti. Sonra 
Kandilli lisesine giılip konferans 
dinlemiştik. Hiç unutmam: o gün 
yemeğimizi Göksu çay: rında ye
miştik. O vakit hepimiz üzerinde 
saadet ve neş'e rüzgarları er,en 
b irbirinden masum, saf yirmi nltı 
genç kızd ı k. YemPktcn sonra coş • 
kun bir sevinçle ağaçlar altında 
koşuşmuş, köşekapmaca oynamış

tık. Sahile birikerek gelip l(eçen 
vapurlara haykırm:ş. mendil sal
lamıştık. 

(Deva re ı var) 

"Onun Hayatını 
An la tıy o ru m,, 

lefrikamı:ı: 
Mür.derecatımızın çokluğun-

dan dolayı fa~ıla ile konulabi
len tefrikalarımtzdan «Onun Iia
yatını Anlatıyorum,. u okuyucu
larımız yarından itibaren dör
düncU sahifede bulacaklardır. Böy. 
lece tefrikamızın mümkün oldu
ğu kadar fasılasız neşri temin e
dilınil olacaktır. 

lngiliz Kraliçesi
nin mesajı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
toplıyarak Allahın yardımile so. 
nunda galip geleceğimizden emi. 
niz. Güçlükler, kalplerimizi çelik. 
leştirmiş ve metanetimizi kqvvet. 
lendirmişlir. Kudsi bir gaye uğ. 
runda harp ediyoruz.• 

Kraliçe, Amerikanın şefkat ve 
muhabbetinden İngilizlerin pek 
mütehassis olduklarını söylemiş ve 
mesajını şöyle bitirmiştir 

cSizin, yanımız.dan başınızı çe. 
le bze kuvvet bn veR 
virmeksizin geçtiğin i zi görmek 
bile bize kuvvet bahşediyor Bize 
gösterdiğiniz şefkat ve yardım • 
dan dolayı teşekkür ederim.• 

----o---

Alman Tebliği 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

Ukraynadn. Almaı1 ordularının lehin
de olduğunu yazıyor. Bu haberler 
teeyyüt edecek olurıı.a Alman Ruı 

muhareb~sinden evvel Sovyet Ba1 ... 
kumandanlığı tarafından teıkil edi
len üç mühim grupun en mükemmel 
Te kemiyet itibariyle en kuvvetlisi 
olan Cenup grupunun pek yakın bir 

a"tide tahrip ve imha edilebileceğine 
intizar edı1ebilir. 

Filhakika Mareşal Tlmotchenlı:o ile 
erkAnı harbiyesinin Galiçya cephe
sinden gelecek ve Ukrayna istikame
tine tevcih edilecek esaslı Alınan ta. 
arruzunu beltledlklerl ve bu cepheye 
adeden taik kuvvetler lkame!!lyle ve 
tanklarla da takviye ettikleri ma!Qm.. 
dur. 

Diğer taraftan Cenubu Sarkldeld 
Sovyet ordusu Smolen~k ve Bialys
tock da çarpışan diğer Rus ordulan 
glbl !nhlzamlar görmemiş ve halen 
de parçalanmaksızın muntazaman ri
cat etmekte bulunmuş ise de ştmdi 
onun da !ırası gelmiştir. Bu ordu 
belki de diler Rus ordulannın Bla
lystock ve Smolenskde uğramadıkla• 

r1 derecede ıiddetıı bir mağ!Obiyete 
dQçar olacaktır. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 82 
Yazan: Frııncis Mııchıırd Çeviren: lskender F. SERTELLİ 

Sakın şu sırada çıkmayınız, zabıtanın 
şüphesini tahrik etmiş o 1 ursun uz 

_ Den.ek k• daha birçok kimse -
ler ıevldf edileci!kmiş .. Öyle mi• 

- Evei:, Mernurlar böyle söylüyor
lardı. 

