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S:ıhJp ve Bapnulıarrirl: ETEM İZZET BENİCE EN SON TBL&aAFLABI VE BABEBLEBI ViREN AKŞAM 8AZETBSI 

SAKALIM 
SONU NEYE 
VARACAK? 

SoVyet • Alman harbi 
Karadeniz iıtikametin • 
de bilhassa yeni inki • 
§aflar kaydederken harp 
cereyan ıekli ve neticeıi 
hakımmdan yeni ve çok 
enteresan, orijinal bir aaf. 
haya ııirmit bulunuyor· 

l' . . 
~ETEM iZZET BENiCE 

, ~•Y.et _Alman harbi; Ukrayna 
'Ilı"-) • tısınde ve Karadeniz istika-
~llıde yeni inkişaflar ıınediyor. 

il trlı.ez cephesinde n şimalde 
'1~ llıtıkavemetinin gün geçtikçe 
-C det bulduğu ve Almanların pek 
~ •ayiat karşılığında ya\'aŞ a
\ild·lltla ilerlemek imkanını bula. 
ttıı ilıleri gözden kaçnuyor. Fakat, 
>iıı Q{l cephesinde Alman ordusu, 
lıu~ Alman tebliğlerine nazaran 
lit' Y•ni ordusunu parçalamış ve 
.,,.11•~ mecbur etmiş haldedir. En 
\iı lebiiğ; ric'at eden kıt'alara 
ıı_ ~ ~iı-er ulaşıldığını ve bu ara
~ ~ÇUncü Rus piyade tümeninin 
)o lllıJıa olunduğunu haber veri
~;,'· a~s tebliği bu yolda kat'i fi. 
llıtı •dınDJiye müsait hiçbir sözü 

..:a etıniyor. 
~ ltdracfan verilen haberlerle 
~~ ln tebliğini kontrol etmek 
t-. a kolaylaşmıştır. Londra; Röy
~rııı b' 
sıı ır telgrafı ile Alman ordu-
tö:~n .. l.lhaynada çok ilerlemiş 
ftııı~lıtuğünü, Odesa üzerindeki 
~~ 1•lıenin çoğalmış göründüğünü tı,~kat Rus ordusunun bozuldu
l:ııu .~air bir haber bulu.nmad.ı-

soylüyor. 

Vişi hükumeti 
kat'i hiç bir 
karar almıyor 
Oeaeraı Veygaad 
lıablae toplantıları· 
na iştirak etmeden 
Afrikayı dindi 

Londra 12 (A.A.)- B.B.C. Bü
tün tahminlere rağmen, General 
Veygand Vişide kabine toplantı.. 
lanna iştirak etmemiş ve dün şi
mali Afrikaya dönmüştür. 

(Devamı 3 üncü Sab!iede) 

Bulgaristanda 
İngiltere aley· 
hine •• • 

numayış 
Sofya, 12 (A.A.) - on: Avam Ka

marasında Eden tarafından Bulgarlar 
aleyhinde yapılan beyanat Bulgaris
tanda infialli tefsirlere yol açınağa de
vam etmektedJr, Gazeteler, İngiltere 
aleyhinde nutuklar ve makaleler neı}
retmektedirler. 

Asedovgrad'da talebe kongresinin 
atılı~ında DahiUye Na1.lrı Gabrovski 
tarafından !:öy1enen nutuk İngiltere a
leyhine nlımayişJere yol açmıştır. 

llatbuat, Dahiliye Nazırı tarafından 
söylenen rlutkıın İngilterenin Bulga
ristana kaı ı daUna hasmane harE:ket
lerde bulunduğuna dair olan kısmında 
ve Eden'in tedhiJterinde Lc;rar etmek
tedir. 

Berlin radyosu 
dün gece bir
denbire sustu 

Londra 12 (A.A.) - •B. B. C.> Ber
lbı Radyosu dün saat 10 buçukta su~
mu~. lCu da So\•yet tayyarelerinin 
bir akın yaptıklarına aUtmet sa)·ılı

yor. 

Soeyetln 

ALMANLARA OOBE 

Harbin bu saf
hası ka t'i bir 
mahiyet gös
termektedir 

Moskova ve Le
ningrad ciddi teh
dit altına girdi 

Londra 12 (AA.)- D.N.B. nin 
dün akşam bildirdiğine göre, Uk
raynadaki muharebeler şiddetlen· 

(Devamı 3 iincü Sahifede) 

Birçok Meb'us geldi 
Meclisin tatil olması mOna.ebetlle bu 
sabah bir çok mebuslar Aıılr.arad&n 
~ehrimıze gelmlşlerdir. 

~-~!aşılıyor iri, Alman erkinı
llııı~)esi Smolensk bölgesindeki 
~, \'emetin şiddeti karşısında 
'tıı "nınnıi yoklamalar arasında 
~b Up cephesini taarruz harekiı.. 
dıı ';inkişafına daha müsait bul
)~d ~•n, Macar ordularının 
lt.ı11?"ı ıle de en büyük kuv\·et- 'Cıkldar ıırtlarıadakl orman yaagım 

(}dı bn cepheye saldırdı. 
dıı,11 eııanın düşmesi ve Alman or. 
~•ld ııun Karadenize inmesi; her
ltş~~ harbin mühim bir safhasını 
~, (}d edecek; Nikolayef ile Kiye( 
~lııı· asenın irtibatı tamamile ke
dıı~~ bulunacak ve Alman or. 
)tfı' belki de Ode•a ve Nikola
ıaı,~•ıı imal ilt.' irtibat aramıya 
l'>i ·'.' "• Ukrayna sanayi bölge
~!~ tehdit etmi~·e uğraşırken; t,0ldan da •Ür'atle Dinreperi 

Mısır pişirmek için 
yakılan ateş 180 

dönüm yer yaktı 1. 
Yangına sebep olan küçük çocuk yakalandı 

'' Ye'..Kınma ulaşmıya . 3i\'aS· 
~ -.: lnşürmiye ve sahil bol ug. 
'i "erayi Kafkasa doğru ilrr
~· Çalışacaktır. Bu harek~t 
je ta '11da Almanların geniş ölçü
~a.._1tY~~e faaliyeti göstermeleri, 
~l;ıı.ı tlu kıtaat indirmiye çalış-

Çengelköy c;vannda Hasippaşa 
çiftliğinde oturan Ali Çakmağın 
oğlu 7 yaşında Hüseyin Çakmak 
babas:ndan habersiz tarlacian ko

pardığı mısın bCyük babasının 

tarlasında pişirmek için ateş yak. 
mıştır. 

lııaııı "e Karadeniz Sovyet harp 
~nııı arını tahrip ederek Rus do. 

:'ti ~asını imhaya gayret eyleme- Hırvatistan da 
~ .. aı 'lı me'mnldür. Fakat, bütiin 

ııİııy,ıuıal"ı yerine getirebilmek; sabota1· yapanlar 
\ıatııı. ller gerisind<'ki Rus tahki. 
)tt;ıı. 111 '1e Rus ordulannın vazi- d d 1 
~eı: bağlıdır. Eğer, Sovyetler İ am e İ iyor 
~~ bh kadar inen Stalin tahki-
'~a ~ttının gerisinde, Kırım ve Kahire 12 (AA.)- OfL Hubli-
'ıllıat ~arı koruyacak diğl'r tah. anada sabotaj hareketlerinde bıı-
~lııaıı •demeleri yapmam1ş!arsa; lunduklarından dolayı on bir SJo. 
ı.:_ııı 11 l{ ınotörlü ve :ı:ırhh fırkala- vak idama mahkum edilmiştir. 
İlli ~01 •fkasyaya doğru ilerleme- Paveliç hükumeti, Yugoslav hü-
) "'-ı il 8Ylaşabilir ve diğer bir ih. kumeti ile hicret etmiş olan Hır-
.~>a d ·~ .\iman ordusu Kafkas- vatlann emvalini müsadere et-
':" li 0ı:tıı gelmese dahi Kınm- mektedir (Devamı 3 tıocü SabUede) 
~ ... dİ\i"'-le doğru çıkabilir ve 1------------
~l'tin~uı ınukavemet hatlannı K I S A C A 
\ iltı.,lı!ı eıı. sarsabilir "• Rus 
\~ııiyes.'?1 hattı ııe Rus kuvayi Para ile delU 
~hiııt. 1

;'. iki ateş arasında hıra. ile 
tıı il lla 1!hakika, bu klasik as- 11ra .. 

ı ~. ıarıyelere röre; ifası çok İran hüldtmetı nezdinde Sovyetlerln 
l:ayriınümkün sayılabilen yeni bir teşebbüsünden bahsolunu-

,.. ~amı 3 üncü Sah!iede) yor. Teşebbüsün mevzuu Almanlann-
1~ kinin aynidir ve .. sadece blr UAvesı 

b ''s ~==========- vardır: AA 81 f:t1Nci MUKA.FAT _ İrandakl Alman sayısını azal~ 
l "c~O:rıcY, O z mak Tahran hUkOmetinln menfaatine 
" ""' değildir. 
b , ·- ' A Bizim mahut arkadaşla bu bahsi ko-
" nuşuyord"k ela: 
l R _ Demek İn&ilizlerden sonra Rus-

lar? .. 
~ Diyecek oldum. Mahut, daha cümle-
' 1 mi bitir:rıeme ve fikrimi tamamlama-

ma fınat \·ermeden: r - Bu 4 para ile değil, Slr& ile .. 
•°R''°' :J~.·-'4 Diyerek, na ve etti c 

- Bakalım daha neler olacak?. 
,._ ŞEJCİB 

Fakat bu e>nada r.izgiır şiddet
le estiğinden yangın çıkmış ve ge

niş bir sahayı işgal etmiştir. 
Üsküdar, Suadiye itfaiyeleri ile 

Beykoz jandarma kuvvetleri ve 
halk bütün gece çalı~ıruş!ar, saba. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Kuruçeşmede
ki garip çöp 

yeri kaldırıldı ! 
Kuruceşnıede •Kırba(' > sokağında 

oturan bi.- okuyucumuzdan ald1ğlm1z 

bir ınektlıp üzerine m<'zkı\r ı-okağın 
Belediyece çöp deposu (') haline geti. 
riln1c:.;ine hayret etmiş ve evlerin a.ra.
:iında çöp biriktirmek doğru olmıya. 
cağından bunun sür'atle kaldırılınası
nı istemi~tik. Dün mcmnunjyetle öğ
rendiğimize göre Belediye ncşriyatı
ll"..lZJ nazarı dikkate almış ve derhal 
burasını temizleterek çöp tecemmu 
merkezi halinden çıkarmıştır. MezkQr 
10kak halkı Belediyenin bu lıııua.siJ'e
t'ne teşekkür etmektedirler. 

19 yaşındakile
rin askt~rliği ve 
asker ailelerine 
edilecek yardım j 
Beriki kaaaa da dO.a 
~ mınaka,aıardaa 
. ioiıra kaba' .lldlldı 

Büyük Millet Meclisi dünkü cel 
sesınÇle mühim kanunlar kabul e-

l der~ ~5 n lC:c kadar tatil ka l.ı 
verm ı~tır. , ı , n ı 3 ünrı b41 ifE ;e) 

tarafından ttlr alınan bir kııı.m Alman askerleri 

Amerikanın 
Vişi ile siya
si münasebet
leri kesmesi 
muhtemel 
Vaşington, 12 (A.A.)-cB.B.C.> 

Birleıik Amerika He Vlıl arasın.. 
dalti münasebetler 11\likçe gergin. 
leşmelrted1r. İleride ıayel diplo
matik münaaebeUer kesillrse, bu 
bir sürpriz oimJ:1aealr.tı.r. Vaılnl
tonda vwe Jı:arıı Jlimat azaı.. 
maktadır. 

~ SOVYET TEBLIÖI 

Roman yadaki 
Çernovoda De· 
miryolu köprü· 
sü tahrip edildi 

Ukraynada aynı 
mıntakalarda mu
harebeler o 1 uy or 

Moskova 12 (A.A.)- S<l'llyet 
resmi tebliği: 11 ağustosta Sın.o. 

{Devamı S Oncü Sablfede) 

Hifld~niye gelen ;apon askerlerinden 

Haliç vapurlannda tenzilat yapıldı 

Yeni tarife bu agın 
20 sinde başlıgacak 
Denizyolları İdaresine geçen Haliç 

Vapurlarında halkın lehine olarak ye. 
ni bir tarife yapılmıştır. Ayın 20 sin
de tatbik edilC'cek olan bu tarifenin e ... 
&aslarını yazıyoruz: 

Köprüden itibaren yeni tarife ile 

dört mıntaka ibda.s edi.Jın4tir: 1 inci 

mıntaka: Köprü - Yem arası birinci 
mevki beş, ikinci mevki çil kuruş. 2 in
Ci m.ıntaka: Kasımpaşa, Cibali, Azap. 
kapı, Fener, Balat birinci altı, ikinci 
dört kuruş. Gidip gelme birinci mevki 

on bir. 2 uıcl yedi kuruş. 
(Devamı 3 üncü Sah!iede) 

• 
ihtikar yapanları 
çabuk haber ver iniz 
Fiat Mürakabe Teşkilatı 
hemen takibata geçecek 

Fiat Mürakabe Komisyonu Re. 
isliğinden: Fiat Mürakabe Teşld
ıatı sayın halkımuın lbtiklira mü
teallik olarak yapacakları her 
türlü ihbar ve ıik!iyetlerl derhal 
tetkik ve takibe daima Amade ... 
dir. 
Sayın halkımızın tesbft edilml~ 

olan kfir hadleri veyıı azam! satı~ 
tiatleri fevkinde satış yapanları 
veya mallar1nı gtzliyerek satmak
tan imtina eyliyenleri, raturn ver
mlyenlcri, muhik bir scb<"P olma
dan fiat yükseltenleri hemen alft
kadar makamlara ihbar etmeleri 
rica oJunur 

\ruku bl1lacttk milrataat ve şi. 
k .}t.:tler ı-·n aş-ıgıdak telefonlar 

da hizmete Amade tutulmuştur. 
Vuku bulacak ~ik<'iyeUer buralar
da bulunan memurlar tarafından 
derhal nazarı itibare alınarak tah
kikata girişilecek ve neticeleri ay
rıca müracaat sahiplerine bildi. 
dirilecektir. 
Telefon No. 

22233 Fiat Mürakabe Bürosu. 
20952 Emniyet Kaı-akçılık Bü

rosu. 
41458 Galata Emniyet Baıko

m..!erf :ç.i. 

