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lngiliz ve Sovyet biiyiik 
elçilerinin beyannamesi 
!!!_giltere ve Sovyetler, Türkiye 

taarruza uğradığı takdirde 
~rdımlarını esirgemiyecekler 
fii.rkigenin coğrafi vaziyeti dolagısile harbe 
~mak arzusu takdir edilmektedir 

FRANSA 
"aziyetini 
'Ydınla ttı 

....._ 

'" 
Marqal Peten nihayet 
baklayı ağzından çıkar
ını, ve daha ilkbaharda 
İi.kıa haline gelmit bu
~nan Viti - Berlin it 
hırliğini ifta etmiıtir. 
Bu vaziyet karıısında ka
tar vermek İngiltere ve 
Anıerikaya kalıyor .. )' _____________ , 

~ETEM iZZET BENiCE 

t,~s Ciln süren fevkalade kabine 
~'1 ~tısuadaa sonra; Vişi Fran
(e lı lareşal Petenin ağzı ile için
~llt lıluııduğu durumu ve istik.. 
)tt ufrı•tuf hattı hareketini niha-

lık an etti. 

Her iki sefir şifahi ı 
izahat da verdiler 

Hcıriciye Vekili Şükrü Sımıcoğlu 

Londra 13 (A.A.)- B.B.C. An
karadaki İngiltere ve Sovyet ~u&
ya büyük elçileri, 10 a~'Ustos günü 
Türkiye Hariciye Vekili B. Şük. 
rti Saraçoğluna müşterek bir be
yanname tevd i etımişlerdir. 

İngiltere beyannamesinin esas
ları hulasası şudur: 

·Büyük Britanya hükı'.ımeti, 
Montrö mu.ahedesinin hükümle. 
rine sadık kalacağını, Boğazlar a
leyhine müteveccih taar.ruzl hiç
bir vad ~ taahhütte bulunmadı. 
ğını, Türkiycnin coğrafi ve mülki 
birlik ve tamamiyetine ihtimamlıı 
hürmet ve riayet göstereceğini be
yan eder. Türkiyenin bugünkü 
Avrupa hariıine karışmamakta.ki 
arzusunu takdir eden Bü,yük Bri. 
tanya ile Sovyet Rusya hükiımeL 

(Devamı S üncil Sahl!ede) ili 5atlıada bu hareket taVYını 
ttr esaslarla hulasa ve tebarüz 

ırtbiliriz· 1---------------------------
ij,~ llari~; siy~ette AJmanya Amavutköy açıklarında bir deniz kazası 
'-il t•n işbirliği ve yeni nizam 
~rını kabul 

~, b .ı\lnıanya ve İtalya ile sulh 
ile buııu takiben hadiselerin sevki 
~llti de ittifak yapmak 

lıtj11 l>ahilde Mareşalin şahsına 
ttıi at eden tam bir diktatora 
~~·tYlemek ve her türlü siyasi 
~eri ilga eylemek 

la1İt İlttısadi ve mail sistemde 
~it tııa ve nazizmanın iktısadi ve 
~ltıeı~rensiplerini kabul ve tatbik .. "· 
\-ı '>tşal Peten; ilkbaharda ka-

Bir motör kablovapu 
runa çarparak battı 
Kaptanla iki tayf ası boğulur
ken ölümden kurtarıldılar! 

Şile limanına kayıtlı Yusuf 

ı 
trik İdaresinin vapurunun hala • 
tına ve bilahare vapura çarparak 
batmıştır. 

Almaa. Sowyet 

BABBINE 

818 BAB.IŞ 

Sovyetler 
Dinyeperin 
ötesine mi 
çekiliyor? 

Berlinde 
Bu yolda bir fikir 

[ve tahmin i 1eri
1 

sürülüyor 

Alm nlar bazı 
noktalarda 
Karadeniz ıa
lılllne inmişler 

ALMANLARA 
GÖRE 

Alman kaynakları Unıan mın
takasındaki Sovyet mukavemeti
nin kırılarak~ 6 ıncı ve 12 inci 
Sovyet orduları ile 13 üncü Sov
yet nişancı kolordusunun tama-

(Devamı üçüncü sahifede) 

Baker ve Kari· 
man hakkındaki 
ihtikar davaları 

Baker mes'ul mü
dürü yine kefalet
le ta h 1 i ye e d i 1 d i 

Yeni bir kundura ihtikarı suçi
le evvelki gün ikinci defa olarak 
tevkif edilen Beyoğlundakj Baker 
mağazası mes'ul müdürü Salamon 
yine 200 lira kefaletle dün akşam 
tahliye olunmuştur. Dava gayri. 
mevkuf olarak görülecektir . 

(Devamı 3 üncil Sahl!ede) 

Havalar Al-

ALMANLARA G6BE 

Odesa üç taraf
tan ihata ediliyor j 

Alman kuvvetleri 
Karadenize indi 

Londra 13 (A.A.) - Alınan 
}: aynak larından verilen son ha
berlere göre; Alman kuvvetleri 
Karadeniz sahiline inmişlerdir. 
Şimdi bu kuvvetler Odsayı şark
tan .garpten ve şimalden sarmak
tadırlar. 

· 9 yıldır bir türlü 
ödenmiyen 

muallim hakları 

Hali mesken zam
mı alamıyan mual
limleri düşünelim! 

Şehrimizdeki ilk mektep mual
limlerinin 932 yılındanberi bir 
türlü verilemiyen mesken bedel
lerinin hala ödenmemesi istihkak 
sahiplerini müteessir etmiştir. 

Muallimler yeni ders yılı yak
laşırken bari bu yıl olsun hakla
nnın verilmesini ümitle bekle
mektedirler. Bunlar gazetemize 
göıı<lerdikleri bir mektupla diyor. 
lar ki: 

lıliy •ltiği bu esasları şimdi il<a 
~ı:' Ve Fransa üzerindeki her 
~,~1tereddüt ifade eden noktai 
'•tak~· nihayet vermiş bulu. 
{'tte; '~~ta geçiyor. Bu vadzi
•ttı ışı Fransası karşısın a 

kaptana ait ve kendi idaresin • 
deki motör Paşabahçeden odun 
yükli~ erek Arnavutköyüne gel -
mekte iken motör bozulmuştur. 
Suların cereyanına kapılan mo. 
tör evvela deniz altındaki kah • 
!oları tamir etmekte olan Elek • 

Kaptan Yusuf ve Hüseyin, 
Mehmet isimlerinde iki tayfa bo

ğulmalarına ramak kalmışken 

kurtanbruşlardır. 

manların al ey• (Devamı 3 üncü. Sahifede) 

h · J.. •• Japonyanınce-
'•ıı i' hareketini tesbit etmik sı
t~ ~rtıdj İnıiltere ve Amerikaya 'i-~ıı bulunuyor. Mareşal Pete. 
bat; ~kararı ile Fransanın istik-
1,Pıı' tııa iyi bir hareket yapılıp 
ı.ı;lthltıaınış bulunduğunu ancak, 
&u it'aı Ve tarih tayin edecektir. 
~llla~lı~r~a, hariçten vaziyete ba
ıı ~ .. k'.~1 n; şimdiden herhangi 

)qliitu um vermek ve mütalea 
)oı ~ ltıek doğru olmaz. Anlaşılı.. 
1>t;ı.h' Mareşal Peten· Fransanın 
' " aı· ' ~dd 1ni Avrupa kıt'asının mu-
t. traı " .. kb 1 • ·ı 'lıt e musta e nızamı ı e 
~ ''•d . huı a, Almanya ile anlaşmak-
1•kıat~Yor, bir in önce sulha, is. 
11•h;ı,,.;~~~manın bu yolda ara-
•. ı:ını zannediyor. 

\ı·"qca1c, 
d 11; t Alınan ya ile anlaşmanın 

ete " raıısasını yeni bir müc"" 
1');~ e .. lıatta muharebeye sürük.. 
)ak111 s~riikleıniyeceği de, yine 
111lda IStiklıaliıı. hidlsıeleri ara
~lıı,811 . ktndi•ini gösterecektir. 
•iııı " h, ıiındi şarkta bütün im
dt,ı.;1: kudretleri ile harp halin. 
~'dcı,11 ~ l\tareşal Peten bu mö
~ı,,i ~~ _bir medeniyet müca-
0 llıa11) uguna kani bulunarak 
~d~su a~·a müzahirdir. Alman 
, ltıeı;ı. §~rkta galip geldiği ve 
• 1 kı a ıle i ·ı . •ı ığ, " '·. ngı terentn karşısına 
"\"' ... ıt· " . l~~"•ıı t • azıyet ne olacaktır? 
~ ''• ~ talyan . İngiliz ve bi
l~~inde llıeri.k~n • Japon müca-

·~ Vışı Fransasının da 
\·e iktidarı ile beraber: 

(Devaını 3 üncü Sahifed;) 

•• 
Universite as-
kerlik kampı 
Ayazağada 

J\.taari1 Vekaletinin bir emrıyle Ünı
versiteli kız talebelerin atış talimleri 
derslere taşladıktan scırıra yapılmak 
üzere tehJr olunn1uşt • ır VckAletin bu 

(Devamı 3' ncü Sahifede) 

Oftmrtlk veınblıarı~r 
müsteşarı şehrimizde 

Gümrük ve İnhisarlar Müstcı;arı 
Mahmul Nedim Gündü:ı.alp dün eeh
rlmize ııelmlşlir. Gümnılder Başmü
dürlüj,\ünde meşiul olan Müslepr bir 
nıuharririmize: 

- .istanbula on ıün için geldim. 
Burada kEldlğım müddetçe gilmrük
lerde tetkikat yapa<:atım.> demiıt!r. 

Çekirge zehlrlnden 
250 lleyan 6141 

M!IAs'ın Mumcular nahiyesinin 
Çömlekçiköy ovasında otlıyan koyun
lardan iki yüz elli başlık bir sürü bir 
ııece içinde ölmüıtür!.. 

Yapılan tahkikatta Muhtarla Çe
kirge J.tücadele memurunun ovaya çe .. 

klrge z.ehiri attıkları havalar kurak 
gittiğinden 15 ııünde zelı.irın tesirinin 
:ıall olmayıp otlara ve oradan da ko .. 
yunlara ıeı;erek öldurdüiü anlaşıl

mışUr. 

ıne uonuyor • 
sıoldı-Oım 13 <A.A.> _ ofi: nuba genışle-

Amiral Darlan 
hakiki bir 

diktatör oldu 
Londra 13 (A.A.) - Amiral 

Darlan'ın Milli Müdafaa Nazır. 
lığına tayini ile Fran.sanın hakiki 
bir diktatörü olduğu mütaleası 
serdedilmektedir. 

(Devamı 3 üncil Sahl!edel 

FERIKÖYÜNDE 

Son iki gece zarfıadıı hararet 
derecesi fevkal!ıde dü~müştür. 
Bu noktaiarda eylı1lden evvel 
görülmesi mutat olmıyan şeffaf 
bir buz tabakası bütün İskandi • 
navya havalisini örtmektedir. 
Yüksek ırtıh:bk; mıntakalarda 
harp ve hareket mecburiyetinde 
bulunan .Alman kıt'alarının bu 
soğuk dalgasile çok müşkül vazi. 
yetler karşısında kaldıkları söy • 
!eniyor. (Devamı 3 üncü Sahllede) 

BiR VAKA 

Bir sarhoş bıçakla 
Polislere saldırdı 

Cürmümeşhut muhakemesi mü
tecavizi 14 aya mahkum etti 

Feriköyünde oturan İsmail is
minde biri evvelki akşam saat 
19,5 da hasta bulunan kardeşine 
mahalle çocuklanrun takılması ü
zerine kızmış, biraz da sarhoş ol. 
duğundan bıçakla çocuklardan 
Şemsi isınindekinin üzerine yürü
müştür. Çocuğun feryadı üzerine 
etraftan yet~erek Şemsiyi kur-

taııımşlar, fakat İsmaili yakalıya. 
mamışlardır. 

İsmail, hadise yerine gelen po
lis memurlarının da üzerine bı

çağile atılmış, fakat sonunda ya. 
kalanmi§lır. Beyoğlu cümıümeş
hut mahkemesine verilen suçlu 
dün bir sene, iki ay ha!J6e mruı
kılm olunarak tevk.rl olunmuştur. 

me gayretleri 
Avaıtr=alya Başvekili 

Lu.d .. aya geliyor 
Lona •. ı3 (A.A.) - Ofi: İnıtil!z 

hava kuvveUer1nin gündüzün Alman
ya üzerine yaptığı taarruzların fe\•ka
lAde ehemmiyeti bütün İngiliz matbu
atının ilk say1alannı lıgal etmekte
dir. 

Ayni zamanda gazeteler, japonya
nın Cenuba doğru geniş1emek siyase

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Ki SACA 

Acaba?. 
lılajeste Buliar KraluUıı bir iradesi 

ile Bulgar ordusunda bir bayi! değl
tikllkler oldu. Sebep lasrib edilmedi
ği için her yeni harekette olduğu .ııibi 
bu hareket te tabii bir çok: 

- Acaba? .. 
Lan ortaya çıkardı. Ben de bizim 

mahuttan: 
- Bulgar ordusundaki bu detişik. 

Uklerin sebebi ne acaba?. 
Diye sordum. O da bana: 
- Acaba, Mask.ovada tahrik •e 

!1An edilen Slav Birliğine karıı bir 
tedbir mi?, Yoksa Alman _ İtalyan 
orduları U.. teşrlld me.aı 7olunda bir 
tutum mu? .. 

Diyerek iU.ve etti: • 
- Zaten dünya öyle bir de\1r ya

ııyor ki her ı'ın •acaba".".> demekten 
insanın kcndı. ı.nl aJma~ına lmkAn 
1ok.. A. şEKiB 

• 
Japon - I ngi-
liz münase
betleri çok 
gerginleşti 

Londra, 13 (A.A.) - Oti: 
Deyll Meyl gazetesi, B. Knoks, 
Stimson ve Cordell Hull arasın
da aktedllmiş olan konıeransın e
hemmiyetinden bab~ederek bu 
kabll konferansların çok nadir 
olduğunu a.!:kert ve siyası işbirli
ği temininin blr mukaddimesini 
teşkil ettiğini l~aret ediyor. 
Vaşlngton mahfilleri, japonya 

ile İngilterenln arasındaki vazi
yetin fevkalade gergin olduluııu 
ve 48 saat içinde daha fazla ger
glnleşmeğe müsait olduğunu tah
min etmektedir. 

j IOVYET TEBLiil 

68inci Alman fır
kası imha edi]di 

iki Alman nakliye 
gemisi batırddı 
Moskova, 13 (A.A.) - So\'yet teb• 

llği: Byala - Çerkot, Uman istlka
meUerinde, Estonya cephesi m1nı. cıı· 

sında muharebeler devam etrrıt-~te
dir. 