- Ben z.aten onunla şöyle bir dost 
gıbi konuşuyordum. O, hakikaten es
rarengiJ l.ır adama benz.iyordu. Maa
ma.f ıh bence yine bir zavallıdır. Bel
) ı bir j~ponun işlerine ilet olmuştu.t. 

tereddüUe içeri ıirdim · 
_ Dışarıya mı çıktı? 

Hlzmet,j kadın elini pkaıtna da
yadı: 

Başımıza ıelenleri bilaeniı .. 
_ Hayrola .. Ne var? 
llizmetimin • ~tnde hazin bir ahenı. 

vardı. Çok meyus \'e müteess1rdi. PeJ. 
tabii bir tavırla cevap verdi: 

_ Siz bu japonu tan1yor musunuz? 
- Hayır .• 

- :ı.ıadamı kaçırdılar .. 
Birdenbire hayretimi ıi.zliyeme-

J-Jayır dedjm arr:ma, yaJan söylüyor
dum ve Lizmetçi kadına yalan söy
lemeğe de mecburdum. Yarın onun 
da zabıta tarafından sorguya tekil -
meı;I ihtimalini düşünerek, çok heye
can.sız, çok alt perdeden kODU$UyOr
dum. 

dim: 
- Ne dedin.- Madamı kaçırdılar 

mı? 
- Evet. Dün gece madam yazı oda

sında oturuyordu. Kapı çalındı .. Oda
ya ilk önce iki kişi, ,.c onların arka
sından dört kişi daha girdi. 

- Ben nten bu pansiyonda !azla 
oturacak değildim. 

- Bunkır mC'mur muydu? 
- BUm.ıyorum. G;:ıngsterlere de ben-

Dedim. Hizmetçi kadın zôzümü ziyorlardı. Fakat, bana memur olduk
larını ı;ö)'lediler. Biri kapıyı tuttu. 
ötekiler lçeri girer girmez madamı 
yakaladılar .. ].1adamtn ıeyahat ba -
iajlarından büyük bir sepet sandığı 
vardı.. Bu sandıfı boşalttılar ve ma .. 
damı !epet 9andığının içine koydu -
Jar. 

kesti: 
- Salun JU sırada çıkmağa kal -

kışmayınız.. Za1'ltanın pelı; haklı o
larak şüphesini tahrik elmiş olur -
aunuz. 

Ve kulağuna eğilerek ilave etti: 
- Dün &'ece, memurlar sizin oda

nızda ışık gOrdüler. Ve lôstik kundu
ralar aiyerek 1 ip merdi\ enlerle oda ... 
nın caddeden saatlerce tarassut et -
tiler. Sonra neden bilmem, size ait 
hiçbir fey •öyl•medller Çek ,ı ip git
tiler. 

Den bunıı duyunca, dün geceki ha
yakllerin bôŞ \e manasıı: cıeyler ol
madığını anlamıı;tım. 

O gün İspanyoJ madamına gide -
Cf'ktim. H.1zmetc yi !>avdıktan sonra 
gıylndlm ve pansıyondan sokağıı çılı:-

* EPET İÇİNDF. KAÇJ]lD...~ 
KADIN .• 

İspanyol madamının pansiycmuna 
tıktım. 

- Sonra"! .. 
- Alıp götürdüler. 
- Nereye götürdüklerini sormadın 

mı~ 
- Sordum. t'Sen karışma .. Madam 

yakında dönecek. O gelinciye kadar 
hiç kimseye birşey söylemiyeceksin!> 
dediler. 

Hizmet<,·i kadının evrdiğl izahab. 
din !erken hayretten hayrete düşü -
yordum. 

_ Peki, dedim. madam benim için 
ne soy1edi". 

- Sepete girerken ağzını bağla -
mışlardı. Bu sırnda sizi hatırlattı ve 
kı$:a bir :volculuğa çıktığını size söy
lememi emretti. 

- Garip şey! Bunlar her halde za. 
bt memur olmasalar gerek. 

Asansörden iner ..inmez aparnmanın _ Ben de böyle zannediyorum. Za
bıta mer.ıtıru ols-alardJ, rr.adamı ıııe
pet dandığına koyarlar mıydı' 

kapısını çaldım. 