21135 Emı...onu Emniyet Amirliği. 
20J6i ne,, zıt Emn yet Komiser

li ı. 

t " Aımu • SO't'Jlt 

BABBINB 
818 BAB.IŞ 

ALMANLAR 
Nikolayef'e 
sarkıyorlar 

UMANJ 
bölgesinde şid
detli büyük 
muharebeler 

oluyor 

&imanlar lçlllcl 
Sovyet fır kaımı 
lmlıa et t ı klerlDI 
bildiriyorlar 

ALMANLARA 
GÖRE 
Alınan kaynakları, Cenubi Ulı:· 

raynada büyük takip muharebesi 
yapıldığını ve Alman kuvveUerl
nin, sür"atle Karadeniz sahillerine 
yakla.,qnakta olduğunu bildirmek
tedir. 

(Devamı ücüncü aahifeck) 

6ovyet tayym-eclri ~ çıkıl/Of' 

Moskova artık 
hemen her gece 
bombalanıyor 

Moskova, ll (A.A.) - cB. B. C.> 
dün gece Mosko\·a tekrıı: Alm.,, ta;•, 
yarelerinin taarruzuna uğramıştır. 
Dalga hallnd e_gelen tayyareler ı,.eh. 

rin açıJtlannda avcı1ar ve dafl batar
yalar tarafından dağıtı1m11 h•e de, bir 
kaç tanesi milnf•riden şehrin fızerlne 
ıelmtı ve bombalar atmıştır. 1 ır kaç 
evde basar olmu~tur. Bir Alm ... n tay .. 
yaresl düitirülmüştür . 

Ukraynadaki muharebelerin 
muhtemel neticeleri! 

(Yazan: EMBB.LI B.UaMAY SUBAY) 
Birkaç gündenberi yazılarımız

da Ukrayna cephesındeki hare

kattan bahsettik °l'e burada mu
harebelerin luzıştığ.nı ve bir hatta 

içinde yeni vaziyetler hasıi ola. 
cağını söyledik. Bu yeni vaziyetler 
artık başlam.ışta. 

{Devamı 3 Onc:ii Sablledel 

BÜYÜK ADADA BiR HIRSIZLIK 

Efendisinin 450 lira-• 
sını çalan Hacer lzmir 
vapurunda yakalandı 

~-------~ 
Merhametll ev sahibi pişman olup aftlıyaa 
hizmetçiyi alfetU ve para verdi. Fakat ... 

B:iyük1dada evvelki gün bir hırsız
lık vak'asJ olmtıı:tur: 

Büyükadada i~kel~ cfyarında otu
ran M. B<.'lharın hizrr,rtl;isi 27 yc:ıc::ında 

Ciddeli ıra cer Efencr -ine ait 450 lira
yı g iı.lice t:alarak akşam tb.lü istanbu-

(Devamı 3 üncü Sahl!ede) 

TASARRUF 80N01U 
SİZE KAZANDIRIRKEN 
J\.iemlekete de kazandırır. 

l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-. 

HALK FiLOZOFU 

NASIL OLURSA OLSUN.~ 

Odamın kapısı vuruluyor; 
ıayıf bünyeli , mahzun bakışlı, 
19-20 yaşlarında bir genç içeri 
giriyor. Müracaat sebebini an
latıyor: 

.,_ Miiessesenizde bir iş rica 
ediyorum.• 

Soruyoruz: 
._ Şimdiye kadar ıa:ıetelcır. 

de çalıştınız mı? .• 
«--Hayır .. • 
.,_ Ynı işlerinde mi ça~ 

11111k istiyorsunuz?.• 

•- Nerede olursa ... 
«-- Yazı işleri ayn, idare ve 

muhasebe ayrı, mürettiphane 
ayrı, makine dairesi ayrı, klişe
hane ayrı .. • 

O ;;ah ediyor: 
' 

•-Nerede olursa olsun efen. 
dim .. Benim için hepsi bir .. » 

•- Fakat, bütün bu a)·rı iş 
ve ihtısas şubelerinde hakikaten 
(alı~abilir, mu.-affak olur mu
sunuz? .• 

c- Buna enıin olun rfend ın.• 
•- Fakat. bu teminatı ne,·e 

istinaden \·eri)or~unuz?. ~la-

REŞAT F::.ı'ZI 

demki, bu işkrde şimdi~ c ka. 
dar hiç bulunnıadınız .. 
•- Yapabilirim efendim .• i. 

çimde ö~ le bir his ur .. llcrşeyi 
yapabilirim. Na~ıl bir iş ~erir· 
5eniz, \ ·eriniz ..• 

«- Peki, anbdık nn.ma, na. 
sı1 bir iş tercih edersiniz?.• 
•- Nasıl olursa olsun efen• 

dim .• Siz bilirsiniz; siz, naw 
muvafık görürseniz •• a 

İşin şayanı dikkat noktasl 
fU ki, •siz bilirsiniz• demesine 
rağmen , siz hiçbir şey bilmez
siniz. Çiinkii bu gencin ne ka .. 
biliyeti, ne istidadı, ne hilgisi 
hakkında hiçbir fikriniz ~ vktur. 

O, sadece bir i. ;,ıemek tedir. 

Amma, na~ıl bir iş olur~a ol-. 
sun .• 

Simdi biraz ~onra, \'l'rcceği
ni; nıC'nfi ceYap iizcrinl kapı .. 
dan cıkıp gidecektir. Rir resmi 
dairc~~·e, bir tic-:ırcthnıu:·~·c.•, her· 
hanı,:i bir ba~ka ınüessCSl'\·e dai· 
111::. hö' le •l.ialcttn~·in bir l • 
i~ll·nıt:k i~.ın müracaat t."derck. 
tir. 
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İSPAXA(.H . · 

AS • .\LETI 

llat ırınıza, bir gün, Ispanak to. 
bumu ihtikarı )·apılacağı gelir mi 
~'ili?. llu ~le, bir kıskançlık olsa 

gerek.. Maydanoo: tohumu ihtikin 
başlayınca, ispanak tohumu kıs
kan~tır. Öyle ya, her.ikinin ne 
kusuru var?. 

Fakat, Allahın sebzesi ve yeşil 
otu' çoktur. Eğer, hepsi birer birer 
!:öyle ihtikir heves ve merakına 
düşerse, netice ne olur?. Yana, 
öbür gün, ister misiniz, hıyar to
humu, fasulye tohumu, lihana to
humu, pırasa tohı t>.1u, karpuıı to
humu, şalgam tohumu, turp to. 
hUınu ilih .. ihtikarı da başlasın!. 

İspanak ne ka.ür asil oldul!'u11u 
ubat etti!. 

MEZARLIK 

VE PLAJ 

Kimse üzerine birşey alınma-

sın, amma, bir haber, tuhafınıa 

gitti: Belediye mezarlık müdürü 
olan zat, Florya plajları idare mü
dürlüğüne tayin edilmiş!. 

Güzel bir tesadüf. Mezarlık i.. 
şinde taptaze bir bayat işi başına 
geçsin!. Maamafih, plajları da bir 
nevi ölüm vasıtası telakki etmi
yor musunuz?. 

İtiraf edeyim: Ben, ne zaman 
plaja gil-iem öldüğümü hissediyo
mm. Çünkü, insanda, o manzara 
karşısında can mı kalıyor!. insa. 
nın ne eli tutuyor, ne ayağı.. 

tÇKt 

YASA(;I 

Ajans haberlerine göre, Bindi
çinide içki yasağı ihdas olunmuş.. 
Buna sebep ne?. Bindiçinide son 
zamanlarda insanlar işi pek fazla 
auttılar da, gece gündilı içmeğe 
mi ha .!adılar?. 

Bizce, orada, bu kadar fazla iç
ki sarfiyalınm önüne geçmek is.. 
tiyorlarsa, şöyle yapsınlar: 

Bütün içkili gazinoların tarife
leri belediyeye gönderilsin ve 

belediyece bir fiat tesbit edilsin. 
O zaman, seyredin, kimse, iç

kili yerlerin yanına yaklaşabiliyor 
mu!. 

AHMET RAUF 

Yolların albDdald 
borular 

K 1ç aündür, Taksim meydanındaki 
inşaat nazan dikkatimi celbedlp du -
nıyor. yerler kazılmakta, borular- ıö

kulmekte, yenileri konmaktadır. Bu -
tun İstanbullular gibi, ben de, Taksim 
meydanında inşaatın eksik olıluıfunu 

hatırlamıyorum. Meydan a..fal\tır. Ve 
ılmdiye k:ıdar kaç defa sökü.lmüş, baı

tan 7apılmıştır. Her 7apılışta borular 
tanzim edılir. BLittin bunJara rağmen, 

t .ımir ıörecek bir tarafL bAl.1 k.al.m4tır. 
r:ır ıün, asfalt yeniden söi<Olür, yenL 
e ' n toprak kazılır ve meydan bildi -
L olz gibi taş, toprak yığını ile dolar. 

Yeni yaptığımu meydan ve yollann 
altına isabet eden boruları daha sağlam 
ve esaslı )·apsak, sık sık acıtması, ta
miri lüzumu hasıl olmasa ... 

BURHAN CEVAT 

IŞÇ 1 
mahallesi 
Sümer Bank fabrika-
lar civarında 
leler teşkil 

mahal
ediyor 

Sümerbank Umum Müdürlüğü 
bütün fabrikalann civarına işçi 

mahalleleri ve buralarda işçiler 
için modern ve bütün sıhhi şeraiti 
haiz evler inşasına karar vermiş
tir. Bunun için her fabrikanın is
tikbalde alacağı şekle göre civa. 
rında kurulacak işçi mahalleleri
nin projeleri hazırlanmaktadır. 

İşaret levhası 
Şehir harici yollara 

levhalar konuyor 
Belediye şehir haricindeki yol

lara işaret levhaları koymağa ka.. 
rar vermiştir. Birkaç yolun bir
leştiği yerlerde her yolun nereye 
gittiğini gösteren levhalar konu
lacak ve aynca her mevkie var
mak için daha kaç kilometre bu

lıınduğunu gösteren işaretler de 
yollara asılacaktır. 

Almanlar bizden 
tütün istiyorlar 

Almanlar memleketimizden 
mühim miktarda tütün almak i
çin teşebbüslere girişmişlerdir. 
Şehrimize gelen Alman ticaret 
mümessilleri tüccarlanmızla te

maslar yapmaktadırlar. Eski mal. 
!ardan da sat!§lar yapılması temin 
-0lunmust11r. 

BABEBl.EB 
j 
1 ViLAYET ve BELEDiYE: 

+ Dün sabahtan itibaren Kırkçeş.. 
me ıuları kesilmiştir. Bu sular bend
lerde toplanacak terşlh havuzları ya
pıldıktan fonra şehre akıtılacakUr. 

+ Ankara Belediyesi sebze fiatleri
ne narh koymuştur. 
+ Akt6r Bürhanettin Tepsi Bele

diyeye mli.racaat ederek kış mevslmin

cle şehrimizde vereceği dört müsame
r ile Şaiir!.azam Abdülhak HAmit ve 
Ahmet Mithat Efendinin heykellerlni 
,.apmak Lzere bir komite teskUi.ni ri
ca etmıştlr. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Bir rltın dün 25,65 kuruştan mtı
amele görmüştür. 

+ Yerli Mallar Pazarlarında basma
satışlannın nüfus tezkeresi ibraı.ı su

retiyle yapılınası muvaffakiyetıi neti
ce vermlşt. ı.r. 

+ Rom&nyadan mühim miktarda 
makine yJ.ğl ve petorl gelmek üzere
dir. 

+ Fasulye ve mercimek fiatıeı-in in 
tesbih Ticaret Vekaletine bildl ri lmlş

tr. Bugün Fiat Mtirakabe Konıi ::yonu 
fevkal.lde bir içtima yapacalı:tır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Port Saitte Haytada veba çık

mıştır. Bu iki liman mevrudalına kar
şı sıhhi tedbirler alınmıştır. 

+ Galataclaki inhidam altında kal
dığı -ı.annolunan komisyoncu HWCyi
nln sağ olup Galatada Gümıiilı: yanın-
daki yazıhanesinde 
mlı;tir. 

çalıştığı anlaşıl-

+ Floryada bir MeleroiojJ İstas
yonu tesis olunacaktır. 
+ Eyü~ Halltevi Temsil Kolu Genç

leri Bllecikte dün <Hissel Şayia• tem
ıılliııi muv•fakıye\le vermişlerdir. 

+ Aksarayda oturan 7 Y"i'arında. 
İlyas dün Yenikapıda denize girmiş 
bogulurken kurtarılmıstır. 

Tefrika No ; 23 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Yilzllmün buz gibi Uıümüş olma - l 
sına rağmen, vücudi.ımde ılık, bay - , 
ıın bfr sıcaklık var. Kulaklarıma ses- j 
uzaklardan buyük uğultular geliyor. 
!er doldu. S..hilin kumsal eleklerin! 
öpen dalgaları hatırlıyorum. Sonra 
Bir tek kuş sesi var. Neredeyim'!'. 
G<Sz kapaklanmın ardında. karanlık 

var. Bu aOzel meçhulun içinden cık
mamak içln gözlerimi açm.ı.yar1 ruhuma 

çöken sükılnun altın met'alesi ardında 
yüıiiyerek, bulunduğum yeri hiılerlm
le aramak istiyorum.. 

DJ.lgaların h ışırtı sı, suların uğul· 
tusu içinden ,!; tyrılan bir ses duymağa 
başladım. Yuzümde dolaşan güneş ı

ıı.klaruıın ı ıcak damlalarını hatır -
lıyorum. Bu sesde tıpkı o damlacıklar 
Cibi. F.ak.:ıt ruhuma damlıyor. B ir ma
na ffade eden, bir şeyler fısıldayan 

bu s;est. ruhumda Urpcrt.ilerle d inU... 
yonım, 

Ş:.ıurum sükünun altın me,'alesi 
aydınlı Jında ı.ıy .:ı nıyor. Sabahı, şeL\ -
leyi, Rı;;.;ebtn '-:alp sesini hatırlıyorum. 

Evet bu. damlacıklarla kalbime dolan 
Recebin kalbinin sesidir. 

Blrdenbı re ayıldım. Gözlerim ka _ 
l'.'llı faka~. koruyu, evin kapısı e$iğine 
oturan ve kucağındaki küçük sazına, 
bl~ gönül dili manasını ·vererek çalan 
Recebi görü.yor Sibiyim. Yine o meç .. 
bul içklden içmiş o sarhoşluğun hu! -
yası ile doluyum. Dik.kat ettim. Rece
bin sazı, sıcak dudakların söylediği bir 
13rkı gibi yavqlıyarak, hızlanarak in
liyor. 

Yavaşça kirpiklerim aralandi. Ba -
&tının üstünde koyu zümrüt rengi bir 
kubbe var. Her tarafa hep örnek göl
geler tortulanmış. Başımı şeslmin gel
diği yana cevirdim. Hakika ten Recep, 
kapı e~.i.ğinde oturuyor. Heybetli vü
cudü gol •elerin içinde bir heykel gibi 
SeÇiliyor. 