Sovyet tayyareleri kara kuvvetleri 
ile iı;birUği yaparak makineli düşman 
kuvvetlerine, toptusuna \.'e hava kuvı. 
vetlerine darbeler indirıni§lerdir, 

11 Ağustosta düşman 41 t.ıyyare 
kaybetm.iştir. Sovyet kayıbı 24 ta;yya.. 
redir. 

11 Atustoı\a Moskova 1lzorine le

(Devamı 3 ilnctl Sahüe<lc) 

HAR·P VAZİYETİ . 
~---··-- . '• .. • ·,.~ : ... ~ 
Şark cephesinin cenahlarında 
hasıl olan Alman dirsekleri 

derinleşirse, vaziyet ne olur? 
(Yazan: EMEKLi KUBMAY SUBAY) 

Bugünkü tebliğlerden bizim çı
kardığımız iki mühim vaziyet 
vardır: 

1) Şark vephesinin şimal kıs
mında, İlmen gölü cenubunda Al. 
man taarruzlarile bir dirsek hasıl 
olmuştur. Bu kısımda Alınanlar 
üç taarruz kolu halinde N arva -
Leningrad, Solzy - Leningrad ve 
K.olm • Leningrad istikametierin
de mütekarip tazyikleri.ne devam 
ediyorlar. (Devamı 3 üncü Sahife<le) 

HALK FİLOZOFU 

Moskovaya 
bir akın daha! 

Mookova 13 (A.A.)- Bu gece 
Alman tayyareleri Mk>skova üze
rine bir akın teşebbüsünde bulun. 
muşlardır. Hücum eden tayyareler 
Sovyet avcıları ve dafi batarya
lar tarafından püskürtülmüsler
d'ir. Münferit birkaç tayyare Mos. 
kova üzerine gelebilmiştir. 

Bekçiye haber .... 
verecegım 

Diyorlar ki, Fiat Mürakabe 
Kon1isyonu ,ihtjkoira kar~ı se. 
ferberlik ilan etmiş.. Vatan
daşlar, işi gücü bırakıp dıikkan 
dükkiin, mağaza ınağaıa dola
şacaklar, muhtekir damgasım 
yapıştırdıkları (ölçü nedir, ma. 
lfun değil) adamı hemen haber 
verecekler!. 

Gazetelerle, beş ayn telefon 
numarası ilin edildi. Ey ahali!. 
Duyduk duymadık, demeyin, 
muhtekiri gören, bilen, duyan 
olursa, bu beş telefon numara· 
sında~ birisine hemen haber 

• 1 
versın .. 

Ben, içimden değil, işte, açık
tan açığa gülüyorum. 

Neden mi? İşte sebebi: 
Beyoğlunda bir büyük ma. 

ğaza bir kadın pabucunu 28 li
raya satıyor. •Fiat Murakabe 
Komisyonu• nam teşekküle ha
ber veriyorlar. Komisyon tetki. 
kal, tahkikat > ap13 or. 28 lira· 

REŞAT r vzı 

lık pabucun pahalı olmadığını, 
binaenak)·h hadisede bır ihti
kar menut bulunmadıı:ını ka. 
rarlaştırıyor. 

Pabucu satın aliın iş'.ıı peş!nl 
bırakmıyor. Mahkemeye müra
caat edi)·or. Mahkeme pabucu 
tetkik ettiriyor. Maliyet liah· 
nın yalmz ve <adece 11 lira ol. 
duğunu tesbit ediyor. 

Satan mağaza liik• imi~!. 

Haydi, yüzde yüz kiir nisbeti 
koyun. Pabuç 22 liraya rıkar. 

Halbuki, 28 liray·a satıyoı r . Bi
naenaleyh, bir ilıtikiir 1 adi .,... 
sinin mevcut olduğu. 1 i: . f iıiü. 

rakabe Kon1isyonuna rn!.:ınrn , 

tesbit edili;yor. :\luğa.znnın ınü· 
dürü de tevki! ediliyor. 

Ben, bir ihtikar hiıdi<e<ile 
karşılaştığım zaman. mahalle 
bekçisine kadar, herkestı haher 
\•ereceğim; yalnız, Fiat )tiira ... 
kabe Komisyonuna kadar git. 
mck zahmetini maalesef göze 
alanı" acapnı. 



2 - SON TELCRAF 

AliZ 

İÇİNE KADAR 

Diş mncunu da, lnıgiinün m ev
mtan nnısrna girmiş btılumıyor. 

B u garip nesnelerin git.tikçe p a· 
halandığı \"e ambalajlarmm aa 
ikü?lclüğü iddia o1anmakldır. 

•e oldu, ıibtiyarlaaik ıia, trbk 
dişlerimiz do"külıli, .ıaı.. a ıii§ 

macunu • e · darei madah•l mı 
<icliyonız!. 

!Dİj ~cıın1annm <terlWai ae 
ş11yanı meraktır. iBirçoiu *'al' ki, 
.a la •i leri temizleıniJ"or ın par. 
h tıiıQ'OJ'. 

Y .ltsaJ ihtilr.ir ~ :maeımlan 
,eklin•e. ti aizınıızm ıiçine ıkaa~ 
mı ginli!~ 

SESSİZ "E 

SADASIZ 

Bir gaz.et~, Uz.ak Şark lhitlise
lerinden bahseden ir ,-nısıaa .p 
erle\"hayı koymıq: ..ınniiçini 
essiz sadasız ıi~ edildL. 

Oiimlenin eia ııia llir llla~Tel 
seziliyor. dqil mi?. 'Yahu, lbuatla 
p~lacak ıne \-ar:'. Şim~ hangi 
askeri hareket daı ul zunıa ile 
ilan edilerek yapdcyor!. iBep sa· 
man altmd n u yiiriitülüyor!. 
Bakalım, bu gidişle işlerin ı.onu 

nereye 'aracııls'?. 

DEFİNE 

ALETİ 

Define muhim bir mevzu, defi.. 
ne aramak i,) de mühim bir mes

lek, snn'nt ~ e hüntt haline geldi. 
Bir rfra~·ete gör,e, erbabı hüner-

den bir zat. deline :aramağa mah. 
us iııcc bir alet icat etmiş ,.e bu 

aletin aümunesini lecli~e)'e tak

dim eder~k bir de teklif J>:apmış. 
Eğer, b'bul edilirse, bu zat_. be
lediye .nam ve besabwa mü.t.c.ma. 
diyen define arıyacnkmış. 

Bir umanlar, •et' iiç ayla bir 
yeni bir alet icat eden meŞhur bir 
Con Ahmet Boy 11.-anb. Hatırladınız 
:mi?. !Definecilik k .ena iöndU, 
.. e lam!. 

AHMET RAUF 

13 AtiUSTOS 1Hl 

Almanya ve Şimal 
memleketi e rinden 

şarap istendi 
Şaraplanm1z.ın ucuzluk ve nefa.. 

seti hariç memleketlerde gittikçe 
y.eyılma'kta Te ta~ler J"apılma.k
tadır. Ezcümle Almanyadan ve 
Şimal memleketlerinden de İnhi
sarlar idaresine ~acaat mile. 
relt prap istenilmektedir. Ba 
memleketler ıkıp kadar mühim 
miktarda şarap almak ıistediklerini 
bildir:miş1erd.ir. İnhisarlar idaresi 
lbu hususta tetkikler yapmaktadır. 

rrahdit kalkınca •• 
Takai lastikleri ça

buk eskidiğin
den yedek istendi! 

!l.stanbuldaki taksi otom.Obilleri 
sahipleri, arabalar her gün iş'le
meğe başladıkları için lastiklerin 
.Caba ç.ablik eskidiğini ve ıilk ya
pılacak listik te\'Ziatında bu 
ntJıktanın gözönünde bulundurula
rak y~ek lastik de \•er.ilıne;ini a.. 
liıkadarlardan .istemiş1eııdir. Bu 
müracaat Ticaret Vekaletine bil
dirilmiştir. 

afJÇ{JB BABEBLIB 

V l LAY ET ve BELEDiYE,: 
* Bazı baJ'ilerde ı;eceletl saat 22 

den sonra hiç buz bulunmndığı lhak
kmda Belediyeye şıkayetler yapil
mış1ır. Buzaılnr sı1a bir ıte!tişfen ge
çlrfiecetı:Ur. * Ekmckçllcr Cem.l,yeUnin bördt
çi ıfn"ml:ırtna un tevzlattnda yo1suz
luk: yaptıfı hakkında börekçı fınnla
rmdan Ltr heye; 1.araflndan Beledi
yeye şır.fıyetler 7apılmı~ır. Keyfıyet 
tetkik ohmacaırtır. 

+ 'Her fmndn bir terazi bulundu
nılması al!klıdaı'lara !büdin,miı:;tir. 

+ Belediye münhal mcmurluklnr 
için bu ayın !5 inde yapılmak üzere 
bir imtihan acmıı;t.ıT. 

1'.ICARET oe SANAYi: 
* Yeni Türk - isv'içre ticaret 

anlaşması için Ankıırada müzalı:ere
!ere başLıı.nılmıŞt.ır. * Fıa~ Murıılcabc :Komisyonu dün 

~===:::::ıo==========::=a1 mercimek tiaUerlnl loptan on -yedi 

1 
buçuk, perakende 20 !kuruş olarak lliJ H H 1 ;il~.~~'d<ri Bom.. rnuamd• 

_ - _ + Şehrimizden mnl almak üzere 

Gecelerı taksi :=:~ ıtıır mfunes.m phrimtze 

fOllrltrl lllJTEf'ERRIK.: 
Bilhassa geceleri. istanbulda ~i!A-

lerhı sa1tanaU berdevamdır. Talcsi ço. 
,ialm.ıştır. Fakat, şoför efcndinln ilı;qti. 
ve r.eVkl çok nmhduttur . .Bir talc~ 
bineceksinıı:. Kap-ıya yanaşırken. .so

för sono-or: 
- Ne Uırnfa g1deceksinlz? 

Ve size birçok müşküllıt oıkanyor. 
tensi olduğ:.mdan bahsedtyor. Lis

t k patlak dlyor, beniln az :ı:unuror. 
Hulasa canı · temeıse, sizin ii.dedi.ğinlz 
'tnrnfa gltmıyor. Muşteıi, mutlaka, şoför 
eten.dinin ll'ztı cltıği tarafa gidecek dG-

ildlr. Tabi, 'bir nevı umumI :nakil va
sıta dır. Şoför, lber müracaat eden 

• oloı.ıyu aıledi!I Tere götQımeğe mec

:ırdur. 

Filvaki, ticaret sctbesttir amma. taksi 
b hsmde iş değişrr. Yolcu 'taşımak iste.. 

mi)-cn Belediye otzzmılarına 'tabi ol -

71 :arza iyen ~. ~ekten 

aynlabllir. Kimse mani olmaz. 

BORHAN CEVAT 

+ Resmt liselere muadil olan lnı
susl İzmir Kültür I.ıiseslnin mu:ıdilll
ği bu ders yılından itibar(!I) k:lldınl
mı~. * Fntihte iMilrselpaşada Filit Fab
rikasında çalışan Matem isminde bir 

' genç ku elini m~lthıeye k.a,ptırarak 
yaralandığından !B:ılat Muserl Has
t.ıındııe ilrııldınlınıştır. 

( HA~K SÜTUNU) 
Esfr.i türkçeyi de bilen ~enç 

bir kız iı arıyor 
Ortamektep mezwıu eski Türkçe

yi de mukemmelen bilen gene bir kıı: 
müessese veya ticarethanelerde ka
naat.k!ir bir ücretle çalışı,p hayatını 
kendi yapmak, istikbalini hazırlılmak 
arr;usundadır. Şimdiye bdar 'hıt bir 
)'ttde çalıpnam.ış, dürüst, 11.emh bir 
ailenin bu mahcup ltızUu hayat yolu
ına attığı ilk adımda yanlarında yazl

:fe ""-ermek suretiyle teşci etmek: ts-..t •• 
7en muhterem iş sah.ipleı-lnin San 
Telgnı! Halk Sütununda H. Y. Z ye 
yazmalan rica olunur. 

Tefrika No : 24. 

Sürü Çıngırakları 
L . 

Y azan; CAHIT UÇUX 

Bırakac.:ık gibi hareketler yapıyor, 
gulü,yordu. Bır aralık kollar.ını o ka
dar suya )akla tıröı ki, korkqyla boy
mına sarıldım. Ehmde tuttuğum san
dallar suya d Gözlerimin ön!lne 
çağnağad:uı t.ırl"cy"ımtar ,cel:ii. İçim
deki korku g niş\ "yerek büyildu. Re -
cebin boynllD:l dal:ıa sıkı sarıldım. Ba. 
fım boynılc go u .arnsında gizli. Ku
laklanma knrnnlık GUların ş:ırılUları 
doluyor. 

B::ı yolculuk b:ın.a çok uzun gibi gel-
eli. S b h ge "miz geçıi.t daha çabuk 
bltm~U. Ban::ı Ö.Ylc gcli,Yor 4'lma1L 
Bır yerde u esleri dindl. 
- Kıyıya çıktık mı Recep?. 
- Hoyır1 •• 

Dered4-n çıkmıştık Fakat niçln beni 
yere bır.: ı.ror 

- Artık yuf"Ü.YC"b!lirim Recep ... 
- P.ıbu~ların de.reye düştü ... 
- Zr&rnr yok' .• 
- B rnlar dıken dolu ... Sonra 11 -

lan1 "1r st'r nlernege çıkmışlardır .• 
içimde b·r k mncine benzlyen 

tatlı bir memnımtTct ıvar. Bır ırüya gö-

rllyor giblyim. Recebin kuvvetli kol
ları arasında ;verden yükselmekle teh_ 
likclcrden uzakta olduğumu hissecli -
yorum. 

Bu ~'t>lculuk ölçemedlğim bir uıman 
rnüddetce dcvnm etti. 

- i$1e J:eldlk!_ 

Gözlerimi .nctım. .Reccbhı kollan. 
ge" ı.;eyerek beni yavaşça yere bıraktı. 
Aytlklanm serin çimenlere gömüldü. 
Önümüzdeki hafif meyflli yokuşun so
nunda, evin oydmllk ayvam görilnü.-
7or. 
Ağır ağır çıkıyoruz. Yanımda garip 

bir soluk nhş dcyarnk döndüm. Karan
lığa alışan gözlerim her yam iyice seçi
yordu, Kurdun bizi~ geldiğini gör -
düm. 