Her zamank, hlzmetçı kapıyı açtı: 
- Buyurunuz möryö! 
- Madam e\'de mi., 
- Hayır. Fak.at, sı7.e •öylenecek 

sözlerim \·ar. İceriye giriniz. 
İspanyol madamı vadettlği saatte 

ben! bekler ve benimle konuşurdu. 

tlsl«lık ağzını da bağlamışlar.. 
değil mi? 

- Evet 1 möryö! Hem ağzını bağla
dılar . Hem de tabanca ile tehdit et
tiler Jı.fadam giderken beni de içe -
riye gönderdiler. 

Oetlat Denizyollari İ;letma Umum Müdürlüğü ilanları 

• 

11 Aftaıtoıtan 18 Ajaıtoıa kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kallat 

gün ve saatleri ve kalkacakları nbhınlar. 

- -

-.... h&ltuıa 

-

İzmir il~ve sür'at 

NOT: 

Pazartesi 17 de (Tan), Perşembe 17 
de (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Çarşamba 18 de (Anatarta). Sirkeci 
rıhtımından. 

(NOT: Bu po<ta gidiş ve dönüşte llA
'Veten Akçakocaya uğrıyacaktır. 
Salı 8 cic (Meriin), Perı;embe 8 de 
Bôı.rtın). Tophane rıhtımınd:ın. 
Sah 9 da (Saadet). Per~C'mbe ,.e Cu
martesi 9 da <ÇanakkaJe). Pazar 8 de 
(:\I:ır'l k;ız) Po~:alDr Galata rıhtımın-

(NOT: sa·ı, Pe:r~embe ye Cun1artesl 
&ünleri esas postalara UAveten saat 
10 da Galata rıhtımından il;ive birer 
vapur kaldınlacakhr. İliıve vapurlar 
ayni giln M'·danyadan 15.30 da İs
t:ınbula döneceklerdir. Bu sureUe Mu ... 
danyadan Jctanbula h<'r &ün vapur 
"·ardır.) 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8 
de (Marakaz) Galata r1htımından. Ay
nca Çarşamba ve Cumarlesi 20 de 
(Konya) . Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyy3r). Top
hane rıhtımından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtı

mından. 

Çarşamba 12 de (Bursa). Cumartesi 
12 de (Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtı
mından. 

Salı 13 te (Tırh.an). Galata rıhtımın
dan. 

P-.rşcrnbe 13 1e (Kadeş). Galata rıhtı
mından. 

Vapur seferleri balı:kıııda h er türlü malfunat apiıda telefon nu
maralan 7azılı Acentelerimizden ölrenilebilir. 

Galaa ll"f Aoealdilt Galala rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 42362 

GalMa 811be • Galata rıhtımı, Mıntaka Liman R.els-
liltf blnaRı altında. 40133 

Shtteet 1- • Sirkeci, Yolcu Salonu. 227'0 
«690b 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 

Leyli Tip Talebe Yurdu talebeleri için c2800> adet 1ildekos !anilA •2800> 
adr-t fildekoı don açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksı;:me 27.8.941 Çarşamba gU nü soat 15 de İstanbul Sıhhat ve İç\L. 
mal Muavenet MUdürlülü binasında 

2 - Muhammen fiyat flldekoı 

wuıtur. 

3 - Muvakkat terııfoat •312> lira 

kurulu komisyonda yapılacaktır. 

!anlla lçin c67• flldekos don •82• ku-

c90> kuruıtur. 
4 - İstekliler ıartnamesini her cO n komh:yonda görebilir, 

5 _ İstekliler 1941 yılı Ticaret O dası veslkasiyle 2490 sayılı kanunda 

1a.ııh vesikalar Ue bu işe yeter mu,·ak kat teminat makbuz veya banka mek-
lubiy1- belli ctınde k omisyona ıelmele ri. c6879> 

.. ~ ..... ;.:: 
. . ,.,. _, 

G~RiPiN 
Ba.ş, Dif, Nezle, Grip, Boma.tizma. 