-Recep! .. 
Saz •esi bin!= durdu. Recep, telAşla 

evden içeri girdi. Biraz sonra gelerek 
baıJUcumda durdu: 

- Uyudwı! .. Nezik eni uyand:rma&a 

Birçok meslekdaşlar, sık sık hayat 
pahalılığından bahis ve şik. 5..yet edi -

yorlar. Bu.ıün, ben de bu mevzua da
ir bir yazı yazarak oku7uculanmln 
başını ağrıtacağım. 

Efendim, iki gece evve~ ıeytana 
uyduk. Bır çalgılı gazinoya saz di.n

lemeğe gittik. Keşke gitmez olsaydık. 

uza\mıyalım. otuı<d... Üıerinize a
fiyet biraz soğuk algınlığım vardı. Bi

rer şişe rakı içelim, ded.lk. Ismar\a... 
dılc. Geldi. Meze ısmarladık. Onlar 
da ı:•l.!L Yedik. içlik, su, söz din
ledik. 

SU, ı>et< de ihım Jihlm bir ,ey de
ğildi. Okuyan ba;ran da 6J'le .. Ne i.rie, 
vakit epeyce oldu. Hesap göm!e za

manı geldi. Hesabımız yedi yüz kil -
sur kuruş tutn1uş.. Hesap pusulasına 
şö,,ıe bir bakayım, dedim. G&üme 
150 kuruşlulı: bir madde i!lştL Dilr
kat ettim: Meyva 150 kuruş yatt4ydi. 
Saçlarım diken diken oldu. Derin bir 
d~ünceye daldım. 150 kuruşa veri
len meyvanm ne olduğunu size arze
deylm: 6 adet armut, ilti adet şeftall, 
yarım salkım üzüm. 

Şimdi, siz de, benimle beraber dil
vıınan ve hesap yapın.. 150 kuruşa 

olan bu n•eyvalann kilosu lı:aça ge
liyor. 

İki arkadaş, yalnız meyva yese,,dilt 
e bizden 150 kwı.ış alsalan!ı, hak ve

recektim. Saz dinlemek için iki kişi 

150 kuruş vermiş .. Makul.. Müessese, 
başka türlü nasıl idare eder1 . Bir çok 
masrafları var. 

Fakat, yedi yüz kilsur kuruşluk bir 
hesap tediye ediyoruz. Ve bunun 150 

kuruşu ır.eyva parasL Garsondan, 
Belediyece tasdllı: ediJm4 flat 11.ste -
sini istemedik. parayı verdik ve çık .. 
tık. 

Fakat. ftmdi soruyorum: Bu mey
va porı;!yonu ucuz mudur, pahalı 

mıdır!. Bu memlekette meyva bu.ka
dar nadide, az yetişen bir meta mıdır! 

Eğer, Beledlye İktısat Müdürlüğü 
bu sualimi halleder ve bendenizi 

tenvir etmek zahmetine katlanırsa 

minnettar kalırım~ Hic ol.mazsa, yük
sek meyva iktısadiyah hakkında bir 
f'lltir edinmiş olurum. 

R. SABiT 

Demiryolları memurları 
arannda deği1iklikler 

Devlet Demiryolları memurları 
arasında birçok değişiklikler ol
muş, şehrimizde dokuzuncu ve 
birinci ~!etme memurlarından bir 
çıoğu şark ve cenllp hatlarına ta. 
yin edilmişlerdir. 

Francala tevziatı aerbat 
bırakdmıyacak 

Francau tevziatırun serbest bırakl
lacağl hakkındaki şayialar Belediyede 
sal.\hlyettarlarca telczlp olunmuştur. 

Yalnız: tevziat genişletilecektir. 

Ermiı mağazan yanıyordu 

Beyoğlonda Balıkpazarında Andon 
biraderlere ait 13 numaralı Ermis ma .. 

ğa~ının üçilncü katından dün gece 

yangın çıkmış ve itfaiye 
-öndürülmüştür. 

tarafından 

( HALK SÜTUNU ) 
Eski türkçeyi de bilen genç 

bir kız İf arıyor 
Ortamektcp mezunu eski Türkçe

yi de mükemmelen bilen gene bir kız 
müessese veya ticarethanelerde ka

naatkAr bir ücretle çalışıp hayatırıı 
kendi yapmak, istikbalini hazırlamak 
arzusundadır. Şimdtye kadar biç bir 
yerde çalışmamış, durüst, temiz bir 
ailenin bu mahcup k:ızınt hayat yolu
na atbğı ilk adımda yanlarında vaz '_
fe vermek suretiyle teşci etmek is~ i . 

yen muhterem iş sah.iplerinin Son 
Telıraf Halit Siıtununda H. Y. z Y• 
7azmaları rica olUl\ur. 

kıyamadt, gitti. Seni ben eve &ötüre -
cetJm ... 

_ Ne gü.zel çallyordun Recep! O 
şarkının adı ne" 

Bir an durdu. Tekrarladım: 
- Sahi o ıarkının adı ne?. 
_ Adı yok. .. Öyle içimden geldi. 

Ne olduğunu bılmeden çalıyordum ... 
Birden sôzünü değLjtirdi: 
- Nezik, senin pabuçlarını getirdi.. 

Onları görünce güldüm. Bizim çarık -
larımıza benziyor . .• 

Ü$lilmde bana sıcaklık veren yumu
şak örtily;ı atarak doğruldum. Sandal
larınu giyerek ayağa kalktım. 

- Gidelim Recep!.. Nekada.r geç 
kalmışım ... Ortalığa kllranlık çökmüş ... 

- Birazdan ay dojjacak!.. 
- Belki biz yolda iken doğar ... 
Jtonıdan dışarı doğru giden çimen

leri ezllmı~ patika kuytululı:lar içinde 
beyaz bir şerit gibi önümüzde uzu7or. 
Yanyana yürüyoruz. 

Recebin evinin hududu, cAltın •de-. 
re• nin kıyısında sona erdi. Korudan 
çık.tnca ortalı~ın az daha aydtnlık oldu
ğunu gördüm. Önü rrı ilzde c.Altın dere• 
pırıttıtartnı kaybetmiş:, koyu siyah bir 
göl gibi durgun sula rile belirsiz akı -
7or. 

Kumsala gelince, Recep paçalarını 
sıvadı. Ben de saodallarımı ı:;tkararak . 

ikisini birbirine iliştirdim. Bu g.eniş 
ko.ranlık ular içime korkuya benzi-

/(MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHCET 

"Şu yorduğun şeye bak .. Al
i ah düşmanıma vermesin! .. ,, 
- Hey Koca Füzull hey! Ne büyük 

adamdır yahu! 
- Y ine mi başladın bira.der ? B u se

nin Füzuii'n de, bazı yerlerde hakika
ten füzull oluyor. Şimdi burada, adli
yede de Füz.uU'n in münasebeti var 
mı!. , 

- Olmaz olur mu? Bak yahu .. Ne a
dam be! Dağ gibi adam. Dağlar nasıl 
asırlardan asırlara intikal edene. o da 
ö7le ... Bak, ne diyOt" yahu?. 

.Haldr bakma bana kimseden sa
ğmma kemem., 

<Faki7ri pad~h - isi cedayi muh
teşemeın.t 

- ca.nım Hti gözüm .. Bunları sen 
ben anlarız amma, bugün anlıyan kaC 
kişi kaldı?. A benlm canını efendim.. 
Bunlar demode oldu artık, demode ol
du. 

•Gitti başından gönül ol servi kad
din sayesi> 

<Ağla itim ldbare tebdil oldu ikba
lin senin• 

Şu Füzull'ye bakıyorum da, sanki, 
hepsini kendi için değil, benim için 
söylemiş ... 

- Birader anlatamıyorum ki ... Bu
nun ayıbı, günahı yok.. Fakat, insan 
bir ıeyin üzerine fatla düşerse, so
nunda, maazallah ... 

- Ey? Maazallah, ne olurmuş! 
_ Tozutur yahu, tozutur-. 
-Yanı? 
- Yani 7elkenler ... 
_ Neyi yelkenler?. 

- Neyi olacak?. Aklını .. şuurunu ... 
- Ağzından yel alsın ! ŞıJ yorduğun 

şeye bak .• Allah düş ınanıma verme
sin!.. 

- Birader .. Biz burada muhabbeti 
koyulttuk amma, çağınnasınlarl 

- Yok canım.. Çağırsalar duyar
dık. Amma, bir kere gidip baka

J'llll. 
Koridorda oturduğu kanapedeıı 

bllttı .. 
- İki ı;özüm Füxull.. 
cSensiı: olman 11.J'rl mihnetten, belA

dan bir zaman-.. 
.El'aman hicran bell vii mihnetin

d.en el'aman!• 
Diye yürüdü. Çok geçmeden, pür\e.. 

1lş döndü. 
- Aman birader, dedi. Malılı:eme 

kaparuruş .. Dava kalmam~ .. Hlkim ırt
miş .. Ne yapacağu şimdi!. 

- Ben söyledim sana birader. Şim
di düşün bakalım. 

- Eyvah! Gördün mü başıma ge
lenleri? Ya. gıyaben karar verdilerse .. 
Davacı gelmedi diye d&\ra. sukut ettiy
se, ne yaparım ben!. 

- Füzuli'nin füzuU olduğunu $lmd.i 
anladın mı?. İşte FüzuU'nin kurbanı 
oldun._ 

- Bıralı: Allahaşkına şimdi şakayı 

da, :JU mübaşiri bulup bir çare arıya
lım ... 

Koridorlarda dört dönerek mübaşiri 
arıyordu .. Fakat, hayf ki, mübaşir de 
mahkemenin kapısını çekip gi~ti ... 

Arkadaşlarının teşvikile eniş
tesinin elbiselerini çalan genç 
fethiyi bırıızlığa t eş vık 
elblıeıerı ıatan iki genç 

e•ıp sonra 
tevkJI edildi 

Fethi isminde bir genç dün polise 
müracaatle bir hırsızlık ihbarında bu
lunmuştur. Buna göre Pazar günü. l'\ı.
at \'e Samih adında iki genç arka.d~
ları Fethiye müracaat ederek kendisinl 

blrsızlığa teşvik ·ve iğfal etmişlerdir. 

Fethi de c.nbrta birlik: olup Aksaray .. 
da oturan enlştesinin evin• girmiş ve 
üç kat elbise çalarak müşevvik. arka

daşlarına vermiştir. Yalnız bu arada 
ilci açtkgôı delikanlı Fethjyi baştan sav_ 
mat: için: 

- Sen eve git, nüfus klğıdını al da 
bwılart satarken bizden ı;Qphe etme-

acariıtan ve Almanyadan 
getirtilecek malzeme 

sinler demiş ve Fethi de saf bir hal 
ile evine gitmiştir. 

Fethi elinde nüfus k5ğıdi ile birlik
te döndüğü zaman hırsız arkadaşlan
nın yerinde 7eller cstiğilli görmüştür. 
Bunun üzerine h.Adlseyi ihbar etmiş 

ve bir müddet sonra Fuat ile Sanıihin 
elbiseleri 26 lira mukabilinde sattıkta
n anlaşılarak: yak.::ılannuşlardır. 

Polis Jhba.n tabldk etmiş ve adliye-
7e getirilen suçlular yapılan sorgula
rı esnasında suçlarını itiraf etmişler
dir. Sorgu1arı sonunda mahkeme, Fu
at ile Samihin tevkifierine karar ver~ 
miştlr. 

Demiryollarmda tenzilat 
bQ§lıyor 

İzmir fuarı dolayısile deıniryol
larında yapılacak yüzde elli bilet 
ücreti tenzitatı önümüzdeki cu'lla 
günündon itibaren başLıyacakt.r. 
Ayrıca İzmire doğru ita.ve trenler 
işletilecektir. Umum Müdürlük· 
ten bu hususta malfuııat bekleı1-
mektedir. 

1 
Yardım 
pulları 

Belediye asker aile
lerine yardım 

için p u 11 a r basbrdı 
Belediye, asker ailelerine yar. 

dım kanununun tatbiki için her 
türlü hazırlıklara başlamıştır. Be
lediye vergi ve resimlerine yapı
lacak zamlar için belediye matba.. 
asında birçok pullar da bastını.. 
maktadır. Bilhassa vesaiti nakliye, 
tiyatro ve sinema biletlerinde bu 
p11llar kullanılacakt.nc. 

Alım yerleri 

Yeni mahsul müba-
yaaları açılıyor 

Toprak Mahsulleri Ofisi mernr 
le.ketin bir çok yerlerinde yeni.. 
den mübayaa şubeleri açmağa ka
rar vermiştir. Ofisin hemen her 
kazada bir mübayaa memurluğu 
olacaktır. Evvela Trakyadan işe 

başlanmış, Lüleburgazda bir şube 
açılmıştır. 

At Yarışları 12 
hafta yapılacak 

Yarış Islah Encümeni İstanbul 
halkının at yarışlarına gösterdiği 
rağbetin arttığmı görerek gelecek 
yıl yarışları 12 haftaya çıkarmağa 
karar vermiştir. Diğer taraftan 
belediye de Veliefendi çayınnı 
tanzim edecek, koşu yerini düzel
tecek ve halkın yanşları rahat 
seyredebilmesi için yerler yaptı.. 
racaktır. __ .,,__ __ 
Vekalet aade yağ liatlarını 

tetkik ediyor 
Fiat Mürakabc Komisyonu Ti.. 

caret Vek.tıleti tarafından sade 
yağlara yerinde tesbit edilen fi
atları nazarı itibare alarak şehri. 

mizde toptan ve perakende yağ 

Hatlarını rewit edecektir. Sade 
yağların istihsal mıntak:alarından 
şehrimize nakli için yapılan mas
raflar hesaplanmaktadır. Bugün
lerde yeni fiatlar ilan olunacaktır. 

Dün akfam bir re.im aergi.İ 
açdJı 

25 inci Galatasaray resim ser
gisi dün saat 17,30 da Galatasaray
da açılmıştır. Bu sergide 180 kadar 
tablo teşhir edilmektedir. Ölmüş 
ressamlara ait tablolar da burada 
teşhir edilmektedir. 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü için Macarisan ve 
Almanyadan malı.eme getirilmesi 
temin olunmuştur. Yakında bir 
parti mal geleceği haber alınmış
tır. Bunlar geldikten sonra şehri

mizde yeni telefon almak veya te.. 
lefonunun yerini değiştirmek is

tiyenlerin müracaatleri ka.bul e- !==============================:! 
dilmeğe başlanacaktır. 

11 lira 10 kuruıluk iskarpini 
28 liraya .attığından 

tevkil edildi 
11 lira ıo kuruşluk bir ayakkabıyt 

28 liraya Reşit Baykurt adlı bir rnUş
terlsine p tarak ihtik:ir yapmaktan suc
lu Bak.er ~Iüe.sscsesI Dlrektitil.rü Salo
n1onun dUn Asliye İkinci Ceza Mahke
n:.ı.esind e au rusma:: t yapılmıştır. ~'[ııh .. 

keme, zikri geçen ayakkabının tetkik 
edilmek üzere celbi ve ayakkabıcılar 
CemiyeU Reisinin bahis ınevzuu dava
da şahit olarak dinlenmesi için duruş.
ınayı ba~ka bir güne bırakmış ,~e suç
!u Salomon hakkında tevkif kararı 
vermiştir. 