Evin önilne gelince durdum: 
- Sana çok teşekkür <!derim Recep, 

dedim, Beni muhakkak bir ölUmden 
lı:urtarchn .. Sonra beni dereden ge -
clrdin... Scnl klmblllr nekadar yor _ 
ı'lum ... 
~yvandaki fenerin :ıtml nydınlığı ir)

ne 'irm~ik. G6ı.krinln ı:ialı bir ı;ııkla 

Dostumuz \'C mcslekdaşımu: Fikret 
Adil, pl{(jlııra dair bir seri röportaj 

ne&retme!e başlndı. İşin tarihçesinden 
başlamış; istanbuldaki eski deniz ha-

malarının hatıralnı'.ından bıı.hsediyor. 
Den1z Jhnmamından JPlija elrdik, diyor. 

B~ürı&ü püıj, deniz hamamından 
elbette dıiha zevkli, daha lkeyirli, dıi.ha 
ı;;ıh1ü. da.'la güzel, dalla ırabattır. PUj-

lann deniz b•maı:nlanıad&n :a)TWm 'bir 
çOk ıtaraflart ·ardır. Bunların, ba~nda, 

ta.rileleri gelir. ESkiden. deniz, :Alla
lhl.D ~ ıte1ik1d ıedilir re bu bedava 
:nimetten berltes gayet :ucuzca istifade 
ederdi. Şimdi~ deni%. ilrullann ıınalı el
du. F.iati de ,-ük.seldi. PMa iile 'terkoa 
suyu alıp a'krtmı lbir ltumıam, lbir pllj-

daıı çok ıdaha UCUUl insan oğülliınru 
7J1cıyor, tcmizliyor. 

Pliıjm pahalı oluşundaki ~ ne
dir!. Ben, az d[işünfrnce buldum: Ma
aıım ya, <deniz tuzludur. P1ij sahipleri 
sanmı~~. deniz t-..ızlu olunca, banyo 
parası da muUaka ıtuz.ltı olmak ilizımdır. 
Bunun ilçin de,, p~la alikadar her şeyi 
tuzlu 7~r ... 

!Meseli JPllj tuzludur. Plfıj gazino -
sunda yemek. itmek tuzludur. Pllj o
ıtcllııde kalmak tuzludur. P.lij satası 
sürmek tuzludur. Plljda geçen aSk ına.. 
cer.ısı tw:hıdur. 

Plljm kunnı dahi tuzludur:. 

HuUı , p'liıj, deniz bamammıfan ta
mam~ lb:!Şka bir ilem, bir dünya ~·e 
bir lkiıinattır. Pli], ibİr ne\"i insan fuarı. 
insan -iclıri. linsan sergisidir. Burada 
cins cins kadın ve erkek görürsünüz. 
Ta:bhrt, msan vucudünün hatlarını ba
za.11 çok ustalıklı, baz:.an, çok h:ıtılı 

resmetmşiUr. Plüj tablııt ressamının 

bUtün bu cizgllerlnl olduı'U gibi mey-

dana koymuştur. Mayo, sanırsınız ki, 
bir hat:ı s:ıvap cetvelidir. Hatalar ora
da görülür. 

Hatayı kimse ustune almaz, derler, 
çok doğrudur. F.ğer, insanlar, hatalı ol-
duklarını idnık etseler, bir hata .s~wap 
cetveli dediğimız ı .ayoyu vücuUerine 
geçirip eUlcmin içine cıknrlar mı?. 

Mayo içinde her insan, kendisinl 
HergUl sanır. 

R. SABiT 

Pendikte )1apılacak pehlivan 
güre,Ieri 

Kartal !hava kurumu me.ııfaatine 
bu ayın 24 üncü pazar günü saat 
13 de Pendikte Madalya bahçesin
de pehlivan güreşi yapılacaktır. 
Başa 75, ortaya ~. küçük cr,taya 
20, desteye 10 lira mükifat tevzi 
olunacaktır. 

Açdı İf ve memrıriyetler 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Bah. 

~ekapıda Liman Hanındaki .İstan
bul şubesi 100-12-0 lira aylık üc. 
reUe 2 kontrol memuru, 85 lira 
aylık ücrc1le <le 2 muhasip ara
maktadır. 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğü 
lise mezunu. ingilizce ve yahut da 
:fransu:cayı bihakkın bilen bir 
Steno daktilo aramaktadır. 

Ankara Dikimevi çam.aşır ıkı.>.. 
mına 2-0 ağustosa !kadar bir usta 
uarunaktadır. 

Çankırı vilayef:ııe tabi ııolan 
Çerkeş kazası eczanesine 100 lira 
aylık ücretle bir eczacı alınacak
tır. 

Ortaköy Şifa. hastanesile Sul
tanahmcttcki Sağlık Yurduna 
ihastabak.ıcılar aranmaktadır. 
Tekirdağ memleket hastanesine 
42.S lira aylık ücretle bir hastaba.. 
kıcı alınacaktır. 

1f 
Türk Maarif Cemiyetinin Anka

kara, hmir, Bursa liselerine dai
mi olarak Fizik, Kimya. Meta.ma
tik. Felsefe muallimleri aranmak
tadır. 

7andığını benden saklamak ster fibi 
1başıru ôn!lne eğdi: 

- Teşekkur edecek blr ~ değil! •. 
Dedi. Merdi\'enlerden çıktık. Ocak 

alC\•lcrlc yaıuyor. Orta yerde sofara 
kurulmu~. Zehra kadın, Ali çanış, Ne
zik oturuyor'lıırdı. 

Merdh"Cnlc.rden çıktığımızı görünce, 
elim1e İiaret etmeme rağmen ücil de 
aynğa kalktılar. 

Zehra k0idln, omur.tarımdan kendine 
doğru te'lterek ~ öptil: 

- G<>Ç kaldın n kızım!_ Birnz daha 
gelmesen Nezikin babasını göndere -
cclctim ••• 

Ocaf!tn yanındaki rnlııdere do!nı 
.)'iirü:ıken. Nczik haJ'l'Ctlc: 

_ A ıı ... dedi. Yruınayak!_ Hani 
pabuçl::ınn? Ben o.ıılnrı etinniştim ... 
Knhkahnl:ıda culmcğe başladım: 

- Recep olmıısaydı ben dereyi ge. 
çemiycccktim. Eksik olmasın Recep. 

Mcrdlv~n n yanında duran Recep 
birden s&umü kesti. 

- Elinden tuttum da, suyu Byle geç_ 
ti! .. Ammn korkudan pabuclıınnı suy:ı. 
düşürdü ... 

Hayretle ona baktım. Gözlerinde ba
na darılan bakı~lnr vardı Dereyi kııca
ğlndn geçtiği.mi söyletmemişti. Kiınbi
lir ne düş{ıntıyordu? 

- Ya, dedim ekStk olmasın çocuk 
gibi elınlden tuttu da . 

Recep ,yine sôzumü kesti: 

MAHKEMELERDE Yazan: 
HÜSEYİN BEHÇET 

Saf dil bir kahve tiryakisinin 
on lirası nasıl deve olmuş ?. 

Köylti Jdl nmma. .köylünün de pek 
safına benzemlyordu. Hfıkimln önünde 
elpcnQe dh·an durmuş, yana ya1o.la 
anlatu-ordu: 
c- istanbula bir _,, f!l-weı celdim. 

Bir ş cvvcı d.cy.ince sakln yeni gcll
yoruı:n sanmayın_ Bu belki 50 inci ge
lişim amma basiretim bağlandı her 
halde... Aqamn doğra ılt.ar:ıkö;yden ee
.çiJQrdum. Baktım bir hanın önünde 
biO'filt bir blabalık \"ar. !Merakla or.ı
sını seyrederken (mnznunu göstererek) 
şu adam yanıma yaklaştı ve: c- Ne 
bakıyorsun binıck!r?. Siz de mi kah
ve alacaksınız!.> dedi. Ben: cNe kah-

vesi?> diye sordum. c- İı;te burada, 
:şıı handa herkese taze taze halis kılh
ve dağıtıyorlar. Ben de almağa gidi
yorum. Orada tanıdığım bir arkada -
ı;ım var. istersen birkaç kilo c!a :sana 
alayım!> cevabını vereli. Bendeniz mut
lhiş lka.bve ıtir7nkislyıındir. cTaze, taze 
hnlis kahve!.• lfıfını işitince Jıer :ıeyi 
unuttum ve: «- Hay Allah !':enden 
razı olsun!.> dUiP ona on lira verdim. 
Meçhul hnylr sılhibi (!) hnna girdi. 
Girdi amma tam blr iki saat bekledim 
Daha çıkmadı .. İçbne şüphe cfüsta. Gi~ 
d"p bir sordum. f.tcğer orası vapur bi
leti satılan bir gişe lmlş! .. HeriI arka
lcapıdıın sanışrnuş!_ 

Böyle enatce tuzağa düşürüldQğüm 
için kendi kendime kızdım ve oo li
rmn uçup deve olduktan sonra birkaç 
gün o civarda dolaşarak belki ayni nu
marayı bir başknsına yapar diye a- ı 
radım. Nihayet dün 7enı bir saidili 
kandırırkP..n yakaladım! .. > 

Mamun, kılığı iqynfet.i,, sözü sohbeti 
düzgün bir adamdı, kendisini mDda -
fanya başladı: 

- Yanlış efendim .. Hatta yalan_. ~u 
zat, böyle birkahv.e ımıısahna hı.anacak 
kadar sa:fdil, budala mıdır? Akıl var, 
yakın var! .. Sonra, fnrLt muhal, böyle 
birş.cy olacağını kabul ettik blle, bu a
damın ben olduğumu ıneyle iSbat e -
decek! Sade, bu zatın .sözuııe kalıyor. 

Hakim du-acıya sordu: 
- Slı.in paranızı nlan adamın bu ol

duğunu isbat edebilir mlshıh~? 
- Neyle lsbat edeyim efendim? Ben

den başka kimse görmedi kL 
Hfıldın, biraz düşünüp elinin altın -

d:ıki bir kitabı karıştırdı, karıştırdı. 
sonra, do1andırıcılıktan iki .sabıkası o
lan maznuna: 

- Remzi, dedi. Seni cezalandtrmak 
llizımdır. Fakat, alt"yhinde kiri delAil 
olmnd$ içln, kanun <:"ezal8lllllana mü
saade etmiyor, Onun için beraet cdi
rorsun. Aşağını denk 111~ Bir daha ce
lfrsen buraya, kanşmam. 

- :Allah ömürler \•ersin efendim! •• 
Davacı da maznun da mahkemeden 

çıktılar! .. Mnznıın nlaylı bir tavır ''e 
eda ne: 

- Beyabey, dedi. Tiryakiliğin sonu 
budur işte ... İyi basiutnıslar mantara 
seni! .. 

D~wacı: 

' Kızlara gösteriş yapmak için l 
çakı ile adam yaralamış! 

- Ben beni mantara bastıranı bili
yorum amma, kabahntiıı. budaiahtın 
bilyüğü bende. «Bir daha dcrd~i tek
kede bulursan, al ni!iri bumuna as!> 
dedi ve gazaplı gözlerle sabık maznu
nu süz.erek yiirüyüp gitti!. 

Kazhçeşmede vukua gelen bir tecavüz hadi
sesinin suçlusu 29 gün hapse mahkum edildi 
Knzl~ede kızlnrn gösteriş iı;in 

cakı çeken bir knba~ (!) dün Ad-
liyeye verilerek 29 cün hapse mah
:küm olmı.:ştur. Hadise şudur: 

Burulan bir kaç giln evvel Kazlıçeş
mede, cadde ortasında bir yaralama 
hAdisesi olmuştur. 

O _gün aq:ım üzeri caddede gezi
oeı:ı lbrahim oğlu Salibe bir ara ayni. 
.semtte Demirhane caddesinde mu
kim İl)-as adında biri yakiaşarak ön. 
de giden kızlan göstermiı ve: 

Delterıere de ı ı at 
ettketıerı lloaacall 

Defter, kalem, mürekkep, cet
vel gibi mektep levazımatına aza
mi satış fiatı konulmas:.run karar. 
laştırıldığıru Yazmt§tık. 

Fiat Mürakabe Komisyonlan 
defterlerin kağıtlarının cins ve 
miktarma, diğerlerinin de kalite
lerine göre azami satış fiatlarını 

teSbit -edecektir. Kırtasiyeciler bu 
!falları ıbirer etiketle yapışt:ra
caklardır. 

Bir mcqrapa yüzünden 
Küçü.Jrpazarda oturan Necati 

Ergin ile kiracısı Zahide ibir maş. 
rapa yüzünden kavgaya tutuş-

muşlardır. Neti~ede Zahide haka
ret iddiasile mahkemeye verilmiş 
ve dün 3 gün hapisle 1 lira para 
cezasına mahkum olunmuştur. 

--..----
Yeni incir rekoltesi 35 bin ton 

- Bu kızları yine takip ediyorsun, 
demiştir. 

Salih l«!ndislne damdan duşer gi
bi sorulan bu suale: 

- Benim bu kızlarla ilişiğim yok, 
demişse de jıyns kıı.lann dönüp bak
Uklannı göı-erek büsbütün biibilrlen
mlş t'akısını çckmis v~ Salihl sağ o
muzundan yarnlamı.şt.ır. 

Dün Adliyeye verilen İlyasın du
ruşını:ısı yı..pılııuş \'e rıuıhkeme .suçu
nu .abtt gördllğilndcn mUtcca\·iz İl
yası H gün hnpse rnabk\ım etmiştir. 

Amerikan llaıtaneıı 
btr mektep açtı 

Nişantaşındaki Amerikan has
tanesi müdürlüğü 18.25 yaş ara
sındaki orta mektep mezunu Türk 
tebaası bayanlar için bir •Hasta
bak.ıcılıkmektebi. açmıştır. Ağus
tosun 20 sine kndar müracaatlar 
kabul olunaca.khr. J yıllık bir tab. 
silden sonra hastabakıcı hemşire 
diploması verilecektir. 

Bir meJruede talebe lokantan 
açılacak 

Üniversite civarındaki medrese. 
lerden birinin tamir olunarak •Ta
lebe lokantası~ haline ifrağ olun
ması kararlaştırılmıştır. 