Nevralji, Kınk'lılr. ve Bütün AAnlannızı Derhal Keaer 
lcabtoda ruacıo S tqe ı ha1bU t.. TAKLiTLERiNDEN SAltl~lNIL 

HER VElfDr. rut.ı.u l(UTl'LARI ISRARLA ISTEYl~IZ 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

AJllrımıx modasının sa.rafet ve tnceliibıe lnz.imam eden üs&a.d 
lusilorin mahareti, lıadmda ~liie ma.tu! ll&Y&nı lıJ.yret bir 
beden ienasllbu aneder. 

Falı.a.t yliz ve onun hut.utu re•ıewedlrler. Eier bu nokiaya 
lizua pl•n ilıtlmam rösler!lınezse, oeneler bu hatları başlla
larma pek çabulı fu1< eWrlrler. Bu, olzln bir sımııudır ld, a
f &ll: b ir d iktaısn rı• veya ihmal netlcesl: raktbeJerinizln dik.kat 
llaZ&rDldan aul< lla.lama2. l.te ııen•lerln (blJhassa nullı ve 
ııa.as ellclk..., m.....Uat olan o tahripkar ııenelerin) cildlnlse 
omnd<te olduta oa biıılenıe (bldar"'te ca1rt malısfis) ince 
~!ere t!ıma.!Ur Jı:almayı nı~. 

z-ıa clldJ;n;zl sold- olan ve •izi pek ecılt ctela -nl<M6I& han.p 
eden bu inz&1an aıı..,.. Ye oa.l>ah KREM P ERTEV'le :JO.ı>IMl8imu ufa.lı 
bir masaJla ntedlnls. KREM PERTEV'iıı bu maclllOSdıe YÜ2 binlerce 
hencioslnla rlbl ol• de lıJ.;rret ve mA!mnunlyelle pJıli oJa.caltsınız. G6-
r-.ılz Ilı!. olmanız, - reuçllfhı.UI ı...rır- .....,.,,.,..,e söyllye
ceJdlr. 

KREM PERTEV'iıı teıiılblnddıl !aal anasır •n derin e!zcllerl b ile 
lalede recltmly•celttir . Bu(ibıclen itibaren ah de bir tüp KREM PEit
TEV'i tuva.ıeı masanızda b lllanduronuz. O, &3'1!1 samanda wrt. rü:ıl'ir

lana ve kuvvelli sün .. !n en iyi muhafızıdır. 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz Gedikli Okulu müsabaka 

imtihanları ilanı 
Denlz Gedikli Ortaokul\llla J;ayıt edilen okurların rnü~abaka 1mtlhanla

r1 18.8.941 Pazartesi sabah saat 9 da yapılacaktır. 
Okurların ayni gün ve saatte Deniz Komutanlığında bulunmaları ve 

yanlannda kuışun ve mürekkepli kalem ve U.stik bulundurmaları. c6743> 

Devlet De11iryollırı re L imanlırı isletme U. İdıresi İ linlırı 
AJağlda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gösteril,. 

miş olan Ankara hastanesi çamaşırhane ve mutfak tesisatının yaptırılması işi 

18.9.941 günü sat 15 den itibaren kapalı •ar! usuliyle Ankarada idare bina
sında sıra ile ve ayn ayn eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girn1ek istiyenlerin listeleri hhasında yazılı muvakkat temlnat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tek.liflerini ayni &ün saat 14. de kadar ko.. 
miryon rclsllğ:lne vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpa:;ada 
tesellüm ve sevk §efliğinden dağıtılacaktır. •8497> 