Evvelce de bir lhtik3r suçundan 
:nevkuflten kefaletle tahliye edilen 
Salomon tevkif olıınmustur. 

yen ürpertiler verdi. ilk adımı henilz 
atm.~tım ki durdum. Sabah zevkli te
maslarla &irdiğim sular, şimdi soguk. 
birer pra~ga gibi bileklerime dolandi. 
İç:im hakiki bir korkuyla doldu. Biraz 
daha ilerlersem sular. bir bostan ku -
yusu gibi der!nl01;ecek, karanlık su u
çurumuna düşeceğim. 

Recep, benim durduğumun farkında 
bile olmadan ilerlemi:;ti. Ayakları dur
gun siyah suları yırtarak ilerliyordu. 

- Recep! .. Recep! .. 
Diye h:lykıni1m. sesimdeki ürpentiyi 

sezmiş olınalı ki, büyük çağnılarla su
yu dalgaltındırarak yanıma koştu: 

- Ne var! .. Bir yerin mi acıdı? 
- Hayır, fakat bu karanhk sular 

beni korltutuyor. Suya düşecek, ve çağ
nadan boşluklara fırlıyacakmışı.m gibi 
korkuyorum .. . 

Recep, blr,ey •öylemedi. Düşünmeğe 
vakit bulamadım. E~lerek beni kol -
ları ara::tpa aldı . 

_ y,_·aş Recep beraber düşeceğiz.
- Korkma! .. 
Gözlerimi sıkı sıkı kapıyarak, başımı 

onun sıcak göğsüne sakladım. Suyun 
ortasına gelince yavaşladı: 

- Ş imdi seni kucağımdan atsam!.. 
Korkuyla b:ığırdım : 

- Su:5 Reeev! .• 
'Devamı var) 

AVRUPA .HARBİNİN. 
YENİ'i'MESElELERİ 

İngilterenin 
seyirciliği mi?. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
İngiliz tarafının son izahatiie 

bahis kapanmış sayılabilir. İngi
lizlerin harbin sonunda şarki Av
rupayt ya şunun, yahut bunun 
sevk ve idaresine bırakacakları 

yolunda geçen günlerde çıkan 
bazı neşriyat hayli tefsirlere yol 
açmış oldu. Londradan gelen bazı 
telgraf haberleri orada çıkan 

meşlıur Taymis gazetesinin bu 
yolda bir makale yazdığını bildi
riyordu. 

Gerek Taymisin, gerek İngiliz 
payıtahtında çıkmakta olan bazı 
meşhur gazetelerin şimdiye kadar 
bilhassa 938 sonbaharında Orta 
Avrupa işlerinin karıştığı aylar
danberi ileri sürmüş oldukları tür
lü miitalealar olmuştur. O yazıları 
yazanların da tabii olarak yanıl
dıkları da olmadı değil. O matbu
atta A vrupemn buhranlı aylann. 
da görül<m mütalealar dikkati 
eelbçden başlıca esaslı neşriyat o
luyor, İngiltcrenin Orta Avrupa 
işleri için harbi göze almıyacağıru 
zannettirecek mahiyette yazılar 
görülüyordu. 
Şö le bir iddia tutturmıq olan

lar vardı: 
İngiliz İmparatorluğuna doğ. 

rudan doğruya laallük etmiyen 
meselelerden İogiltereye ne olu
.yor?. Orta Avrupa taksim edile· 
cckıniş, Versay muahedesinin vü .. 
c:ude getirdiği but devletlerin 
başına şu gelecekmiş, bu gelecek
miş, bunun İngiltereye doğrudan 
doğruya taallük eder tarafı var 

Orta Avrupanın mukad
deratına laka yit lılama
mı§ olan İnıiltere, Şarki 
Avrupayı da ihmal ede
mİy-cek. 

mı?, BöJle söyliyenler İngiltere
nio kendi imparatorluğu içinde 
kalarak inkişaf etmesini, başka.. 

larınuı kavgalarına karışmaınasını 

ileri süren cereyanın başında ge
lenlerdi. Bunlara kalırsa zaten 
İngilterenin diğer Avrupa devlet
lerile kavga çıkaracak meselelere 
de nihayet vermesi lazım geliyor
du. Mesela Filistinde niçin İngil
tere başına bu kadar gaileler aç
sın?. Orayı kim istiyorsa o alsın .. 
ve saire gibi. Eğer hafıza daha 
yorularak 939 dan evvelki neşri
yat ıözönüne getirilmek isten._ 
lirse İngiliz matbuatında muhte
lif cereyanları gösteren bu kabil 
yazıların hatıra gele.:eği tabiidir. 
Bilhassa Orta Avrupa işleri kar_ 
şısında İngilterenin öyle pek ileri 
gitmiyerek meydanı serbest bı
rakması fikrinde olanlar sonradan 
gördüler ki Südetler meselesinde 
İngiltere birinci derecede hakem 
rolünü almaktan vazgçmemiştir. 
Çekoslovakyaya bir İngiliz Lordu 
gönderildi. İşler hep anlaşma ile 
ve barışıklık içinde halledilmek 
istiyenler görülüyordu. Halbuki 
İngilterenin Avrupanın mukadde
ratına karşı lakayt kalması, seyirci 
dunnası kabil olrunıyaeağı Lebis.. 
tan 939 sonbaharında taarruza uğ
radığı zaman resmi, yarı resmi a
ğızlardan, İngiliz matbuatı ile İn
giliz efkarı tarafından dünyaya 
anlatıldı. 

Orta Avrupada lakayt kalma
dığı gibi şarki Avrupaya karşı da 
İngilterenin harbin neticesinde 
seyirci kalması nasıl mümkün ola
cak?. F:ıkat ilk mesele harbin b 
zanıhnasıdır, 

Japonya•aıJI 
çemlterıennıe•I~ 

Yazan: Ahmet Şükrü ES_ ı:ı" 
Alman - Rus harbi, yedinC

1p 
tasını bitirip de sekizinci bhfl' 
sına girerken, Uzak Şark b0 ...ı 
da en had bir safhasın• gıııl.'ı 
bulunuyor. japonya, tıpkı.~ 
senesi ilkbaharında ve ) ~ 
Almanya gibi, tngilte~~ ,f r 
berleme siyasetinden şık•Y g& 
mektedir. Bu çemberleıne, doğ! 
manada alınacak olursa. ~ 
d11r. İngiltere, japonyanın tf 
pakta iltihakı üzerine Çiil' 1'ıı" 
duoda bulunmaktadır. 11° ~:
Hindistamna garanti veril~ 
Siyamın istiklalini k.oruY8 .; 

bildiriyor. Amerikayı uza1' ·~ 
statükooile ata.kadar etm~tır~ 
diçiniye vaki olan taarruz ~ı,ıı' 
japonyaya karşı bir ikt:sad'pıııı: 
ka tatbik ol11nmıya başl•11uı 1 
Amerika, İngiltere ve tngı 1;< 
minyonları japonya ile ticare 
nasebetlerini kesmişler, i•pOI'~ 
lacaklannı bkıke etmişler<!•;~ il 
tün bunlar, tazyik keliınesı ~ 
ha iyi tarif edilebilecek ol•~· 
çemberleme siyasetinin teı• (! 
leridir ve japonya, bunal~.y~r. 
kat bundan kim mes'uldiıt ·İıı; 

İngiltere Almanya ile bır. 
1 

memat mücadelesine girİ'i1~ 
sırada japonya da 1937 sen r 
zındanberi Çin ile harp !ı8 \ 
idL İngilizler, japonyanın 1, politikasını tasvip etmeın~1'ııl=' 
raber, Uzak Şark devletin1 1' r 
maktan çekindiler. Fransa Ş,r 
madıkça da japonya, Uzak. 
bir ihtiraz politikası ta!OP 
Fransanın yıl:ılışından soııı1'~. 
ya harekele geçtiği gibı, 18 I 
da üçlü paktı imzalıyarak . o· 
tereye karş ı vaziyet aldı. 11'~ 
let arasındaki münasebeti' ıJ. · 
nu müteakip gittikçe teredgil' 
derek bugünkü çıkmaza. f 
bulunuyor. japonya gı;ya .ı~ 
renin çemberini kırmak ''t 
nişliyor. Genişledikçe ve tV 
müstemlekclerini tehdit ~if. 
İngiltere de japonyanın tıı e · 
zere, çemberi darlaştınyor. ~f"'. 
viye ediyor. Neticede l\{ 
bugün kendisini hakikateıı ıcı V 
yasi ,askeri ve iklısadi abltl i' 
şısında bulmaktadır. j~poııJ~n'' 
beri kırmak bahanesile r! 
niyi işgal etmiştir. Fakat ~ 
berin biraz daha daratın•5.1e 
tazyikin biraz daha artın•~,ı 
ticelenrrllştir. ja~nya, Aflle jJ1) 

İngiltereye ve Ingiliz cLofil ı1' 
!arına mal ihraç edemez. 13°,;ı 
leketlerd.en ihtiyacı oıaıı f 
satın alamaz. japon ticaretıı'~· 
!eri faaliyetlerini taU el .e 
japon t icaret adamları bil ~) 
ketlerden ayrılmışlardır. ~ 
ne demek olduğunu anl•ıt';ı 
japonya tarafından bu If1C iı' 
lerle yapılan ticaretin _h•crıcı( 
tıra getirmek kafidir. ıngı b 
japonya arasında harpteı; ,1 
denler, bu harbin iktısad.1

0~· 
çoktan başlad ığını bilınelı ta~ 
Şimdi japonya, b ir tar~f ı> 

d . · ·d ı · k di"er ı ıçını e yer cşır en, o şl'ı~ 

tan da Mançu koda asker t rlıl 
mektedir. Bu askeri haı~ıt 
bakarak japonyanın, e ı 
karşı mı, yoksa İngiltereY~jl 

. ·ctı , 
mı harekete geçmek nıı ·~J 
duğ11 anlaşılmıyor. FiJhal<',,.ıı•~ 
şidat ,japonyanın Sıyaıtl ~,r' 
zerinden İngiltereye ka.-şı 1ıir 
te geçebileceğine delalet.i~.,< 
gi, Mançuko üzerinden et;o' 
karşı harekete geçebilec bıı 
deliılet etmektedir. Acab

9 I 
rın hangisi!. iv 

Ancak bu suale cev•P ~~!'" .. 
derhal akla şu sual geıı;; ~I'· 
Acaba japonyanın ışıa ıt'~r;,. 
Rus, İngiliz ve Amerık~,i 1' 
helerini ayrı tutabileCeı;~i~' 

· ·d· • Filh8 .~ geçmemış mı tr.. .. ıı'' 
zamanlar bu, pekala ınu 1 ,ı~ 
Hatta İngiltereye karŞ' ıı \ 
geçtiği takdirde Aınerı~da~ el" 
raf k~lması bile ihli~3 /'>il' ı" 
idi. Önce İngiltere ıle irifle. 
mukadderatlarını birıb ıo';f, 
ladılar. Sonra da Rus~~ ~.ıı · 
ve Amerika ile tesan~,ıı f 
meyletti ve Matfluok ııııı 1 
mesinden sonra jaP"?f ;ıiı1'1 
tereye taarruz etmesı et1 
dar Rusyaya da taarruz ıı6' . 
!imali belirince, bu te~if· ~~ 
liğinden kuvvetıenınıŞiıı~ıl1 

japonya, Uzak Şarkta, ç:ıı ~ 
Amerikanın, Rus;·•?_:;;ııııı1ıı.ı 
hatta Holanda Hin<h• .,ıaf~ 
tehit bir cephesile kar, ıı~' 
dır. Bunlardan berh:88ır 
karsı vaki olacak bir .. 9ıı!l 

•· rıcl.l (Devamı 4 u 
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BAKALIM 
SONU NEYE 
VARACAK? 

(Başmakaleden Devam) 

Harp Vaziyeti 
(1 incı s~,:.i!t,O• -~ D..:v.ım) 

İki tarafın tebliğler:nde, anla
dığımız budur. 

l~th· ansı bültenlerinden alınmıştır) 
11 

eden: Muammer Alatw 
J\iınan H · · 

hıelıııeıı bildarıc1dıy:. Nezaretinden 
li( • ırı ıgıne göre, İran 

' U~t b u:r ~ ı.. ıtaraflığmı .herhangi 
laaYa :VUle karşı silahla müda. 
tlııııa arar verdiğini Alman hii-

-.ıne b'l ll\'tı· ı dirıniştir. 

İran hükUmeti, her hangi 
bir tecavüze kartı bita
raflığını ıiliihla müda
f aya karar verdiğini Al
man hükiimetine bildir
miştir. Viti hükumeti 
Alman talepleri hakkın
da kat'i hiçbir karar ver
memi§tir. -

SLAV MİLLETLERİ İTTIHADA 
DAVET EDİLİYOR 

Londradan bildirildiğine göre, 
müteaddit Rus güzideleri, bilhas. 
sa muharrir Aleksey Tolstoy ve 
bu meyanda Slovak • Hırvat, Bul. 
gar ve Sırplı münevverler Slav 
milletlere hitaben bir beyanname 
neşrederek onları bütün Slav mil. 
!etlerini Almanya ve Hitlerizm 
ile mücadelede birleşmiye davet 
etmişlerdir. 

Alman harp ISiyamistilaya SovgetlerleÇin 
sanayii güzde uğrarsa her arasında 
47 zayıfladı yer yakılacak bir anlaşma 

Nankin l2 (A.A.)- Ofi: Dornei 
ajansı, İngilizlerle Amerikalıların 
telkini üzerine Tchung. King hü
klımetinin Sovyet Rusya ile bir 
mütekabil itilaf akli tasavvurun
da bulunduğunu bildirmektedir. 

bir hareket ollll'. Fnkat, 1939 Al
ınan harp tekniğinde motörlii fır
kaların daha ziyade burgu ve pa
nik unsuru hizınetini gördüğü na. 
zara alınırsa; pek şaşılacak birşey 
olmaz. Almanlar için hedef ve 
yeni usul; düşmanı uzun ve kla
sik harbe mecbur etmekten ziyade 
darbe halinde şaşkınlıklara sev
keylemek, fedai motörlü ve zırhlı 
kıt'alarla udular içine dalmak ve 
yayılmak, müstahkem hatları bir. 
anda delmek, yelpaze halinde da. 
ğılmak, muhasun ordunun sağına, 
soluna, merkezine hesaplı hesap
sız girmek, hava knvvetlerini de 
bu gayede kullanmak ve panik 
çıkarmaktır. 