. . 
AVRUPA HARBiNiN. 
YENİ ·NE.SELELERİ 

YENi YUK 
seferleri 
Ticari nakliyat için 
hususi şilep sefe rleri 

ihdas e diliyor 
İhracat mevsimi yakls.şması do

aay~le Dcnizy-0'lları İdaresi bau 
tedbirler nlmağa karar \·ermiştir. 
Akdeniz ve Karadeniz limanları.. 
mızdan nakledilecek ticari nakli
yat ve bilhassa ihracat mallan i
çin hususi şilep :seferleri ihdas e.. 
dilecektir. Aynca sefer tarif ele
rinde tadilat yapılarak vapurların 
geceleri mal ihraç eden limanlar
da geçirmeleri "e böylelikle mal 
yüklenmesine vakit bırakılması 
temin olunacaktır. 

Talebe yurtlan 

~en iden iki kız ve 
iki erkek 

talebe yurdu açılıyor 
Yüksek tahsil gençliğinin yurt 

aşını halletmek üzere yakında 
Partide bir toplanll yap.lacaktır. 

Parti, Belediye. Maarif ve Üni
versite müşterek olarak }'akında 
Beyazıt civarında iki kız, iki er
kek talebe yurdu açacaklardır. 

Bazı mecireselerde bu maksatla 
tamirat yapılmaktadır. 

---o--

Soğan ihracatı mü•aaaesi 
tebliğ olundu 

Serbest dövizle veya mukabil.in. 
de mühim ithalat maddeleri ge
tirmek şarti~ SC>ğan ihracına mü
saade edilmesi hakkındaki yeni 
karar şe'!:rinuze tebliğ olunmuş. 

tur. 
Ayrı.ca soğan ihracatında görü

lecek müşküll~e karşı Vekalet 
kolaylıklar gösterecek ve ihracat
çılal'l te.ş\ik edecektir. 

Kulltoprıilı ve Fener yolunda 
aiurüinelder çoialmıı 

Kızıltopr:ak, Feneryolu \'e Göz. 
tepe tar:aflannda son günlerde 
sivrisinekler çoğalmıştır. Alaka
darlara yapılan şikayetler üzeri-
ne bu .civarda haşarat ile müca
dele edilecek '\'e sulara yeniden i
ia.ç dökülecektir. -

GenerQl Cemü Tan.u 
ıehrimizede 

Beden Terbiyesi Genel DirekU>
rü General Cemil Taner Ankara. 
d ... n şehrimize gelmiştir. Rahatsız 
bulunan General bir müddet isti
rahat edecektir. 

SokalılaTdalıi ağaçlaT 
çogaltılıyor 

Beledi)"c Bahçeler Müdürlüğü, 
şehir sc-kaklarındaki ağaçları ço. 
ğalt.mak için 3000 fidan ha~·da. 
mıştır. Mevcut ağaçlann tahrip 
edilmemesine, kurumamasına da 
itina olunacaktır. Pis koku nel:re
den zararlı ağaçlar kesilecektir. 

Alakadarların yaptıklan tetkik.. 
lere göre, bu seneki İ.zmir incir 
rekoltesinin 35 bin .Wn olduğu an
laşılmıştır. 

Üzüm rekoltesi ise «.i-50 bin 
ton tahmin olunmaktadır. 

Cihan harbiniıi 
1 yıldönümü .. 

Bir kere uzun sürmek i ... 
tidadını gösterdikten 
aonra harbi sonuna er
dirmek mümkün olmu
yor .. 

sullerdeıı :alınan netice o harpte Fran
saların beklemec:Wrled haller karşı -
sında şasınnalnrına sebep olmuştu. Her 
Alman genci talim \.>e terbiye görmüş, 

ihtiyaı olarak 'hazırlanan kuvveUer de 
kat lt•t iı;e yarar olarak Fransızlrın 
k~na çıkmıştı. Bir nokta şayanı dik 
ka t: Alman tarafı her h arbin başında 
diişmnn tarafını şaşırtacak bir kt'yfiyet 
ve kemm(yct arzedi7or. 18711 denberi 
bilhnssa 1,oz.e çarpan bu nokta geçen 
harpte de ıgöriilmüştür. Sllih ve teş
kilat da öyle. 

- Teslim ettim ... Hosça kalm! •. 
Birden döndQ . .B1zim atı.koyma tek_ 

liflerimiz.i dinlcıned~ merdivenlerden 
hıerck gozden kayboldu. 

.Aı;ağıdan keskin oır ısılk sesine ce
vap veren köpek ha\•lamosı duyuldu. 
Uz."tklaşıncaya kadar hep o iki ses ge_ 
cenin içinde çmlndı. 

- Ben bu gece yalnız silt icecefim 
ve hcm(!I) yatacağım ... Çtlk uykum var .. 

Nezlk, blr tas dolusu soğuk süt ge-
tirdi. Onu içtim. 

- Ya bu akşam su dökünmiyecek 
sin? 
Nezik, soruyordu. Onu öperek: 
- Hayır Ner.lkciğim, dedim. Hem!!n 

yatmak istiyorwn.. Yorgunum. •• 
Onlnr yt!mclderinl yerken. içeride 

soyunarak köşedeki yatağıma girdim. 
Biraz ronra yalnız kalmıştım. Nezi -
kin ııstüne bııkır :tas kapalı testiyi ge
tirişini, y vaşçn t'.Ckilişfnl, 'lzykuya da
larken karşı tepeden dof,'fln yuvarlak 
beyaz ayı Juıyal mcynl hatırlıyorum, 
Titr"C$C?l ynprnklarda parlıyan mavi 
ışıkları göz knpaklanma alarak uyu -
muşum. 

m 
cSe\~m küçuk kancığım, 
<Seni ıtomıiyeli yıllar oldu sanıyo -

rum. Bırakıp gittiğin yu\'a sensiz, bana 
çok karanlık geliyor. Bu karanlık nı -
bumu da kapladı. Ynzdığun mı.it.caddit 

(De\•amı \ar) 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 
191f Cihan Harbinin bir ,.ıı d6nümü 

da.ha oldu. Yirmi yedi sene evvelki a
ğustos nyu11n başında o harp çıkmış, 
senelerce sllfıhlı blr sulh içinde ya -
şamıığa alışmşı olan Avrupanın birik
tirdiği nekadar kurşunu vnrsa atılma
~ başlaınıstı. GeQen harbin nasıl çık
bğı v-e hangi taraOann mes'ul olduğu 
bahsi yirmi yedi senedir her vesile ile 
t.azıelenm1stir. Fakat bu bahse avdet 

etmeksizın de rnevzua şöyle bir göz at
mak knblldir: 1914 Avrupnsında büyük 
devletler karşılıklı iki zümreye ayrıl
mış olarak sılilhlnnıp dunıyorl:ırdı. Da
ha doğrusu 1914 ağustosuna gelinciye 

kndar elll scnellk bir devir vnr ki Av
rupa hep h:lzırlanmış, bep barut birik
tirmiş, bu barutun patlaması lçfn ise 
nihayet birkaç gün kitfi gelmişti. Av
rupnnm ortnsında kuvvetll bir Almanya 
imparatorluğu var. Bu Almnnyanın 
ordusu iNapolyon muharebclerl esna • 
smda yetlşmeğc başlamış, Gneysnau ile 
Sarthörst gıbi iki uruıtulmnz milrebbi 
asker tarafından yetiştirllml!i, sonra 
Moltcke \'C Ron g1b1 kumandanlar ta
rafından buyütülmDştür. 1870 Fransa 
ile glrlşılcn ve kaznnılnn harp o ordu
yu yeUştinnek !çln milrcbbileri tara
fından snr!edilen emegin hiç zayi ol
madığuu gösterdi. 

Alman ordusunu yetlstirmektcki u-

Avrupa kıt'asında Almımyafa karşı 
çtkan Fransa ile mutlefiki Rusya vardı. 
Onun başlangıçta hail> kudreti öyle 
Aimanynnınki dereces1nde olmadığı 
görüldil. Ancak buna mukabil nilfu -
:sunun eoklugu, çok asker tc.plı~abilme
si, sonra Rus askerinin daynnmak ka
bfliyeti Rusyanın leh.ine kaydedilen 
cihetleri teŞkil etmiştir. cTablb olan 
bu imklınlar,a ı·ağmcn -Çarlık Rusya
suıdaki ordunu•1 sevk ve ıdaresl iyi 
öe~llı:lL ·onu evk ve idare mevkıfnde 
bulunanların hepsi de iyi yetlsmiş bu
lunmuyordu. 

Almanlnr tarafından Belclltanın is -
tilfısı iızerine Avrupa kıt'asın asker 
cıkararnk harbe ırirmek meCburlye -
tinde kalan İngiltere ise bir denizci 
devletti. nenizde çok kuvveUl, fakat 
karada çok haz.ırlanmağa mecbur. Bu 

itibarla 9l4 harbi uzun ıt>Urdil. 918 son 
baharını buldu. Netice de malıim. Bir 
kere uzun sürmek • "dndmı gö ter _ 
dikten sonra harbi çabucak :sonuna er
dirmek olmuyor. 

tkı taraba ld 
Yazan: Ahmet Sükrli f) 

Alman - Rus harbi, Y~~~ 
tasını da bitirerek sek~ p,ı 
tasına girmiştir. yedı bil 
<liinya, yalnız :tarihin efl 

bir muharebesi lkarşısı?d~~ 
mamış. bu muharebeniil..ıW 
~trafmda :tarihte misli ~ 
dik bir propaganda kall ı1I 
kalmıştır. Bu propagand~ 
defi, muhariplerden her 1 t1' 
de kendi vaziyetini ~u.\f\~: 
kar§l tarafın vaz.iyetını 

göstermesidir. Alman~ 
Rusya artık inhiliıl e ~ ıe~ 
ningrad \'e Moskova duşıt 
redir. ·r 

Ruslar lbüS'bütün başka ~~rı 
zara tasvir ediyorlar. Bun 

. t \ 
re, Almanlar, ağ.r zayıa tııı 

ler \'e ihtiyatlarını sarfe ·" 
. ·n f11". 

dir. Alman askerlerını fi' 
yatı bozulmuştur. Üç ıııı ed 
beri yeni bir ilerleyiş kay0 d 
rnesi 'bundan ileri gelmekte ftJ' 
manlar tarafından bir tıa b 
günden beri neşredilen ıe r 
eski harekatın tekrar telef',, 
)'esinden ibarettir. Almaıt.rı: 
teşebbüste bir çıkmaza gı 
ve felakete doğru sürıüıdel1 
tedir. 

•-nfl• 
Bu mücadelenin inkl?' I» 

pagandadan tecrit edilere~ 0 
bir gözle tetkik edilccelC 
şu neticelere varılır: "" 

_..ı İJI'" 
1- Almanlar, Rusyaoa 

intizar ettiklerinden Ço~ ııl 
kuvvetli bir mukavemet ~ 
!ardır. Bu mukavemetin s sf 
mütenevvidir: Evveıa f{ıl 
rek maddeten ve gerelt 

1 
Fransadan daha iyi ııaıı~ıı 
tır. Ruslar askeri bare~\e 
fadeli dersler almışlar ,~ 
Alman tfııbiyesini brşıl•f11 
yeni müdafaa usullerl tel' ıı 
ettirmişlerdir. Rusya Qolt get:ı •• -O 
ağır zayiata tahammülı.ı 

0
. 

memlekettir. Bunlar ve ~ 
~8 miller, Rusyanın Alnııın.ı 1 

smdaki mukavemetini talt' · 
rniş ve Almanlann şarlttll. 
tice elde etmelerine m~1 

tur. 1)11 
2- Diğer taraftan .Al~} 

geçen yedi hafta içinde b ~1 
şümullü zaferler ~lde et1 

. }ili 
inkar kabul etmiyen bır 
tir. İki aydan daha /kıSll ~ 
man zarfında Almanlar. t 
1939 anlaşmıllarile elde ~ 
topraklardan tamamc_n 1 .mişler ve askeri harekatı 
evvelki Rus topraklar•Jl81tıı rnüşlerdir. Bumda Rusllll' jll 
!erce uğraştıktan sonra tf 
tikleri Stalin hattını ynrB tıl'1 
ka geçmişlerdir. Bunlar 
zaferlerdir ve Rusy.anını ~ 
ağır darbeler altında ) .;. 
yakın bir ihtimal oıara1' 
bilir. 

Acaba bu zaferler JJıf" 
neye malolmuştur?. ıP 

Alman propagandası~ tı 
tarafı, düşmanın zayııı ~ 
.kında rakamlar verir~c~eÇ 
kendi zayiatını meskut r 
dir. Filhakika Almanlıı t~ 
~ayiatlarından asla bahS.~i 
tedirler. Ruslar ise; her 1 , 

zayiatı hakkında rakaııl ~ 
tedirler. Ruslara göre, ııl'ıı1' 
yüz bin zayiatlnrına 't? .,-otı 
manlar bir buçuk mı~ 
zayetmişlerdir. 