Yaptırılacak tesisatın adı Muhammen BedelJ 

1 No. lu liste muhteviyatı çamaşırhane 
tesisatı. 
2 No. Ju l!ste muhteviyatı ıııutlak te:J.. 
ıatı . 

* * 

Lira 

9375.00 

18750.00 

Muvakkat Teminatı 
Lira 

703.13 

1406.25 

Muhammen bedeli (1047) lira (40) kuruş olan takriben 16,552 metre mi-

kAbı 10 kalem mublellf eb'atla çam tahta, dilme ve kalas (29.8.1941) Cuma 
günU saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon lara

iından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
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• ·-- ·-· ---~ • - - • ~~ı•ı= • Soldan eağa: 
1 - Yok!ulluk, nota, 2 - Yüksek, 

küçük, 3 - Finlandiyada bir göl, 
4 - Fıkarayı besliyen yer, çok değil, 
~ - Ö• yurt, 6 - Nota. hlddeUJ, 7 -
Çok !&yık, perde, 8 - Fabrikanın 
yaptığı şeyler, 9 - En kısa, iki harl 
yanyana, 10 - Bir iş için tayin edi
len \'akit, eski sinemada meıŞhur bir 
komik. 
Yukarıdan aş:ığJya: 

1 - Mey getiren, maksat, 2 - Aza
rnızdan, eğri, edat, 3 _ Falanın ar
kadaşı, kanun, 4 - Nakil vasıtası, 

isim, 5 - Çok iri mahlük, pislik, 6 -
Çadır, 7 - F.ski padişahların basla -
rına koyduklan, bir nevi temizleme, 
8 - Nota, memuriyetten çıkarmak, 
9 - Su, inat edercesine, JO - Uyan ... 
dırmak, tamuru bol yer. 

Evvelki Günkü Bulmacamızın 
HalledllıniJ Şekli 
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Basın Birliği Azalarına 
Basın Birliği İstanbul Mıntakası 

Reisliğinden; 

Merkezde hazırlanmakta olan mu
vakkat basın kartlarına yapıştırılmak 
veya buna ilgili dosyalara konulmak 
fizere Aza.mızın dörder tane vesika fo
toğrafı ile son iş ve ev adreslerine lü
tum vardır. Gönderilecek. cetveli ge
ciktirmemek Uzere İstanbulda ve dı
ıardakl 5.uımızın nih.ayet bel$ güne ka
dar bunları mıntakaya tevdi· etmeleri 
rica olunur. ,------.... TATİL ESNASINDA 

ÇOCUKLARINIZI 

BERLiTZ 
Lisan Derebaneeine 

Ka.ydettirtn iz! 

BiR ECNEBi LİSANI 
Öfrenlrler. 

Hatlada 3 den Ayda f Lira 

Beyoğlu: İstik!Al Caddesi 294 

Y;~;;ı~;daki muh~~erele 
Yazan : O•man Cem~ 

-1-
Paıar günleri Vehefendide yapı -

lan at yarışlanndaki muhavere1er -
den: 

- Farkında mısın Nerimanda iş 
var bugün! 

- Sakın ha. Nerimana ıöııiıl \'e-
reyim deme yanarsın! 

- Kime vereyim ya? 
- llümahatana yapıı! 
- Ya Çobanltızı? 
- Çobaııluzına bağlan! Malümya, 

çoban armağanı çam sakızı da olsa 
makbuldilrl 

- Kısmet nasıl? 
- Adı üstünde, Kısmet ııteı Kıs-

metinde olanın k~ğında tıkarmış! 

-2-

- Anne bak Neriman ne tüzel, 
hele f!Özleri, bele saçları, bele atzı,, 
burnu.. Tıpkı Neriman ablama ben
ziyor. 

Ceket omuzda biri: 
- Hele kuyruğu! Kuyrugu da b! -

ilin terllkci Mebmedirı kAlı:illlerine 
benziyor! 

- Anneciğim, Nerimana mı bir bi
let alalınl, Cemileye mi? 

- Bilmem ki. Cemileyi pek gözüm 
tutmadı. Hani bizim Nazmlye teyze
nin geJini ıibi hem biraz somurta:an, 
Hem de biraz yere bakan, yürek ya.
kan bir şey .. 

- Geçen sene bu Misin bir de &lılr 
kardeşi vardı, o nerede bu sene? 

- Hasta imiş zavallı! 
- Allah eifalar versin, vallahi ye ... 

rini yurdunu bilsem bir şişe kolonya 
ile gider yoklardım kendlsinll Mü -
barck hayvan, geçen sene bana ne 
kazandırmışb! 