UkraY.nacia Alman taJr. 2 n
dan bahsederken merk 11' Lc ı • 
bcrg - jitomır - K ycf ckm.ry olu 
istikametinde ilerliycn ve S · V) et 
cephesini yarmak mak,adile Kı. 
yefin 70-80 kilometre cenubunda 
Çerkof üzerine teveccüh cd n 
Alman kolunun Ruslar için tehli
keli olduğunu yazmış, bu kolun 

şimale çarketmekle Kiyefi cenup
tan ihata ve cenuba çarkelmekle 
aşağıda kalan Sovyet kuvvetleri
nin gerilerini kesebileceğini ilave 
etmiştik.· 

ı,,,,~nde bugüne kadar İngil • 
•:ı,llı:ıt, Tahran hükümetine bir 
llıoıürıı oın verdiğine dair hiçbir 

tı at Yoktur 
lııeı :~•r tarafta~ Sovvet hükıi • ... ,ın ·J 

ıl.ı bu• ' Alman tebaasının İran.. 
n. <Un • ... buı· ınaıı:rı ve bunların ora. 
~!t;ı :1n~a!arının bir tehlike 
lt~llıet' tıgı hakkında İran hü • 
buıun~ ?ezdinde bir teşebbüste 
ll>,,bbüugu . bildirilmektedir. Bu 
asının s.e, lrandaki Alman teba. 
lr,

11 
lniktarının azaltılmasının 

, h rıı~ 1 '.nenfaati bakımından e • 
ltdir letlı olduğu zikredilmek-

llu~ 
Ş.lıın una beraber, Stalinin İran 
1Un Sa 1921 tarihli muahede • 
t 0vYet '•n h ordusuna bazı ah,·alde 
liıı1 b Ududunu geçmek müsaade. 
tıııa 1~~etmekte olduğunu ha • 
•tıa tıı bulunduğu suretindeki 

eey~·üt etmernşitir. 
V!Şi KAT'İ KARAR 

llerı· VEREMİYOR 
\, h ın s:; asi mahfilleri Vı;pde. 
h. •cıı"" "~tııl -•er hakkında ecnebi 
~f lacketıerde yürütülen mulne. 
tı ~e ·:ı~tcıı sükütie ~ar~ılamak.. 
'rı e U -ahrnınen Vı~ı hadise • 
>Jııtt·l~fttıdaki esrar perdesini 
0:.:aJ.llk ıçin birer tecrübe balonu 
ll:~ •eJai<ki etmektedir. 

~ilin r taarftan Vışi hüktlme -
~\ i h~l.nıan !alepleri hakkında 
Vt~. Çbır katar almadıicı hatta 
1-· ~and' h' 

"il k· , ın şimdıye hatlar yapı. 

YUNANİSTANDAKİ 
iNGiLİZ ESiRLERi 

Deyli Meyi gazetesinin İskende. 
riyedeki hususi muhabiri, İsken.. 
deriyedeki bir Yunanlı dokoıra 

Atinadaki dostlarından birinden 
herhangi bir vasıta ile gelmiş olan 
bir mektupla Almanların ellerine 
birer süpürge vermiş oldukları 
İngiliz esirlerini sokaklarda geçit 
resmi yapmağa icbar etmiş olduk. 
larından bahsedilmektedir. 

Halk, yaşasın İngilizler diye 
bağırıyordu. Alman muhafızları, 
esirleri sokakları süpürmeğe ic. 
bar ettikleri zaman kadınlar he. 
men süpürgeleri esirlerin elle • 
Tinden alarak kahramanların böy. 
le adı bir iş görmelerine müsaade 
e: miyeceklerini söylemişlerdir. 
Halk, kadınlara yardun etmiştir. 
Alman zabit, muhafızlara ateş 
emrini vermiş, bır Yunanlı l<a. 
dın ölmüştür. 

Alman• Sovyet 
harbine bir bakış 

( t inci Sahifeden Devam) 

Londra 12 (AA.) - İngiliz 
tayyarelerinin Almanya üzerin • 
de yaptığı bombardunanlar Al. 
man sanayii için ağır zayıiata 
sebep oimaktadır. Alman istilı.. 

salatı İngiliz tayyarelerinin akın. 
!arından dolayı yüzde 47 d~ • 
müştür. 

Alman iddiala
rı galan haber 

tesiri bırakıyor 
Stokıholın 12 (A.A.) - Ofi: 
Alınan mena.biinden alınan ra

porlar bugün mutat cümleleri 
tekrara devam etmekt.edirler. Ha-

rekat plan daıresinde (nki.şaf eL 
mektedir. Alman kıt'alarının Heri 
hareketi, Leningrad ve Moskovayı 
tehlikeli bir vaziyete sokmakta. 
dır. 

İsveçli muhabirler, bu yek.na. 
sak sözlerin yalnız Alınan milleti · 

üzerinde değil, ı)izzat kendi üzer. 
1-crinde husule getirdiğı bezginliği 
hissetmeğe başlamışlardır, Bun • 
lann verdiklerı haberlerde ilk 
günlerdeki itimadın tail oldugu 
görülmektedir. Alınan propaganda 
teşkilatı tarafından dağıtılan ri • 
saleler, tefsirlere pekaz bir pay 
bırakmaktadır. 

Londra 12 (A.A.)- B.B.C. Tay
land hükfuneti, bir istilaya maruz 
kaldığı takdirde, Sovyetlerin tah. 
liye ettikleri yerlerdeki tahrip u
sulüne müracaat edecektir. Bu 
suretle Taylandı işgale muvaffak 
olan müstevli, vasi bir çölden baş
ka birşey bulamıyacaktır. 

laglltere Mısır pa. 
muklarını alıyor 

Kahire 12 (A.A.) - Mısır Baş.. 
vekili Hüseyin Sırn paşa dün ya. 

pılan bir anlaşma ile İngilterenin 
Mısır pamuk · stoklarının yansını 
satın alacağını beyan etmişlir. 

ALMANLAR 
Odesaya 

ilerliyorlar 
Londra 12 (A.A.)- Bu sabahki 

Sovyet tebliğinde Umanj mınta

kasının zikredilmesi Almanların 
Odesaya doğru ~k büyük bir 
gayret sarfetmekte olduklarına 

delalet etrn<?ktedir. 

Sovyet - Mançu 
hududu sakin 

Singapur 12 (A.A.)- Maıı,uko

dan gelen haberlere göre, aksi 
bütün şayialara rağmen, Suvyet. 
Mançu hududunda sükunet var
dır. 

etn,e;~:ne toplantıiarına i~tirak 
bıp ti gın_ı ve bu toplantılarda 
lu ı,, 1~hı~ı ıncsclclerin görüşüldü. 

•'te •l'llrnekledır. 

İngiliz ~alahiyetli 1110.hfillc··inde be
yan olunduğuna göre de, Ode'ia üze
rindeki tehdit artnıaktod.ır. F'akat Rus 
cephesinin kırıldığuıa dair işaret yok
tur. Dcrinli'e doğru ınua1..zam bir mu
harebe olmaktadır. 

Başlıca gazetelerin askeri mu. 
harrirleri, bırçok noktaları sü • 
kutla geçi~tirmekte ve Sovyet 
cephesindeki harekütı ihmal ede.i'1lllılll~ .. --. .. ,ııı11ı111111ııı1flt:-Wllllııı ... 

bı.eı~~re. ismindeki bir italyan 
1'•'.t, hı ıse, Vişi hükümetinin 
lır r' areketini tenkit etmiş, e. 
lıta, ranı;a bu hattı harekette 
Ilı lttiaederse, yeni Avrupa niza • 
L~ n ç.karılacağını ve işbirli. 
~t:rnıta;·et. verileceğini yaz • 
~,.,; 

r, A ~'en verilen bir habere gö.. 
'<lepı"1ıra1 Darlan Vişlde Alınan 
~· . ·••·i h k . •i•arı . a kında kabıne arka. 
~ltı 8 .nı ıknaa çal~ırken, Vişi • 
"' Pat\nagonknun önünde bir bam. 

anuştır 
ı tı· . 
~lttş lAKŞARKTA YENİ 
't~k ı\J,•LA~ BEKLENİYOR 
~ ei<ıdakı Ingiliz ve Ameri • 
'<ır1~ılcrı, dıin japon Hariciye 

t:;a p ı liyaret etmişlerdır. Tok. 
~k~k Yakında mühim ınki~af,.. 

~ b·ğe •nrncktedir. 

Esas muharebeler Umanj etrafında 
cereyan etmekle beraber, Alman ileri 
birlikleri Nlkolayef istikametinde hay_ 
li ilerlem:ş bulunmaktadırlar. 

Srnolensk'te harekat kı~men tevak
kuf etmiş olmakla beraber, Ukrayn.ıda 
Dinle.ster ile Diniycper ve Karadeniz 

arasındaki geniş sahada şiddeUi muhn_ 
rebeler atmaktadır. Alman meh:ıfili 

bu mtıharebelerin neticesi h:ıkkında 
nikblnl!k göstermektedir. 

Leningrad r"phesinde de ınuhare
belcr devam etmekle beraber. vaziyet
te taın bir kararslZlık vardır. 

Yine Alman kaynakları İhnen gölü 
Cenubundaki harekiı.t e!lnasında üçün
cü So\'yet tırkatının muharebeye ic
bar ve imha edildiı!i bildirılmekte
dir. 

Alman tayyareleri l\to . .;ko\•a civa
rındaki silah rabrikalarına tonlarla 
bomba atr.ıışlardır. 

SOVYETLERE 
GÖRE 

Sovyet tebliğleri Saiki. Smolenc;k 
Umanj, Bynla i sUkaıuetlerinde ş i dd~t-' 
li muharebelerin deı.ram etınektc ol
duğunu b:idinnektedir. 

Umanj Ode5a'n1n 150 kilometre Şi
malinde bulunmaktadu-. 

P.1:oskovc1.ya yapılan son Alman ha
va taarruı.unda en az bcs tayyare dil .. 
sürtilmüşti.ır. 

Almanl~ra Göre 

rek harbin daha uzak safhalal'ı 

ile meşgul olmakladırlar. Alınan. 
lar, Leningrad V'C Moskova üze.. 
rindekl Alman tehdidinin gittıkçe 
artmakta olduğunu söylemekte 

iseler de bu iddianın İsveçteki a. 
kisleri gün geçtikçe zayıflamakta 
hatla bazan da yalan bir haber 
tesiri bırakmaktadır. 

~.merika anlaşma 

teklif etmemiş 
Vaşington 12 (A.A.)- Hariciye 

Nazırı Kordel Hal, matbuat kon
feransında japonyaya mihver dev

letlerinden ayrıld:ğı takdirde ken
disine bir çok imtiyazlar vermek 
suretile bir anla~ma yapılmasının 
teklif edildiği hakkında dolaşan 

şayiaları teh'P etmiştir. 

Yanan komınııtıerl 
tecziye ediliyor 

Roma 12 (A.A.) - Ofi: 
Atinadan Messagero gazetesine 

bildirildiğine göre, Yunan ma • 
kamları polisin teklifi üzerine 
komünistleri bir tecrit kampına 
seV'ketmcğe karar vermiştir. 

General llkorwkl 
beyanatta balanda 

~~ r 
1 
taraftan japonlar Hndı -

<\ ~ıd:~·de ettikleri üslere kıtaat 
~?~~a e demrn etmektedirler. 
'1lı tıı Yeni üsler ,.e müstah • 
\lı <\~lıs~Vki!er inşa edilmektedir. 
~\ eid~alya hukümeti, vaziyeti 
~~\edir Ve. vahim olarak gör • 
liı lanı, · Dun yapılan bir kabine 
ıı'1lit, sı on iki saat devam eL 
~.~n~i Avustralya Başveklli 
lıı~ra'ı beyana ita :bulunmuş, A. 
<\ liıağ:anın Pasifikte sulhu ko. 
~~ıı.ttaı Ç<ı.Jışırken, Singapurun (1 inci Sahifeden Denm) Lo'ldra, 12 (A.A.) _ Polonya Baş-
~·tllıı;o YatJ_ın hududu olduğunu ınektedir. Resmi mahfillerde har. vekili , .• Polonya kuvvetlerl Ba~ku-
~ı.ı'.n_ h-e acagını, Pasifikte vazi • bin bu yeni safhasının kat'i olaca- mandam General Sıkoroki dıin aşağı. 
~llııu tı~~ankinden tehlikeli ğı beyan edilmekte, Moskova ve daki beyanaıla bulunm~tur: 

ı -ı~•t t soylem.iştir. Leningradın ciddi ourette tf'l::uit <Sovyetıerle akdettiğimiz pakt, her 
%~ arart türlü hisst mül:lhazaları bertaraf et-

' ti~l'.ı t an Singapura 100 altında bulunduğu ilave olunmak- miıtir. Bizim bir bedelimiz vardır: 

İzmire ilave 
seferleri bu 

sabah başladı 
İzmir Fuarı münasebetile bu • 

günden itibaren vapurlarda yüz.. 

de elli tenrilath bilet satışına baş. 
lanmıştır. Ayni zamanda İs~anhul 
İ2lrnir arasında da ilk ilave posta 
bugün saat 13 de hareket etmiş. 
tir. 

İUı.ve seferlerini her hafta salı 

günleri Tırhan vapuru yapacak • 
tır. Yük ücretlerinde yalnız İz.. 

mirden dönüşte yüzde elli tenzi.Uit 
yapılacaktır. 

Yine Fuar dolayısile İstanbul • 
Bandırma hattında da her hafta 
salı günleri bir ilave posta işle • 
yecektir. İlk ilave posta bu sa • 

bah saat sekizde 
hareket etmiştir. 

limanımızdan 

Gntlmtlzdekl Pazar 
yarışları 

Önümüzdeki pazar günü yapı
lacak at yarışlarının Handikap 

kc·:ıusuna girecek olanların kayıL 
tarı dün yapılr.~ıştır. Üç yaşın
daki Arap tayları arasında olan 

bu koşuya ilk defa ol3rak altı tay 
yıu:ılınıştır. Bunlar; Kuruş, Tar
zan, Süleyk, Emirüssahra,, Meli. 
ketülhavva. Gülgeçtir. 

ı tıklan sonra, anneıuin kurmak is
tediği yuva ve her türlü saadeti 
bozulacaktı. O yuvaya, o saadet 
hesabına ben de kendimi feda e
demezdim. Ve ahlaksız bir adanı 
ancak bu tipte ve bu yaradılışta 
olabilirdi. Demek ki, o daha ~ok 
evvelden beni gözüne kestirmİ!j ve 
beside~i bir palaz gibi biiyümemi 
beklemiştL Annemi alırken be.. 
nim de büyüyeceğimi ve .. benim 
de kendisinin olabileceğimi tasar
lamıştı. Bu vaziyet içinde tüyle
rim ürpem1iş, ne yapncağınıı şa .. 
şırmışlım. Odada onun daha uzun 
müddet kalınası herhalde beni 
zorla yenmesine kllfi gelebilirdi. 