·rıııı Rus rakamları, d~ı ırıtı 
zayiatını kendi zayJatl e)ı\ı 
betle daha fazla göster~~ıı 

Daima muhacim ordıl 
atı daha fazla olduğun~ g g.) 

tebliğindeki rakamlar.:~, 
olmasa gerektir. Ancıı1' 

1 
of• 

lar hakikati mi ifade~~~ 
sa inandırılmak için Jlll rtı? 
kul \'e mantıki olarak te J 
miştir?. Burası malô~ ıı' 
Şu vardır ki, ilk ye { fl 

·· deled h "ki uır• IDJlCa e er ı b1J 
yiatı ağır olmuştur ,,e tıetf. 
kemiyet bakımından ~ıci t 

<>lmakla beraber, her 1 ,ıc' 
ilk hamlede en iyi &5~1ıı:;ıtl 
yettiğinden, keyfiyet f11ı' 
şüphesiz çok daha elıcf11 

Nobada 13 ~
aarll k•• oıı 

ıı 

Ticaret Vek1Ueti toPı~ JC<' 
lerine on 5ç kunı:i rıPr de 15 
Perakendeciler buna yilt 9t1 fi 
beti llAve edebilet:ektlrcr.ı'_,ı t 
temiz nohutlar icindlr. 
riçtlr. 
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"""'-- e en: Muammer Alatur ============== 
ı.ı .. , .... , l !ar -,a Peten, dün Fransız 