- Umacı başka hayvandı canım, 
adı Umacı idJ amma, kendj düldüldü, 
düldül! 

-3-

- Vre, poU kalos hayvanı • aftosi 
KranfiU .. 

-- Ok! Karantlli poli kalos, poli 
kalos, hem de poli emortos h3J1'vani Ro 
mans! Karanfil meta Rüzglri, Romawı 
meta y!ldlriml 

ı:tıer·· 
- Nah, nah, nah more talS' 

ranCll1, ELertc Romans! Ki J 
- Peki! Haydi pani Jigot'll rt 

pare dlyo ganyan Roman~. P' 
pl.5.se Kranfili! 

-4-

- Sen beni diine, sen t>t
01

, 

değoorsam sanma ki boş 13f~}tl' 
rum. Biloorsun Alişah de0ill~ 
kim binecektir, Horvart b. 
Horvart oy lesine şofördür Jtı ... 

- Ne şoförü, taksi, yoksal'l'I 
yon? ~~ 

Şey, pardon, dilim ~.,r<I' 
boi ver, geç, cokey diyece~!,.., 
för demişim .. Horvart öyl~
keydir ki değil ah, h3'-5.. ıı, 
merkebi bilem birinci getırlf !!' 

- Bükete binecek ohın 
fenadır sanki? . Jf 

- Fena diyen yok, lAk ırı c! 
ustadır, Baryam daha kal!•dl6., 

- Öyle isem ne aJahnı ~ıı;ı 
ıab Taksim Karanfil aıaırrn · -"' 

- Yook, Alişah taksim Ii-urı". 
du alacaksın . ,p 

- Duduyu da nerden çıkB ı 
- (Elindeki programa b•I<" 

don, dudu değil ahbar, batıııı 
Humma hatun .. İkisi de bir 
eelir ya ne isem! 

-5 
_ Usta Slmon! 
- Buyur canım! dl 
- Geç!'n yılın goşulııı1"111 

tastamam yetmiş beş lira gııd• 
hayvan b1ğun yoh mu bı.ırfl 

- Yoh canım, yoh! ., 
- Ne Jdi '() hayvanın adı 
- Olga! ~ 
- Hay ocağı yanası OlP 

olurdu böfiln de burada oı<'t( 
benim sadaganlı gocacığım "f\İ' 
ğül>e gayrih, elli lira daiı3 
sa idi! , 

- Gene gazanırız baynııll'fl 
- 01ga yoh~a nasıl gaz~nı 

Olgıı yohsa, Sava \'8'· 
21
; 

- Hangi Sava, bizim 
pakkal Sava mı? . 9 

- Yoh, onun süt biliıderı 

•s:'&lliZ.'!llZlrll Leyli •Nehari~ Kız• Erkek • '>'4. 

Şişli T er~kki- Lise61 

j 

1 - Yuv&1 İlk, Orta ve Llse kısımlarına 15 Ağustostan jti~t· 
talebe kayıt edilir. Tatil hariç her ıün 9 dan 12 ye kadar ve U te• 

kadar Okul İdaresine müracaat olunabUir. 

2 - Eski talebe 5 Ey!Qle ıra dar velilerinin 
ı' 

ıahsl müraca.atiY1' 
yıllarını yenilemelidirler. 

-Nil~!ö.'11" Tarifname gönderilir. Tel: 8054~ 

Toprak MahsuHeri Ofisi İstanbul Şubesiııd' 
100 - 120 lira ücretli iki cıeg;.,. .. ,en kontrol memuru ile 85 ı.ra ~~ 

muhasip alınacaktır. 3656 ve 36~9 sayılı kanunlar şumulüne d..ıh1l 
lerde ~alışmış memurlardan imühansız olarak ahnacağndan taJipleriflı1' 
servis vesair Jüzumlu vesikalarlyle IJ man Hanındaki şuberni.ıe 
atlcri. c6891> 