~ avyaresi eelmistir. tadır. Hitlerizmın imbacılnA yarrtım ,.tmek.> 

l~ •. --===--~~~~ ...... =-~--===m==-=======-~====~====~=-~~--~~~-==-
~ uuıu .:\:,,.: so kepazelik, ölüm, cidal hepsini ve 

herşeyi gözüme aldun .. 

ı-,. Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET Bl!NICE 

. n, 
~li Sen: 
~·,··~ ltıle beraber ya~amak 
"t~ Ilı. 
\} ..... \' 'I'' • a annem~. 
• 1. "llne · 
1, ·~ı.., nın benim karım ola-
.. ., •••na b' " · k k' tı ..._ lt . ır manı yo ı.: 

ıı~ ':- lleın aın lııh sana rezil!. 
~t lt 'tıtı •• sen hc.-n•n1 ii vcy kızım 

ıı'"•ı, •çın hiç şüpheyi ·de ccl
\;ı •n..._ ş· 
\.i1~iı lı~~~di haf,'Irıyorum. Çe

l} e l;;kırd •n .. ve .. bir daha bana 
t•' lsra ı soyleme, • 
"'•ı r •tın 

{) ' lla .. e .. 
~Ilı' l':v )dı defol!. diyorum. 

&., de lıiz ı ·ı h ~0ı. nıc çı erden başka 
• fl "'· 
il ..._ .\nııeın? 
~ .\ııııe11 .. • 

\ n, ,. •0 kaga çıktı. 
it!. "•n ı:·· 0 nderdin değil mi 

O- Hayır kendisi gittt Fakat 
daha İyi oldu. Sana bütün hisle
rimi anlatmak fırsatını buldum. 

Ben- Fakat ilk ve son anlatı
şın. Bir daha benim yüzüme l>a.k.. 
ma .• 

O- Bakmamak değil, seni billl
kis yemek istiyorwn. Bir bıldır

cın gibi çıtır çıtır yemek. 
Ben- Yeter al'tık bu maska. 

ralık çık.. diyorum. 
O, yine üzerime saldırınak is

tedi. Hemen bağıracak, evde kim 
varsa başıma toplıyacaktım. F3-
kat, bütün bu n1ücadele içinde 
iken bile annemi, onun zavallılı. 
ğını dü~ünüyordum. Bağırsaın se
simi işitenler hep birden odaya 
geleceklerdt Beni kurtaracaklar
dı. Aılcak bu skandal orta> a çık. 

Ne yapabileceğimi düşündüın. 

o, hala: 
- Seni seviyorum Güzin. Bu 

aşkın ne müthiş bir haysiyet ha

linde bile oldnğunu tahmin ede
nıez~in. Her türlü ka;ydı bana u .. 

nuttııran bu aşk kudretini yene
medim. Nihayet bu gece işte bir 

deli gibi odana gelnıiye nıechur 
oldum. Netice ne olursa olsun. 

Di.rordu. Sözlerinde gayet kat'l 
görünüyordu. Kendimi toparla

dım. Zekamı seferber etıniye ça. 
Jıştım: 

- Dur, herşeyi ve hepsini hal-
ledeceğiz. Fakat, biraz konıışalun .. 

Dedim, ilave ettim: 
- Annen1i sevmiyor n1usun?. 
Garip garip gözlerimin içine 

baktı, bakı§larında tereddütle a. 
sabi~·eti birbirine karı !ıran bir 
donukluk vardı: 

- Biz onunla artık eskiyiz. 
Dedi, sözüne ekledi: 

- Arkadaş gibi yaşıyoruz. 

- Amma, annem seni çok s&-
viyor .. 

- Sevmesine nıini olacak 
şey yapmıyorum ki .. 

- E bu yaptığınız?, 

bir 

- Seni sevmek, sana seni sev-

diğimi söylemek annenle bir ar. 
kadaş gibi beraber olmamıza ma
ni te~?dl etnıe:ı. 

(Devamt var) 

Alınan haberlere göre, bu iti-
1.iifname mucibince Tchung.King 
de bulunan İngiliz ve Amerikan 
müşavirlerine, Rus m~avlrleri il
tihak edeceklerdir. 

Saniyen Çin Başkumandanlığı 
ile rnütekabilen askeri ma!Umat 
teatisi için Sovyet Başkumandan
lığı tarafın.dan bir büro tesis edi. 
lecektir. 

Salisen bir Rus ordus:ı, Çinin 
şimali garoisinde harekat icra et
mekte olan Çin ordusuna yardım 
edecektir. 

Rabian Sinkiang eyaletinde 
Rus nüfuzu !anılacaktır. 
Hamiseıı Rus pil.otları Tchung

Kıng tayyarelerinin faaliyetine 
iştirak edeceklerdir. 
Zamrolunduğuna göre Çan.Kay

Şek, böyle itilaf aktini istihdaf e
den müzakereleri Tchung-King. 
deki Rus sefiri ile yapmıştır. 

Amerika da 
deniz inşaatı 

Vaı;ington 12 (A.A.) - Amerika -
dald deniz mahfillerinde beyan edil _ 
dlğ:ine göre, harp filosunun takviyesi 
için hazırlanan büyii!t programın tat
bikine ge.;ileceği esnada Aınerkan de
niz inşaa!ı Bahriye Nezaretinin tah -
mlıılerinden ileri geçmiş bulunmak
tadır. 

Büyük Adada 
(BaşmaltaJed•n Devanı) 

la kaçmıştır! .. 
Ev sahibi ancak ertesi sabah. para

sının çalındığının !arkına varmış ve 
hemen polise başvurarak keyfiyeti bll.. 
dirmiştir. 

M. Bahar Hacerin şehrimizden kaç
ması ihtimaliyle ve yanına verilen 
sivil memurlarla evvell Haydarpaşa 

İstasyonuna gitmiş, orada bulamamış
tlr. Tophane. Sirkeci ve Galata rıhtım
larını da dolaşmışlar ve nihayet Hace
ri İzrnire hareket edecek olan vapurun 
güvertesinde bulmuşlardır!... Hacer e
fendisini görünce hemen kendlliğin

den paraları çıkarm4. aglıyarak teslim 
etm~tir. Yalnız içjnden 15 Urasını ön
ce sariettiğlni, Galatado. bir otelde 
kaldığını söylemişUr. Genç kadının 

ağlamalarından müteessir olan IVI. Ba
har onu affederek şahsi hakkından vaz 
geçmiş ve 2,5 lira da para vermiştir. 

Hakk1nda Hukuku Umumiye naınına 

takibata devam olunan Hacer Sulta
nahmet Sulh Ceza Mahkemesince tev
kif olunmuştur. 

Vişi hükumeti 
(1 inci Salıl!eden Devam) 

General Veygandın iştıraki ol
madan j'lapılan kabine toplantıla. 
rmda da sadece c.'ahili meselele
rin görüşüldüğü bey an edilmek
tedir. Demek oluyor iti, neşredi. 
len beyanatlara rağmen, Vişi ka
binesi Alman talepleri hakkında 
hiçbir kat'i karar almamıştır. Ya 
kında kat'i bir karar alınacağı da 
zannedilmemekted.ir. 

Ballç vaparıarında 
( ı iııci Sah.l!eden Devam) 

3 üncU mıntaka: 1Iasköy, A.yvansa
ray, Hahcıoğlu, Defterdar, Sütlüce, E
yüp. Birinci mevki sekiz, ikinci mevki 
altı kuruş. Gidip gel:ne birinci mevki 
on beş, ikinci mevki on br kuruş 4 ün
cü mıntaka: KöprU, KJtıthane ~:rinci 
mevki on, ikinci sekiı kuruş. Gicfıp eel
me on sekz, ikinci on beş kuruş. Her 
mıntaka dahilinde karşıhkh h;keleler 
arasında tıırinci mevki gitme beş, i.ki.n
ci mevki ti.ç kuruş. 

Subayla: her mıntakada 1 inci mev
ki 5, erler ikinci mevki 1 kuruş. 7-10 
ya:şındakl çocuklar birinci mevkide 
beş, ikinci üç kuruş. Talebelere birin .. 
ci dört, ikinci iki kuruş. Memurlar içln 
50 karneli ve yüzde otuz tenzilAUı 

karneler, lıalk için 10 yapraklı ve tcn
zil5.th karneler de ihdas olunmuitur. 

Bu yeni tarife halkın çok lehinedir. 
Mesf'Ii halen Köprü Eyüp arası birin
ci mevkide on lki kuruşken şimdi se. 
kize, ikincı mevki 8,5 tan 6 ya tenzil o.. 
lunrnuştur. 

Hırvatistanda 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Başvekil muavini Krnieviçin 
malları da bu arada müsadere e. 

Merkez ve şimal bölgesinde harp 
modern vasıtalarla klasik tabiye 
sistemine inkılap edince; Alman
lar bu sistemlerini tatbik edeme. 
diler; eğer cenup cephesindeki 
ilerlemeleri kendilerini hakikaten 
Odesa ve Nikolayefe götürecek 
ise, belki de merkez cephesinde 
gösteri taarruzlarının maskeliye
ceği bir müdafaayı tercih ederek, 
bütün motörlü ve zırhlı kuvvetle
rini cenuba getirerek Harkof veya 
Kiyef istikametine ve şimale doğ. 
ru işaret ve izah ettiğimiz hareke· 

• ti denemiye kalkışacaklar ve Rns 
ordusunun çok gerisine çıkıp ric'at 
imkanı bırakmadan geniş bir 
ihata, parçalama ve imha hareke
tine teşebbüs edeceklerdir. Buna 
mukabil; harbin başındanberi bü
tün Alman usullerini etüd etmiş 
ve mukabil tedbirlerini alnı'} o
larak harbeden So•·yet ordu er
kanının da icap eden mukabeleyi 
hazırlıyacağmdan şüphe edilemez. 
Herhalde \'e muhakkak ki, Alman. 
Rus harbi; sekizinci haftası için· 
de, çok enteresan, ibretengiz ve 
hatta yeni harp tekniği bakımın
dan orijinal bir devreye girmiştir 
ve iki taraf da; dünya ordularının 
tarihinde görülmiyen bir çetinlik
le biribirini yenmenin inıkfuılarını 
beşeri takat ve dimağ kabiliyeti
nin bütün vüs'at ölçüsü içinde a
raınıya koyulmuştur. Bakalım bu 
çetin mücadelenin sonu neye va.. 
racak?. 

ETEM iZZET BENiCE 

S<>vyetlerin bu Alman taarruz 
kolunu geri atamadıkları anlaşılı
yor. Bu takdirde tahmin ettiğimiz 
tehlikeli kuşatma hareketlerin:n 
vukubulması muhtemeldir. Fakat 
cenuptaki Sovyet kuvvetlerinin 
Dinyepere doğru çekilmelerine 
bakılırsa, Mareşal Budieni bu ha. 
rekette pek de geç kalmamıştır. 
Sevkulceyşi bir ihata inkişaf et
meden evvel Dinyeper üzerindeki 
köprü ve geçitleri düşmandan ev
vel elde bulundurmayı dü~ünmüş 
ve bu maksatla Kiyef garbında 
mukavemet ederken cenupta çe. 
itilme hareketine başlamışa ben
ziyor. 
Şunu söyliyebiliriz ki bu bölge

de de Alman muvaffakiyeti yar m 
kalacaktır. Yani bu cephedeki 
Sovyet orduları büyük kısımlarile 
şarka çekilmiye muktedir olacak
lar \•e Dinyeper boyunda yeniden 
muharebeye tuluşacaklardır. Sov
yetlerin yapacağı iş budur. 

16 temmuzdanberi 26 gün geçil 
Alman ve müttefik orduları bu 
müddet zarfında Ukraynada an
cak 150..200 kilometre ilerliyebil
diler. Bu zaman içinde sivil halk·n 
ve rr.ahsulatın tahliyesini Sovyet
ler bitirmiş olabilirler. Almanlar 
buna mani olabilselerdi, muvaf
fakiyetleri daha büyük olurdu. 

Kiyef ı:arbında ve ,imalinde 
vaziyet değişmemiştir. Burada 
Sovyetler dayandıkları müddet. 
çe, cenuptaki kuvvetleri!. ~arka 
çeltiime imkanı bulacaklardır. E
ğer Almanlar önce Kiyefde Sov
yetleri ric'ate mecbur etselerdi 
vaziyet pek feci olurdu. Bunu 
yapamamışlardır. 

19 yaşındakiler Sovyet Tebliği 
(1 ine! 8&1ılfedn Devam) (J ınci Sabl!edeıı Devam) 

Bilhassa askere gidenlerin muh. lensk, Byala - Çcrkof, Uman ve 

t 
·1 ı · ı k ard cephenin Estonya mınlakalar:nda 

aç aı e erme yapı aca y un 
işinde meb'uslarımız büyük bir muharebeler devam etmi~tir. 
hassasiyet göstermişlerdir. Kemal Sovyet tayyareleri, düşmanın 
Ünal halen yardıma muhtaç 200 makineli birliklerine darbeler in-
bin asker ailesi bulunduğunu ve dirmeğe devam etmişlerdir. 
bunlara şimdiye kadar 200,000 Ji- Romanyada Tuna üzerindeki 
ra gibi aile başına bir lira düşen 700 metre uzunluğunciaki mühim 
bir yard.mda bulunulduğunu ile- Çernavoda köprüsü Sovycl tay-
ri sürmüş, henüz toplandığı halde yareleri tarafıq.lan tahrip edil-

miştir. 
bu ailelere dağıtılmamış bulunan 
bir milyon liranın eylül başında Murmansk üzerine yapılan d!iş-
dağıtılmasını temenni ederek bu man hücumu püskürtülmüş 12 
işin kat'i bir esasa bağlanmasını düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
istemiştir. Mazbata muharriri 11 ağustos gecesi So,·yet tayyd. 
Faik Kurdoğlu verdiği cevapta as. releri tarafından Berliıı üzerine 
ker ailelerine 200,000 liradan ma- yapılan hücum muvaffakiyetlc ne
ada ayniyat olarak büyük mikyas- · ticelenmiş, askeri hedefler, elek
ta yardım yapıldığını bildirmiştir. trik santralları şiddetle bonıb:ır. 

Bilahare bazı meb'uslardan son. dım,an edilmiştir. Bir Rus tayya-
ra Dahiliye Vekili söz almış ve resi dönmemiştir. 
izahatta bulunmuştur. Bunu mü. :------------
tealtip layiha aynen kabul olun
muştur. 