n • tııtaben radyoda bir mesaj 
~tttrn· ı· Jınct ış ır, Mareşal bu. mesa -

ıııı: a hulasalan şunlan söyJ..e _ 
•ted.ir· 

ll\ıı t\lına~ya ile münasebetleri • 
labıI ınaruyeti ancak muvakkat o-

1 7ek bir mütareke muıtave.. 
ı .. 1 e tesbit edilmiş bulunmak
""lır 

Prll\sı 
lıa"' z hallnııın 'SOn derece ra. 
~~~ı o_lduğunu ~iliyonun. l'ı(ü • 
·ıu tnın doğurduğu. vaziyet güç.. 

1~le doludur. 
ı;ıllsö, ilkteşrininde Alman rayşi 
Q.k :Yes; tarafından büyük ne. 
;,,~~:U'ıi. .takdir ettiğim şeraitte 
lılı, edilen işbirliğine gelince, 
bt .Uzun zamanlara mütevakkıf 
ol~lir ve henüz bütün meyva. 
lııı \'ermemiştir. Uzlaşmış kıt. 

!ıiı ıı, faaliyetimize açabileceği ge.. 
ırıe;fuktara doğru teveccfilı et -

l bilelim. 
l'alt<:ın~nnilerimiz, bugünkü ımıı
~ı.'-t nı.ünasebetlerden kurtu.L. 
llıas ı:e. Avrupa niununın kuru.L. 
ltrıı ıçın elzem olan daha istik. 

·./ bağlar kurmaktır. 
'ıı.ı nizamın bülü.n aleyhtar -
.ı;ı~ ı.n mukavemetini kırmak 
~r. ~un bir vade lizun gelecek.. 
~r .akat şimdiden bunların şef
._1nı ezerek, teşkilatlarını .kır -
t-ı'Yız .• 

1ıı,; ';aycı Peten, hükumetin der
Pr)~ık edeceği siyasi hareket 
l!ıj,t ını 12 noktada hul.isa el. 

ı ·~r. Bunlara göre, gayrimes -
ııı.takada bütun siya..i parti.. 

~~ laaliyetine nihayet veril • 
ı k r. Meb'w;lara verilen tahsi.. 
le:ldırılmış~ır. Masonlara kar
ik·rı tedbirler alınııcaktır. Po.. 
Y ı ınıs!ıne çıkarılacaktır. Bir 

re, Pasifikte vaziyet gerginliğini 
o kadar zJyadesile muhafaza et -
mektedir ki, japonya tarafından 
Siyama, Bkmanyaya, Singapura 
veya Holanda Hndistanına karşı 
yapılacak bir hareket muhakkak 
surette bu mıntakada bir harbe 
sebebiyet verecektir. 

Times gazetesinin Hon~ng 

muhabirinin işaret ettiği g>lıi, ja. 
panlann Hndiçinide 40 bini ce
nupta, 10 bini şimalde olmak ü.. 
zere 50 bin kişilik bir kuvvetleri 
vardır. Siyam hariçle'! müzaheret 
görmediği takdirde böyle bir kuv. 
vetle Siyama hücum etmek ka _ 
fid'r 
Sıngapurdaki Siyam baş kon _ 

solcsu hükumet,. namına şunları 
söylmı~tir: 

•- Siyam harbetmek mecbu • 
riyetinde kalacak olursa bunu an.. 
cak şerefini muhafaza <>tmek için 
yapacak o zaman son ferde kadar 
çarpışacaktır.• 

lnglllz ve Sovyet ıe
llrleı ı .!in 

beyannameleri 
(1 inci Sahtfeden Deva.m) 

!eri bir Avrupa devletinin tıaarru
zuna uğradığı takdirde Türkiyeye 
yardıma hazırdırlar .• 

Sovyet Sefirinin Türkiye Ha
riciye Vekiline tevdi ettiği beyan,. 
name de ayni mealdedir. 

Merkez cephe- 1 

sinde Almanla
rın vaziyeti nasıl? 

Stokholm 13 (A,A.)- Ofi: 
Ahnanlara lehtar olanlar da da. 
hil olmak üzere bibaraf askeri 
mahfillerde, Alınanlar tarafından 
bir haltadan beri merkez mınta
kasındaki harekatın mevsukiye
tini kabul hususunda çekingenlik 
gö,;terilmektedir. 

Bu ımıntakada halen çemıbel' i.. 
çine alınmış Rus Jruvvetlerine mü
teallik haber için de şüphe izhar 
edHmektedir. Almanlar bu mın
takadıaki harbin tamaınıeııbittiğini 
ilan dahi ...ıımiş olsalar yine cephe 
gerisindeki çok ehemmiyetli çete 
harlli yapmak mecburyeti ik kar
şılaşacaklan da ilave edilm~tedir. 

Japon Hariciye 
Nazırını ziyaretler 

Tokyo, U (A.A.) - Britan1" Bil
yülı: Elçisi M. cn.igie ile l•Pon H&
riciye Nazın M. Toyoda arasında ~v
velld gün vuku bulan mQWcatın ma
!ılyetl, iyi muhafaza edilen blr sır ha
linde kalmaktadır. Amerika sefiri 
Grev'in de bu müllkatta bulunacatı 
zannedilmektedir. 

lngilterede ne kadar 
işsiz var? 

Londra 13 (A.A.) - 14 tem
muı!da l<!sbit edilen mkkamlara 
göre Büyük Britanya'da işsizlerin 
adedi 113,662 si eııkek ve 100,915 i 
ka<lın olmak üzere 219,5TI kişiye 
baliğ ohnaktadır. 

Bu rakamlar, evvelki ayınkine 
nazaran 24,000 kişilik bir e!<sik.. 
lik arzetrnekt.edir. 

Hakiki halde ise işçi ihtiyacı 

kendisini o derece hissettirmek.. 
tedir ki, yaşlan seksene yaklaş
makta olan erkekler bile kendi.. 
!erine iş bulabilmektedir. 

Sovyetler 
Berlini tekrar 
bombaladı 

Moskova 13 (A.A.)- Pazartesi 
gecesi Berline yapı.lan hava ala
nında Alınan hükUmet merkezin,. 
deki askeri hrocllere infilak ve 
yangın bombalan atıhnıştır. Tay
yareler salimen dömniiştür. 

T obruk önünde 
bir muharebe 
Kahire, 13 (A.A.) - Ofi: Kendi

lerinden oıı defa daha çok kuvveUere 
karşı :>'aptık!Mı mücadelede tema.l'ilZ 
eden Inglllz 7ilzbaşı, küçük zabiti ne 
erlerinin bu mücadeleleri salah.atı 
hakkında malılmat verilmektedir: 

Bu üç kişi Tobnık'un haricinde beş 
kilometre Cenupta etrafı torbalarla 
çevrllm~ basit bir kum çukuru itin
de istikşaf mevkiinde bulunuyorlardı. 

35 dakika devam eden bekleme za
manı zarfında önlerinden seçen İtal
yan müirezesinln hücumunu tardet
mişlerdir. İtalyanlardan on sekizini 
öldürmüşler, diğerlerinin kısmı Aza
mını da yaralamışlardır. İtalyanların 
açtığı toplu ı;tddeUJ mitralyöz, tll!ek 
ve havan topu ateşine cür'etle muka.. 
bele etmişler, telefonla kendi üsleri
ne vaziyetleri hakkında malO.mat ver
mişler ve bö7lece taıcvcye kuvvetinin 
muvasalas.!Dl ve yeniden hücuma ha
zırlanan clll kişilik İtalyan mü!rez&
sinin kaçmasını temine muvaffak ol
muşlardır. 

Havalar 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

Meteoroloji mütehassıslarının 

dedkilerine göre, bu seneki ha • 
raret derecesi yaz sonlarının mu.. 
tat hararet derecesinden çok a. 
şağııilr Bu hususta Alman meha
filinde bazı endişeler tebellür et. 
mektedir. Havanın Almanlar a. 
leyhinde fena gidişi ilk defa vuku 
bulmaktadır. 

ltı<>~·~ı. neşredilecektir. Harp 
ıu,.,~/erının muhakemelerini 
ra,1 "§lırmek IJ\!!.ksadile bir si.. 
"'ıı. adalet konseyi kurulacak, 
'>~1~1'1'1 15 teşrinicvvele kadar ilk 
~ erıni bildirecektir. Bütün 

~~lar ve devlet memurları M4-
~~'t1Peten'e sadaka\ yemini e. 

tı erdir. 

hakları 

Sovyet Sefiri şifahen ve Vekile 
yaptığı beyanatta da 1941 senesi 
martında Sovyet • Alınan muahe. 
deleri imzalandı!fı esnada Tür -
kiye harbe katıldlğı takdirde Sov
Y<>t Rusyanın bu vaziyetten isti.. 
fade ederek Türkiyeden talepler
.ıie bulunacağı hakkında dolasmak
ta olan şayialar hakkında te~inat. 
ta bulunmuş ve bitaraf kalacağını 
bildirmiştir.Jovyet Sefiri beya -
nalına devamla: cAlmanlar, Sov
yetlere hainane surette hücum et. 
tikleri gündenberi Türkiye ile 1111_...llllııj,_.,...,._,._,__._... ... ,_ .. 

MuaWm 
Amiral Da.rlan 

( 1 inci Sahifeden Devam) 

t\at.A.NA Dİ.KTATÖRLÜX 
V~<\LA.HİYETI VERİLDI 

~tı..--ı~glon mehafili, Mareşal 
~ n ın son mesajı üzerine <ıu.. 
~kı,~l'tle geniş diplomatik degı • 
"'ıır er olacağım tahmin etmek. 

ı\~· 
taıtir-~al Darlan'a ~k geniş dik,.. 
:ıjtl 1lilt s.alühiyetleri verilmiştir. 
!la "an l\!ıUi Müdalaa Nazırlıg"ım 

"~e . ei l'ıne a~ır. 
!\ İTALYAN GAZETESİ 

11~ l.u:YDAN OKUYOR 
~~?rkta çıkJ.ı •Deyti Heralıh 
~~r--, Bır lıı,giliz akınına ve 
· t1ı: çıkabilecek muhtemel bir 

ı,. ,1~areketine karşı İtalyayı 
l.el'itı; edecek 300 bin Alman 
1~ b·· b.arındumak iizcre itaL 
11it,l\i uyuk barakalar i14a ediL 
lı~ hYazrnıştır. 

tı4 aberi manasız bulan İtaL 
~ll~g:teleri. bilhassa Korriera 

•!0 •. ra Şunlar• yazıyor: 
tıı.c -.;ılizler hakikate · "" ~ • n· n ıs ..... yap. 
~ bıı;"elinde iseler bir tecrübe
~ıı:llınaların.ı rica ~eriz. 
/~i edılen bir usul daima en 
~ .• r. İtalya da harekete hazır. 

l>lıstrİKTE GERGINLİK 
. ~~dr ARTIYOR 

adan gelen haberlere gÖ-

Sovyet Rusya münasebatında fena 
bir hava yaratmak suiniyetile 
propaganda faaliyetinde bulunu -
yarlar. Sovyetler, -bu propaganda. 
nın tamamile asılsız olduğunu be
yan ederler. 

Baller ve Karıman 
(l ine! Salılteden Devam> 

Diğer taraftan çanta ihtikarm
dan mevkuf Kalman mağazası 
müdürü Santiyagonun ve tezgah
tar Kostantin ile çanta tüccarı 
Çaminin muhakemelerine dün 
devam olunmuştur. Bu celsede 
Mürakabe Komisyonunun maZ
nunların kısmen aleyhlerinde o
lan raporu okunmuş, dava Müd
deiumuminin mütaleasına kaL 
mıştır. 

Üniversitede asker-ik 
( 1 inci Saht!edon Devam) 

sabah ne,retliği bir tebll~ göre Hu
kuk, İktisat, Fen, Edebiyat ve Yük
sek Ticaret Okulu ile Güzel San'a.tler 
Akademi•! talebeleri 20 Ağuslostan 
10 Eylule kadar kamp yapacaldardır. 
Diğer yilk,ek okullar 10 - 30 Eylül
de kamp göreceklerdir. Bu ikinci kı
sımdakilerden ikmalleri olanlar kamp
larını birinci devrede yapacak1-rdır. 
Şehrimizdeki kamplar yatlSız olarak 
Ayazağada yapıla-cakhr. 

Ankara Yilltsek Okullan kampı 
1 O - 30 Ey\(l]de Çadırlı Qrdug4hta 
~e 7atılı olacaktır. Kampa g:ınntyen 

. alebeter ıwuf ıeçeml7eceklerdir. 

~t ROMAN: 81 

il i,.~C-'--in:__a-=..:;,yet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

( ı inci Sahifeden Devam) 
«- 9 yıltlır hlli mütebaki mes

ken zammımızı alamıyoruz. O 
vakittenberi hemen her yıl Bele
diye Reisliği bütçeye tahsisat ko
yuyor. Fakat bir türlü tahsisatın 
ita emri çıkmıyarak iş gelecek yı
la devrediliyOl'. Hep cmü.nakale 
yapılacak; hakkımız verikcek!• 
diye bekliyoruz. 
Şimdi Valimizden rica ediyo

ruz: Bari bu zamlarımızı bu yıl 
oslun versinler. Bugün öyle mu.. 
allimler vardir ki kızını evlendi!'
mek, borç ödemek için hep bu 
paranın verilmesini beklemekte
dir. Muallia, hakkı aziııdir, mu. 
kaddestir. Ana baba hakkı gibidir. 
Onu tanımaktaki hassasiyetin ve
cibesi mutlak~r. Belediye Reisli
ğinin de bu kanuni haklarımızın 
tesviyesini bütün bir ümitle bek.. 
liyoruz.• 

SON TELGRAF - Yıllardır 
tekrar edilen ilk !IU!ktep muallim
lerinin bu derdini tasfiye etmek 
büyük bir tahsisat işi değildir. 
Kaldı ki tahsisat temin edildiği 

halde her sene bir türlü tediyat 
yapılamamasının sebebi anlaşıla
mamaktadır. Bülç<!si her yıl ge. 
nişliyen İdarei Hususiye ve Be
lediyenin artık .,u sene bu vatan
daşların haklarını vererek sevin... 
dirmesini bekliyoruz . 

Vaşingtondan gelen haberlere 
göre, orada da Fransada en bii • 
yük Alman dostu olan Amiral 
Darlan'ın şimdi tam manasile 
hü'ı1m sürdüğü intıbaı vardır. 

Meclis Reisi geldi 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ah. 

dülhalik Rcnda bu sabahki Anka. 
ra treniyle şehri.ınize gelmiştir. 

Meclis Reisimiz trenden P~ndik
te inmişt'r. ---<>---
Kadın berberleri
n!n imtihanı bitf i 

Kadın saçlarına ondüle yapan ber
berler için açılan imtihan dün bitmiş
tir. Şimdiye kadar müracaat eden )"Ü.% 

otuı yedi berberden ancak. 65 i mu
vaffak olm~lur. Berberler Cemiyeti 
bu vaziyet karşısında mu\'8.!!ak ola
mıyanlar ve ileride imtihana girecek
ler için kurslar açmayı kararla~tır
mıştır. Kurslar 1'eşrinievvele kadar 
devam edecek ve biltıhare bir imti
han daha 7apılacal<tır. 

Sovyet Tebliği 
(1 inci Sabl.!edcn Devam) 

sebbili edilen hava aktrunda iki Al
man tayyaresi düııüıillmllı;lür. 

68 inci Alman fırkası imha edil
miştir. Baltıkta dört torpldobot tor
piilennıİJ, iki nakliye ıemlsi babrtl
msştır. 

- Niçin?. Çirkin miyim, ihtiyar Benim için yapılacak başka telı: 
nuyım?. şey yoktur. 

- Bunların hiçbirisi mana ifa- Dedi. "Özenme atılmak istedi. 
de etmez. Ruhan çirkinsin, baya- O vakit, bütiln gücümle yüzüne 
ğısın. Yaptığın, yapmak fatediğin bir şamar indirtl.im ve yaman bir 
şeyi yeryüzünde in an hüviyeti çeviklikle kapıdan dtşanya fırla-
altında yaşıyan hiç kimse yap.. dım. İşte o vakittenberi Ferdiden 

\;~O. biit" mu. Eğer, ben senin hakiki kı- nefret ediyorum. 

'n- ti • 11 da usul usul oda ka- - Nereye gidiyorsun?. ahliksızlığı yapmudın. Aradabir bir soru yaptı: 

J 

Bulgar kumanda 
heyetinde 

son değişiklik 
Sofya: 13 (A.A.) - Ofi: 
Bulgar ordU.9U yüksek kuman

da heyetinde yapılan değişiklik 
ve tayinler Bulgar siy asi ma !ı!iL 
!erince memnuniyetle kıarşılan -
mıştır. 

Bu mahfil, Kralın Hariıiye Nazı_ 
n ile bilittifıdı: ordu yüksel< ku -
manda heyetini gençleşfümt"ğı 
ve son defa Yunanistan ve Yugos. 
lavyanın inhilali ile Bulgaristana 
iade ve ilhak olunan mıntakalarıa 
işgali sırasında liyakat ve ehliyet
leri takdir olunan yüksek rütbeli 
ümeranın omu başına geçicmek 
kararını verdiılderi mütaleasını 

serd ediyur. 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakış 

(1 ine! Salıtfed<n Devam) 
men imha edildiğini bildlrmektcdir. 
12 inci Sovyet Ordusu Kumandanı 

General Pavel Pohjilln ile 13 üncü 
Nişancı Kolordusu Kumandanı Gene
ral Nlkola7 Kirilof esir edilmişlerdir. 

General Pavel şu ifadeyi vermiştir: 
cDaha 6 A!uslos akşamı mukave

met 1mk3.hlnın kalmadığını radyo ile 
Moskovaya bildirdim. Moskova bu 
telgraftmı alır almaz bir yarma hare
keti yapmamı emrettl Fakat bu yar
ma teşebbüsü, Alman ktt'alarının çem
beri kar,ısında kırılmıya mahkılrn ol

du.> 
Ylne Alman kaynaklan ,bazı nok

talarda Alman kuvvetlerinin Karade
niz sahiline vardıklarını bildirmek
tedir. 

Klyerin Cenubunda 700 küsur met.. 
re genişlik aneden Dioiyeper nehrin-
4• Sovyet milnakalesl gütleşmlştlr. 
Sovyetlerin, Diniyeper'ln şimdiye ka
dar ellerinde bulunan küçük kavlsinl 
de arlık tutamıyacakları bildirilmek-

. tedir. 
Rumen orduları Başkumandanı Ge

neral Antonesko, Dlniyesler'deki Sta
lin hattını tef\4 etmiştir, Bu tef~ 
Sovyetlerin buralarda c:ok iyi müda
faa hatlar• vQcude getirdi~ netlcesint 
vermiştir. Bir Sovyet kaza.matı ·ziya
ret edilirken, hakiki kozamalın tak
riben elli metre ilerisinde sahte blr 
kazamat görülmüştür. Hakiki kaza
mat, mayin tertibatına bağlı ince tel
lerle örülmüştü. İki metre yüksekHkte 
olan bu kazamatın ic:inde bir asansör, 
bir su ba.zlnesi, büyük bir cephane 
deposu, yardımcı sahanlıklara giden 
bir çok dehlizler görülmüştür. Bu 
kazamat 1'üyük çapta dört topta mil
cehhezdt. 
Almanların işgal a1Undak1 Fransa

dan Şark cephesine asker getirdikleri 
de anlaşılmaktadır. Bordo şimdi tama
men İtalyanlar t.arafından lsgal e
dilmiş, bu mıntkada.kl Almanlar Sov
yet cephesine gönderilmiştir. 
SOVYETLERE 
GÖRE 

Yine ayni istikametlerde muharebe
lerin devam etUğınl bildiren Sovyet 
tebliği, Korosten istikametinde Al
manların büyük bir tank kolunun, 
So\7et tanklarının, tayyarelerinin. 
topçu ve piyade kuvvetlerinin müş
terek hareketleriyle hezimete uırauı... 
dığını bildırmktedlr. 50 Alman tankı 
ve ilti tayyare dafi lopu tahrip edil
miştir. 
İNGİLİZLERİN 
KANAATİ 

Londradan verilen b.aberlere göre, 
hiç bir kaynaktan teyit edilmemekle 
beraber, Berllnde ileri sOrülen bir fa
raziye şudur: 

Ruslar Dini)'ester ile Dipiyeper a
rasındaki 15000 kilometre murabbaı 
araziyi müda(aa etmek fikrinden vaz 
geçerek, Diniyeper'in sağ sahiline 
eeçınek. ve orada yeni mevziler tut
mak lstlyeceklerdir. Bu takdirde: 

l - Kara.denizdeki Od."53, Nikohı
yef ve Kerson limanlarının terki icap 
edecektir. 

2 - Muazzam Oiniyepe:r Popctrovsk 
elektrik fabrikası ciddi surelle kay
bedilmek tehlikesine maruz kalacak
tır. 

3 - Ktrtmın müdaf&asıru çok zayıf
latacaktır. 

Rusların böyle bir mıntakayı harp. 
.siz terket.meleri pek muhtemel dt'ğil
dir. 

-,. ~arı.ılı.o. bunları konuşnrken 1 hemen bileğimden yakaladı: :ıın olmuş olsaydım, şüphesiz bu Haklın, bu bahis üzerinde yeni 

ı1~a lt:~u gidiyordum. Diye sert bir eda ile söylendi. kendi kızlarına taarruz eden al- - O vakitten sonra da yine 
ıt: ısına tam yal<laştlğını Daha sonra kapıyt kapamak için çak babalar göriilüyor. İhtimal, Ferdi sizin üzerinizde tecavüzl<ir Bu sefer de define 

ı;,~. "•icat, b ilerledi. Benim için bu 1i0n koz- sen de bunlardan biri oldun. Ta. sayılabilecek herhangi bir hare. 
~ ~Q •nimle sevişmen çok du. Bütün irademle: biatin, kraakterin onu anlatıyor. kette bulun mu? bulunamadı, fakatl. 

"-, ~tn. hiv:'::~; - Bana bak ahlaksızlığın bu Fakat, üvey çocuğun da ayrı bir - Her vakit.. Sürpagop Mezarlığında saklı olduğu 
.• ,'ıl ""ıı se . kadan yeter. Eğer derhal kolumu hususireti \'8r. İlk önce annemi - Bunu ne ile isbat edebilir- iddia edtıen bir mllyon liralık defi-
~ hile nın kızınım. Böyle oL bırakmazsan kıyameti koparınm. alırken şüphesiz beni de eylat siniz?. nenin aranmasına devam edilmekte-

FRANSA 
vaziyetini 
aydınlattı 

(Baımakateden Devam) 
maddi alakası behemehal ortaya 
çıkacaktır. 
Vişi Fransası, şimdiden biitiin 

ha.-a, kara, deniz kuvvetlerini A
nıiral DarJanın emrine \'ermiş ve 
Mareşal Petenin hitap ve ifşası 
ile Hindiçiııiııin Japon işgaline 
nasıl ve ne mülihazalarla terko
lunduğunun düğüm noktasını da 
aşağı yukarı aydınlatmıştır. Giz
liden gicliye bir Fnnsız • Alman -
İtalyan • Japon ve diğer mütte
fikler beraberliğinin esas adınıt
nm mihver manzumesi içinde a
tılmış olduğuna hükmetmek için 
Hindiçini vuiyeti en esash misal 
olduğu kadar; Rus <fphesinde ye
ni sistem Reno tank ve tayyare
lerinin kullanıJnıası, Fransız gö· 
nüllülerinin bulunmast ve Amiral 
Darlanın sık sık müstemlekeleri.. 
mizi ve İmparatorluğumuzu mü
dalaa edeceğiz.. demesi de ayrı 

ayn misallerdir. 
Bugün Fransız sanayiinin Al

manya lehinde seferber edilmiş 
olduğuna şüphe yoktur. Yann 
tam nazist ve faşist bir inkılapla 
Vişi hakiki ve resmi durumunu 
ortaya koyup; arazi ihtilaflarını 
da Almanya ve İtalya ile haltet. 
tikten sonra; Almanya safında 
cephesini ve açık hüviyetini ikti
sap eyliyecek ve belki de dünya
nın mihver tarafından taksimi 
esaslarına uyar bir tarzda yeniden 
harekete geçecek, İngilte..e ve 
Amerika ile siyasi münasebetle. 
rini kesecektir. 

Almanya - İngiltere . Amerika 
mücadelesinin de,•amında Dakar, 
Senegal ve Fas garp sabillerinia 
ve Manş kıyılarının bü)-ük ehem. 
miyeti olacağına göre; belki de 
Amerika ve İngiltere şimdiden 
mütekaddim hareketlere tevessül 
edecekler ve daha önce Fransa ile 
siyasi münasebetlerini kesmek 
durumuna geı;eceklerdir. 

Yeni niı:ama, faşist ve nazist 
telakkilere Fransanın mağlübi
yetinden daha önce müstait ol
duğu muhakkak bulunan ve mağ. 
lftbiyetin stbepleriııi; Fransanın 
Jrendisine mahsus parlamantarist 
demokrasisinde bulan Mareşal 
Pelon •"C Amiral Darlanın üze
rinde İngiltere ve Amerikanın 
maddi ve manevi taıyiklerinin hiç 
bir tesir husule getirnıemiş oldu
ğu ve bilakis bu tazyiklerin Vişiyi 
sık adımlarla Almanyanın lmca.. 
ğına götürmüş olduğu şimdi daha 
iyi anlaşılıyor. 
Fransanın bu vaziyetinin Rus 

harbi Almanya lehine neticelen
diği takdirde; Berlinin ~·apacağı 
sulh taarruzuna Avrupa kıt'asının 
yeni durumu bakımından tesir 
yapmas• da Almanlarca düşünüle
bilir. Nihayet, Alınanların sulh 
taarrunında ile-riye sürf!cekleri 
1nesnct şudur: 

- Biz, bütün kıt'aya hikimis. 
Kıt'a üıerindı>ki devletlerin hepsi 
ile de Avrupanın müstakbel ahenk 
ve niuınt üzeTinde anlaşmlŞ bu. 
lunuyoruz, Binaenaleyh İngiltere 
ile anlaşmamak için ne sebep ka· 
lıyor?. 

Sullıun teessüsü için Almanlar 
tara(ından ileriye sürülen ve sü
rülecek olan bu tez: hakikatte 
sulhu yapmıya ve milletleri tat.. 
min etmiye kiii gelmiyecck, İn
ı:iltere ve Amerikayı da maddi ve 
ideolojik sebeplerle itilafa sevket
miyttektir, fakat, Almanyanın 
harbe devamdan önee; harbi bL 
tirmelt için 'bir ümidini teşkil "ff 
üade edecektir. 

Bir gece bekçlıl 
lıtlyoruz 

Gazetemiz idarehane -
sinde geceleri sabaha ka
dar çall§malr üzere bir 
gece bekçisine lüzum var
dır. Taliplerin gazetemiz 
idare Müdürlüğüne mü 
racaa:lları. 

ZAYİ - Safranbolu Askerlik Şu
besinden •lınlş olduğum askerlik ter
his t.cıkere:mi zayi ettim. Yenislnl a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur • 
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· VEFAT '-~~o4ıı-ı. b~n s~vdiğim erkeğe sa- Yaptığını deli de yapmaz. Onun diye aldın. Sonra benim sana bir Güzin gözlerini mahkemenin dir. Definenin, bir kaç giln evvel 
»t:':'t deg· .'1 t~rım. Halbuki sen bile deliliğin hududu içinde ka- vedia, bir emanet olduğumu da tavanlarında dolaştıra dolaştıra meydana çıkarılan bir mezar taşının ıı.~ \;fl-i l s.111. B J • ı b"I b' "'! .. b" · d d altında olduğu zannedilmişse de bu Maraş Meb'usu arkadaşımız Man
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.• ın h'ır .. en, ev enenu- a ı en ır şuur o çusü vardır. düşünmeli benim hakkımda en ır sanıye üşün ü. Sonra, yeni ..... '"'L· erkek! d . D' h k d s . d ' b' ta• kaıdmldığı halde bir şey rıkına- SUT Bozdoğanın refikası ~ehli binba-,'t;~ ·....tn e e sevışme. ıye ay ır ım. esım eki kuv- küçük birşey bile aklından g<t- ır güç ve hı.zla: • • şı Bay Fehmt kerimesi İsmet Bozdo-
"'•d t '•lı'bı )'.oktur, Hem, ben .ka- "et onu b'•az gerilet!'• ve u"'rktü". k .. •. b if d mıştır. Maamaflh bu sabah ta kazıya ~. •Lil • ~ çer en yuregın u vaz e ve ve i- - Size bunun en kuvvetli bir devam edılmiştlr. ğan çekmekte olduğu hastalıktan 
d;; '~Iıı.. t e biraz va~yim. Zayıf bir sorıışla: anın mes'uliyeti altında sızlama. vesikasını verebil.irim. kurlulamıyarak vefat etınlılir. Bir 

()t ~ld.:tafıın zayıf. Bunu şim· - Niçin benden ba kadar ka- lıdır. Dedi ve .. devam etti: YARIN AKŞAJ\1 çok akraba ve arkadaslannın ;ştira-ı,. • h.. •nlamalıydın. 
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kiyle cenaze namazı Hacl Bayram 
"•l•L ..... c çıyorsunuz. Yine pek liübali lıir halde: - Onun bir .n;n bana gönder· Kadıköy Süreyya Sinema Bahçesinde camı'ın' de kılındıktan sonra Cebecide 

ı.,. -. .... h evap vermeg"e hazır. d' .. - ı· tt Dil tt ·~ -.. , em De ı. Konuşmamız kapı aralı.. - Bütün bunları diişiinmek ar- eliği üç satulık bir yazısı var. O- sm;AHA~b~Üı'.'~~~rit"ı Asrl Mezarlığa defnedHmlşllr. Ke-
' lı.•sıt .""" kapıyı açtım. O- ğında sürdü: tık bana vızgeliyor. Cismim akıl nu saklamıştım. Bunu, yüksek derU ailesine sabır ve sayın ölüye 

•rı.ını farke4tt elme-z - Senden nefret ediyorum. ve man""ıma "'alip "'eldi. Şarkılı oyun 3 pe:-dc. Büyük Cia Tanrıdan Rabmet dileriz. • 
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1 Harp Vaziyeti 
\1 ı.ıe:l Sa.hileden Devam) 

Eğer So,·yctlcr (. 'arva - Pq· us 
gölü - İlmen gölü - seı:ger Lo Ü) 
aralarından geçen hır ns l ,... ~ ~
rebc hattını mu.annıd.unc ı. ı.. ,, .. 

faa edemezlerse bu takdirde Le
ningradı tahliyeye ve o hölgcde<:i 
So\-yet ordularını rı.arka çekmeğe 
mecbur kalabilirlrr. 

2) Şark cephesinin cenup k:s
mında, Ukrayııada da Alman ta. 
arruzlarile bir d'rsek has l olmus
tur. Bu dirsek, Kiyef - Odesa ar;. 
sındaki Sovyet cephesinin ortas:n
dadır. Bu kısımda ara:i taar•uza 
müsaittir. 

Asıl taarruzlar Çerkov _ Uman 
istikametlerine tevcih edilmiştir. 

Maksat da &ıv.vet cephesini orta
dan ikiye bölmek. bundan so"ra 
Kihefi cenuptan ihata Ye Odesa, 
Nikolayef bölgelerindeki Sonet 
ordusunu şi.nıalden kuşolmakl:r 
Eğer Sovyctler Çerkov ,.e U

man istikametlerinde Alman dir
seğinin genişlemesine rr:eyd~ n , .•. 
rjr]erse, Almanlar Dinyeprr &""
çit \'e köprülerine erken varar~ ~ 
ihata maksatlarına erişebil'rkr. 

Zaten biz tahminlerimizde bu 
meydan muharebes: netice_ı~ · n 
asgari bir hafta zarf nda bell: ola
cağını yazmıştık. Vaziyet bu he
saba göre inkiş:ıf ctır.ektedir 

Hulasa: Şimalde Lenıngr:;d ,.e 
cenupta Kiyef. Alman tazyıklt~ 
rinin meydana gct:rd ği dir _ek
lerle müdafaası mü~kül vaziyr t te 
bulunuyorlar. Şiır.alde arazi mJ • 
dafaaya daha elnrişli olduj':un
dan l:~ırada iş biraz daha uzıya
hilir. Fakat cenupta telıl:ke da'ıa 
büyüktür. Sovyetlerin Leningra. 
dı tahliye edip şarka çekilmeleri 
zamanı henüz gelmemiştir. Fakat 
Ukraynada acaba Dinyeper geri
sine çekilmeleri zamanı gelmedi 
mi?. Biz bu zamanın artık geldi
ğine kaniiz, maksat arazi verme
mek değil, Sovy<>t orousunun bü
yük kısmını kurtarmak ve Din
yeper şarkında yeniden müdafaa 
için tertiplenmektir. O zamana 
kadar Dinyeper garbinde ve Ki.. 
yef bölgesinde oyalama muhare
belerine devam edilebilir. 

.rapODJBDID geniş
leme gayreti 

( 1 inci Sahtfeden Devam! 
Un! takipten istinl<Af etmeyi kabul e
dip ebniyeceğlne dair İnlil\ere hükd. 
meti taratından vW olan istifsara da 
bir çok sütunlar tahsis etmlJ!erdir. 

İngilterenln bu meselede Avustral
yadan iştirak ve yardım talebinde 
bulunduğu ve Avustralya kabinesinin 
dünkü f"'icallde lçtlınaının bundan 
Heri ıeldlili söylenmektedir. 

Avustralya kabinesi, İngiltettnin 
bu hareketini aynen tensip etmJı ve 
Başvekil B. Menzles'den derhal Lon
dra7a hareket ebnesinl talep ebnil
tir. 

!)eyli Telegraf ıazetesı, A vustraL 
7ada dahill siyaset vaziyetinin o ka· 
dar iyi olmaması huelılyle Başveki
lin bu sefer yapacağı Londra. se,-a
hatinin evvelkinden daha mü.ı<ül 
şartlar içinde geçeceğini yazıyor 

Sım'I diş takımları Rlda diş ııuyu 
mahlulünde bırakılmakla mikropları
nı öldürür ve hem de bunlara aü.z.el 
bir koku verir. 

r 
Acele Satılık 
Ponçyak marka 1939 model az 

kullanılmış bir busu.si otomobll 
satılıktır. Taliplerin Son Telıra!
ta Bay Zihni ve Vahdettlne mQ
racaallerl. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 84-
Y uan: Fı:snci.t M achcırd Çeviren: lskender F. SERTELLi 

O gün odamda otururken, bir akşam 
gazetesiade bir haber dikkatimi celbetti 

Bunlar zabıta memurları ise, nedense
pet sandık içinde &ötürmefe lüzum 
ıördüJer? 

Yine aklımın almadlğl bir nokta var: 

• • • 
D~f &\INlfmlUJIL &\IMl~~Il~&\INI ~@IL~Jil 
Kl:Z klSHI : hıerl-11 Kız Koltjl 

Arwnllkly, Ttl. 36.166 

ORTA KISIM 
• .. ~ .. ıhı•ı ·ERICEIC ~iSMi ltbek, Tel. 36 ... 3 • ft 

- LiSE K 1 SMI 
İncillzce llı2.arl ıınıflan, Ticaret dersleri, Almanca ve Fransızca kurlan. 

M••h d" K Elektrik, Makina, Nafia Mübendi•liği 
U en ıs ısını mezunları 3458 sayılı mühendislik Kanunu hi.ıkümlerlnden lali1ade ederler. 

Derslere 25 Eyh'.il Perşenbe Sabahı Başlanacaktır 

Kayıt glalerl : Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perıembe günleri saat 9 dan 
12 ye kadar, 8 :E;-,.IOlden itibaren bergiln. 

Yeni Leyli Talebe için Yer Yoktur 

Bu gibi Jıadiı>elere ancak da& bai!D
dak.i kasabalarda şahit olmak müm -
kundür. Pari.sin en .işlek bir cadde -
sınde \'e bu kadar kalabalık bir pan
f:iyon içinde, tanınmJş bir klracı olan 
Madam Janetl ne cesaretle bir sepete 
lı:oyup cötfuebilirler? 

Bunu benim havsalam ve mantıkım 
kabul etmiyor. 

Madam janet, yani benim yarı nişan-

lım olan İspanyol dilberi - benim bil. 1 !~~~~~~~~~~~~~~=~arz~u~ed~e~nl~e~r~e=p~ro~spe~k~tus~"~g~ö~nd~erlllr~~·,.,,,.,.~~~~~~~~~~~~~~ dillime göre _ bizim (Entelllcens Ser - l ı 
Acaba her şeyin ucu bu kadında mı'? 
Bütün §üphelerlmi kendi üzerine 

tahrik eden odur. 