1 ,- IST ANBUL BELEDİYESi iLANLA~! 
Bu jşe girmek ist!yenlerin (78) lira (56) kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

mUracaatleri ıazımdır. Karaağaç n1UessesaU için 

1 -
~~==~~=~~~~~~~~ , Tahmin Bedel! İlk Teminatı 

. Jçi~f!J.-oı :::: :: Bu işe ait §arlnameler komisyondan \'e Mudanya - Bursa Hattı İşletme 
Amirliği ıaralından parasız olarak dağıtılmaktadır. (6793) 

* 
Muhammen bedeli 12.SOO (On lltl bin üç yüz) lira olan 15 ton sa! bamın 

kibrit 22/8/1941 Cuma günil saat 15 de kapah zart usulü ile Ankarada idare 
binasında s~tın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 922,50 (Dokıız yüz yirmi iki lira e!U kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklltlerinl 
ayni &ün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri JAzımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
şada Te>ellüm ve Sevk Şefliğinden dağ~tılacalı:tır. (6670) 

istan~ul levazım Amirl iği Satınalma Komisyonu İlanları 
Otuz bin adet un. ve 20,000 adet erzak çuvah a.lınacaktır. P~~rlıkla 

eksillmesi 12/8/941 Salı günü saat a de Tophanede Ist. Lv'.. Amlrlı4ı satın 
aıma komlı.yonunda yapılacaktır. Nüm uneleri komlsyt>nda gorulur. Un cuval
ları ıuı veya Adana mamulatı bezlerden olablllr. 1:aliplerin teklif _edecekleri 
fllit ilzerinden ilk teminailarlyle belli vakıtte komı5)'ona gelmelerı. 

(151) (GGSO) .... ...,. 

Miktarı Tutarı 
Lira 

İlle Teminatı 
Lira Kr-

Cinsi 

2,500 Adet 875 6~ 63 Siyah valka. 
20,000 Jl1etr• 6000 450 Kurşun! astarlık. 90 arz 
36,000 > 10,800 El O ll~ki 
10,000 > 6000 450 Telô. 

• 75 • 
70 • 

3,000 > 3900 292 50 Kıl teıA. 
6,000 > 5400 405 Kol asları. 

400 • 600 45 Triko tin. 
5,000 > 0.500 787 50 Astarlık sal«n. 140 arz. 
7,000 • 5600 420 Lavantin astar. . 
Yukarıda yazılı malzemeler pazarı ıkla satın aJınacaktır. Ayrı ayrı taliP-

lere de ihle eclileb!lir. Eksiltmesi 13/8/ 94 l Çarşamba günü saat 14 de Topha
ede İst. Lv. Amirliği satın alma komi syonwıda yapılacaktır. Tahplerin bel
~ vakitte komisyona aelmelerl. Nümu neleri komisyonda görülür. 

(153 - 6652) ... ...,. 
Opel IJ\8rka kamyon tamir ettirile

cektir. Pazarlıkla eks!'.ômesi 14/8/941 
Perşembe günü Eaat 14 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapııacaktır. Ke$if bedeli 500 
lira kat'! teminatı 75 liradır. Taliple
rin belli vakitte komisyona ıeJme ... 
!eri. (162 - 6841) .. 

Beher lı.ilo•una 94 kurı11 25 santim 

fiat tahmin edilen 43,725 kilo 11 ve 12 • 
No. Çink:IJ levha alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 12.'8!941 Salı rünü 
saat 14,30 da Tophanede İsi. Lv. A
mlrUği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kat'I teminatı 6ı81 l!ra 
65 kuruştur. isteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (156 - 6747) .. 

25 wn kuru ota teklif edilen 

11 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Dans Mü. 

(Pi.) 
18.30 Serbe•t Za-

man 
18.40 Jllüıık (Pi.) 
19.00 Ko~uıma 
19.15 Köy havalar 
19.30 Haberler 

19.45 Fasıl hey'et! 
20.15 il.ad. Ga<. 

20.45 Halk tilr-
küsü 

21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Şarkılar 
21.25 Hosbes 
21.45 Müzik (Pi.) 
22.10 Dans Mü. 