Bundan sonra yapılan 19 yaşm
dalti gençlerin icabında sil.ih al. 
tına alınması hakkındaki lllyiha
nın müzakeresi sırasında General 
Kazın Karabekir Almanyada 17 
yaşındaki gençlerin bile silih al
tına alındıklarını söyliyerek layi. 
hanın lehinde bulunmuş, fakat 
bunların depolarda çalıştırılmala
rını istemiştir. Rasih Kaplan la
yihanın tehirini talep etmiştir. Her 
iki talep de reddolunarak kanun 
kabul edilmiştir. Yurdumuza il. 
tica eden ecnebiler hakkındaki la
yiha da dün kabul olunmuştur. 

CılEGdar ıırtıarında 
(1 inci Sarlacluı Devam> 

ha karşı ateşi söndürmege muvaf. 
fak olmuşlardır. Yanan ormanlık 
saha yüz seksen dönüm tuttuğu 
öğrenilmiştir. Üsküdar kaymaka
mı ile Beykoz ve Üsküdar jandar. 
ma komutanları da va~'a mahal
line giderek tahkikata geçmişler
dir. Tedbirsiz çocuk ve babas.ı tu. 
tulmuştur. 

ı=!skerlik işleri 

Şubeye davet 
Fatih Askerlik 

1.ılından: 
Dalrcsl Ba:;kan-

Fatih Askt"rli.lı: Dairesine bağlı tu
belere mensup 337 doğumlu ve bun ... 
larla muameleye t.Abi mükelJeflerin 

son yoklamasına Ağus~un 29 uncu 
günü son verilerek askerlik meclisleri 
dağılacağından bütün mükelleflerin 
vaktiyle şubelerine müracaat ederek 
yoklamalan.nı yaptırmalarını, ve tık 

yoklama.f!iını yaptırJp ta son yokla .. 
maya gelmiyenlerden askerlik kanu
nunun 84 üncü ve her iki yoklamaya 
gelmiyenlerdcn 85 inci madde muci
bince para cezası alınacağının bllgi 
edinilmesi ilin olunur. 

• 
Y d. Dişçi. As Teğın. İsrail Oğ. 

Yuda (38621) çok acele şubeye 

gelmesi ilan olunur. 
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yon levalık bir istikraz akd~tmeğe 1 
karar vermiştir. Sırbistan w Hır- cİLDİYE VE ZtlllltEVİH 
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4ı - SON T!LCR~F - 12 A~USTOS 1Hl -
Bir Casusun 

Gizli Defteri 
No. 83 

Yazan: Francis Maclı.ıırd Çeviren: lskender F. SERTEW 

Demek ki Madam bir japondan bahsedi
yordu ve onun tehlikeli olduğunu söylüyordu 

- Madan ·.: nereyegöt ürdüklerinı 
- Madamı nereye götürdılklerinl an.. 

Jıyamadln mı?. 
- Bunu yalnız madamın kulağına 

söylediler .. Ben duyamadım. Fakat, 
bu memur veya gangsterlerin şe!i, tı
Jı.:arken, bana: .Merak etme, madam bir 
ka~ gun sonra dönecek! liiçbir tehli. 
ke yok.tur.> dedJ. 

_ Madamın li odasından birşey al
madıl:ır mı? 

- Aradılar .• Taradılar .• c.İstediğlmiz 
dosya burada yok. GaBba İngiliz ca .. 
rusu •Ceymls> e vermiş .. > dediler. Bun.. 
dan başka bir§cy aöylemediler. 
Madamın apartımanında bunları hiz

metçiden dinlerken kendi kendime dü
ıünüyordum: 

- Acaba onu nereye götilrdiller? Ve 
bu adamlar kimlerdir? 

Hlzmteçi JÜphelerimi büsbütün Wı
rik eden bir takım .fikirler ileri sürdü: 

- Son günlerde bir japonla fazla 
temas ediyordu. Madam bir iki kere. 
kendi kendine cbu adam cok tehlikeli 
hayduda benziyor!> diye söylenmişti. 
Aklıma bu japon geliyor amma .• Onu 
buradan götürenler arasında jap()na 
benzer hiç kimse ,.oktu. 

Hizmetçi zihnimi altüst etmiştı. 
- Demek ki, madam bir japondan 

bahsediyordu. Onun tehlikeli oldufunu 
IOylilyordu. Öyle mi? 

Diye ırunldandım. Hizmetçi başını 
.. ııadı: 

- Evet, mösyö! hatta ıeçen akşam 
da rüyasına Cirdiğiiti aö;yleııUJU. 

- Nasıl gönnü.s acaba onu rüya .. 
sında? .. 

- Ellnde bir bıçak varmış .. Bizim 
madamı tehdit etmiş. 

- Sonra? .• 

- Birdenbire &özlerini açm.11 .. Ken-
dlsini yatailnda bulunca geoı, bir ne
fes almıı. 

- Bunlan madam sana anlahr mıy
dı' 

- Evet. mösyö! Anlatırdı. Madam 
boşboğaz detildlr amma, fal ve rüya 
bahsinde benimle ber zaman dertleşir. 

Rütün kadınların ehemmıyıet verdiği 
glbl 1 demek ki, madam da fala ve ~ 
yaya inanıyor, onlardan nıanalar cı .. 
karıyordu, öyle m11 

- Evet. Buna niçin ıasıyorsunuı? 
Bi1 fala inanmaz mısıruz'! Afeseli, ben 
Ct'k inanının. Bir falcı, kocama esen 
11u ıc:tode öleceksin!> dcm.ljtl. Zavallı 
~·.ram bundan Qç yıl önce sen nehr\ne 
dl:sorek boğ1>ldu. Hem de pisipisine .. 
Ve .herkes.in ıözü tmünde. 

- Bu bir teııadüttür. Ben bllyle 1"1-
lere- Jnanmam. 

- Sı2e birisi. bir saat sonra ne ola .. 
~ai'tnı sdylese, Loa.nmaz mısınız? 

- Olacak leyi bir saat •vvelinden 
bilen adamın sözüne il:lanınm. Fakat 
bunu sôyliyeo bir fa1cı fse, asla inan
mam. 

- Sız çok tuhaf bir adam.:ınız! Fran_ 
sız.tarın iUmat ettiği pek çok falcılar 
vardır ki1 ben onların bütün dedikle
rinin çıktığını gördilm. 

- Ben de fransııım amma, falcı -
!arın düşmanıyım. Çünkü, Liyonda bir 
falcı bana, bundan beş sene önce: 
cScn üç zaman sonra çok zengin ola
caksın!> dediği halde, eJime bir san ... 
tim geçmedi. 

- Beklemek 11wm. 
- Üç asır bekliyecek degllim yal 

Üç hafta, üç ay, t.·e nihayet Uç sene 
bekled lın. Aradan beş yıl gec;tL Hiç bir 
şey çıkmadı. SahtekAr beri! üstelik beş 
frangımı da aldı gitti. 

Hizmetçi biraz daha yanıma sokuldu: 
- Şimdi ne yapmak fikrlndes!nlz? 
- Niçin soruyorsun? 
- Gangsıerler beni tehdit etiller de. 

Mesel~ PQlise falan haber vermek ni
yetinde iseniz ... 

Hlzme!çi kadınm sözünü kestim: 
- Yok canım.. Böyle bir niyetim 

yok }lem ben seni müşkül vaziyete 
düşürmek ister miyim? 

- Ben, madamın stıe gösterdiği sem .. 
patiye ve verdiği işarete cüvenerek 
hfldiseyl mahrem olarak anlatıyorum. 
Gangsterlerin dediği gibi, bir kaç gün 
bekllyelim .. Eğer madamı geri ıetW.. 
mez1erse, o zaman sizinle beraber za
bıtaya işi ihbar edetti. 

- Sftplısiz. Bn de bu fikirdeyim. Bir 
kaç gün beklemek !Azımdır. Gangster
lerJn '\!erdiği emre boyun eğmekten 

başka yapılacok bir§ey yoktur. 
Ayağa ;ralktım: 

- o halde ben cideyim. 
- Ben bergün evdeyim. mösyö! Bu 

vaziyet kaqısmda bir yere çıkamam. 
Siz bergüıı öğleden ııaııra iki lle ilç ,._ 
rasında telefon ediniz .. Madamın gelip 
ııelmediğlni size söylerim. 

- PekAlA. 
DedJm. Ve madamın dairesinden ay

rılfüm. 

* Bir gazinoya girdim. Kahve içerken, 
hizmetçi lle neler cörüştüğümil düsü -
nüyorum. 

İlk önce bana, bu haydutların m~ 
mur olmaları ihtimalinln daha kuvvetli 
olduğunu söylemişti. Daha sonra cancs_ 
terler oldu!unda karar kıldı. 

Her sl5z!I f{lpheli. Mademki bütün 
tıüıı evde bulunacak .. Madamını bek -
llyecek. Bana cevap vennek için ne
den saat ikJ Jlıe fiç arasını muvabk 
buluyor? 

Demek ki bu saat haricinde evde 
bulunmamak ihtimali var. 

Poli!e mill"acaat •tmeıneklig!m lçbı 
de sıkı sıkı tenbih etmesi beni büsbü
tün şüpheye düşürdü. 

Her feyden önce ıaşılacak bir me
sele var: Madamın bir sepet sandık 
içinde opartmıandan kaldırılıp bir 
meçhul semte götrülmesi. 

(Devamı var) 

Nafia. Vekaletinden 
EIAzı~ - Van - İran hududu hattının 138 + 500 üncQ kllometre. 

siyle 158 + 000 inci .kilometresi arasın da.ki altıncı kısım inşaatı ,.e Bingöl -
Mut arası h~ı.mel yolu inşaatı ka~~ zart' usullle münakasaya konulmuştur. 

1 - Munakasa 16/8/941 tarıhı.ne tt:<iadüt eden Cumartesi günü saat 12 
dP. Vck!ıletimt2 OemJryollar inşaat dair csindı<>kl müneıkara komi~yonu odasın. 
da yapııth~akuı. 

2 - Bu 4in muhammen bedeli iki milyon beş yüz bin •2.500.000> ıı.. 
radır 

3 - Muvakkat tıeminatı aek..•en sekiz bin yedi yüz elli c88.750> liradır. 
4. -- M~k.a\•eJe pro~esi, eksiltme ıarbıamest, Bayındırlık: İşleri genel ,art. 

nanıeı~, vahıdı kıyası fıyat cetlveıı. betonarme :artnamesi, telgraf hattı şart_ 
~arne&ı, takeom!tr4: plAn ve profili, 91 C numaralı tip betonarme kontrol ta... 
~a:kıamesl, koprüler hesabı esaslan, köprü '·ah.idi klya 1 Liat cetvelinden 
mure.kkep ~ir talum münakasa evrakı elli lira mu.kabilinde demir yollar tn ... 
,aat <la!resınden tedarik olunabilir. 

5 - Bu mOnakasaya iştirak etmek istiyenler her türlü referanslarını ve 
d.Jlcr vesikalarını bir istidaya rapteder ek münakasa tarihinden en az üç gün 
evvel Vekiletlmlze vermek suretiyle bu ;, jçin bir ehliyet vsika'1 talep ede 
eeklerdlr. • 

8 - Bu eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda ve eksiltme prl
oom.~i~de tesblt olunan evrak ve vesi ka.Jariyle ehliyet vesikalarını ve fiat 
teı~tit.Jnı havi zarllarını mezkOr kanun ve şartnamesinin tari!atı dairesinde 
hazırüyarak münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numa 
rah nıakbu.ı. mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. • 

•4782 - 8374> 

ONUN 
Hayatını Anlatiyoruoı !~ 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 58 
Şimdi yine boğazdan büyük bir 

yolcu gemisi geliyordu!. Elim 
gayriihtiyari çantama gitti. Men. 
dilimi çıkararak o günkü gibi 
meçhul y.olculara seLi.m yollamak 
istedim. Fakat bilmem neden 
vazgeçtim!. Güzel Boğazın güzel
likleriııi bütün ömrümde yalnız o 
gün, bu kadarcık görebilmiştim. 
Fakat eski Boğaziçi alemlerine ve 
buralarda geçen aşk maceralarına 
dair birçok kitap okumuştum. O 
gün arkadaşlarımın arasında ve
şil yamaçlara, hırçın sulara bakar. 
ken bu denizin kim bilir kaç mes
ut sevgilinin esrarını sakladığını 
d~nüyor, her yalıyı bir aşk yu
vası gibi görüyordum. Şimd 1 en 
nihayet ben de bir macera kahra. 
manı oıldum, hem de buraya ~-

lem yapmağa geldim ha!.. 

Kalbimi maziye hasretle sızlıv 
tan bu tahassür az daha gözlerim.. 
den yaş getirecekti. Fakat onun 
sesi daldığım alemden çabucacık 
ayırdı: 

._ Haydi bakalım Müjgan ..• 
Biraz serinliye!im!.. 

Masanın üstü meyvalar, meze
ler, yemeklerle dolmuştu. İhtiyar 
garson köpürmesi için yava§ ya. 
vaş doldurduğu bira bardaklarını 
önlerimize bırakıp hürmetkar çe. 
kildi. Korka korka boğulu bar. 
daklara baktım: 

•- Aman Hikmet Bey dedim. 
Ne yap,yorsunuz?. Birazdan eve 
döneceğim. Nasıl bira içebilirim?> 

._ Çok değil canım .. Bir ilti 

Petrol Ofisinden 
Elektrikçi Alınacak 

Of s.mız ı;in mütehassıs bir elektrikçiye lüzum vardır. Ta
liplerin ehliyetlerini müş'ir vesaik ile 13/8/941 Çarıamba akşa. 
mına kadar Gala tada Gümrük Caddesinde K.ozluca hanında 
Umum Müdürlük Zat İşleri Servi•ine müracaatları. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Ifukuk, İk:tısat ,.e Edebiyat Fakülteleri talebesinin kampları birinci devre

de1 Fen ve Tıp Fakülte1eri ta1Mesin in kampları ikinci devrede yatısız yapı
lacaktır. Kıı talebe atışları yapılmıyaca khr. Talebenin ona göre zamanında ha-
zır buJunmaJan. .6948> 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Derincede bulunan bir denlı teşekk üiünde muamele memuru münhalinde 

ücretle istihdam edilmek üzere bir memura ihtiyaç vardır. 

1 - Lise mezunu ve jbtiyat subay olması, 
2 - 30 yaşından yukarı olmaması, 
3 - Sıhht vaziyetinin ıağlam olması •Derincede çalışabilecek vaziyette bu-

lunması.> 

'4 _ Yazı, evrak dosya ve hesap işlerinde bilgJU obnası, 
5 - PJAn olzmiye kabiliyetli olması, 
8 - Kar.unen !Azım gelen diler prl ları haiz bu1wıması, 
Yukarıdaki eartıan haiz bulunacak isteklilerin bir dilekçe ile İstanbul 1 

DeDlz Komutanlığına müracaatlerl. •8871> 

Yeşilköy Tohum Üretme Çiftliği 
Satınalma Komisyonundan: 

29 8.941 tarihinde Cuma gilııQ saat 10 da Yeşilköy tohum ıslah lstas;yonu 
binasında eksiltme komisyonu odasında •5084> lira •5> Jruruş keşif bedelli Ye
eJJköy tohum üretme çiftliği ahırlarında yapılacak tamirat açık eksiltmeye ko
nulmuatur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İsleri genel, hususl ve fenni şarnameleri, 
proje keşi! hu!Asaslyle buna mütefel'l'i dlger evrak parasız olarak da1"'slrıde 
görüleeektir. 