~~~~i.:~::~ ~::t, ed:; :: İstanbul Deniz Komutanlığından: l 
O halde şimdi ne yapmalıyım? 
Gazinoda bir mOddet diliündükten 

IOnl'8., Londraya bir mektup yazarak, 
Mdlseyi bildirmekten baııka bir çare 
aklıma gelmedi. 

seıesiıe siz meşeuı oımayınu. o mesele Deniz Gedikli Okulu müsabaka 
lle m~gul olan memurlarımız var. De.. 
mlşti. Şimdi anlaşılıyor ki, bu mesele imtihanları ilanı 
ile meşgul olan memurlardan biri de 
kendisidir. Böyle olmasaydı, kendisini Denlz Gedikli Ortaokuluna Jııayıt edilen olı:urlann müsabaka lmt!Iıaııla-
tevki! ederler miydi? n 18.8.941 Pazartesi sabah aaat 9 da yapılacaktır. 

Ve hemen mektubu yazdım. Gangs
terlerin, İ~panyol madamını bir sepet 
&andık itinde kaldır1p gôtUrdüklerlnl 
ve hir kaç ı-ün sonra tekrar getire. 
celtlerinl bildirdim. 

Buna ben te\:ki! diyorum amma, CÖ- Okurların ayni ıün ve saatte Deniz Komutanlığında bulunmalart ve 
türenlerin ~ •Birkaç gün sonra yine ge- 7a.nlannda kurfUD ve mürekkepli kalem ve ıastik bulundurmaları.. c6743> 

İçimde bir şüphe belirdi: Acaba bun.. 
lar doiru mu? Ya aksl çıkarsa~ .. 

Ya (Entellicens Servis) e karı;ı mah
cup düşersem? .. 

Fakat melı:tubu Postaya ~ bu -
lundum. 

Bu bir lb.tlyattır. Ben hAdlseyı vak. 
tinde haber vermeğe mecburum. 

Yann saat 2 _ 3 araınnda madamın 
pansiyonuna telefon edeeeğim. Baka
lı.ın hizmetçi ne ııöyllyecek? 

* HADİSEYİ LONDJLU'A 
BİLDiılDiılı 

o gün, blrka, günlük lı.ldiaatı Lon.
dra,ya po..ta ile blldirmiıtim. Mektu -
bumun vardıiuıa dalr kısaca müstear 
bir namla cevap verilmesini rica et -
~ ve bunun için de postrestant bir 
adres verm!ııtlm. 

O ,itin janın pan..ıı;iyonundakl odamda 
otunı.rken, yolda alıp henüz göz gez
direroedijim bir akşam gazetesinde gö.
ıüme şu haberler ilişti: 

•Parla .zabıtası çok mühlm bir ih
tilıll şebelı:eslııin izleri üzerinde yü. 
rümektedir. Mtiddeiumumilik, za -
bıtanm vazifesini güçleştirmemek 1-

'"'· bu lwsusta gazetelere fazla taf
ai!At vermek istememiştir, YalnJz şu 
kadar haber verelim ki, bu şebeke
nin mihverini Parlste h.enilz hüviyeti 
meçhul bir JaPon teşkil etmketedir.> 
Bunu olruyunca ıüphe ve tereddü -

düm arttı. Dem.ek ki vaziyet pek va_ 
blmdir. Fakat, hMA bence muamma 
olınakbın çıkmıyan bu lriidbenln ııarlp 
bir safhası var: Madam janeti sepet 
aandılt içinde götürenler kimlerdir? 

tıreceğiz! .> dediklerin\ dü~ünerek on-
lara memur derneğe de treddüt edjyo
rum. 

Ha"ılı lrlnd" çtkllmaz bir muamma 
ballne feldl bu. 

Gaı.eteıcre de aksetmiş. 
İş ciddi ve tehlikeli bir safhaya gir

diğine göre, benim için ilk yapılacak 
,ey hemen buradan uı.aklaşmaktır. 

* Yanm ı;aat ~onra .. 
Pencereden bakarken bir Polis oto

büsünün _ içi polis dolu olduğu halde -
pansiyon kapısı önünde durduğunu gö
rünce içime blr a;ıiphe girdi. 

Derhal Lehli kıyafetine girerek, sa
kalımı taktınc. Ve bır dalıa odama dön
memelr. littre _ en Ii.ızumlu ıeyleriml 
;,anıma alarak _ koridora ç.ı.ktım. Ar -
ka koridorlardan dolaşarak, arka mer ... 
divend•n inliye inliye inmeğe başla. 
dım. Orta merdivenin pencerelerin -
den görilyonım .. Polisler asansörJe i.lst 
kata çıkıyorlar. 

İçimdeki ıüphe ıittikçe derinleşi -
yor. r.1 

- fullaka beni almağa ıeldiler. 
jan klmbilir ne ifadeler verdi, ne saç.. 
malar söyledi. 

Diyorum_ Ya\·aş yavaş indim. 
Arka merdivenden işçiler, dilkk:\n 

çırakları ve müstacel işi olmıyanlar 
iner. Buranın kapw da arka caddeye 
çıkar. 

l\lerdlvende benim gibi inenler pek 
çoktu .. l\!Orebbiyeler .. Esnaftan birkaç 
~i.. Ve ıaire. 

Caddeye çıktım. Fakat, burada dur
mak tehlikeli. 

Nereye gitmeli? 
İçimdeki şüpheyi de izale etmek, va

Vyeti yakından l'ÖCÜp anlamak meralu 
beynimi -,.13or. 

(Devamı var) 

Mobilya Meraklalarına 

.1 
S&Ddalyalar, Karyolalar, Portmantolar vesair her 

11evi şık mobilya !ar fabrika fiatına satılıyor. 

1 L \ 
ASRİ MOBİLYA MAtAZASI: Ahmet Fevzi 
İstanbul Rızapaşa yokusu No. M, Telefon: 23407 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 

DEPO ARANI YOR 
"l:ercıhan deniz kenarınd ... \'e ı~ke lesi b ı unan kepek koymağa elverişli 

büyük.ç bir depo kiralanacak:Ur. Sirke clde Liman Hanında Şube memuriye ... 
tine müracaat olunması. c6884> 

Devlet De11 iryıllın re L i11anlırı isletme U. İdıresi llinları 
Muhammen bedeli 12.300 (On iki bin ilç yüz) lira olan 15 ton aat hamw 

lılbrit 22/8/1941 Cuma &ünü saat 15 de lı:apalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında aaUn alınacaktır. 