(Pi.) 
22.30 Haberler 
22.45 Ca. (Pl,) 
23.00 Kapanış. 
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fiat pahalı görüldüğünden pazar
lıkla eksiltmesi 12/8/941 Salı gü
nü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amfrliği sa1ıınalına komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1500 
lira kat'i teminatı 22!1 liradır. 

(157-6799) 

* 3 : 4 beygir kuvvetinde elektrikle 
işler bir adet daire bıçkı n1akincsi ile 
yecl.ek edevatı alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 13/8/ 941 Çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma koml~yonun~a yapılacak
tır. Alevcut malı olanların katalok ve 
tC'mintlariyle belli -..·akltet koınlsyo-

"" ııelmelerl. ( 161 - 6840) 

1302,6~ 97 '70 

1207,21 95,55 

<6140,00 310,50 

739,2: 55,45 

ton lave maden kön1üril. ,.r1· 
Karaağaç n1üessesatı Jçin ııh0 , 
pürge, kürek sapı, balta sBPı. ,ı 
Karaağaç mües:;esah jçind~ 
kendlr, halat, boya, has1r, 
vesolre. ; 
Karaağnç milesscsatı fçin1'tı' 
Cıvata, somun, zımpara 

muhtelif e~ya. .~ 
Karaağaç müessesah işçiler• 
nacak 414 çift ı~stik çi•rT1" ; 
Karaağaç milessesatı içirı 
elektrik ampul ve levaz11n1• 

n'' Tahmin bedelleri lle ilk ten1inat m ik.tarları yukarda yazılı J1l 1~1 
satın alınmak üzere ayrı ayn acık eksilt meye konulm~ştur. Şartn81 rt_ 
bıt ve Muamelftt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. lho.le 21 IR '94 iııft 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk. tcınj)l~I' 
buz veya mektupları ve 941 yıJma ait Ticaret Odası vesikalarırle 
muayyen saa~ Daimi Encümende bulunmaları. (6709) 

.... ... 
ıtri Karaailaç "ll!üessesatı buz fabr lıası ve sotuı. a•a ma!ı>e" 

rının etrafmdaki kaldı:rımların tamin ,?e rampaların inşas1 3çıl< )it' 
konulmuştur. K"'lf bedeli 3175 lira 35 kurUJ ve ilk teminatı 238 .ıe , 
rustur .. Keşif ve şartname Zabıt ve Mu ameıat Müdürlüğü kal~fl1~#, 
bilir. Ihale 21/8/941 .l'Prılembe gi*ıti aaat 14 de Daimi EnciıJ11 ;~if'· 
ca.ktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale ta~11J1_..1 
kiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdü rlüğilne mi.ıracaatla a~~ca ıJ,sı 
ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günU J11 
atte Dalml Encümende bulunmaları. (6707) ... ... 1 

.ıııı ' Darilliceze milesseses! için de!aten teslim edilmek ıartiyle • pııP • 
8000 kilo sodeyaJ, 900 kllo tereyağı ve 2500 kilo beya• peynjr ~~ J~ 
sullyle eksiltmeye konulmuştur. Mecm uunun tahmin bedel! 166 odar 
teminatı 1252 lira 13 kuruıtur. Şartnam e Zabıt ve Muame!At ~! fi ı 
leminde ııörillebilir. İhale 22.8.941 Cıım a günü saat 15 de DairT1

1 
gtl 

yapılacaktır. Taliplerin flk teminat makbuz veya mektupları, ~ 
ait Ticaret Odası vesikaları ve kanunen ıbrazı lftzım gelen diğe~ t!"' ı 
2490 numarah kanunun tarif atı çevresinde hazırlıyacakları. t~p 
nnı ihale ıuniı saat 14 de kadar Dalml Encümene vermelerı l / 

• 
Fen Fakültesi Dekanhğınd~~ı:~ 

940 _ 941 sene>i Erkek Talebe Kampları ve Kız Talebn1n 19ııµ 
lacaıtından 16 Ağustos 941 tarihine kadar askerlik dersi gören • 
nln Univeraite Talim Taburuna başvurmaları. «6817> / 
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