Muvakkat temhıat c379> lira •81> kuruıtur . 
İsteklilerin tekli! mektuplan ve en az bir taahh!ltte •3000> llralık bu işe 

benzer iş ,aptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İs

tanbul Vil.lyetlne müracaatla eksiltme tarihinden tatil günler; hariç <3> ıüıı 
evvel alııımıf ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalarlyle gelmeler!. 

•8929> 

GAUTHIER VIDAL ---.. 
&LIZ&alN BOYALABI 

Ev İşlerine mahsus 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

her Cin! Kumaş için 

Umumi satış 
deposu: 

İstanbul Çiçekpazan 
sokağı Altıparmak 

Han No. 3 - 4 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Okuluıı ız namzet kayıt zamanı ve ıeçıne aınavının başlıyacağı tarih ~q

iJdakl ıekilde değiştirilmiştir. 
29/IX/941 Pazartesi ııaat 8,30 Tiiı'ltç e kompozisyon ve edebiyat. 
29/IX/941 Pazaı1esl saat 14,30 Türk lye ko~u memleketler ve büyük dev

letler cojrafyası. 
30/IX/941 Salı saat 8,30 hayvan ve nebat !lzyolojisl. 
30/IX/941 Salı saat 14,30 Riyaziye •lise edebiyat kolu mezuııl~rmın bil~ 

mesı ı.Aıun gelen bahislerden.> 
l/X/941 Çarşamba saat 8.30 Türkiye tarılıJ ve Rönesanstan sonra Avrupa 

tarihi. 
1/X/941 Çarşamba saat 14,30 Felsefe ve içtimaiyat .Lise fen kolu mezun

lannm bilmesi lfızım gelen bahlslerden> 
2/X/941 Perşembe saat 8,30 Yabancı dil. 
Namzet kaydı 20 Ağuııtos - 27 EylO 1 tarihleri arasında yapılacaktır. 

«5265 - 8083> 

Yapı ve imar işleri ilanı 

NAFİA VEKALETİNDEN 
1 - Eksiltmeye konulan ış: Çanlı:a yada yapılacak olan jandarma muharu 

taburu temizleme evi ile mutfak kısmı tesisatı it;idir. 
Keşif bedeli d7790.21> liradır. 

2 - Eksiltme 28.8.1941 Perşembe günü saat 15 de Narla VekiUett yapı ve 
İmar Jş1eri Eksiltme Komi.ryonu odasın da kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl evnk t89> kuruş bedel mu
kabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iste klilerln d334> bln üç yüz otuz dört lira 
c27> yirmi yedi kuruşluk muvakkat tem lnat vermeleri ve Nafia VekAletlııden 
bu iş için &1ınmış ehllyet vesikası ibraz etmeleri IAzımdır. İşbu vesikayı almak 
tizere i"teklilerln eksiltme tarihinden cta til günlerJ }',aric> üç gün evvel blr isti
da ile Vek:ilete müracaat ebneleri ve dilekc;elerine en az bir kalemde bu işe 
benzer «10.000> liralık bir iş yaptıklarına dair isi yaptıran idarelerden alınmış 
vesika raptetmeleri lfiı.ımdır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günU olan 28.8.1941 P<rsembe ıın
nü saat 14 de kadar EkEiltnıP Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ver ... 
meleri lAzımdır. 

Postada olacak ıecikmeler kabul edilme:- •5288> <8865> 

bardak .. Yemek arasında erir, gi
d~r!., 

«- Yok.. yok .. sonra ağzını kı>. 
kar, .sarhoş olur1ıı!m!.• 

Bir eliyle bardağımı uzatırken, 
diğerile perdeleri titreten :rüzga
ra işaret ederek güldü: 

•- Baksana bu denize, bu :rüz
gara.. insan böyle yerde sarhoş 
olur mu hiç? .. 

Hakikaten rüzgar tatlı bir nefes 
gibi serin serin yüzüme çarpıyor 
ve çarptıkça deminki sıkıntım da. 
ğılıp uçuyordu. Artık birşey siSy
liyemeden bardağı aldım: • Bugü
nün şerefine!.• 

•- Hayır sevgimizin, ebedi sa. 
adetimizin şerefine! .• 

Daha içmeden etrafın güzelli
ğinden, sevgiden başım dönüyor
du. Buzlu bardağı bir anda bitir. 
dim. O kehdi eliyle meze verdi. 
Bardaklar arttıkça daha neş'ele
niyorduk. Bilhassa o öyle neş'eli 
idi ve o kadar benimdi ki ... Sanki 
mavi deniz karşısındaki bu kü
çücük odada herkesten uzak, ayrı 
bir hlemde; hayır bir başka dün. 
yada idik v he~cyi unutmuştuk!. 

Bir şirket vapuru düdüğünü öt
türerek önümüzden hızla geçti. 
Üst g\ vertede birkaç genç kız bi
ze el salladilar. Onlara mukabele 
ederken gayriihtiyari: ._ Ah ne 
güzel... Ne güzel!.~ dedim. 

•- Evet hele burası tıpkı bir 
yuva gibi!.> 
İçimden gelen bütün bir işti. 

yakla: •- Ah böyle bir evim, de
niz kenarında bir odam olsa!.. 
Gözlerimin içine bakıyordu: «
Böyle bir katcık!. Bir odacık mı 
Müjgan?.• 

•- Siz yanımda o.Jdukça tek 
katlı yer odasına da razıyım . Sev
dikten ve sevildikten sonra .... 

Elindeki bardağı bıraktı. Bir 
hamlede bileklerimden yakaladı. 
yavaşça kendine çekti. Vücudüme 
tatlı bir sıcaklık yayılmıştı. İrade. 
siz bir hareketle kucağına düş

tüm. Kollarımız dolanırken bir
birine mütehassır dudaklarımız 
birleştiler!. 

Biraz sonra yorgun ve bitap kol. 
!arından kurtulurken inildcdim: 

- Ah hain!. Çürüttün dudakla-
rımı!. (Devamı var) 

leuLMACAt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan s;ığa: 

1 - Çekici, !car, 2 - Çok değil, 
incelik, 3 - Çaresiz, nota. 4 - Ma
mur. atın yediğinden, 5 - Sonsuı, 
6 - Eskiler, eser, 7 - Bahtsız, kır
mızı, 8 - ŞikAr, bir içki, 9 - Pey
gamber, nakleden, 10 - Yama, han
çer, eklemek. 

Yukaı·ıdan aşakıya: 

1 - Sevgili, kokulu o, 2 _ Iztırap, 

bir nevi serpuş. 3 - Bir cins üzüm, 
4 - Eşeğin huyu, geniş değil, ~ -
FranSl2ca baba, Alçaklı, 6 _ Zehir, 
kümes :0.ayvanı, 7 - Birçok in~an, 
8 - Yerine koymak, vllfıyet 9 - No
to, adaJetli, edat, 10 - İstikbalini. 

Dbkl n-•·-=mo lı&lle4Dalt tfAJI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lSEFALETeMI 
2ALf.88UFAK 
3K LADOGAeA 
4 1 MARE-ieeA Z 
seANAVAT- AN 
6Mt•s•GAZUB 
1 E -c v A ı< • R -r o A" 
8 R • A • -r M AT A. T 

: !1~{ ~i!~ı~~i 

12 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Orkestra 
18.30 Serbest Za-

man 
18.40 Orkestra 
19.00 Yuva Saati 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19.45 Saz eserleri 

20.15 Rad. Gaz. 
20.45 Klfirnet 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Şarkılar 
21.30 Konuşma 
21.45 Büyük Fasıl 
22.30 Haberler 
22.45 caz (Pi.) 
23.00 Kap<nıf. 

Japoaya•nın çem
berıeamesl 

(2 inci Sahileden Devam) 
lip ihtimale göre, diğerlerinin de 
harekete geçmelerini intaç ede
cektir. Bu hale nazaran japonya, 
Uzak Şarkta harekete geçmekte 
azıcık geç ~ gibi görünüyor 
ve japonyanın şikayet ettiği çem
berleme de şüphesiz budur. Hatır. 
}ardadır ki Almanya da iki sene 
evvel bu çemberlemeden acı acı 
şikayet etmişti ve Çemberlaynin 
Rusyayı da arasına alarak çembe
ri tamamlamasına fırsat vermiye
rek Almanlar harekf'te geçtiler. 
Zincirin Rus halkası eksik olduğu 
içindir ki Almanya, Avrupadaki 

zaferlerini kazanmıştır. Şimdi U. 
zak Şarktaki zincirin bütün hal
kaları tamamlanmış gibi görünü
yor. 

Bu vaziyette japonya hangi cep. 
hede harekete geçerse geçsin, kar
şısında daha kuvvetli ve daha 
.kudretli olan bir Almanyanın bi
le görmediği bir cephe bulacak. 

tır. İngiltere, Amerika, Rusya, Çin, 
Holanda Hindistanı .. japonya bun
ların hepsine birden meydan oku
yacak mı?. İşte japon devlet a
damlarının karşılaştıkları büyük 
mesele budur. 

İLAN 

Ağya ,·eledi Mikatl ve karısı Bergü
zarın ve Maryanın bir kıt'a tenıessük 
senediyle mutasarrıf oldukları 'P'atlhte 
Edimekapı civarında Atik Alipaşa ma
hallesinde e~kl Bakkal yeni Boruzan 
Tevfik rokağlııda en eski 11 eski 13 ye
ni 23 No. lu arsanın kaydı olmadığın
d:ın senetsiz tasarru!ata tevfikan mua

mele yapılacalı.rıdan bu hususta bir iti
razı olanların evrakı mUsbiteleri lle 
birlikte on gUn zarfında Fatih Tapu Si
cil ~fu~arızlığına veyahut mahalline 
gidecek tapu memuruna. Ağustosun 22 
inci Cuma günü saat ikide müracaat
leri llfuı olunur. 

Harison Çorap Makinası tein 

İşçi Aranıyor 
İstanbul Manastır Han 12 

\... numaraya müracaat. ..J 
Sahip ve Başmuharrl: Etem İzzet 

Benice - Neşriynt Direktörü 
Cevdet KARABİLGİN 

SON TELGRAF MATBA.ASl 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra._niçiıı f( O 
S A N 1 N di4 macunu kullanmalıdır. Ç U N 

Güzel Yüz 
için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

SANİN 
DIŞ KULLANMAKTADIP 

DİŞ MACUNU 
Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fuçanın giremediği yerlere 

nüluz ederek tem.izler, parlatır, diş etlerini besler ,e 
hastalanmalarına mani olur. r' 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten s011 

günde 3 defa dişlerinizi hrçalayınıt· 
Eczanelerde büyük ıtriyat mağazalarında bnlunıır· 

Muhammen bedeli (1320) lira olan 800 kilo kaynamış ~ 
(15.8.1941) Cuma günü saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpa~ada ~ 
dahilindeki komisynn tarafından açık eksiltme usuliyle satiıı allnD ~ 

Bu işe girmek isUyenlerin (99) lir alık muvakkat teminat ve !<afi, 
yin ettiği vesaik le birlikte eksiltme tıü nU aaatlne kadar komisyona "' 
ları 11wmdır. dJf· . 

Bu ise ait eartnanıeler komisyondan parasız olarak dağıtıJınaktB(~ 

1941 
ltelldeler: 4 Subat, 2 Mayıs, 

Tasarruf •"'~"'· .. --~~-,. 
1 

1 " " kramiye PIB 
1 Ai!:ustns, 3 İkincite:;rill 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
---o--- -1 

~ 1 adet 2000 lJrahlı: - 2000. - lira il 8 ada 250 liralık - 20~.-::.: 
~ 3 > 1000 > - 3000. - > 35 > 100 > - 35 oO /' 

2 • 150 • - 1500. - • 80 > 50 • - 40()0· / 
4. 500 • -2000.-. 300 > 20 _60. 

istan~ul levazım Amirliği Satınalma Komisyonu il~ 
--------------·•-"':':ırı~ 1020 Ton fırın odunu alınacaktır, da Tophanede İst. LV· ~csl',ııı 

Kapalı zarfla eksiltmesi 18/8/941 Pa- alma komls;yonunda y•P ppl' ~ 
zartesi günil saat 15,15 de Tophane. teminatı 3097 llradır. 'f• 1,rl· 
de İst. Lv. Amirliği satın alma ko- vakitte komisyona gelme 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin l neleri komisyonda görül(~S / 
bedeli 22,848 lira ilk teminatı 1713 li
ra 60 kuruştur. TaHplerin kanuni ve_ 'f ıJŞ ~ 
sikalariyle tekllf mel<tuplarlDl ihale Beher kilosuna 410 )<ut ,.sb~ 
saatinden bir saat evvel komisyona dilen 30 ton kadar s:ırı 

18 
t"j 

vermeleri. t:l38 - 6484> sele alınacaktır. Paza~-l~ sıJ'1ı 
Jf. 14/8/941 P~rşembe gW:rıiP 

0
. 

Beherine 250 kuruş tahmin edilen Tophanede lst. Lv. AI1' ıacoJ" ,.ı 
beheri ıki parcadan ibaret 6368 adet ma komi.!'yonunda yaP1 'P1 .. , 
mahruti ç1dır direği alınacaktır, Pa- temlııatı 14,805 liradır· (l5V 
zarlıkla eksiltmesi 13/8/941 Çar§am- komisyonda ııarülür. _,cJ 
ba günü soat 14,30 da Tophanede ist. Jf. 4e <' ~ 
Lv. Amirliği satiıı alma komisyonun- 3 : 4 beygir kuV"•ı:. ~f 
da yapılacaktır. İlk teminatı 1194 li- işler bir adet daire bıC tır· f'j,I 
radır. Nümune ve sartnamesi komis- yedek edevatı alınacD~~~ı1',. 
yon<la cörüitür. (155 - 6685) eksiltmesi 13/8/941 ı.•· 

'1- saat 15 de Tophanede ~· 1 ~ 
kil . ı· lsy lnı.ııı ): '775 o ham beyaz ıp ik ve 5050 satın ôlır.a kom 1 ıaı ı.ıı ,: 

kilo ham gri ve hftkl iplik pazarlıkla tır, ~ıevcut malJ ?ı.aıı ııct ,a~ 
satın alınacaktır. Pazarlıkla ek~iltme- temint1ariyle belh vak 6S 
ol 14/8/941 Perşembe iünU saat 14,30 na celmeleri. (181 ..-