Bu ife girmek lstiyenlerln 922,50 (Dokuz yüz yirmi iki lira elli kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaJan ve tekl1!lerin1 
ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeler! l~ı.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da :ı.talzeme Daireıdnden, Haydarpa-
pda Teseliıım ve Sevk Şefliğinden dat~Wacaktır. (6670) 

ONUN latanmıt Aşk ve Macera Hatıraları 

Hayalını Anlatıyorum !.~ 
Yazan: HALÜK CErviAL No. 59 
Haftalardır pusesiz kalan du

daklarım gibi vücudüm de bu ilk 
öpüşle, tatlı ürpermelerle titriyor
du. Yorgun başımı kucağına bı. 
rakınak, hep kollarının arasında 
bitap kalmak istiyordum. Onun da 
yüzü kızarmıştı. Alnından dökü
len siyah saçları tel tel olmuş, da
ğılmıştı. Gözlerinin içinde muh.. 
teris ışıklar yanıyor, bakışları ıs
rarla üzerinde toplanıyordu. Bu 
nazarların otel odasında kolların
da çırp:ııan, duygularının kurbanı 
olan masum genç kız.ı aradığına 

emindim. 
Eskiden onu masumane bir 

hısle severken şimdi içimde baş. 
ka bir arzu tutuşuyor, yine onun 
varlığıma doladığı ihtiras yılanı 
başkaldırıyordu. Bövlece y~ınun 

ve cinsiyetimin ebedi zafiyetile 
yine avcı eline düşmüş yavru 
tavşanlar gibı gözkrine baka ba
ka titriyordum. Ah gözlerim, du
daklarım ne kadar ona susamıştı. 
Onun olmak, kollarında ÇJrpınmak 
için şimdi Öyle coşkun ihtiyacım 
vardı ki ... 

Zaten ben birbirimizden ayrı 
geçen ve hiç bitmiyecek gibi gelen 
yalnızlık gecelerimde ıztırap için.. 
de kıvranırken hemen her fın o 
günah gecesinin memnu duygula. 
rını hatırla~, belki ondan bir
şey kalmıştır vehmile kaç geceler 
aynada kendi ooğuk dudıakl<arun.ı 
öpmüştüm. 

Başım tekrar omuzlarına kayar. 
ken dışarıda bir ö!tsürük ve onu 
takiben ı:arsonun: 

lstanbul C. M. U. fiğinden: 
Cinsi 

Birincı nevi Tosya Picincı 
Horo?. Fasulyesi 
Nohut 
Urla Yağı 
Tuz 
Sabun 

Kilosu 

3000 
800 
800 
400 
400 
250 

İatanbul Ceza ·ve Tevki!evl Hastan es.inin yukarda cins1 ve miktarı yazıu 
erzakı pazarlık suretiyle temin edilec<! ğinden taliplerin 19.8.941 Sah gilnil 
saat 15 de İstanbul Ceza ve Tevlı:lfevl binasında toplanacak komisyona miJ... 
racaatıerL c6957> 

KIZIL AY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Olı:ulwnıaa 7enl ckn :rıh ll)ln Ulebe lı:aydma baflam,.lır. 

OKUL GECELi VE PARASIZDIR 
Tahsil müclddi üo n!dır. 
Kalıul şorllan: 

ı - TüJ'k lebaMI olmalı:, 
ı - Sıhhati -,.erkıde olmalı, 
Slll'O olmamak. 
3 - Y11Jı 18 den ..aıı " ıs -. :rukan olınamak. 
4 - İffel dıli .. e lıl'I ahlik IOlılbl olmalı:. 
5 - En as orta llıl..ıllnl b lllrmft olmalı:. 

Kay dolmak v01a 4alıa tul& kabal almalı: için iııtıanbulda Abara7-
da Ha•U •*1d- l<I Oluıl Dlreldörliitüne milneaat e•H!mMWlr, isa
hat almaJt için 7azı ile de milraea&I <dll<>billr. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından 

Benzin alınacak 
ı - Havacılık Dairesi motörlü va.sıt alarmın senelik ihtiyacı için azı 50.000, 

çoğu 75.000 litre dökme benzin, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mub.ammen bedeli 19650, muvakkat teminatı 1473 lira 75·kllfll~tur. 
3 - Eksiltmesi 25/8/941 Pazartesl (ünil saat 15 de Türk Hava Kurumu 

Genel Merkez binasında yapılacaktır. 
4 - İstekliler lüzumlu vesika ve teminatlarını havi kapalı ve mühürlü 

zarflarını sa.at 14: de kadar koınisyona vennelldirler. c6767> 

• 
Tramvay Yolcularına Ilivr 

lst. Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

Belediye Riyaset! emriyle Belediye gidiş durağının Türbedar sokağının 

başına ve ıeliı durağının da Boyacı Ah met sokağında 105 numaralı direğe 
alındı~ muhterem yolculara illin olunur. •6946> 

fstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
9i Numaralı İlfin: Yerli pamulı:lu ve yilnli.ı mensucat ve iplikler• tesblt 

edilen kôr 3 deleri ıunlardı.r. c6989> 

Yerli pamuk iplikler! 
Yerli kaput bezleri 
Yerli dığer pan1uklu mtnsucaı 
YUn ipliklert cYerH> 
Yerli yünlü mensucat 

,_ Buyurun beyim'.• sesi bizi 
kendimize gelirdi. Yanımızdaki 

kameriyeyc bir çüt gelmişti. Gri 
tuvaletli bir genç kız; ayni renkte 
kostümlü erkeğinin kolunda gü
lüşerek, cıvıldıyarak içeri girdi. 
Açık camdan bizi süzdiıkten sonra 
lakayt bir tavırla arkasını döndü. 
Oturdu!. 

Bu vaziyet dumanlanmağa ba~ 
lıyan başımı açtı. Günahkar duy. 
gularımı dağıtmadı, fakat hafif
letti. Gelenlerin nişanlı, yahut ev
li olabil~klerini düşündüm ve 
o vakit daha asıl maksada dair bir 
şey konuşmadığımızı hatırladım. 

Sordum: 
•- Ne yapacağız tt.ıkmet Be?• 
c- Neyi?.> 

• Anlamamazlık tan mı geliyordu 
bilmem. O anda sinirlerim gibi 
kalbim de öyle hassastı ki . kırık 
kırık izah ettim: 

- Hayatımızı .. hayır hayatımı! 
•- Ben gece düşündüm. Baba

na doğrudan doğruya müracaat 
edip istemeği muvafık buldu!T'. 
Dairesine gidip konuşacağım. Se
ni yolda gördüğümü, beğendiğimi 

Toptan 

% 8 
% 3 
% 7 
% 10 
% 10 

söyliyeceğim! .• 

Perakende 

% 15 
% 15 
% 15 
% 20 
3 20 

«--Aman .. ya şüphelenirse? .• 
•- Hayır canım .. Korkma ben 

idare etmesini bilirim! .• 
Hala elinde tuttuğu bardağı ıs. 

rarla uzattı. Öyle kat'i, inandırıcı 
bir tavırla söylüyordu ki .. llakı~ 
!arı da dudakları gibi mevcudi
yetimi öpüyor, itirazlanm yok 
oluyordu!. Yöne içtlrn . Bu aralık 
radyoda öğle neşriyatı başladı. 

Birbirimize şarkı tuttuk. Birinci 
benim, ikinci onun olacaktı. Bana 
•Güllerin gölgesinde ağlıyan bi. 
çare ben. çıktı. Dokunaklı bir 
kadın sesinin okuduğu şarkının 
besteleri etrafa yayılırken başımı 
omuzuna bıraktım. Önümüzde 
rıhtı mla öpüşen dalgaların sesi, 
kır böceklerinin dallar, otlar ara
sından yayılan ihtizazları ve ni
hayet onun sıcacık vücudü ara. 
sında bu şarkı ne güzel, ne tesirli 
geliyordu. Gözlerim yavaş yavaş 
kapandı. Art ık başım dönüyor, 

her tarafım büsb!itün kesiliyordu. 
.__ Şimdi ilak seni nereye gö

türeceğim Müjgan! .• 
(Devamı var) 

Güzelllğin esasının sağlık ol -
duğunu bilmiyen kalmadı. Kadın
ların en çok ılkayet ettikleri yüz 
sivilceleri de sıhhatli olmd.ma -
larmdan ileri gelir. GtiZel olmak 
için evvela sıhhatJi olmak lftzım
dır. Midemizi karışık içki ve ye
meklerle karıştırmamalı ve uy
kumuza dıkkat etmeliyiz. Ha -
yaU intizama koymak, muayyen 
saaUerde yemek yemek ve uyu
mak güzelJjği temin eder. 

Sab3hlarl sıcak banyo yerine 
soğuk banyoyu tercih etmeli. Ak
şam yemeği hafit olmalı. Öğle ye. 
meğine ehemmiyet vermeli. Mey
va ve sebzeye genis pay ayırmalı. 
Abr yağlı pUAvdan, çok baharb 
yemeklerden kaçınmalı. Bu ye -
mekler yüzünden sivilceler hasıl 
olduğu tecrübelerle sabittir. 

13 Ağustos 1941 
18.00 Program 
18.03 Don> Mil. 

(Pl.) 
18.15 Serbest Za-

man 
18.25 Konuşma 
18.45 Çocuk Saati 
19.30 Haberler 

19.45 Fasıl Heyeti 
20.15 Rod. Gaz. 
20.45 Halk Tür-

küsü 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Şarkılar 
22.30 Hai>erler 
22.45 Caz (Pi.) 
23.00 Kaparuı;. 

18tanbul Levazım Amir
liği Satanalma 

Kom h yon u İlıinları 

Beherine 2 kuruş 75 santim fi. 
at tahmin edilen 184,900 adet yu
murta alınacaktır. Kapalı zartla 
eksiltmesi 14/8/941 Perşembe gü
nü saat 15 de Tophanede Lv. A
mirliği satmalma kıımisyonunda 

yapılacaktır. İlk temlnatı 381 lira 
36 kuruştur. Taliplerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını 
ihale saatinden blr saat evvel ko
misyona vermeleri. Evsaf ve şart
namesi komisyonda görülür . 

(13~64-00) ,,. 
Opel marka kamyon tamir etUrlle

cektlr. Pazarllkla eksiltmesi 14/8/941 
Perşembe günü saat 14 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapııacaktır. Keşif bedeli 500 
llra kat'! teminatı 75 liradır. TaHple
rin belli vakitte komisyona ıelme-
leri. (162 - 6841) • Komisyonda mevcut Ustesi muci 
bince beheri kırkar takım 7 kalem 
Nota ahİlacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 14/8/e41 Perşembe günü saat 
15,30 da Tophanede Lv. Amirlllli sa
tın alma komlsYonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 1036 lira, ka~I te
minatı 155 lira 40 kuruştur. İsteklile. 
rin belll vak.itte komisyona gelmeleri. 

(16S - 6965) 

İ!I Arıyorum 
Yülı:sek İktisat ve Ticaret Mekte

binden bu sene mezun oldum. Az 
Fransızca ve İngilizce bilirim. Husus! 
şirket ve mtiess~eıerde iş arayorum. 
İsteklilerin aşaJ:;ıdaki adrese mil.ra
caalleri. 

E. H. 
Galata Okçumusa caddesi Savcıbey 
çlkm::ızı Toknt Apartıman No. 5/6 

ZAYİ - Nüfus hüviyet cüzdanım. 
la Askerlik vesikamı zayi ettim. Ye
nilerini çıkartacağımdan bunların 
hükümleri olımıdığını bildiririm. 

Ahmet oiJu Mehmet Suner, 
Suşehri 317 
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30 Ağustos 1941 Zafer 
Bayramına ma~sus f evkala~e 
PiYANGO PLANI 

İkramiye İkram.iye iJ<raıııi!' 
Adedi Miktan Tuta" 

Lira Lir'I 

-- ____.... 
1 40.000 40.1100 

2 10.000 20.ooO 
4 5.000 20.000 

40 2.000 30.000 
40 ı.ooo 40.000 
80 500 40.ooO 

(00 100 40.000 
4000 10 40.000 

80.000 2 160.000 ____.... 
84.567 Yek ün 430.00_!,, 

-tır.llA\"Z!ll'2mlll~ E S K 1 F E Y Z 1 Y ; :~·:~ 
~ Yatısıs 1Ş1 K L 1 SESİ E::e~ I 
~ Nişantaıında Karakol karşısında ( j 
f. Ana • lık - Orta ve Lise kısımları vard•~, 
~ 1 jJl 
~ Tilrkl;renin •n eski Hususi Lise sidir. Kayıt ve tecdidi kayıt ç 

f. gün müracaat edilebilir, Tarifname isteyiniz. Telefon 80879. 
tıt..... :..: ~~~'.llrıı! .... ~ ..... 

11;.hisarlar U. Müdürlüğündelt = 

L.....:,--------·------------------::1~' ı _ Şartnamesi mucibince 500.000 Kg. ambal~j otu kapall ~ iJl d,ı' 
satın alınacaktır. 100.000 kilodan ~şağı olmamak üzere bir kl.i1111 ıÇ I 
at teklif edilebilir. _,,,t 

II - Eksiltme 28/8/941 Cuma günQ ..,at 10.40 da Kabataşta ı,e I 
be•I Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 0~1 

III - 500.000 Kg. amba!Aj otunun muhammen bedeli 35.000 ııı·• 
vakkat teminatı 2.625 liradır. .,. /> 

IV - Şartnameler 175 kuruş mukabilinde sözü geçen ıubedetl 1 
ile iz.mır Başmüdürlüklerinden temin edilebilir. flt' .# 

v - Eksiltmeye ıtirecekler mühürlü teklif mektuplarını ve "~e~ 1 

edecekleri miktar üzerinden teminat ak çesl makbuzu veya banka "'''~~.: 
nı ihtiva edecek olan kapah ~rflannı ihale ııaal~den bir sa~~ "ıii'~ 
dar adı geçen komisyon rlyaset1W1 -ı< buz mukabılinde ver!lın / 
dirilir. c6963> + ıJI .1 

... . ~ ~j 
ı - İdaremiz ihtiyacında kullanıl makta olup hariçten cel~~ıerl< f} 

ve 30.5.941 den 8.6.941 tarihine kadar fasıla ile muhtelif goz•ıncı•~\rı 
lıkla satın alınacakları ilAn olunan 133 kale.m malzem~ .meya~ oJsfl 

5
, 

mut, misk art111syel, limon, portakal, neroh esansları ıçın vftltı ,J f 
tetkike tAb1 tutulmakla beraber &örülen lüzum üzerine pazarlığı ''i' 

müddetle temdit edilmiştir. 
1
erl I' ' 

2 - Bu esan.slara ait müfredat lls tesiyle birlikte eartnarrıe 50ıırt' 
ta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda her gün öğleden ,ti 
bilir. t<~ı~,,.~ 

3 _ Taliplerin % 7,5 teminatlariyle birlikte bu husust~l<lrl Jii'~ 
geç 2.9.941 Salı gününe kadar mezk(!J: komisyona te\'dl etme!• 
olunur. «6964> 

SAHİP VE BAŞMUllARRİRi ETEl\l İZZET BENiCl> iJ'I 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: CEVDET KARABİLÔ 

SON TELGRAF MATBAASI 


